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Echipa de atleþi a Universitãþii Spiru Haret s-a situat pe primul loc, între toate universitãþile
de stat ºi private din þarã, la Campionatele Naþionale Universitare de Atletism
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Eveniment la Rm. Vâlcea

Cea de-a XVIII-a sesiune de comunicãri
ºtiinþifice a cadrelor didactice
din Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã Constanþa

Festivitatea absolvenþilor
Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe
ºi Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã

În fiecare an, facultãþile Universitãþii Spiru Haret din Rm. Vâlcea organizeazã festivitatea absolvenþilor,
prilej de sãrbãtoare ºi bucurie pentru toþi studenþii ºi absolvenþii facultãþilor. La acest eveniment participã ºi
cadrele didactice, pãrinþii, prietenii ºi alte persoane interesate de acest eveniment. La centrul Rm. Vâlcea au
fost sãrbãtoriþi absolvenþii promoþiei
2011 ai Facultãþii de Contabilitate ºi
Finanþe, precum ºi ai Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã. Au
fost invitaþi: decanul Facultãþii de
Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea,
conf. univ. dr. Luminiþa Ionescu,
decanul Facultãþii Drept ºi
Administraþie Publicã Rm. Vâlcea,
conf. univ. dr. Constantin Pletea, iar,
invitat de onoare, prof. univ. dr.
Alexandru Popescu Mihãeºti,
cetãþean de onoare al municipiului
Rm. Vâlcea.
Evenimentul a avut loc la sediul
din Râmnicu Vâlcea, Str. G-ral Praporgescu nr. 22, la care au participat
peste 300 de persoane, alãturi de
invitaþi din mass media - televiziuni
ºi ziare locale.
Absolvenþii celor douã facultãþii
au mulþumit corpului profesoral
pentru cunoºtiinþele dobândite pe
parcursul anilor de ºcoalã ºi ºi-au
exprimat dorinþa de a reveni la
Universitatea Spiru Haret pentru
continuarea studiilor de masterat ºi
alte cursuri de specialitate.
Reprezentatul absolvenþilor a
exprimat impresiile absolvenþilor
din anii de studenþie, iar reprezentaþii
conducerii facultãþilor au felicitat
promoþia 2011 pentru rezultatele
deosebit de bune obþinute la
examene ºi sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice la care au participat.

Joi, 12 mai 2011, ora 18.00, în Aula Magna, din ªos.Berceni nr. 24, a avut loc

Concertul absolvenþilor

de la Facultatea de Arte, Catedra de Muzicã, a Universitãþii Spiru Haret.

Sesiunea anualã internaþionalã de
comunicãri ºtiinþifice a cadrelor
didactice de la Facultatea de Litere

LIMBÃ ªI LITERATURÃ:
TEORII ªI APLICAÞII
În perioada 13-15 a avut loc sesiunea anualã internaþionalã de
comunicãri ºtiinþifice a cadrelor didactice de la Facultatea de Litere.
Tema de acest an, Limbã ºi
literaturã: teorii ºi aplicaþii. Fapta
prin cuvânt: studiul limbilor ºi
literaturilor moderne din perspectivã pragmaticã, s-a dovedit a fi
extrem de interesantã ºi actualã,
atrãgând peste o sutã de participanþi
din þarã ºi din strãinãtate, din diferite
domenii academice: filologie, ºtiinþe
politice, arte, jurnalism ºi ºtiinþele
comunicãrii, arhitecturã.

COMPETIÞIA A ÎNCEPUT !

Centrul de
Formare ºi Testare
Profesionalã a
lansat concursul

TOÞI
PENTRU O
ROMÂNIE
COMPETITIVÃ

Eºti student haretist ºi ai o idee de business? Crezi cã
doar împreunã putem lupta pentru o Românie
competitivã? Eºti convins cã o soluþie ar fi ca românii
sã rãmânã ºi sã munceascã în România ºi nu în altã
þarã ?
Eºti persoana cãutatã!
Vino cu o idee de business, ajutã România sã-ºi pãstreze
valorile ºi capitalul uman în þarã!

UNDE? Se aºteaptã ideile tale pe adresa de mail:
centruprofesional@gmail.com
CUM? Fii creativ, fii informat, fii hotãrât, convinge
sã fii ales!
DE CE? Dacã vrei sa fii vedetã în universitatea ta,
dacã vrei sã demonstrezi cã te numeri printre cei mai
buni din Universitatea Spiru Haret, participã la
competiþie !
Te clasezi printre primii 10 câºtigãtori ai concursului,
FII CEL MAI BUN DINTRE CEI MAI BUNI!
Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã
CÂND? Toatã luna mai, 2011
te premiazã!!!
CE TREBUIE SÃ FACI? Sã trimiþi ideile tale de
business, prin care sã contribui la pãstrarea forþei de * Pentru mai multe detalii acceseazã
muncã în þarã ºi motivarea oamenilor de a munci, de www.ebcl.spiruharet.ro, Concurs de business:
a-ºi construi o carierã profesionalã în România
TOÞI PENTRU O ROMÂNIE COMPETITIVÃ

Robert Turcescu, lector univ. drd.
la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice:

Facultatea
de Sociologie-Psihologie
ºi Facultatea de Arhitecturã,
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, împreunã cu
Asociaþia de Antropologie
Urbanã organizeazã
atelierele deschise:

Jurnalistul nu e un apostol
al dreptãþii. Jurnalistul este
un scormonitor în actualitate.
Decebal ªtefãnescu: Aþi
început sã lucraþi în presã în 1993,
la 18 ani. Cum aþi caracteriza, acum,
acea perioadã de început a presei
libere?
Robert Turcescu: Vorbim
despre douã lumi absolut diferite.
La începutul anilor 90 era ºi un
apetit uluitor al publicului pentru
ceea ce însemna informaþie,
aproape informaþie de orice fel. Este
uluitor, în condiþiile în care astãzi
un ziar de mare tiraj vinde undeva
la câteva zeci de mii de exemplare,
în cel mai fericit caz, puþin peste
50.000 de exemplare, sã-i aduci
aminte cuiva cã, la începutul anilor
90, ziarele înregistrau tiraje de peste
un milion de exemplare. ªi cã erau
momente în care, bunãoarã, la un
ziar ca Evenimentul zilei, Cristoiu
nici nu admitea sã fie publicitate în
paginile ziarului, pentru ca voia sã
aibã cât mai mult material
jurnalistic. ªi ziarele trãiau din
vânzãri, pur ºi simplu. De aceea
vorbim de douã lumi diferite. În
momentul de faþã, fãrã publicitate,
orice publicaþie din România nu ar
putea sã se întreþinã. Lumea presei

Cultura socio-juridicã 
un factor de echilibru
ºi stabilitate în perioadele de crizã

de atunci nu se poate compara cu
lumea presei de acum ºi din cauza
apariþiei internetului (ºi spun în
special din cauza ºi nu datoritã
internetului), pentru cã mi se pare
cã internetul, cu toatã deschiderea
spre o altã lume, a ºi stricat, a fãcut
rãu pentru zona presei. Lucrurile
sunt mult mai superficiale, accesul
la o informaþie care se difuzeazã, aº
spune, chiar în timp real (nici nu
apucã sã se rãceascã un pic
evenimentul ºi este deja în zona online), înseamnã superficialitate,
înseamnã o dorinþã de a excita din
ce în ce mai tare publicul pe
anumite subiecte, duce la
tabloidizare, duce la lipsa
jurnaliºtilor de teren, ºi multe, multe
alte derapaje. La începutul anilor 90
era foarte important, ca jurnalist, sã
fii primul care difuzeazã o ºtire.
Subliniez: primul care difuzeazã o
ºtire. Trãim vremuri în momentul de
faþã când numai jumãtate din
propoziþia de mai devreme este
valabilã: a început sã fie o

ORAªUL
ÎN
CONTEXTUL
GLOBALIZÃRII.
concurenþã teribilã doar pentru a fi
primul. Ce difuzezi, o ºtire, un
zvon, o bârfã, deja este o altã
discuþie.
Decebal ªtefãnescu: Ce ar
trebui sã defineascã un bun
jurnalist?
Robert Turcescu: În primul
rând, trebuie sã fie un individ
sãnãtos, iar aici nu mã refer doar la
sãnãtatea lui fizicã, la dimensiunea
clinicã a expresiei feþei unui jurnalist
sãnãtos. Sã fii sãnãtos, ca jurnalist,
trebuie sã ai capacitatea sã te
detaºezi la un moment dat de
subiectivismul politic, de exemplu,
pe care îl induce de cele mai multe
ori practicarea acestei profesii.
(Continuare în pag. 4)

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

Miercuri, 25 mai, ora 15:00,
la Sala Studio a Universitãþii
Spiru Haret, str. I.Ghica nr.13
Vor avea intervenþii:
Antoine Heemeryck - Oraºul
în contextul globalizãrii
Ileana Budiºteanu - Cum este
oraºul pe care îl dorim?
Anca Hariton - Modele ale
locuirii urbane în interbelic
ºi influenþe ale ruralului în
Bucureºtiul contemporan
Maria Duda - Spaþiul meu
Tiberiu David - Noi tipuri de
spaþii publice
Corina Pantelimon Bistriceanu
- Sfârºitul culturii locuirii
Vicenþia Voicu - Dreptul la
bunã administrare în
arhitecturã ºi urbanism
Mihai Duþescu - Oraºul
vernacular. Lecturã
ºi procesare
Moderatori: Cristian
Pantelimon, Adrian Majuru

Participanþii au fost invitaþi sã
contribuie la reuºita urmãtoarele
secþiuni : Lingvisticã teoreticã;
Lingvisticã aplicatã; Analiza
Discursului; Studii de traducere;
Studii culturale; Studii literare;
Studii de gen; Didactica limbilor
strãine.
(Continuare în pag. 3)
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INDIVID,
SOCIETATE,
DEZVOLTARE
SOCIALÃ
Facultatea de Sociologie 
Psihologie a organizat, la 12 mai
2011, Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice INDIVID, SOCIETATE,
DEZVOLTARE SOCIALÃ.
Pagina 3

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, în parteneriat cu Editura Universul Juridic a
gãzduit conferinþa naþionalã Cultura socio-juridicã - un factor de echilibru
ºi stabilitate în perioadele de crizã, care s-a desfãºurat, la sediul facultãþii,
în data de 6 mai 2011.
(Continuare în pag. 3)

Lector univ.drd. Onorina BOTEZAT

Unde ne sunt absolvenþii?

EDUCAÞI  Excelenþã Doctoralã Umanistã

Lect.univ. dr.
Denisa DRAGUªIN

Abordãri
actuale în
economie:
E-Economia
La Facultatea de ªtiinþe
Economice  Blaj are loc,
vineri ºi sâmbãtã,
27-28 mai 2011,
Sesiunea ºtiinþificã
cu tema
Abordãri actuale
în economie: E-Economia.

Nicoleta Silvia Ioana este unul dintre doctoranzii în Proiectul pentru burse
doctorale europene EDUCAÞI  Excelenþã Doctoralã Umanistã în
Cercetare: Aplicaþii ºi Teorii Interdisciplinare, seria 2008-2011, al
Universitãþii din Bucureºti ºi al Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism
Ion Mincu din Bucureºti. Titlu tezei: Claudiu ISOPESCU. Monografie
Cine este Nicoleta Silvia Ioana ?
În anul 1999, am absolvit
secþia Francezã-Italianã din cadrul
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine, Universitatea Spiru Haret.
Anul 2004 a marcat finalizarea
cursurilor postuniversitare ale
Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii
Publice, SNSPA. Timp de 10 ani am
predat în învãþãmântul liceal.
În toatã aceastã perioadã de
dinainte de EDUCAÞI, am fost
autor de standarde, curricula pentru
limbã ºi comunicare profesionalã în

limbã strãinã  limba italianã,
coautor al unui manual de limbã
italianã  nivel I  SAM, profesor
evaluator manuale, profesor de
limbã italianã colaborator al
Facultãþii de Comunicare Socialã ºi
Relaþii Publice, Departamentul ID,
consilier OIPOSDRU- MECTS,
coordonator regional OIPOSDRU
Bucureºti Ilfov, inspector de
specialitate
CNDIPT

OIPOSDRU, MECTS.
(Continuare în pag. 3)

ISTORIA TRÃITÃ

UN EPISOD DIN RELAÞIILE MILITARE
ROMÂNO-FRANCEZE
General-colonel (rtr) dr.
Constantin OLTEANU*
Convorbiri cu Charles Hernu,
ministrul francez al apãrãrii
Între 27 ºi 31 ianuarie 1985, în fruntea unei
delegaþii a Armatei române, m-am aflat în
Franþa, la invitaþia ministrului apãrãrii Charles
Hernu. În aceastã deplasare am fost însoþit de
generalul-colonel Iulian Topliceanu,
comandantul Armatei a 4-a, viceamiralul Mihai
Aron, ºeful Secþiei Marinã din Marele Stat
Major, general-maior inginer Ion Petroaica,
locþiitorul tehnic al comandantului Aviaþiei
Militare, colonelul Ion Petre, ataºatul militar,
aero ºi naval al Armatei române în Franþa,
colonelul Gheorghe Gherãsoiu, ºeful
Serviciului de Protocol al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, cãpitanul Cãlin Sinescu, translator
de limba francezã.
La sosire am fost întâmpinaþi cu
cordialitate de ministrul Charles Hernu, un
om deosebit de agreabil, dinamic,
comunicativ, un reputat critic de artã, militant
socialist, apropiat colaborator al defunctului
preºedinte François Mitterand. Ministrul
Charles Hernu îºi amintea cu multã plãcere
de faptul cã fusese de câteva ori în România,
împreunã cu François Mitterand, când, pe
lângã contactele avute cu oficialitãþile
române, au beneficiat de ajutorul nemijlocit
al acestora pentru a vizita, în scop de studiu,

mãnãstirile din nordul Moldovei, despre care cadrul cãreia am discutat, în principal, despre
semnificaþia politico-militarã a vizitei.
avea numai cuvinte de admiraþie.
Apoi, s-a trecut la convorbirile oficiale, la
Schimb de opinii pe probleme
care eu am fost însoþit de membrii delegaþiei,
politico-militare
iar omologul meu francez de un grup de
A doua zi, activitatea a debutat, potrivit generali ºi ofiþeri. Civil fiind, ministrul Charles
programului întocmit de gazde, cu primirea Hernu mi-a spus, asemenea altor miniºtri care
delegaþiei Armatei române cu onoruri militare. nu erau militari, cã a lãsat problemele militare
Dupã ce subsemnatul a trecut în revistã garda propriu-zise în seama specialiºtilor.
de onoare, acompaniat de Charles Hernu, a urmat
(Continuare în pag. 4)
întâlnirea particularã a celor doi miniºtri, în

Primirea oficialã la Ministerul Apãrãrii al Franþei, ianuarie 1985

* General-colonel (rtr) dr. Constantin Olteanu a deþinut funcþia de ministru al apãrãrii naþionale în anii 1980-1985; în prezent, este profesor
asociat la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a Universitãþii Spiru Haret
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

 lector univ. dr. Dragoº ILIE
Student: Sunt studentã în anul III ºi doresc ca, dupã
Student: Care sunt pãrþile care intervin în cadrul unei scrisori
terminarea facultãþii, sã îmi deschid propria afacere. Ne poate de garanþie ºi pe ce poziþie se aflã firma mea?
sprijini Universitatea în acest sens?
Profesor: Neimplicând sume lichide, ca în cazul creditelor, garanþiile
Profesor: Universitatea Spiru Haret dezvoltã numeroase proiecte bancare sunt angajamente scrise, asumate de o bancã în favoarea unei

finanþate din fonduri europene în cadrul cãrora, dumneavoastrã, în funcþie
de intenþiile pe care le aveþi, vã puteþi înscrie. Pentru femei, în mod special,
Universitatea Spiru Haret dezvoltã un proiect stategic, cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Investeºte în oameni!, Axa prioritarã 6,
Domeniul Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe
piaþa muncii, iar obiectivul sãu general îl reprezintã formarea
competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru femei în vederea
dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri. Site-ul proiectului
este: www.carierafemei.ro

Student: Este foarte greu
acum sã îþi deschizi o afacere
din cauza crizei ºi a lipsei de
lichiditãþi. Cum putem sã
rezolvãm aceastã problemã?
Profesor: Având în vedere

importanþa asigurãrii fondurilor în
afaceri, dar ºi problemele de
lichiditate generate de crizã, în cadrul
proiectului amintit, femeile din grupul
þintã dobândesc competenþe în ceea
ce priveºte modalitãþile concrete de
finanþare a afacerii ºi cum se pot
atrage fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea firmei, fiind capabile sã
întocmeascã o documentaþie
profesionistã în ceea ce priveºte
obþinerea de surse nerambursabile.

Student: ªtiu cã bãncile pun
la dispoziþia oamenilor de afaceri
scrisori de garanþie bancarã, care
pot înlocui creditele ºi pot
garanta ºi securiza afacerea.
Poate reprezenta, pentru
afacerea pe care doresc sã o
deschid, o soluþie pentru a putea
demara activitatea?
Profesor : Mã bucur cã aþi

sesizat foarte bine acest lucru. În
ultimul timp, tot mai mulþi oameni
de afaceri ºi-au îndreptat atenþia
cãtre scrisorile de garanþie
bancarã, bãncile înregistrând o
creºtere a solicitãrilor. Da, poate
reprezenta o soluþie idealã.

Student: Care este legislaþia care reglementeazã garanþiile
bancare?
Profesor: În anul 1978, Camera Internaþionalã de Comerþ de la
Paris a elaborat primele reguli uniforme pentru garanþiile contractuale,
document cunoscut sub denumirea de Publicaþia nr. 325. Publicaþia ºi-a
propus ca principal obiectiv rezolvarea problemelor legate de executarea
abuzivã a garanþiilor. Se contura, în felul acesta, un cadru juridic cu privire
la dreptul beneficiarului garanþiei privind solicitarea executãrii garanþiei.
Evoluþia practicii internaþionale în materie de garanþii bancare a evidenþiat,
în timp, limitele acestei publicaþii ºi a impus elaborarea unor noi reguli
pentru garanþiile la cerere, aplicabile din 1994, cunoscute sub denumirea
de Publicaþia nr.458.

Student: În ultimul timp a existat o preocupare pentru ca
aceste garanþii sã fie mai sigure ºi sã se reducã rata de respingere
a cererilor de executare?
Profesor: La reuniunea de la New Delhi din 4 decembrie 2009,

Consiliul Executiv al Camerei Internaþionale de Comerþ a adoptat
revizuirea, pentru prima datã în 18 ani, a Regulilor Uniforme pentru
Garanþiile la Cerere, revizuire care a intrat în vigoare de la 1 iulie 2010.
Modificãrile includ aplicaþii inovatoare pentru plãþile neprevãzute ºi un
limbaj mai precis pentru a determina dacã o prezentare efectuatã în cadrul
unei garanþii sau a unei contra-garanþii, fie pe suport de hârtie sau
electronic, este o prezentare conformã. De asemenea, se aratã cã aceste
modificãri sunt de aºteptat sã reducã rata de respingere a cererilor de
garantare ºi sã creascã siguranþa acestui instrument.

persoane (beneficiar), prin care se obligã sã-i plãteascã o sumã de bani, în
cazul în care o altã persoanã (ordonator), în contul cãreia se emit garanþiile,
nu a executat o anumitã obligaþie asumatã printr-un contract sau a executato necorespunzãtor faþã de beneficiarul garanþiei. Din punct de vedere juridic,
se poate spune cã garanþia bancarã este o clauzã penalã, care fixeazã prin
contract totalul daunelor-interese compensatorii în mod forfetar, adicã
contravaloarea prejudiciului suferit de beneficiar. Firma dumneavoastrã
poate sã se situeze atât pe poziþia de beneficiar cât ºi pe poziþia de ordonator.

Student: Acum, în mai toate domeniile se pune accent mare
pe calitate. Ce presupune calitatea în materie de garanþii bancare?
Profesor: Calitatea acþiunilor de în acest domeniu. Acest lucru se

garantare ºi securizare a tranzacþiilor
comerciale presupune îndeplinirea
cumulativã a urmãtoarelor criterii:
1. Identificarea tranzacþiilor
comerciale, care au la bazã
contracte ferme ºi care pot fi
securizate prin scrisori de garanþie
bancarã. Acest lucru se poate realiza
printr-o implicare mai bunã a
managementului bancar la toate
nivelurile de activitate în urma unor
acþiuni focusate pe nevoile clienþilor.
2. Corespondenþa dintre
clauzele garanþiilor ºi clauzele
contractelor comerciale. Acest
criteriu este cel mai important, ºtiut
fiind faptul cã între contractul
comercial ºi scrisoarea de garanþie
de un anume tip existã o relaþie
biunivocã. Neîndeplinirea acestui
criteriu genereazã grave prejudicii
fie pentru beneficiar fie pentru
ordonatorul scrisorii de garanþie.
3. Emiterea în timp util a
garanþiilor. Orice întârziere în
emiterea scrisorii de garanþie
implicã întârzieri ale fazelor
contractuale cu implicaþii asupra
fluxurilor financiare.
4. Perfecþionarea continuã a
salariaþilor bancari care lucreazã

poate realiza prin training la nivelul
fiecãrei bãnci, având ca obiect
Regulile Uniforme pentru Garanþii
la Cerere ale Camerei Internaþionale
de Comerþ, cunoaºterea Incoterms
ºi a practicilor comerciale.
5. Eliminarea tuturor riscurilor
provenind
din
executarea
garanþiilor. Acest criteriu a
reprezentat o provocare în ultimii 18
ani, atât pentru autoritãþile în
domeniu, cât ºi pentru cercetãtori.
Secretarul general al Camerei
Internaþionale de Comerþ, referinduse la revizuirea Regulilor Uniforme
pentru Garanþiile la Cerere, afirma,
cu prilejul întâlnirii din 4 decembrie
de la New Delhi, cã acest efort
colectiv a dat roade, producând reguli
ce reflectã un larg consens în rândul
bancherilor, utilizatorilor ºi tuturor
membrilor comunitãþii de garantare.
Acesta este rezultatul unui proiect
ambiþios de a crea un nou set de
norme pentru secolul 21, care este mai
clar, mai precis ºi mai cuprinzãtor,
oferind cel mai bun echilibru de pânã
acum între interesele pãrþilor
concurente ºi posibilitatea de a face
acest lucru în moduri inovative.

Garantarea ºi securizarea afacerilor prin intermediul
garanþiilor bancare
Student: Având în vedere riscurile din ce în ce mai mari în tranzacþiile comerciale, date de lipsa de lichiditãþi ºi de nesiguranþa
unor pieþe de aprovizionare ºi desfacere, se impune ca aceastã activitate de garantare sã se deruleze la un înalt standard calitativ
pentru înlãturarea tuturor riscurilor. Ce presupune aceasta?
În practicã, se întâlnesc din ce
Profesor: Realizarea acestui ca legea aplicabilã sã fie cea a þãrii valoarea fiecãrei livrãri, cotã egalã

standard se poate înfãptui dacã sunt
respectate câteva principii ºi anume:
 transmiterea scrisorilor de
garanþie sã se facã pe canal bancar.
Se permite astfel verificarea
autenticitãþii semnãturilor bãncii
emitente. În aceste condiþii, fiecare
scrisoare de garanþie trebuie sã conþinã
o clauzã de identificare, conform
cãreia cererea de executare a scrisorii
de garanþie sã parvinã la banca
emitentã printr-o bancã de prim rang;
 forma ºi fondul scrisorilor de
garanþie bancarã sã fie concepute
pe modelul scrisorilor de garanþie
emise de bãncile elveþiene;
 îndeplinirea condiþiilor de
formã ºi de fond: ordonatorul ºi
beneficiarul, obiectul garanþiei,
valoarea garanþiei, forma de
angajament a bãncii, condiþiile ºi
modul de platã, termenul de
valabilitate, clauza de reducere,
clauza de identificare, clauza de
legislaþie;
 stabilirea legii care va guverna
garanþia în cazul unui litigiu. De
regulã ea este stabilitã de garant dupã
principiul jurisdicþiei locului unde a
fost emisã scrisoarea de garanþie. Deºi
în lipsa unei astfel de prevederi,
regulile europene precizeazã cã legea
aplicabilã este a þãrii sucursalei care
a emis garanþia, în practicã se
întâlnesc foarte frecvent cazuri, când
partenerul firmelor româneºti profitã
de poziþia sa în tranzacþie ºi solicitã

sale. Pentru a nu bloca tranzacþia în
faza de negociere a modelului
scrisorii de garanþie, este de preferat
sã se accepte condiþia partenerului
extern solicitându-se ordonatorului o
declaraþie pe copia scrisorii de
garanþie prin care îºi asumã toate
riscurile ce decurg din aceasta.
Indiferent de situaþie, pentru a se evita
orice interpretãri nedorite în textul
scrisorii de garanþie se va preciza
legea þãrii care guverneazã garanþia;
 O mare atenþie trebuie sã se
acorde scrisorilor de garanþie care
garanteazã operaþiuni comerciale
din care se obþin venituri pe teritoriul
României de cãtre nerezidenþi, în
sensul cã trebuie sã se specifice
foarte clar în contractele încheiate
cine va suporta impozitul respectiv,
ordonatorul sau beneficiarul
scrisorii, în funcþie de convenþiile de
evitare a dublei impuneri încheiate
între statele europene ºi România;
 Nedepãºirea termenelor de
evaluare a ofertelor deoarece atunci
pot apare ºi primele riscuri pentru
ofertant (riscul de preþ ºi riscul de
piaþã a produsului);
 În cadrul scrisorii de restituire
a avansului, clauza de intrare în
valabilitate trebuie condiþionatã de
primirea efectivã a avansului în
contul exportatorului deschis la
banca emitentã. Clauza de reducere
va preciza cã valoarea garanþiei se
diminueazã cu o cotã procentualã din

cu cea a avansului. În acest caz,
valabilitatea garanþiei cuprinde
automat întreaga perioadã de livrare.
În practicã s-au întâlnit cazuri când
profitând de lipsa de experienþã a
importatorului în materie de garanþii,
s-a precizat în garanþie cã valoarea
garanþiei se reduce cu valoarea
mãrfurilor livrate. Valoarea garanþiei
va fi egalã cu valoarea avansului dar
se va introduce ºi menþiunea plãþii
de dobânzi calculate de la data virãrii
avansului ºi pânã la data plãþii în
executare a garanþiei;
 scrisoarea de garanþie de
platã este un instrument de
garantare ºi nu unul de platã.
Scopul scrisorii de garanþie de platã
a fost greºit înþeles de cãtre patronii
firmelor româneºti, care prin
atitudinea pe care au avut-o faþã de
executarea lor au considerat cã este
mai de grabã un instrument de platã.
Astfel, s-au înregistrat restanþe în
plata sumelor contractuale iar
bãncile au plãtit din trezoreria
proprie. Executarea unei garanþii
creeazã o imagine negativã bãncii
emitente în rândul bãncilor
corespondente. Clauza de intrare în
valabilitate trebuie condiþionatã de
momentul livrãrii mãrfurilor sau al
prestãrii serviciilor, situaþie în care
la prezentarea cererii în executare
a garanþiei trebuie prezentate ºi
documentele care sã ateste livrarea
mãrfurilor sau prestarea serviciilor.

în ce mai multe cazuri când garanþia
este necondiþionatã de prezentarea
documentelor de export, situaþie în
care existã riscul executãrii scrisorii
de garanþie fãrã ca beneficiarul
garanþiei sã fi livrat marfa sau prestat
serviciul. Aceastã situaþie apare în
practica internaþionalã în vederea
protejãrii beneficiarilor de garanþii
de eventualele piedici puse de bãnci
din þãri cu un risc mai mare în
procesul executãrii lor;
 scrisoarea de garanþie pentru
buna execuþie trebuie sã fie o
contrapondere la scrisoarea de
garanþie de platã. În felul acesta,
firma importatoare este sigurã cã
exportatorul îºi va îndeplini
obligaþiile contractuale în
cuantumul ºi la termenele stipulate
în contractul comercial de export;
 Acoperirea riscurilor cu care se
poate confrunta importatorul dupã
livrarea mãrfii se realizeazã cu
scrisoarea de garanþie de bunã
funcþionare. Importatorii vor negocia
pe cât posibil emiterea unei garanþii
tehnice, cu atât mai mult cu cât piaþa
internã care va absorbi produsele
respective respinge produsele de
slabã calitate ºi cu perioade de
garanþie nesatisfãcãtoare. Valabilitatea garanþiei va acoperi integral
garanþia tehnicã pe care o acordã
importatorul la produsele oferite
ulterior spre vânzare pe piaþa sa
internã.

Student: Puteþi sã ne prezentaþi o schemã a unei tranzacþii derulate prin intermediul scrisorilor de garanþie bancarã?
Student: Existã posibilitatea de a încheia o
Profesor: Având în vedere complexitatea unei tranzacþii de import-export,
Etapele garantãrii ºi securizãrii unei tranzacþii de import-export utilizând scrisori convenþie cu bãncile pentru a emite mai multe
dar ºi oportunitatea de a penetra pieþele europene, voi prezenta în continuare un de garanþie bancarã, ca în modelul propus, sunt: (1) Transmiterea ofertei însoþitã tipuri de garanþii? Mã refer la faptul cã, având
de scrisoarea de garanþie de participare la licitaþie emisã fie de banca importatorului în vedere birocraþia, este posibil sã mi se emitã
model de securizare al acestui tip de tranzacþie:
fie de banca exportatorului, funcþie de cine organizeazã licitaþia; (2) Semnarea
doar un anume tip de scrisoare de garanþie fãrã
contractului comercial cu clauze speciale privind emiterea scrisorilor de garanþie
de restituire avans, de platã, de bunã execuþie ºi de bunã funcþionare; (3) ca banca sã gândeascã unitar afacerea mea, aºa
Garantarea
Exportatorul ordonã bãncii sale emiterea scrisorii de garanþie de restituire avans; cum aþi prezentat-o dumneavoastrã.
Profesor: Pentru a evita întocmirea unor
ºi securizarea
(4) Emiterea scrisorii de garanþie de restituire avans ºi transmiterea pe canal bancar
unei tranzacþii
de import-export
utilizând
scrisori
de garanþie
bancarã

la importator; (5) Plata avansului în contul exportatorului stipulat în scrisoarea de
garanþie de restituire avans; (6) Exportatorul ordonã bãncii sale emiterea scrisorii
de garanþie de bunã execuþie; (7) Emiterea ºi transmiterea pe canal bancar a scrisorii
de garanþie de bunã execuþie; (8) Importatorul ordonã emiterea scrisorii de garanþie
de platã; (9) Emiterea ºi transmiterea pe canal bancar a scrisorii de garanþie de
platã; (10) Livrarea mãrfii sau prestarea serviciului; (11) Exportatorul ordonã
emiterea scrisorii de garanþie de bunã funcþionare; (12) Emiterea ºi transmiterea
pe canal bancar a scrisorii de garanþie de bunã funcþionare.

documentaþii multiple cu constituire de garanþii
materiale pentru fiecare scrisoare de garanþie, vã
recomand sã încheiaþi un acord de garanþie cu banca
pentru emiterea mai multor scrisori de garanþie, în
cadrul unui plafon aprobat. În cazul acesta,
operativitatea emiterii creºte foarte mult, iar costurile
cu emiterea scad, firma dumneavoastrã având un
avantaj real pentru dinamizarea relaþiilor comerciale.

PRINCIPII ªI IPOTEZE ÎN FENOMENUL BIROCRAÞIEI ªI CORUPÞIEI
Conf. univ. dr. Luminiþa IONESCU
Decan al Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea
Birocraþia este necesarã ºi þine de
funcþionarea normalã eficientã a sistemului, a
aparatului de stat în general. Astfel, birocraþia
poate fi un element de eficienþã economicã, de
perfecþionare ºi de continuitate a activitãþii. În
acelaºi timp, birocraþia poate avea efecte
nefavorabile, adicã poate deveni o cauzã a
fraudelor ºi a lipsurilor. Birocraþia nu trebuie sã
conducã la crearea ºi existenþa unor entitãþi
politice zombificate. Aceasta poate fi combãtutã
prin remunerarea corespunzãtoare ºi prin
promovarea în carierã pe bazã de criterii ºi
principii corecte, aplicate eficient în practicã, nu
nepotism, nu clientelism politic.
Corupþia nu poate fi eradicatã total, aceasta
existând dintotdeauna. Corupþia trebuie sã aibã
un nivel cât mai scãzut posibil, controlabil,
acceptabil din punct de vedere al asigurãrii
premiselor economice ºi sociale ºi al
sustenabilitãþii economice ºi sociale.
Metodele de combatere a corupþiei se
bazeazã pe îmbinarea principiilor de eticã în
afaceri în cazul agenþilor economici privaþi ºi,
eticã ºi moralã în cazul funcþionarilor publici.
Principiile care se referã la cele douã categorii
profesionale menþionate mai sus au ca suport:
principiul performanþei ºi excelenþei profesionale;
principiul claritãþii ºi predictibilitãþii cadrului
instituþional; principiul stabilitãþii relative a
reglementãrilor; principiul neutralitãþii ºi egalitãþii
faþã de toþi agenþii economici sau jucãtorii pe
piaþã; principiul aplicãrii consecvente a unor
sancþiuni clare cu privire la îmbogãþirea fãrã just
temei, potrivit unei norme de drept roman actio
de in rem verso.
În cazul corupþiei, pot fi amintite ºi alte
principii specifice, cum ar fi: principiul terapiei
ºoc, care se aplicã unde se poate ºi unde este
necesar;
principiul
responsabilitãþii
(accountability); principiul responsabilitãþii
economico-financiare ºi responsabilitãþii
sociale; principiul prevenirii corupþiei.
Toate aceste principii îºi au originea în
realitatea practicã ºi formele de manifestare a
birocraþiei ºi corupþiei în lume. Existã mai multe
tipuri de corupþie, între care cele mai întâlnite
sunt cele de tipul: corupþie economicã, corupþie
profesionalã sau corupþie politicã.
Criteriile ºi principiile birocraþiei ºi corupþiei
pot fi delimitate în douã mari domenii:
Birocraþia ca fenomen obiectiv care
reprezintã o componentã a sistemului de
organizare ºi management public ºi privat în
limitele unui cadru instituþional ºi legal,
funcþional, eficient destinat îndeosebi realizãrii
în condiþii optime a managementului public ºi a
realizãrii unei corelãri eficiente între sectorul

public ºi sectorul privat bazat pe diferite scheme
ale parteneriatului public-privat, privat-privat ºi
public-public. Este de asemenea prevãzut în
planul lucrãrii stabilirea unor corelaþii
contingente, intercondiþionãri între buna
guvernare (good governance) ºi fenomenul
birocraþiei necesare ºi suficiente.
A doua problematicã vizeazã fenomenul
birocraþiei care excede cadrul legislativ legal
normal, optim generând o serie de fenomene de
fraudare a reglementãrilor legal instituþionale cu
caracter contraproductiv, distorsionat pentru
mecanismele economiei de piaþã funcþionale,
care în cele mai multe cazuri degenereazã în
fenomenul de corupþie, delicvenþã, fraudã,
evaziune fiscalã, nepotism, instabilitate
economicã ºi socialã, precum ºi nonpredictibilitate a sistemului de legi ºi
reglementãri.
Din acest punct de vedere, birocraþia
înþeleasã prin efectele sale economice-sociale
nefavorabile excede cadrul normativ principial
ºi criterial al unui stat de drept, democratic,
multipartitism, astfel încât se constatã o încãlcare
a principiilor optimului economic ºi social, ale
eticii ºi echitãþii, ale solidaritãþii incluziunii ºi
coeziunii sociale, ale subsidiaritãþii structurate
în actele constitutive ºi normative ale Uniunii
Europene.
Conform principiilor prezentate mai sus, se
pot stabili noi orientãri ºi direcþii de cercetare în
ceea ce priveºte sistemul criterial ºi principial
al birocraþiei ºi corupþiei, ºi ceea ce este mai
important, decontarea unor mijloace ºi
mecanisme de combatere þinând seama de factori
interni ºi externi ai acestora. Factorii externi din
pãcate se interpotenþeazã cu trimitere ºi
vizibilitate asupra celor interni, motiv pentru
care România, în mod frecvent este incriminatã
cu un loc totalmente nefavorabil în ierarhiile pe
care le stabilesc diferite instituþii de specialitate
în domeniul birocraþiei ºi corupþiei.
Mãsurile de combatere a birocraþiei ºi
corupþiei sunt evidenþiate particularizat sectorial,
la nivel macro, mezo ºi microeconomic, þinând
seama de faptul cã intensitatea ºi efectele nocive
ale acestora sunt cu atât mai mult ºi mai extinse
cu cât ne situãm pe palierele ierarhic superioare
ale procesului decizional în sistemul de
management public ºi implementare a unor
strategii de dezvoltare economico-socialã.
În finalul lucrãrii vor fi prezentate
concluziile unui sistem relaþional dintre
dezvoltarea durabilã a economiei naþionale ºi
impactul fenomenelor de birocraþie ºi corupþie.

Literatura de specialitate
Pentru documentare ºi studiu ºtiinþific au fost
studiate mai multe materiale de specialitate, între
care pot fi enumerate: Beetham D.  Birocraþia
(1998), care prezintã elemente conceptuale cu
privire la originea ºi evoluþia fenomenului
birocraþiei, precum ºi influenþa acestui fenomen
asupra societãþii în general; Bercheºan V. ºi Ruiu
M. - Tratat de criminalisticã (2005), care
prezintã elemente ale infracþiunii ºi modul în
care afecteazã corupþia ºi criminalitatea
economia naþionalã ºi mondialã; Bidu I. - Crima
organizatã transfrontalierã (2004), unde sunt
analizate elemente specifice ale crimei
organizate ºi modul de dezvoltare a criminalitãþii
transfrontaliere; Bogdan S.  Câteva consideraþii
privind lupta împotriva corupþiei în Uniunea
Europeanã (1999), unde se regãsesc elemente
ale corupþiei în þãrile membre ale Uniunii
Europene ºi modul în care poate fi combãtutã
corupþia în spaþiul european; Bulai A.
(coordonator) - Reconstrucþie instituþionalã ºi
birocraþie publicã în România (2009), unde sunt
prezentate concepte specifice birocraþiei în
sectorul public din România ºi influenþa acestora
asupra societãþii în ansamblu. Florian Safta 
Rolul sistemului financiar-contabil în prevenirea
ºi combaterea criminalitãþii organizate în
domeniul economico-financiar, tezã de doctorat
(2008), care prezintã elemente ale sistemului
financiar-contabil ºi rolul acestuia în prevenirea
ºi combaterea faptelor de corupþie ºi fraudã.
Birocraþie ºi corupþie în legãturã
cu fondurile europene
În opinia lui Honore de Balzac, birocraþia
este un mecanism gigantic acþionat de oameni
mãrunþi. Astfel, se poate pune egal între
birocraþie ºi marile organizaþii, administraþie
publicã, puterea publicã, funcþionarii publici,
creºterea puterii statului, oligarhie, iar dupã unii
autori, ca de exemplu Trotsky (1963), chiar ºi
comunism. În acest sens, putem atribui
birocraþiei atât controlul abuziv, cât ºi proasta
gestiune a fondurilor publice, cu consecinþe
directe asupra întregii economii.
Necesitatea unei administraþii moderne la
standarde europene, se resimte atât la nivelul
cetãþeanului, cât ºi la nivelul instituþiilor care
presteazã servicii publice. În procesul de
schimbare a administraþiei publice, simplificarea
administrativã constituie un demers fundamental
pentru modernizarea ºi reformarea
administraþiei. Prin aceasta, ar putea fi restauratã
încrederea cetãþeanului în administraþie.
Reprezintã o certitudine faptul cã
procedurile complicate, circuitele lungi ºi
sinuoase ale documentelor, prelungirea
termenelor de rezolvare a unui demers ºi
multitudinea de formulare solicitate, scad

productivitatea atât pentru administraþie cât ºi
pentru cetãþean. În condiþiile aderãrii României
la Uniunea Europeanã, se impune modernizarea
procedurilor administrative ºi simplificarea
formularea ºi a modului în care circula
documentele în sistemul public. Se remarcã,
complexitatea circuitului administrativ,
birocraþia europeanã, de care se loveºte fiecare
cetãþean european.
Departe de a reprezenta o fatalitate,
birocraþia ºi complicaþiile la care aceasta dã
naºtere, sunt deficienþe care pot fi remediate,
dacã modalitatea de abordare a acþiunilor
administrative se va schimba. Acest lucru se va
traduce în noi metode de lucru, simplificând
astfel procedurile administrative.
Dupã unii specialiºti, birocraþia creºte în
medie cu 5% (cf. C. Northcote Parkinson (1957))
în ciuda faptului cã nu apare nimic nou de fãcut
(rezultatul unui studiu efectuat de C. Northcote
Parkinson (1957) pentru a pune în evidenþã unele
practici pãgubitoare în funcþionarea
organizaþiilor birocratice, în special
administrative, aflate în expansiune. În
consecinþã, existã într-o foarte micã mãsurã o
relaþie de proporþionalitate între activitatea
(cantitatea de muncã) ce trebuie realizatã într-o
organizaþie ºi mãrimea personalului
(administrativ) angajat sã o îndeplineascã. Se
constatã cã se impune modernizarea
administraþiei publice ºi în special a
administraþiei publice europene.
Spre exemplu, accesarea fondurilor
europene este o procedura birocraticã care
îngreuneazã utilizarea banilor bugetaþi de
Uniunea Europeanã pentru dezvoltarea þãrilor
care au devenit membre ale Uniunii Europene.
Modalitatea greoaie de completare a
formularelor, termenele scurte de depunere a
documentelor ºi numãrul crescând al
documentelor justificative pentru fiecare proiect
în parte scade ºansele de câºtigare a proiectelor
cu finanþare europeanã. Aceastã situaþie conduce
la slaba accesare a fondurilor europene de cãtre
România. Chiar ºi dupã câºtigarea proiectelor
cu finanþare europeanã, existã organisme de
monitorizare a modului de implementare a
proiectelor, iar documentele care trebuie depuse
la dosarele justificative sunt foarte numeroase,
începând cu ordinele de platã, facturi, contracte,
rapoarte de activitate, care trebuie întocmite
dupã anumite reguli ºi care presupun o serie de
corelaþii între toate aceste documente. Ca
urmarea acestor proceduri stufoase ºi birocratice
au apãrut societãþi specializate care furnizeazã
servicii de consultanþã pentru redactarea
proiectelor ºi accesarea fondurilor europene, cu
alte cuvinte un nou business pe piaþa
prestãrilor de servicii. În prezent, numãrul
acestor societãþi este în continuã creºtere, iar
importanþa acestora pe segmentul de piaþã mai
sus menþionat este din ce în ce mai mare. O parte

din cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor
de dezvoltare cu finanþare europeanã nu sunt
eligibile, fapt pentru care de multe ori echipa
managerialã se aflã în mare dificultate pentru
evitarea unor cheltuieli necesare, însã care nu
sunt eligibile, adicã nu sunt acceptate de cãtre
organismul de finanþare a proiectelor cu fonduri
europene, sau fonduri structurale.
Corupþia (cf. Direcþia Naþionalã
Anticorupþie  Raport privind activitatea
desfãºuratã pe anul 2009) constituie un
fenomen dezavuat de orice societate, care în
contextul evoluãrii conceptelor de stat de drept,
democraþie ºi respectarea drepturilor omului,
a început sã fie privitã ca afectând principiile
fundamentale ale societãþii, prin caracterul sãu
permanent, extinderea accentuatã ºi
diversificarea formelor sub care se manifestã
în cotidian. În considerarea efectelor grave ºi
subversive pe care corupþia le poate avea asupra
membrilor societãþii ºi a instituþiilor statului,
comunitatea internaþionalã a sporit în ultima
decadã eforturile pentru dezvoltarea unor
instrumente utile pentru combaterea ºi
prevenirea eficientã a acestui fenomen,
armonizarea legislaþiilor naþionale în ce
priveºte sancþionarea penalã a actelor de
corupþie comise atât în sectorul public, cât ºi
în cel privat.
România s-a raliat acestor eforturi,
începând cu anul 1999, fiind semnatara
principalelor tratate ºi convenþii internaþionale
în acest domeniu ºi dezvoltând o legislaþie
specificã prin dispoziþiile Legii nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea
faptelor de corupþie ºi ale Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 43/2002 privind
Direcþia Naþionalã Anticorupþie.
Odatã cu posibilitatea accesãrii fondurilor
europene, s-au înmulþit cazurile de corupþie
legate de disponibilitatea acestor finanþãri.
Astfel, pot fi identificate o serie de infracþiuni
legate de finanþarea din partea Uniunii Europene,
toate în legãturã cu cazuri de corupþie a
funcþionarilor publici ºi a persoanelor implicate.
Principalele modalitãþi de comitere a
infracþiunilor din sfera programelor de finanþare
acordate României de Comunitãþile Europene
sunt (Florian Safta  Rolul sistemului financiarcontabil în prevenirea ºi combaterea
criminalitãþii organizate în domeniul
economico-financiar, tezã de doctorat, 2008):
a) folosirea sau prezentarea de cãtre
administratorii societãþilor comerciale
beneficiare de documente ori declaraþii false,
inexacte sau incomplete, pentru obþinerea de
fonduri nerambursabile de la Agenþiile de
Dezvoltare Regionale;
b) omisiunea reprezentanþilor societãþilor
comerciale de a furniza datele si informaþiile
cerute pentru obþinerea de fonduri de la Agenþiile
de Dezvoltare Regionale;

c) schimbarea destinaþiei fondurilor
nerambursabile obþinute;
d) folosirea sau prezentarea de documente
ori declaraþii false, inexacte sau incomplete, cu
ocazia întocmirii documentaþiei necesare;
e) acordarea ilegalã de astfel de finanþãri de
cãtre funcþionari publici unor persoane si
societãþi private in care sunt direct
interesaþi;
f) existenta unor grupuri de interese prin
intermediul cãrora sume importante din bugetul
european sunt deturnate in interes propriu de
cãtre funcþionari publici cu funcþii de conducere
ºi control;
g) obþinerea de finanþãri nerambursabile prin
organizarea de licitaþii fictive;
h) întocmirea de documente false, de cãtre
funcþionari publici în complicitate cu
reprezentanþi ai societãþilor private, în baza
cãrora obþin finanþãri nerambursabile.
Din analiza dosarelor penale instrumentate
în toatã þara, pânã în prezent, de cãtre poliþia de
investigare a fraudelor, a rezultat cã principalele
categorii de persoane cercetate în cauze de
corupþie ºi fraudã au îndeplinit urmãtoarele
funcþii/calitãþi: primari; viceprimari; angajaþi ai
primãriilor; angajaþi ai Consiliilor judeþene ºi
locale; evaluatori proiecte comunitare; alþi
funcþionari publici; funcþionari bancari;
administratori; directori ºi contabili de societãþi
comerciale º.a..
Concluzii
Birocraþia ºi corupþia sunt douã fenomene
care se manifestã din cele mai vechi timpuri.
Termenul de birocraþie apare pentru prima datã
în 1745, la specialistul Jean C.M.V. de Gournay
(1712-1759) prin adãugarea termenului grecesc
kratos (a conduce) la termenul francez bureau
(birou), desemnând o conducere exercitatã de
funcþionari. Birocraþia totuºi se manifestã încã
din antichitate, marile imperii fiind caracterizatã
de o mare armatã de funcþionari în domeniul
administraþiei.
Corupþia, ca fenomen, se manifestã din
timpuri strãvechi, fiind prezentã permanent ºi
accelerându-se în condiþii de crizã economicã
sau stãri de necesitate. În condiþiile crizei
economice din perioada 2008-2010, fenomenul
de corupþie a crescut ca intensitate, fiind
accelerat de fenomenul de globalizare ºi
utilizarea pe scarã largã a sistemelor informatice,
internet ºi alte mijloace electronice de
transmitere a informaþiei.
La nivelul Uniunii Europene se manifestã
un fenomenul de birocraþie, cu precãdere legat
de accesarea fondurilor europene, iar fenomenul
de corupþie este marcat de cazuri spectaculoase,
mediatizate de presã.
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Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice

Unde ne sunt absolvenþii?

INDIVID, SOCIETATE,
DEZVOLTARE SOCIALÃ
(Urmare din pag.1)

Facultatea de Sociologie -Psihologie a organizat, la 12 mai 2011,
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
INDIVID, SOCIETATE, DEZVOLTARE SOCIALÃ. Dupã
cuvântul de deschidere susþinut de
prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu,
au fost prezentate lucrãrile:
SECÞIUNEA PSIHOLOGIE:
prof. univ. dr. Mihai Golu 
Heterogenitatea mediului sociocultural ºi inegalitatea psihologicã
a ºanselor dezvoltãrii personalitãþii la nivel individual;
prof. univ. dr. Nicolae Radu Studiu de analizã funcþionalã.
managementul profesiei ºi
specificitatea personalului destinat
misiunilor speciale; prof. univ. dr.
Florin Tudose în colaborare cu
echipa de cercetare din anul I 
masterat psihologie clinicã 
Calitatea vieþii sexuale feminine în
mediul urban (studiu preliminar);
lect. univ. drd. Lucian Traºã 
Individualitatea între rolul
psihosocial ºi condiþionarea
transgeneraþionalã. Studiu de caz;
asist. univ. Bogdan Cuc - Brandul
personal - realitate sau fantasmã;
conf. univ. dr. Aurel V. David 
Aspecte de ordin psiho-social
privind sãrãcia ºi atitudinea faþã
de cei sãraci; asist. univ. dr. Bianca
Archip  Influenþa inhibiþiei latente
asupra activitãþii umane (HSP);
asist. univ. Catalin Dodu 
Depãºirea conflictelor legate de
stadiul depresiv în concepþia
kleinianã; asist. univ. Ciprian
Popescu  Genetic ºi/sau social în
constituirea comportamentelor
adaptative; conf. univ. dr. Aurel
V. David  Aspecte de ordin psihosocial privind sãrãcia ºi atitudinea
faþã de cei sãraci; lect. univ. dr.

Ioana Omer, asist. univ. Raluca
Lupu-Stãnescu - Sindromul de
burn-out în societatea româneascã.
Prezentãri de cazuri; lect. univ. dr.
Letiþia Dobranici - Depresia la
vârstnici; lect. univ. dr. Matei
Georgescu - Resurse psihanalitice
ale universalismului evoluþionist în
context antropologic; asist.univ.drd. Cristian Stofor  Despre copii,
pãrinþi ºi societate; asist. univ.
Sever Sava  Influenþa empatiei
asupra relaþiilor interumane ºi a
activitãþilor de grup; psiholog
Andrei Constantinescu  Criza
(pãrinþilor)
adolescenþilor;
masterand Teodor Maria  Individ,
societate, dezvoltare socialã;
student Mantu Mãdãlina - Teatrul
 oglinzi ale individului ºi ale
societãþii ; student Denisa Bentea
- Ipostaze distincte ale subiectului
uman.
SECÞIUNEA SOCIOLOGIE:
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu Problematica economicã ºi psihosocialã a menþinerii ºi dezvoltãrii
firmelor moderne; conf. univ. dr.
Aurel David - Aprecieri privind
formele,
dimensiunile
ºi
consecinþele actuale ale sãrãciei;
conf. univ. dr. Aurel David - Politici
ºi strategii antisãrãcie  între
deziderat politic ºi realitate socialã;
lect. univ. drd. Dan Roºca - Raportul
dintre individ ºi comunitate conform
contractului social al lui Rousseau;
lect. univ. dr. Cristian Pomohaci,
asistent univ. Cosmin Lungu Percepþia elevilor de clasa a 7-a
asupra Codului Penal; lect. univ.
dr. Andreea Bãndoiu - Suferinþa
psihicã bolnavului în stadiul
terminal; student, an I, Adina
Axente - Rolul femeii în societatea
modernã româneascã; student, an
III, Georgeta Savu - Stop violenþa!
Proiect educaþional în parteneriat
cu familia.

EDUCAÞI 
Excelenþã
Doctoralã
Umanistã
(Urmare din pag.1)

Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor de la FJCRP

Comunicarea mediaticã 
norme,
valori,
principii etice
Vineri, 6 mai 2011, a avut loc
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
ale studenþilor din cadrul Facultãþii
de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice a Universitãþii Spiru Haret,
intitulatã Comunicarea mediaticã 
norme, valori, principii etice. În
cadrul acesteia, au fost prezentate
ºapte proiecte, ce acoperã o gamã
largã de teme jurnalistice, precum:
valenþele punitive ale caricaturii 
blamarea
ironicã,
cuvinte
(ne)potrivite, rolul publicitãþii
politice în campania electoralã,
publicitatea în perioada comunistã,
aspecte ale violenþei verbale în
textul
de
presã
actual,
corespondenþi pe front  femeia
jurnalist în zona de rãzboi ºi
România globalizatã  imaginea
reflectatã în presã.
Proiectele câºtigãtoare au fost
desemnate de comitetul ºtiinþific
format din lector univ. dr. Maria
Cernat, lector univ. drd. Ruxandra
Coman ºi asist. univ. drd. Aniþa

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

Sesiunea anualã internaþionalã de comunicãri ºtiinþifice
a cadrelor didactice de la Facultatea de Litere

Simpozionul
Un canon numit
Lecturã

LIMBÃ ªI LITERATURÃ:
TEORII ªI APLICAÞII
(Urmare din pag.1)
Numãrul mare de participanþi si
diversitatea temelor abordate au
condus la organizarea sesiunii pe
10 secþiuni, în prima zi, ºi trei, în cea
de-a doua zi, precum ºi douã ateliere
de dezbateri ale studenþilor ºi
masteranzilor de la Facultatea de
Litere, Universitatea Spiru Haret ºi
Institutul de Germanisticã din Viena.
Au participat cu lucrãri cadre
didactice ºi cercetãtori din þarã ºi
strãinãtate: Domnica ªerban, Luiza
Marinescu , Rodica ªtefan, DorinaTeodora, Rodica Locuºteanu,
Adriana Bãlan, Claudia Mircescu,
Cornelia Dumitrescu, Florica Duþã,
Geta Popescu, Elena Bãlan, Daiana
Dumbravescu, Ileana Scipione,
Ioana Cecovniuc, Monica Sava,
Domnica ªerban, Emilia Bondrea,
Tamara Ceban, Sanda Marcoci,
Denisa Drãguºin, Raluca Nicolae,
Oana Buzea, Ana Maria Birtalan,
Lorena Mihaeº, Ion Dodu Bãlan,
Valeriu Marinescu, Marieta Osiac,
Sorin Gâdeanu, Sorin Toma,
Elisabeta
Nicolescu,
Ioan

Constantinescu, Galina Florea,
Florin Pîtea, Anamaria Schwab,
Andreea-Cristina Criºan, Carmen
Stoianov, Ilinca Crãiniceanu,
Mihaela Chapelan, Valentina
Curticeanu, Ana-Maria Botnaru,
Elena Silvestru, Adina Rãdulescu,
Sebastian Chirimbu (Universitatea
Spiru Haret), Iulian Costache,
Florina Zenovia Pagurschi
(Universitatea Bucureºti), Maria
Aurelia Cotfas, Simona Ionel
(ASE), Carmen Minculescu, PaulaAndreea Onofrei (Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iaºi), Iuliana
Pastin (Universitatea Dimitrie
Cantemir), Andreea Iliescu
(Universitatea din Craiova),
Kazmer Kovacs ( Universitatea de
Arhitecturã ºi Urbanism Ion
Mincu), Oana Andreia Sâmbrian
(Institutul de Cercetãri SocioUmaniste C.S. NicolaescuPlopºor, Craiova), Viorella
Manolache (Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale,
Academia Românã), Anca-Mariana
Pegulescu (Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului),
Gigi Mihãiþã (Institutul European),

Grigoriu. Astfel, premiul al III-lea
a fost acordat lucrãrilor Valenþele
punitive ale caricaturii  blamarea
ironicã (Herea Ioana, Gavrilã
Andreea ºi Georgescu Cristina, anul
I) ºi România globalizatã 
imaginea reflectatã în presã (Bãdiþã
Iuliana ºi Marcu Daniela, anul I), iar,
premiul al II-lea, proiectelor
Aspecte ale violenþei verbale în
textul de presã actual (Albu Claudia
Antonia ºi Tudose Cristina, anul I)
ºi Corespondenþi pe front  femeia
jurnalist în zona de rãzboi (Bunescu
Nathalz ºi Nisipeanu Andreea
Corina, anul I). Premiul I a fost
acordat studenþilor Zaharia Ioana,
Baciu Claudiu (anul I) ºi Antonio
Glodeanu (anul III) pentru proiectele
Cuvinte (ne)potrivite, respectiv
Rolul publicitãþii politice în
campania electoralã, iar premiul
special a fost acordat studentului
Mihãiþã Enache pentru proiectul
Publicitatea
în
perioada
comunistã.

Anca Elena Doboº (Deleni, Mihaela
Hristea (Colegiul tehnic Gh.
Airinei Bucureºti), Peter Ernst,
Margarete Wagner, John Heath,
Karoline Abraham, Stefan
Palmetshofer, Lukas Pallitsch
(Universitatea din Viena), Mirsini
Tzanavari (Universitatea din
Macedonia), Tiberiu Paskuy (Miras
International School, Almaty,
Kazakhstan), Elena Oprea
(Universitatea
de
Stat
T.G.Evcenco, Tiraspol, R. Moldova), Susana Merino Mañueco
(Universitatea Valladolid, Spania),
Victor Hugo Ramirez Lavalle
(Ambasada
Mexicului
la
Bucureºti), dar ºi studenþi ºi
masteranzi, dintre care amintim:
Alina Mãciucã, Bianca Mirela
Mihãilescu, Simona Petronela
Cautiºanu, George Alexandru
Tichirel, Laurenþiu Ghiþã, MaryJane Rãdulescu, Loredana Marina
Panã - Universitatea Spiru Haret, ºi
oaspeþii
austrieci
Stefan
Palmetshofer, Aylin Gunsam,
Johanna Eitzenberger, Franziska
Porsch, Florian Pech, Stefan Lotter,
Franziska Schick.

Ediþia a II-a, FOCªANI,
27-28 mai 2011
TEMA SIMPOZIONULUI: LECTURI FIDELE, LECTURI INFIDELE
 PLEDOARIE PENTRU O NOUÃ DIDACTICÃ A LECTURII
SCOP: realizarea unui schimb de experienþã între
profesorii de limba ºi literatura românã care sã
determine adoptarea unui comportament didactic
adecvat, vizând dezvoltarea competenþelor lecturale
ºi comunicative ale elevilor.
OBIECTIVE
 Încurajarea ºi stimularea interesului manifestat de
elevi pentru lecturã
 Formarea unor comportamente lecturale ºi
culturale care sã faciliteze dezvoltarea personalitãþii
armonioase a tinerilor
 Diversificarea strategiilor didactice, a situaþiilor
de învãþare ºi adaptarea acestora la grupul-þintã de
elevi
 Adoptarea unui model coerent, pornind de la
diverse tipuri de lecturã, cu accent pe formarea unor
competenþe ºi atitudini
LOCUL desfãºurãrii
Sala de festivitãþi a Colegiului Naþional Unirea,
Focºani

CALENDARUL ACTIVITÃÞII:
27-28 mai 2011
ORGANIZATORI:
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Vrancea;
Casa Corpului Didactic Simion Mehedinþi,
Focºani;
Colectivele catedrelor de limba ºi literatura
românã de la Colegiul Tehnic Ion Mincu,
Colegiul Economic Mihail Kogãlniceanu,
Colegiul Naþional Unirea,
Liceul Pedagogic Spiru Haret, Focºani.
PARTENERI MEDIA:
Televiziunea Atlas, Focºani;
Ziarul de Vrancea;
Monitorul de Vrancea;
TVRM, Universitatea Spiru Haret, Bucureºti;
revista Opinia naþionalã, Universitatea Spiru
Haret, Bucureºti.

EDUCAÞI este proiectul care m-a ajutat în maturizarea
parcursului de formare; în cei trei ani am avut oportunitatea de a
gãsi resurse interioare pentru îmbogãþirea culturii personale, a
traseului spre desãvârºire, totul sub atenta ºi îngãduitoarea
coordonare a domnului prof. univ. dr. Mihail Cozma Dinu.
Evoluþia în ªcoala Doctoralã a fost treptatã. În primul an s-a
manifestat prin participarea la diferite cursuri þinute de personalitãþi
marcante ale Facultãþii de Litere, Universitatea din Bucureºti, dar
ºi a profesorilor strãini invitaþi. Am conturat subiectul lucrãrii de
doctorat, am identificat surse bibliografice necunoscute.
Anul al doilea a însemnat efectuarea stagiului de pregãtire la
Universitatea La Sapienza din Roma, sub deosebita îndrumare a
doamnei prof. univ. dr. Luiza Valmarin ºi a lectorului român invitat,
domnul prof. univ. dr. Nicoleta Neºu. A fost o experienþã deosebitã
ºi complexã care mi-a oferit ocazia de a participa la cursuri într-o
universitate din strãinãtate, de a utiliza bibliotecile italiene, de a
înþelege mai bine interesul studenþilor strãini pentru limba românã,
de a avea acces la arhivele universitãþii unde am descoperit
dosarul personal al profesorului Claudiu Isopescu, fondatorul
catedrei de limbã românã din cadrul respectabilei universitãþi. Anul
al doilea a fost deopotrivã marcat ºi marcant prin susþinerea
referatelor ºi prin întâlnirea cu comisiile aferente. Anul al treilea
este anul în care teza a prins contur ºi urmeazã a fi finalizatã.
Stagii de cercetare (în proiect):
În perioada februarie-mai 2010 am efectuat un stagiu de
cercetare la Universitatea La Sapienza din Roma, sub tutela
doamnei prof. univ. dr. Luisa Valmarin.
Conferinþe, colocvii etc.
În cadrul proiectului EDUCAÞI:
 Claudiu Isopescu  direcþii de cercetare. «La poesia popolare
romena», Colocviul naþional al doctoranzilor din anul al III-lea
(Secþiile de teorie ºi istorie literarã, folclor ºi antropologie literarã),
Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Litere, ªcoala Doctoralã
a Facultãþii de Litere, 5  6 martie 2011.
 Prezentarea raportului de stagiu din strãinãtate  dezbatere
deschisã, Rezidenþialele Interdisciplinare de Varã 2010  sinteza
stagiului de cercetare în strãinãtate efectuat de doctoranzii serie
2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din
Bucureºti, Facultatea de Litere, ªcoala Doctoralã a Facultãþii de
Litere (secþia Studii Literare), 23 septembrie 2010.
 Claudiu Isopescu ºi publicistica de exil, colocviul
internaþional Literatura din exilul de dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial, Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Litere, ªcoala
Doctoralã a Facultãþii de Litere (secþia Studii Literare),
11 iunie 2010.
 Claudiu Isopescu (1894-1956). Monografie, Rezidenþialele
Interdisciplinare de Varã, Universitatea din Bucureºti, Facultatea
de Litere, ªcoala Doctoralã a Facultãþii de Litere, 4 iulie 2009.
În afara proiectului EDUCAÞI:
 Conferinþa internaþionalã La Lingua Come Dimorra/Limba
ca Locuinþã, organizatã de Departamentul de Studii Europene ºi
Interculturale, Facultatea de ªtiinþe Umaniste, Catedra de limbã ºi
literaturã românã, Universitatea La Sapienza, Roma,
25-26 martie 2010.
 2008  Anno Europeo del Dialogo Interculturale,
seminarul de comunicãri ºtiinþifice Strategii ºi tehnici Inovative în
domeniul lingvistic al comunicãrii, organizat de CCD Bucureºti,
22 noiembrie 2008.
Publicaþii
În cadrul proiectului EDUCAÞI:
 Articolul La poesia popolare romena în curs de publicare
în volumul comun al ªcolii Doctorale, 2011.
 Articolul Claudiu Isopescu ºi publicistica de exil, în curs
de publicare în volumul colectiv al ªcolii Doctorale, Cercetãri ºi
studii, din 2010.
În afara proiectului EDUCAÞI:
 Viaggiatori romeni per lItalia di Claudiu Isopescu. I.C.
Drãguºanu, Atelier Didactic, anul XI, nr.2/2010), p.12-16.
 Mircea Eliade, model real în actualitate publicatã
în broºura seminarului internaþional, sesiunea: Mircea Eliade 
Personalitate renascentistã în secolul XX, Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti, Centrul Internaþional Liceul Mircea
Eliade al Fundaþiei Paul Polidor- Club UNESCO, Academia de
Interferenþe Internaþionale Paul Polidor Bucureºti ºi CMBRAE,
25 martie 2010.
 Limba românã ºi Italia, articol publicat în revista Atelier
Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureºti,
februarie 2010.
 Repere tematice ºi direcþii de cercetare în lucrãrile lui Claudiu
Isopescu: raporturile lingvistice româneºti cu latinitatea
europeanã, Buletinul ªtiinþific  Seria: Limbi Strãine ºi
Comunicare, nr. 1/ianuarie 2010.

Cea de-a XVIII-a sesiune de comunicãri ºtiinþifice a cadrelor didactice din Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

Cultura socio-juridicã  un factor de echilibru ºi stabilitate în perioadele de crizã
(Urmare din pag.1)
În deschiderea lucrãrilor
acestei manifestãri ºtiinþifice de
tradiþie din Constanþa, decanul
Facultãþii
de
Drept
ºi
Administraþie Publicã Constanþa,
conf. univ. dr. av. Gheorghe Dinu,
le-a mulþumit invitaþilor ºi
participanþilor prezenþi la aceastã
reuniune, adresându-le cuvinte
calde de bun venit ºi trecând în
revistã tematica de actualitate în
jurul cãreia s-a organizat
conferinþa.
Au fost susþinute patru
conferinþe în plen. Comunicarea
Competenþa organelor jurisdicþionale ale Uniunii Europene de
conf. univ. dr. Gheorghe Dinu,
decanul facultãþii, a fãcut referire la
existenþa mai multor instituþii sau
organe înzestrate cu atribuþii
jurisdicþionale, mai puþin
importante decât Curtea de Justiþie,
Tribunalul ºi Tribunalul Funcþiei
Publice, care sunt singurele organe
jurisdicþionale ale Uniunii
Europene. Competenþa celor trei
instanþe este o competenþã absolutã,
normele de competenþã ale Uniunii
fiind obligatorii atât pentru pãrþi cât
ºi pentru instanþã. Pãrþile nu pot, pe
cale convenþionalã sã deroge de la
aceste reguli pentru a stabili
competenþa unei alte instanþe.

Conferinþa în plen a conf. univ.
dr. Nicolae Puºcaº, ºeful catedrei de
Drept, O nouã concepþie asupra
dreptului de proprietate în litera
noului Cod Civil a analizat tradiþia
ºi modernismul în ceea ce priveºte
redactarea noului Cod Civil.
Autorul
criticã
folosirea
inconsecventã de cãtre legiuitor a
termenul de proprietate în mod
figurat, metafizic [...] întrucât Titlul
II
poartã
denumirea
de
Despre proprietate ºi debuteazã
cu art. 480 care defineºte (destul de
inexact) dreptul de proprietate
prin atributele ºi caracterele
acestuia.

Tratamentul juridico-penal al
unor infracþiuni de terorism 
comunicare prezentatã de cancelarul
facultãþii, conf. univ. dr. Gheorghe
Alecu, analizeazã elementele
teoretice ºi practice cu privire la
aspectele comune ale conþinutului
juridic al infracþiunilor de terorism,
enumerând obiectul juridic special,
obiectul material, subiectul activ,
subiectul pasiv: principal ºi
secundar, elementul material,
raportul de cauzalitate ºi tentativa,
având în vedere periculozitatea
foarte mare a acestei infracþiuni.
Prof. univ. dr. Olga Duþu,
director coordonator al Centrului

Universitar Constanþa, a prezentat o
comunicare consacratã personalitãþii
lui Spiru Haret ºi anume: Spiru
Haret în «Scrisori». Volumul XI
din seria Operele lui Spiru Haret,
reeditate în anul 2009 de Editura
Tipo Moldova din Iaºi, cuprinde
peste 430 de scrisori adresate de cel
mai mare ministru al instrucþiunii ºi
cultelor unui mare numãr de
destinatari (peste 100), în bogata lui
carierã de profesor universitar, om
de ºtiinþã, inspector ºcolar, ministru,
deputat liberal. Din analiza
scrisorilor adresate lui Gheorghe
Adamescu (76 scrisori), secretar
general al ministerului ºi editor al

seriei de Opere, Ion Bianu
(34 scrisori), bibliotecar al Academiei
Române, ºi Dimitrie A. Sturdza
(43 scrisori), ministru al instrucþiunii,
prim-ministru ºi preºedinte al
Partidului Liberal, apare Omul Spiru
Haret, în toatã complexitatea ºi
frumuseþea caracterului sãu.
Cea de-a XVIII-a sesiune de
comunicãri ºtiinþifice a cadrelor
didactice a reunit, prin tematica
propusã, specialiºti din mai multe
universitãþi - Universitatea Eftimie
Murgu Reºiþa, Universitatea de Stat
din R. Moldova, Academia de
Poliþie A.I.Cuza Bucureºti,
Universitatea Dunãrea de Jos
Galaþi, Universitatea Liberã
Internaþionalã din R. Moldova,
Universitatea Românã de ªtiinþe ºi
Arte Gheorghe Cristea Bucureºti,
Universitatea George Bacovia
Bacãu, Universitatea Constantin
Brâncoveanu Piteºti, Universitatea
Ecologicã Bucureºti, Institutul de
Cercetãri Juridice A. Rãdulescu
Academia Românã, Universitatea
Ovidius Constanþa, Universitatea
Spiru Haret centrele Bucureºti,
Braºov ºi Constanþa - alãturi de un
important numãr de doctoranzi,
cercetãtori, avocaþi ºi magistraþi.
ªtiinþa juridicã modernã se
raporteazã la pluralismul social ºi la
vocaþia normativ-juridicã ºi
axiologicã. Dreptul este vãzut ca o
regulã care stabileºte ce este
normal în relaþiile dintre membrii

unei comunitãþi. Starea de
normalitate, tradusã în norma
juridicã, comportã însã variaþii
istorice, filosofice, sociologice ºi
culturale. Toate aceste elemente
asigurã stabilitate ºi continuitate
comunitãþii. În acest sens, conferinþa
ºi-a propus, prin secþiunile: Drept
European  moderatã de conf. univ.
dr. Gheorghe Dinu, Drept Privat 
moderatã de conf. univ. dr. Nicolae
Puºcaº, Drept Public I  moderatã
de conf. univ. dr. Gheorghe Alecu,
Drept Public II  moderatã de lector
univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea,

ºi ªtiinþe Socio-Umane  moderatã
de prof. univ. dr. Olga Duþu, sã
analizeze rolul culturii socio-juridice
în perioade de crizã.
Volumul Cultura socio-juridicã
- un factor de echilibru ºi stabilitate
în perioadele de crizã, publicat la
Editura Universul Juridic,
Bucureºti le-a fost oferit
participanþilor la eveniment, alãturi
de un bogat stand de carte îngrijit
de reprezentanþii editurii.
Vizibilitatea evenimentul a fost
asiguratã prin promovarea acestuia
pe site-ul Facultãþii de Drept ºi

Administraþie Publicã Constanþa:
www.spiruharet.ro,
prin
comunicatul semnat de Dan
Marculescu, director Marketing ºi
Vânzãri la Editura Universul
Juridic, pe site-ul www.juridice.ro,
prin prezentarea conferinþei la
rubrica evenimente pe site-ul
www.ujmag.ro ºi prin realizarea
unui reportaj de cãtre o echipã de
la Televiziunea România de Mâine
coordonatã de Mugur Popovici,
prezentã la desfãºurarea lucrãrilor
sesiunii de comunicãri ºtiinþifice,
atât în plen, cât ºi pe secþiuni.
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Robert Turcescu, lector univ. drd. la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice:

Jurnalistul nu e un apostol al dreptãþii. Jurnalistul este un scormonitor în actualitate.
(Urmare din pag.1)
Decebal ªtefãnescu: Un jurnalist poate obþine deplinã libertate
editorialã?
Robert Turcescu: Repet pentru toþi studenþii, care poate vor citi acest
interviu: nu existã presã liberã nicãieri în lume. Presa este o afacere care
are patroni. Presa e, la limitã, un business. Dispãrând business-ul, dispare
mijlocul de informare în masã, dar, chiar dacã nu existã presã liberã,
existã jurnaliºti care pot sã fie liberi sau independenþi. Existã însã douã
atribute esenþiale pentru a creiona dimensiunea de libertate a unui jurnalist.
Asta se numeºte, pe de o parte, profesionalism, care e absolut obligatoriu,
pentru cã nu poþi sã fii un jurnalist liber dacã nu eºti un profesionist în
domeniu, ºi credibilitate. Din momentul în care nu mai ai credibilitate ca
jurnalist, indiferent cât de profesionist eºti, ai pierdut libertatea ta. În
condiþiile în care un jurnalist are aceste douã atribute, aceste douã atu-uri,
este cât de liber vrea el sã fie. Oricine l-ar da afarã dintr-o parte, având
aceste douã însuºiri, îºi gãseºte în altã parte de lucru. Eu refuz sã mai
iubesc locurile de muncã în care lucrez. Încerc sã-mi fac treaba, încerc sã
fiu un jurnalist ataºat de valorile unei companii, câtã vreme lucrez în
acea companie, dar nu mai am sentimentul acela, de a iubi un loc de
muncã, aºa cum mi se întâmpla la un moment dat când fãceam meseria
asta la Radio Total. Acela este primul ºi poate ultimul loc de muncã pe
care l-am iubit. A-þi iubi la un moment dat redacþia în care lucrezi, locul
de muncã, te poate duce spre compromisuri bizare într-o astfel de meserie.
Sã ajungi la un moment dat sã execuþi comenzi editoriale, doar din dorinþa
de a rãmâne în redacþia aceea, doar pentru cã o iubeºti, doar pentru cã îþi
plac oamenii, pentru cã îþi place colþiºorul tãu, pe care îl ai în redacþie,
locul în care-þi bei cafeaua sau locul în care fumezi cu colegii. Nu!
Jurnalistul, ca sã fie liber, trebuie sã aibã tãria la un moment dat sã plece,
sã se despartã de un loc ºi sã meargã spre alte zãri, oricât de multe costuri,
din punct de vedere sentimental, ar presupune un astfel de lucru.
Decebal ªtefãnescu: Ce a împins un tânãr jurnalist, la vârsta de
25 de ani, sã scrie un roman?
Robert Turcescu: Nevoia de a experimenta. Eu sunt un om curios.
Eu sunt un om care, în întreaga lui existenþã de pânã acum, a cãutat sã
descopere cât mai multe lucruri, indiferent cã vorbim despre viaþa
profesionalã sau de cea personalã. Nu pot sã fiu unidimensional,
bidimensional, poate nici tridimensional. Vreau sã experimentez din punct
de vedere profesional cât mai multe zone. Îmi dau uneori teste: ia sã
vedem, Turcescule, ai putea sã scrii un roman, o carte? Problema nu este
cu primele trei-pagini, care pornesc cu un entuziasm nebun. Problema
cea mare, când te apuci sã scrii o carte, sau când te apuci sã scrii un text,
este sã-l duci pânã la final. Atunci provocarea majorã a fost ca, indiferent
de calitatea respectivei cãrþi, care nu este una extraordinarã, o recunosc
eu în primul rând, provocarea majorã a fost pentru mine sã pun la un
moment dat pixul pe ultima paginã ºi sã scriu ,,Sfârºit. Lucru care s-a
întâmplat ºi care-mi dã o satisfacþie uluitoare pentru cã aºa sunt eu
construit. Adicã îmi place sã vãd lucrurile duse pânã la capãt. E motivul
pentru care, ºi în legãturã cu formaþia pe care am avut-o, în perioada în
care mã închipuiam fãcându-mi un viitor în viaþã din a cânta muzicã
rock, mi-am spus: þinta mea este sã scot un disc. Asta era þinta pe care mi-o
propusesem. ªi asta s-a întâmplat. Provocarea a fost atinsã. La un moment
dat, în profesia asta, ca gazetar de televiziune, mi-am apus cã vreau sã fiu
numãrul unu în materie de talk-show, în România. ªi am fost, pentru o
perioadã, numãrul unu. Dupã care, provocarea din aceastã perspectivã
nu mai este atât de mare. Mi-am propus sã conduc un ziar, l-am condus,
mi-am propus sã conduc un radio, l-am condus. Acum mi-am propus sã
cumpãr un radio ºi sã pot sã ridic un radio. Am fãcut-o, mã strãduiesc
sã-l ridic. Mi-am fixat o nouã provocare, ca emisiunea, pe care o prezint
împreunã cu Ion Cristoiu la B1TV, sã fie printre cele mai bune, dacã nu
chiar cea mai bunã în zona talk-show-rilor. Sper sã se întâmple ºi lucrul
acesta. Deci, iarãºi, pentru studenþii care vor citi aceste rânduri, þinta este

foarte importantã. Atâta vreme cât nu ai un þel, o þintã, nu-þi poþi planifica
nici etapele prin care poþi sã ajungi la respectiva þintã.
Decebal ªtefãnescu: În ideea atingerii þintelor, pânã unde trebuie sã
meargã un jurnalist pentru aflarea adevãrului? Adevãrul trebuie spus
întotdeauna, cu orice risc?
Robert Turcescu: Profesia asta este absolut minunatã pentru cã te
provoacã în permanenþã sã iei decizii, sã faci alegeri, sã te reinventezi, la
un moment dat. De asta are dimensiunea ei absolut spectaculoasã, spun
încã o datã. Sunt momente foarte grele în existenþa unui jurnalist, când,
deºi ar vrea sã difuzeze o informaþie, ca sã-ºi respecte angajamentul faþã de
sursã, cãreia i-a spus cã este o informaþie ,,off the record, nu poate sã
difuzeze acea informaþie. ªi uneori îþi stã pe limbã ca sã spui anumite lucruri,
dar îþi aduci aminte cã nu poþi sã le spui, cã e o chestie de probitate
profesionalã, de înþelegere a normelor dupã care se face aceastã meserie.
Jurnalistul nu e un apostol al dreptãþii. Jurnalistul este un scormonitor în
actualitate. Jurnalistul este un individ, în care eu încã mã mai iluzionez sã
spun cã oamenii au încredere. Toatã lumea are acum un acces foarte facil
la informaþie, prin: computer, smart-phone, pânã ºi plasmele din
supermarket-uri, pe care se difuzeazã ºtiri. Jurnalistul, ºi asta rãmâne în
continuare o profesie, este cel care, fiind antrenat sã practice o astfel de
meserie, este cel care poate sã discearnã, este cel care poate sã spunã:
informaþia asta e bunã, e validã, e curatã, are surse de informare. Este un
profesionist. Teoretic, dacã vrei - fac o comparaþie cu un alt domeniu dacã vrei sã vorbeºti în mod profesionist despre, hai sã zicem articulaþia
umãrului, asta o spun pentru cã tot am eu o problemã cu un umãr, ce mã tot
doare, citeºti mult în domeniu, poþi sã ajungi sã discuþi cu un medic, de la
egal la egal. Poþi sã citeºti astfel de informaþii pe internet, sã vezi filmuleþe,
poþi sã vorbeºti despre o tendinitã, sã spunem. Problema este cã eu, niciodatã,
nu o sã pot sã fac o operaþie pe umãr. Un doctor va putea sã facã asta,
pentru cã, pe lângã noþiunile teoretice, este ºi un practician. Aºa este ºi cu
jurnalismul. Toatã lumea poate sã vorbeascã despre ce face Bãsescu, PDL-ul,
salarii, pensii, toatã lumea îºi dã cu pãrerea. Când este vorba însã de a
discerne ce este papagal electoral, sã spunem, ce e informaþie dupã ureche
sau informaþie manipulatorie, atunci se manifestã rolul profesionistului,
care judecã la un moment dat, ºi acela este jurnalistul. Trebuie sã-ºi asume
acest rol. ªi spun cã, mai degrabã în epoca internetului ºi a informaþiei
difuzate foarte rapid, jurnalistul trebuie sã-ºi asume rolul de ,,gate-keeper,
de pãzitor de porþi. Omul care sã spunã la un moment dat: Fraþilor, aþi
înnebunit? Informaþia asta nu e validã, e o gogoaºã, e o minciunã, e o
manipulare sau atenþie foarte mare cã suntem în eroare.
Decebal ªtefãnescu: De ce aþi ales sã predaþi jurnalism? Este o altã
þintã pe care v-aþi propus-o?
Robert Turcescu: E o altã experienþã. ªi mai mult decât atât, este o
provocare. Eu vreau sã rãmân un personaj viu. Am nevoie de adrenalina
pe care mi-o dã întâlnirea cu studenþii. Am nevoie de un alt mediu, la un
moment dat. Am nevoie sã împart cu oamenii din jurul meu ºi, în cazul
acesta, vorbim despre studenþi, sã împart lucrurile pe care le-am dobândit.
Bogãþia unui individ nu vine din faptul cã el acumuleazã la un moment
dat, fie cã vorbim despre averi, fie cã vorbim despre informaþii. Bucuria
majorã a unui individ vine în momentul în care el poate sã împartã
experienþa, ba chiar ºi bogãþia lui materialã, dacã vrei, cu alþii. Nu te poþi
bucura singur, sã zicem, dacã ai grãmezi de aur. Trebuie sã ai capacitatea
sã le laºi moºtenire cuiva, fie sã-i bucuri ºi pe alþii cu succesul pe care
l-ai obþinut. Bucuria se consumã alãturi de oamenii dragi, alãturi de oameni
pe care poþi sã-i duci pe un drum împreunã cu tine. Din perspectiva asta,
confruntarea mea cu studenþii, mãcar o datã pe sãptãmânã, este o
confruntare plinã de neprevãzut. Oamenii aceia au încã bucuria de a primi,
de a acumula, poþi sã-i faci curioºi, poþi sã ai o satisfacþie uluitoare... pot
sã spun cã am avut mii, ºi nu exagerez, de oameni cu care am dialogat în
cadrul cursurilor pe care le-am þinut, ºi e plãcut, la un moment dat, sã
descoperi un profesionist sau un tânãr de mare viitor în media, care îþi
spune: ,,ºtiþi, domnule Turcescu, mi-aþi fost profesor. Te gândeºti cã nu
10% , ci 0,003%, din ceea ce este el ca profesionist în media þi-ar putea

aparþine ºi þie. Satisfacþia este uluitoare. Dar, aici este o condiþie
obligatorie. A fi profesor presupune ºi foarte multã muncã. Studentul nu
poate fi pãcãlit. Dacã nu te simte cã dãruieºti ºi cã faci lucrul acesta cu
pasiune, nu vine la cursuri, nu-l intereseazã ce se întâmplã acolo.
Satisfacþia mea mare este sã vãd cã, dacã la primul curs erau trei studenþi,
la al doilea curs sunt zece, la al treilea sunt treizeci, la al patrulea deja
sunt o sutã din anul respectiv.
Decebal ªtefãnescu: Ce consideraþi cã trebuie schimbat în modul de
predare a jurnalismului? Am vãzut cã aveþi o viziune personalã, ce diferã
de metoda clasicã.
Robert Turcescu: Trebuie schimbatã maniera prãfuitã a modului în
care înþeleg unii dintre cei care sunt la catedrã sã predea. Profesorul
universitar... nu e cazul meu, eu nu am acest titlu în momentul de faþã, dar
omul care este la catedrã în faþa jurnaliºtilor, în cazul despre care vorbim,
cã este lector, cã este asistent, orice, în momentul de faþã nu-i mai poate
îndopa pe studenþi cu noþiuni teoretice. Teoria este în cãrþi ºi, mai mult
decât atât, mai ales în zona aceasta, a ºtiinþelor comunicãrii, de la un an la
altul, paradigme ale comunicãrii de masã sunt puse în permanenþã sub
semnul întrebãrii. Lucrurile se schimbã cu o vitezã uluitoare. Ce era valabil
la începutul anilor 90 în ºtiinþele comunicãrii s-a schimbat radical, odatã
cu apariþia internetului, a blogurilor, a tehnicilor de branding personal, a
Facebook-ului chiar, a Tweeter-ului, a telefoanelor mobile ºi a câtor ºi a
câtor alte chestiuni care, poate, ne mai aºteaptã în acest domeniu. Nu mai
poþi sã predai teorie. Nu mai poþi sã-i spui unui student cum scria reportaje,
la un moment dat, Nistorescu sau cum scria Brunea Fox în anii din perioada
interbelicã. Sunt frumoase, sunt interesante, dar paginile ziarelor de astãzi
nu mai înghit reportajele scrise pe o astfel de dimensiune. Nici nu ºtiu dacã
mai înghit reportaje. E o altfel de discuþie. Sunã destul de trist. Dar, în
acelaºi timp, e o schimbare atât de acceleratã în tot ce se petrece, încât, ºi la
catedrã, lucrurile trebuie sã se adapteze unei astfel de schimbãri. Nu mai
merge fãrã sã vii cu secvenþe video, nu mai merge fãrã laptop-ul
profesorului, nu mai merge fãrã PowerPoit, nu mai merge fãrã ieºiri bruºte
din tipare. Trebuie sã-l surprinzi pe student. El nu mai are capacitatea sã te
urmãreascã ore întregi citind dintr-o foaie. Îl enervezi. Pe mine m-ar enerva
teribil sã aud pe cineva, o orã ºi jumãtate, dictându-mi niºte noþiuni. Eu nu
vreau sã mã întâlnesc cu niºte studenþi care au nevoie de trecut examenul.
Vreau sã mã întâlnesc cu niºte oameni care vor sã reþinã câte ceva. La
rândul meu, am traversat, în perioada în care eram student, experienþa
întâlnirii cu unii oameni care iubeau sã predea ºi o fãceau într-o manierã
diferitã, ºi erau spectaculoºi... George Pruteanu era unul dintre aceºtia.
Absolut uluitor la catedrã, oricâte pãcate ar fi avut el, Dumnezeu Sã-l ierte!,
în alte chestiuni. Dar orele cu Pruteanu erau absolut surprinzãtoare. Plecai
de acolo fascinat de întâlnirea cu personajul respectiv. ªi alþii, pe care nu o
sã-i nominalizez, care veneau, se aºezau ºi ne dictau niºte chestii absolut
prãfuite despre cum se face jurnalisticã, ºi pentru care nu am nutrit nicio
clipã de respect, chiar dacã erau niºte profesioniºti în domeniul lor, pentru
cã înþelegeam cã a veni la catedrã era pentru ei doar un mijloc de a-ºi
suplimenta veniturile ºi punct.
Decebal ªtefãnescu:Ce model de presã ar trebui sã-i inspire pe tinerii
jurnaliºti români?
Robert Turcescu: Trebuie sã se uite foarte atent la ce reprezintã presa
occidentalã. Mã refer la presa din Marea Britanie în special, trebuie sã se
uite la presa din Statele Unite ale Americii, trebuie sã se uite chiar ºi la
presa din Germania, dacã vorbim despre modelul acesta interesant în
care se practicã împãrþirea regionalã, pe landuri, care atrage dupã ea
apariþia unor ediþii regionale de ziare. Însã la modul în care se miºcã
lucrurile acum, România, dintr-o anumitã perspectivã, dacã vrei, mai ales
televizual, este cu mult înaintea unora dintre þãrile europene. Este mult
mai apropiatã de ce se întâmplã în Statele Unite ale Americii, pentru cã
România a avut, la un moment dat, nu ºtiu dacã ºansa ori ghinionul sã îl
aibã pe Sârbu ºi sã aibã ProTV-ul ºi trustul MediaPro, care a conectat
brusc aceastã parte de lume numitã România, din punct de vedere
televizual, mai ales, la Statele Unite ale Americii. Sârbu nu a venit sã

importe presã din apropierea noastrã, din Germania, din Franþa sau din
zona proximã. S-a dus direct în Statele Unite. ªi a ,,rupt, ca sã spunem
într-o expresie cât se poate de colocvialã, audienþa cu programele pe care
le-a aruncat atunci. Practic, noi, am ars niºte etape. Maniera dupã care a
implementat dupã aceea acelaºi model în Cehia, de exemplu, ºi felul în
care a ,,rupt din nou piaþa media din Cehia, în urmã cu doar câþiva ani,
devenind rapid numãrul unu cu televiziunea pe care a cumpãrat-o acolo,
ne aratã, pânã la urmã, cã modelul la care trebuie sã te uiþi este presa din
Statele Unite ale Americii. Nu spun cã este un model extraordinar de
fericit, sunt ºi acolo nenumãrate derapaje, dar vrem-nu vrem, lucrurile
acolo se duc. Adicã tabloidizarea din programe de tip Jerry Springer sau
chiar tabloidizarea din ziarele care au nãpãdit ºi piaþa româneascã e legatã
foarte mult de Statele Unite ale Americii.
Decebal ªtefãnescu: Ne puteþi prezenta câteva repere din viaþa lui
Robert Turcescu, dincolo de camera de filmat sau de microfon? ªtiu cã
aveþi hobby-uri, cântaþi, pescuiþi.
Robert Turcescu: Da! Încep sã cred, din nefericire, cã nu mai sunt un
om obiºnuit. ªi o spun fãrã aroganþã. Aº fi spus, în urmã cu niºte ani, cã
sunt un om obiºnuit. Pe lângã profesia pe care o am, îmi place sã mã joc cu
copilul meu în parc, îmi place sã merg la pescuit, sã merg pe bicicletã, sã
mã joc cu fetiþa mea diverse jocuri sau, cu Alexandru, bãiatul prietenei
mele, sã facem tot felul de giumbuºlucuri. Constat în momentul de faþã cã
nu mai sunt un om obiºnuit, pentru cã vãd în jurul meu oameni care nu mai
fac astfel de lucruri. Care-mi spun cã existenþa lor este aproape exclusiv
jalonatã de latura lor profesionalã. Sigur cã am avut ºi eu perioade din
viaþã în care eram extrem de absorbit de ceea ce însemna provocarea
profesionalã, pe care o aveam la momentul respectiv. Însã a-þi neglija la un
moment dat dimensiunea umanã, faptul cã trebuie sã fii om, e o greºealã
teribilã, te costã foarte mult. De aceea încerc, în momentul de faþã, ca dincolo
de ce fac în televiziune ºi agitaþia mea cotidianã, sã-mi pãstrez niºte supape.
De exemplu, nu am sã mai admit niciodatã sã mai fac ceva din punct de
vedere profesional, sãptãmânã de sãptãmânã, vinerea. Sunt la momentul în
care, în existenþa mea, vineri, sâmbãtã ºi duminicã, doar în cazuri
excepþionale, sã fie zile în care sã am ceva de fãcut din punct de vedere
profesional. Vreau sã fie cele trei zile libere din existenþa mea. Sunt la
momentul din care nu am sã mai accept niciodatã sã nu am douã luni de
concediu, cel puþin, în fiecare an, o lunã vara ºi o lunã iarna. Pentru cã
vreau sã spun, pânã la urmã, cã mai ºi trãiesc din când în când. ªi recomand
tuturor sã nu uite sã trãiascã. Este extrem de important. Oricât de mult þi-ai
dori sã câºtigi niºte bani. Am vãzut din ce în ce mai mulþi oameni lucrând
duminica. ªi nu vorbesc de ziariºti aici. Vorbesc de oameni care lucrau în
Postul Paºtelui. Nu sunt un tip habotnic, sã fiu foarte bine înþeles, dar sã nu
mai ai nici mãcar ziua liberã lãsatã de Dumnezeu în care sã poþi sã te
odihneºti? Bunica mea, când trãia, Dumnezeu s-o ierte!, duminica nu ar fi
pus mâna pe nimic. Doar dacã ardea casa punea mâna sã stingã incendiul.
Spunea: ,,Maicã, asta e ziua pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru odihnã.
ªi nu era o chestiune de habotnicie, spun din nou, era o chestiune care
asigura un echilibru extrem de important în existenþa unui individ. Oamenii
au nevoie de timpul în care sã spunã, trãgând aer în piept: ,,Respir. Mãcar
o zi pe sãptãmânã. Eu mã strãduiesc s-o fac.
Decebal ªtefãnescu: Chitara domnului Turcescu ce mai cântã?
Robert Turcescu: Chitara mea este iubita mea, de când eram eu copil.
Da, da, nu e o glumã. ªtii, când eram mici, dormeam cu jucãria preferatã
în pat. Dacã primeam un trenuleþ sau, vecinul meu, o minge de fotbal,
îmi mãrturisea cã dormea cu ea în pat. Era o bucurie extraordinarã de a te
trezi dimineaþa ºi de a vedea cã nu a fost un vis primirea acelui cadou, ci
cã e într-adevãr realitate. Vreau sã spun cã atunci când mi-am cumpãrat
prima chitarã electricã în adolescenþã, am dormit aproape o sãptãmânã
cu ea în pat. S-o vãd acolo, dimineaþa, când mã trezesc, cã este lângã
mine, pe pernã. Nu mai am povestea asta. Uneori mi se mai întâmplã sã
adorm cu chitara în mânã, în casã, dar e prietena mea, e instrumentul la
care mã simt foarte bine cântând ºi mã bucurã foarte mult dimensiunea
asta existenþialã
Decebal ªtefãnescu: Vã mulþumesc!
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UN EPISOD DIN RELAÞIILE MILITARE ROMÂNO-FRANCEZE
(Urmare din pag.1)

În consecinþã, în cadrul
acestor convorbiri, din partea
Armatei romane a vorbit
subsemnatul, înfãþiºând pe larg
preocupãrile noastre pentru
desfãºurarea întregii activitãþi de
concepþie ºi execuþie pe temeiul
doctrinei militare naþionale,
conþinutul raporturilor dintre
Armata românã ºi armatele aliate
din Tratatului de la Varºovia,
principalele probleme în care
România avea o poziþie singularã
în cadrul Alianþei, legãturile
Armatei române cu armate ale
unor state membre ale N.A.T.O.
ºi din þãri neutre, de pe toate
continentele. Cum era firesc, am
subliniat importanþa relaþiilor
dintre Armata românã ºi Armata
francezã, pe fondul bunelor
legãturi economice, politice ºi
diplomatice romano-franceze.
Dupã ce ministrul Charles Hernu
mi-a mulþumit pentru informarea
pe care o prezentasem, a urmat la
cuvânt generalul care îndeplinea
funcþia de ºef al Marelui Stat
Major al Armatei franceze,
evidenþiind aspecte din activitatea
lor, din relaþiile Armatei franceze

Aspect din timpul convorbirilor oficiale
cu armate ale altor state, cu partenerii
lor din N.A.T.O. Concluzionând la
acest punct, se poate afirma cã pe
temeiul rudeniei latine, al afinitãþilor
spirituale, al tradiþionalelor relaþii
politice, diplomatice, militare,
cultural-ºtiinþifice care leagã
România de Franþa, am purtat un
amplu dialog cu gazda noastrã ºi
colaboratorii sãi, în care au fost
abordate, cum menþionam, probleme
politico-militare bilaterale, europene
ºi globale, raporturile dintre cele doua

coaliþii politico-militare, N.A.T.O.,
din care Franþa fãcea parte ºi Tratatul
de la Varºovia, la care participa
România. În acest context, ambele
pãrþi s-au pronunþat ferm ºi explicit,
între altele, pentru înþelegere între cele
douã blocuri militare ºi evitarea
confruntãrilor, subliniindu-se cã nu
trebuie sã aibã loc acþiuni de naturã a
modifica echilibrul militar european,
deoarece astfel de modificãri nu pot
fi decât generatoare de instabilitate,
deci sunt periculoase. Discuþiile pe
care le-am purtat au pus în evidenþã
ºi unele puncte de vedere identice sau
apropiate în probleme politicomilitare majore.
Vizita delegaþiei Armatei române
în unitãþi militare ºi întreprinderi
ce produceau tehnicã de luptã
În Paris ºi în alte localitãþi,
delegaþia Armatei noastre a vizitat
mai multe unitãþi de instrucþie din
diferite arme ºi instituþii militare de

Cu ministrul Charles Hernu la un pahar de ºampanie,
în Biblioteca Ambasadei României din Paris

învãþãmânt. Astfel,
chiar a doua zi, dupã
convorbirile oficiale,
am vizitat un regiment de tancuri la
Rambouillet. ªtiind
cã sunt tanchist,
gazdele
ne-au
prezentat amãnunþit
tancul lor mijlociu,
modernizat, cu tun
de calibru 105 mm,
precizând cã au optat
pentru perfecþionarea acest tip de
tanc, soluþie mai
avantajoasã
din
punct de vedere al
costurilor, decât
înlocuirea lui cu un
alt model. Totodatã,
am fost invitat sã
intru într-un tanc sã vãd organizarea
interioarã: comenzile, aparatura de
ochire pe timp de zi ºi de noapte,
dispunerea muniþiilor, mijloacele de
legãturã, constatând cã respectivul
mijloc blindat de luptã era
competitiv pentru clasa lui.
Urmãtorul salt s-a produs în a
treia zi a vizitei, de la Paris la
Întreprinderea Aerospaþialã de la
Marignane, nu departe de Marsilia,
întreprindere profilatã pe producþia
de elicoptere. Având în vedere cã
România producea la acea datã
doua tipuri de elicoptere dupã licenþã francezã, gazdele noastre ne-au
prezentat în detaliu complicatul
proces al cercetãrii, proiectãrii ºi
producerii elicopterelor, exprimând,
în acelaºi timp, frumoase aprecieri
la adresa specialiºtilor români, cu
care conlucrau. Referindu-se la
tehnologiile folosite, directorul
întreprinderii a þinut sã precizeze cã
sub acest aspect, ei se afla cu cel
puþin 15 ani înaintea americanilor.

La încheierea vizitei, conducerea
întreprinderii s-a fotografiat eu
delegaþia noastrã, dupã care a
invitat-o la un dejun.
Conform programului, în dupãmasa aceleiaºi zile ne-am deplasat cu
elicopterele de la Marignane la Salon
de Provence, unde membrii
delegaþiei Armatei noastre au vizitat
ªcoala de aviaþie ºi Baza Aero nr.701.
Aici, ni s-au prezentat modul în care
era organizat procesul de învãþãmânt,
conþinutul programelor ºi alte aspecte
din activitatea didacticã, baza
materialã de învãþãmânt. Conducerea
ºcolii a oferit un dineu ºi ne-a asigurat
cazarea peste noapte.
În cea de a patra zi, ne-am
deplasat eu elicopterele de la Salon
de Provence spre le Luc, unde am
vizitat ªcoala de aplicaþie de aviaþie
a Armatei terestre. Conducerea ºcolii
ne-a prezentat cu lux de amãnunte
aparatele din dotarea aviaþiei uºoare
din cadrul trupelor terestre franceze,
precum ºi modul de întrebuinþare a
acestora în luptã. În afarã de gradul
ridicat de integrare interarme, am
reþinut un fapt interesant, pe care
doream sã-l adoptãm ºi noi, anume,
cã, numai comandanþii subunitãþilor
de elicoptere erau ofiþeri, ceilalþi
piloþi fiind subofiþeri. În continuare,
ne-am deplasat cu elicopterele în
poligonul Canjuers. În timpul
zborului, gazdele ne-au furnizat
informaþii detaliate despre elicopterul
GAZELLE-342, profilat pe trageri
cu rachete antitanc HOT. În
poligon, ne-a fost prezentat obuzierul
autopropulsat de calibrul 155 mm
(AU.F.1), piesa de autoartilerie aflatã
în dotarea armatelor care fãceau parte
din N.A.T.O. Eu, care servisem ca
tânãr locotenent doi ani ºi jumãtate
într-un regiment de autoartilerie din

Delegaþia Armatei române în vizitã la Întreprinderea Aerospaþialã Marignane,
în ianuarie 1985

garnizoana Piteºti, cunoºteam bine
aceste mijloace de luptã, pe care se
executã pregãtirea, iniþial pe cele de
provenienþã germanã, un tip dotat cu
tun calibrul 75 mm, iar altul cu
obuzierul calibrul 150 mm, înlocuite
apoi cu alte douã tipuri de autotunuri,
de producþie sovietica, unul dotat cu
tun calibrul 76,2 mm, iar altul dotat
cu obuzierul calibrul 152 mm,
mijloace folosite în al Doilea Rãzboi
Mondial numai de Armata germanã
ºi de Armata sovieticã. Acum, gazdele
noastre franceze mi-au dat posibilitatea sã cunosc obuzierul autopropulsat calibrul 155 mm, despre care
doar citisem. La invitaþia ofiþerilor
francezi, care însoþeau delegaþia,
împreuna cu generalul-colonel Iulian
Topliceanu, artilerist, am intrat în
camera de luptã a obuzierului, luând
cunoºtinþã de modul în care erau
dispuse loviturile, am vãzut aparatura
de conducere a focului, precum ºi
mijloacele de legãturã. Apoi, am
asistat la trageri demonstrative
executate cu ºase piese din acest tip
de obuzier ºi, prin aparatura opticã
pusã la dispoziþie am putut constata
efectul tragerii.
O altã demonstraþie a constat în
trageri cu rachete HOT antitanc, de
pe un elicopter GAZELLE-342, de
la punct fix, asupra unor þinte blindate
în miºcare. Din douã rachete trase,
doar una a lovit þinta, creând un
moment de amuzament. Doresc sã
menþionez cã racheta HOT, pe care
o cunoºteam din lecturã, era, la
vremea aceea, o rachetã performantã,
pãtrunzând un blindaj gros de 600
mm. Când ne-am înapoiat la Paris,
i-am cerut ministrului Charles Hernu
sã ne vândã un exemplar din acest
mijloc antitanc, pe care sa-l folosim
ca punct de referinþã, sau sã ne punã
la dispoziþie documentaþia, þinând
seama cã noi, românii, eram
producãtori de rachete antitanc, ce e
drept, dupã licenþa sovieticã.
Omologul meu mi-a rãspuns cã
regretã dar nu poate onora cererea mea
fãrã acceptul americanilor. În poligon
ne-am întreþinut pe larg ºi amical cu
generalii ºi ofiþerii francezi prezenþi,
care ne-au dat, cu multã amabilitate,
toate explicaþiile cerute. Am vizitat ºi
baza de instrucþie, în cadrul cãreia,
simulatoare perfecþionate ocupau un
loc important, punându-i pe luptãtori,
prin imaginile înfãþiºate, în condiþiile
cerute de câmpul de luptã. M-am
convins personal de eficienþã, fiind
invitat sã mânuiesc un asemenea
simulator destinat instrucþiei
tanchistice.
Din poligonul de la Canjuers
delegaþia s-a deplasat, eu elicopterele,
la baza aeronavalã de la Hyeres, unde
ni s-au prezentat tipurile de avioane

La un punct de observare la ªcoala de Aplicaþii
care acþionau împreuna cu navele de
luptã. De asemenea, cu ajutorul unor
filme ne-au fost înfãþiºate unele
aplicaþii aeronavale de amploare, pe
care le-am considerat foarte
instructive. De la Hyers, care a
marcat încheierea vizitei în unitãþi
militare, delegaþia Armatei române
s-a deplasat eu avionul în Capitala
Franþei. Cer scuze cititorului pentru
cã am prezentat aceste detalii, însã
am dorit sã se înþeleagã clar cã
asemenea vizite nu însemnau niºte
plimbãri, nu aveau un caracter de
agrement, ci se constituiau, pe de o
parte, într-un autentic dialog politic,
iar, pe de altã parte, într-un real ºi
util schimb de experienþã în plan
militar. Totodatã, aceste contacte la
nivelul conducerii armatelor
contribuiau efectiv la o mai bunã
cunoaºtere reciprocã.
Francezii invitaþii la Ambasada
României din Paris
În seara acelei zile, am oferit, la
reciprocitate, un cocteil la Ambasada
României din Paris, la care au
participat ministrul Charles Hernu,
împreunã cu un grup de generali ºi
ofiþeri, colaboratori de ai sãi. Cu acest
prilej, în afarã de convorbirile oficiale
prevãzute în program, cu Charles
Hernu am mai avut un dialog, de circa
douã ore, în valoroasa Bibliotecã a
Ambasadei României de la Paris,
dialog care a cuprins o paletã largã
de probleme politice, militare, un loc

important ocupându-l, cum era
firesc, relaþiile dintre cele douã þãri
ºi armate ale noastre. Charles
Hernu ne-a arãtat pe tot parcursul
vizitei o simpatie evidentã,
începând cu întrebarea pe care mia adresat-o încã de la sosire
 - Cum sã mã adresez, cu domnule
ministru sau cu domnule
general?, la care i-am rãspuns cã
prefer sã mi se spunã general,
întrucât funcþiile sunt întotdeauna
trecãtoare, deºi cel mai sigur ºi
greu schimbãtor rãmâne numele
omului.
Vizitarea unor obiective
culturale ºi turistice
Pe lângã vizitele cu tematicã
militarã, am avut plãcerea de a
vedea, unii dintre noi de a
revedea, în Paris ºi obiective
cultural-turistice. O primã ocazie
ne-a fost oferitã de un dineucroazierã, pe Sena, la scurt timp
de la poposirea delegaþiei Armatei
noastre în Paris, în timpul cãruia
am luat cunoºtinþã de multe din
intimitãþile frumoasei Capitale
franceze. Au urmat apoi vizite la
castelul Regal de la Versailles,
Muzeul Luvru, Turnul Eiffel.
Am considerat cã vizita a fost
o reuºitã din toate punctele de
vedere, înscriindu-se pe direcþia
dezvoltãrii relaþiilor de prietenie
romano-franceze, cu îndelungate
ºi bogate tradiþii istorice.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Lector univ. dr.
MIRCEA CONSTANTINESCU:
Studentul actor trebuie sã descopere
adevãrul sufletesc al personajului!

Lector univ dr. Mircea Constantinescu este profesor asociat la Catedra de Arta Actorului
a Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, coordonând, împreunã cu lector
univ. dr. Jeannine Stavarache ºi lector univ. dr. George Grigore, anul II Ciclul I Bologna.
Studenþii lectorului univ dr. Mircea Constantinescu cautã pe parcursul anului universitar un
adevãr mai special; este vorba de adevãrul personajului, pentru cã studentul actor trebuie sã
descopere adevãrul sufletesc al personajului. Astfel, cercetând bine textul, va descoperi un
moment de exprimare al adevãrului personal al personajului; este momentul când personajul
este sincer faþã de sine. Descoperirea ºi asumarea acelui adevãr, preluarea lui de cãtre interpret,
îl ajutã pe acesta sã-ºi identifice noi cãi de exprimare scenicã ºi-i fac creaþia credibilã ºi
autenticã. În fond, de mii de ani, artiºtii îºi exprimã, îºi expun sufletul, semenilor, aºa cum ºi
lector univ dr. Mircea Constantinescu gãseºte rãbdarea necesarã ºi timp spre a preda mai
departe ºtafeta rolurilor bine interpretate tinerilor noºtri studenþi ai Facultãþii de Arte.
Mulþumim de rãbdare, dar ºi de ºtiinþa interpretãrii artistice!

Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Duminicã 30 ianuarie 2011, la ora 19.00, la
Radio România Cultural, Teatrul Naþional
Radiofonic a prezentat în premierã spectacolul
Din teatrul lumii - Cinci personaje în
interpretarea actorului Mircea Constantinescu.
Regia artisticã: Vasile Manta. Realizatori: Costin
Tuchilã ºi Puºa Roth. S-au ascultat fragmente din
Tamerlan cel Mare de Christopher Marlowe,
Avarul de Molière, Faust de Goethe, Iorgu de la
Sadagura sau Nepotu-i salba dracului de Vasile
Alecsandri ºi Ubu încornorat de Alfred Jarry.
Actorul Mircea Constantinescu a interpretat
rolurile Tamerlan, Harpagon, Faust, Iorgu, Ubu ºi
Conºtiinþa lui Ubu. În celelalte roluri au apãrut
actorii: Dan Aºtilean, Delia Nartea, Silviu Biriº,
ªtefan Velniciuc, Ionuþ Kivu, George Grigore,
Mihai Popescu. Regia de montaj: Florina Istodor
ºi Mirela Anton. Regia de studio: Janina Dicu.
Producãtor: Costin Tuchilã. Spectacolul a fãcut
parte din seria de recitaluri inauguratã de Teatrul
Naþional Radiofonic în septembrie 2004. Fiecare
dintre aceste spectacole au individualitatea lor,
conferitã de tema aleasã ºi de personalitatea
actorului supus probei de foc presupuse de un
asemenea recital, în care interpreteazã cinci roluri
ºi trebuie sã fie el însuºi dar totodatã diferit, cu un
singur mijloc de expresie: vocea. Într-un reportaj la
TVRM, Marina Roman caracteriza aceste emisiuni
cu o sintagmã potrivitã: eseuri teatrale. În Cronica
Românã, Eugen Comarnescu le califica drept
exerciþii de virtuozitate. Cât despre alegerea textelor,
intenþia realizatorilor a fost ca, oprindu-se la o temã
sau la o tipologie, sã ofere titluri semnificative din
istoria dramaturgiei universale, urmând
metabolismul secret al temei sau evoluþia
personajului, dar ºi potrivite personalitãþii artistice
a actorului, capacitãþii sale proteice.
În recitalul Din teatrul lumii, Mircea
Constantinescu, vechi ºi statornic colaborator al
Teatrului Naþional Radiofonic, reuºeºte
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performanþa rarã de a da identitate expresivã, prin
câteva fragmente, unor personaje complexe, din
epoci ºi arii stilistice complet diferite, care
presupun schimbarea rapidã ºi convingãtoare a
registrelor interpretative, de la personajul titanic
al lui Marlowe, scitul Tamerlan, biciul lui
Dumnezeu, la avarul lui Molière, care, sub
aparenþa de bufon smintit, are un caracter
particular de mãreþie dramaticã ºi la ridicolul
bonjurist Iorgu, educat într-un centru imaginar de
culturã (Sadagura) sau de la Faust din scena
pactului cu diavolul la nebunia suprarealistã, cu
date atât de particulare, în ton de fabulã absurdã,
a lui Ubu, inventatorul patafizicii, care nu mai
doreºte sã descreieriseascã. În mod special se
cuvine remarcatã interpretarea personajului lui
Jarry din acest montaj pe baza unor fragmente
din Ubu încornorat, probã de virtuozitate
actoriceascã, Mircea Constantinescu reuºind un
portret radiofonic plin de plasticitate al nebuniei
ubueºti. Interpretând de fapt douã personaje, Ubu
ºi Conºtiinþa lui Ubu, de la o replicã la alta, actorul
îºi schimbã complet registrul, de la timbrul vocii
la intonaþie, cu un efect teatral extraordinar.
Am avut onoarea ºi bucuria de a interpreta
câteva personaje în acest spectacol radiofonic
maraton ce a fost dedicat actorului ºi
pedagogului Mircea Constantinescu, dar am avut
onoarea ºi bucuria de a-l avea profesor în cadrul
Atelierului de Comedia dell Arte în timpul
studenþiei, în anul universitar 1991  1992, apoi
destinele noastre artistice sau tot intersectat în
special în cadrul studioului de teatru radiofonic,
iar mai apoi la clasa coordonatã de cãtre regretata
prof. univ. dr. Lucia Mureºan, fost decan al
Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret,.
Doctor în teatru, profesor asociat la
Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucureºti, dar ºi cadru
didactic asociat al Facultãþii de Arte, Catedra de
Arta Actorului, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, actorului Mircea Constantinescu ºi-a

început cariera pedagogicã la Institutul de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã I. L. Caragiale, ca
profesor asociat în perioada 1986 - 1990, urmând
apoi, din anul 1994, sã devinã profesor asociat la
Academia de Arte Luceafãrul, Facultatea de
Teatru, Catedra de Arta Actorului.
Nãscut în Bucureºti în data de 24.01.1952,
Mircea Constantinescu a urmat cursurile Academiei
de Teatru ºi Film, Facultatea de Teatru, Secþia
Actorie, urmând a fi actor la Teatrul de Stat din
Oradea (1975  1981), iar din 1981 ºi pânã în prezent
este actor al Teatrului Odeon din Bucureºti. În anul
2008 devine doctor în teatru, publicând, în anul 2009,
teza cu titlul De Spectaculis  Repere ale evoluþiei
conceptului de performanþã în arta actorului
european la editura UNATC  PRESS. Excelent
actor de compoziþie, Mircea Constantinescu s-a
remarcat în roluri diferite din punct vedere stilistic,
dovedind o largã paletã de mijloace interpretative.
În afara rolurilor interpretate pe scena Odeon,
Mircea Constantinescu colaboreazã ºi cu alte
teatre: Teatrul Nottara, Teatrul Bulandra; Teatrul
Naþional Bucureºti, Studioul de teatru Casandra,
Bucureºti, în montãrile unor cunoscuþi regizori:
Gelu Colceag, Alexander Hausvater, Mihai
Mãniuþiu, Vlad Mugur, Laurian Oniga, Tudor
Mãrãscu, Dragoº Galgoþiu, Alexandru Dabija,
Mihai Mãlaimare, Al. Colpacci, Sergiu Savin.
Este colaborator la emisiuni de divertisment,
teatru radiofonic ºi teatru TV.
Pe Mircea Constantinescu l-aþi putut vedea ºi
admira în creaþii actoriceºti din filme precum:Omul
zilei, regia Dan Piþa, Scopul ºi mijloacele, regia Dan
Marcoci, Cenuºa din urne, regia Frieder Schuller,
Rochia alba de mireasã, regia Dan Piþa, Pas în doi,
regia Dan Piþa, Aºteptând un tren, regia Mircea
Veroiu, ªtefan Luchian, regia Petru Mãrgineanu,
Bietul Ioanide, regia Dan Piþa, Mai presus de orice,
regia Nicolae Mãrgineanu ºi Dan Piþa.
A participat la turnee ºi festivaluri în þarã ºi
strãinãtate: Hanovra, Berlin, Marea Britanie, Italia
etc. Are nominalizãri ºi premii de interpretare
obþinute, de asemenea, în þarã ºi strãinãtate

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

NINI
Te ia în primire de cum treci pragul încãperii. Stã întors pe-o parte,
cu ochii la ploaia ce bate-n geam ºi la pomul abia plesnit în floare. Cu
un ochi pe jumãtate închis mãsoarã pe cel ajuns în încãpere. E un fel
de bilet la control acest mod de a lua seamã la tot ce ajunge în preajma
sa. Stã tolãnit în capul patului, lenevos ºi rãsfãþat. Pare a te întreba în
acelaºi timp: Cine eºti? Ai idee cine sunt eu? Te afli în dormitorul
casei unde s-a nãscut vineri 31 martie 1933, ora 12,00, un personaj pre
numele sãu Nichita Stãnescu. Deasupra capãtului patului, icoana
reprezentându-l pe Sf. Gheorghe, luptãtorul învingãtor. ªi ea era tot
acolo în acea zi de vineri la ora prânzului astronomic, precum pendula
la vedere într-un colþ de odaie, azi opritã sa rememoreze ora astralã:
12 fix. Camera învecinatã s-ar putea numi cu orgoliu Cabinetul de
lucru. Un tata târgoveþ ºi o mamã descendentã din familie de general
rus imperial îºi permiteau o camerã a copilului unde acesta sã-ºi facã
temele ºi, în absenþa computerului de azi, sã se producã ºi sã se formeze.
Tabla de ºah ne aratã o atracþie de apreciat. Prezenþa pianinei poate fi
consideratã o siglã nobiliarã, ajunsã în casa celor cu stare ºi gust ales.
Da, Nini le avea cu muzica ºi se lãsa sedus de voluptatea de a solfegia
punând la treabã clapele la îndemânã.
Casa memorialã Nichita Stãnescu se afla la locul ei. Adicã în
Ploieºti, oraºul natal. ªi, salutar, în casa în care pornea sub stele în acel
mijloc de vineri. Constructorul se cunoaºte: Hristea Stãnescu, bunicul
dinspre tatã, ajutat de cei doi bãieþi: Gheorghiþã ºi Nicolae (tatãl poetului).
Nu avem cum ºti orânduiala exactã a casei în anii de început ºi nici în
vremea de dupã, când familia a luat în greutate. Important mi se pare cã
persoane avizate au reuºit sã aºeze temeiul acestui lãcaº muzeal, aici pe
strada Nichita Stãnescu nr.1. O casã fãrã etaj cu câteva încãperi, prefaþatã
decent de grãdiniþa plinã de flori ºi de câþiva pomi aflaþi la vârsta
eflorescenþei. În partea stângã ºi-a gãsit loc un spaþiu încãpãtor, tocmai
bun pentru a prelua activitãþi circumstanþiale. ªi astfel, locuinþa, la urma
urmei casa bunicilor, rãmâne deschisã amenajãrilor recapitulative, în
puterea de a evoca aºchii din viaþa ºi activitatea unui scriitor forþat de
talent sã ajungã între copertele istoriei literaturii naþionale.
Un creator rãmâne valoros prin moºtenirea ce ne-o lasã. Detaliile
de biografie le putem considera adjuvante de folos în a ne comporta
firesc faþã de tot ce-i priveºte existenþa. Nu ne încântã un autor mediocru
prin ºtiinþa de a deveni popular ºi simpatic. Nu ne distanþãm de un
autor doar pentru cã þine cu altã echipã de fotbal decât cea pentru care
noi suspinãm. Oricum, din clasele primare, dascãlii au grijã sã ne ajute
sã separãm efemeritatea de duratã. ªi asta cere efort pentru a reuºi sã
distingem între valoros ºi simpatic. Nichita Stãnescu a reuºit sã ne
vrãjeascã prin instrumente proprii. Unora le-a devenit apropiat. Altora
de nelipsit. Casa din Ploieºti mi se pare o polemicã dusã cu decenþã la
adresa celor cãrora Nichita le-a picat greu. Încurcând, voit, criteriile,
zburãtori cu negre plete furã cu voluptate din chivotul de frumuseþi
nichitinian suavitãþi de extremã savoare, iar în locurile vacuumizate
strecoarã, ºiret, picãturi de otravã. Tocmai de aceea stau ºi zic:
Deschideþi cartea! Citiþi din Nichita atât cât vã prieºte, înainte de a
atinge cu vârful buzelor nectarul aburind a vitriol ce-l gãsiþi risipit prin
coloane de gazete dâmboviþene. Numele nemuritoare înseamnã ele
însele o carte. Apropiaþi-vã de locul unde începe izvorul, ºoptind a

Lecþia de istorie
de la Muzeul Militar Naþional
Arme, salve de tun, soldaþi români ºi
germani, ustensile medicale de la începutul
secolului 20 ºi mâncare la cazan. Acestea au fost
pe scurt ingredientele spectacolului de istorie
oferit pe 7 ºi 8 mai 2011 de Muzeul Militar
Naþional Regele Ferdinand, cu prilejul celei
de-a XI-a ediþii a zilelor muzeului.
Poartã în timp...
Poarta în timp la Muzeul Militar Naþional a
fost deschisã, ca în fiecare an, în primul weekend
al lunii mai, de parada excentricilor îmbrãcaþi în
uniforme vechi. Rând pe rând, prin faþa unui public
numeros, au defilat asociaþiile Tradiþia Militarã,
6 Dorobanþi, Datina Strãbunã, Traditsia din
Bulgaria ºi Corpul Liber German.

Cum ediþia din acest an a zilelor Muzeului
Militar Naþional a fost închinatã ostaºului din
cele douã rãzboaie mondiale, fiecare asociaþie a
încercat sã impresioneze publicul prin þinute care
ne trimit cu gândul la cãrþile de istorie. Astfel,
în timp ce asociaþiile 6 Dorobanþi, Datina
Strãbunã ºi Tradiþia Militarã, au reprezentat
ostaºii români din Primul ºi al Doilea Rãzboi
Mondial, asociaþiile Traditsia ºi Corpul Liber
German au prezentat publicului þinute
bulgãreºti, respectiv germane.
...bãtãlii recontituite...
Principalele atracþii ale ediþiei din acest an a
Zilelor Muzeului Militar Naþional au constituito bãtãliile reconstituite de asociaþiile
6 Dorobanþi ºi Tradiþia Militarã. Astfel, în
timp ce dorobanþii au atacat ºi cucerit un post
de santinelã austro-ungar, detaºamentul
Asociaþiei Tradiþia Militarã, purtând
uniformele Regimentului de Infanterie Marinã
din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
au luptat contra trupelor germane din Deutsches
Freikorps, care, rãmase fãrã muniþie au trebuit
sã se predea fraþilor de arme români. O poveste
asemãnãtoare a avut ºi motocicleta germanã

Zündapp KS-750. Dupã ce, în prima parte a
rãzboiului, aceasta a servit atât trupele româneºti
cât ºi trupele germane, dupã întoarcerea armelor
ºi ofensiva cãtre est, motocicleta a fost capturatã
de trupele româneºti.
...ºi mâncare la cazan
O altã activitate pricipalã a asociaþiilor
6 Dorobanþi, respectiv Datina Strãbunã a
fost pregãtirea mesei soldãþeºti la cazan (tocanã
cu mãmãligã), care a fost oferitã atât vizitatorilor,
cât ºi unei pãrþi a redactorilor participanþi, dupã
ce, în prealabil, a fost gustatã de cãtre
comandantul unitãþii. Totodatã, cu prilejul celor
douã zile de viaþã ostãºeascã, Asociaþia
6 Dorobanþi a lansat primul numãr al
publicaþiei sale, realizat sub forma faimosului
ziar Neamul Românesc al lui Nicolae Iorga,
care conþinea atât articole din august 1916,
anunþând intrarea României în rãzboi, cât ºi
articole scrise în spiritul vremii de membrii
asociaþiei 6 Dorobanþi.
În loc de încheiere
În pofida vremii capricioase ºi ploioase, în
special duminicã, în cele douã zile ale
evenimentului, circa 3.000 de vizitatori, între
care ºi câþiva veterani de rãzboi, au trecut pragul
Muzeului Militar Naºional pentru a asista la cea
de-a XI-a ediþie a zilelor muzeului. Acest lucru
a demonstrat, încã o datã, cã existã deja un public
fidel al acestei manifestãri. Un public alcãtuit
în mare parte din copii ºi tineri interesaþi de
istorie militarã ºi reconstituire istoricã, dar care
petrec ore bune în faþa calculatorului, jucând
jocuri de strategie. Ei bine, la Zilele Muzeul
Militar Naþional aceºti copii ºi tineri, erau traºi
de pãrinþi: Hai sã-þi fac poze cu soldaþii
români, la care ei strigau aproape invariabil:
nuuu, eu vreau cu germanii!

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE,

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

Pamflet
nevoitã sã renunþe la studii, s-a simþit ca
atunci. Cu blana roºie în mânã. Brusc s-a
simþit puternic ºi i-a cerut banii pe care tocmai
îi împrumutase. Ba i-a cerut ºi brãþara ºi setul
de cãrþi, pe care, în aceea dimineaþã, i le
fãcuse cadou. ªi i-a spus fetei, aproape
marþial: adio. Simþise mai demult cã pasiunea
sa pentru tânãra cu role poate fi o slãbiciune,
o mare vulnerabilitate. Momentul salvãrii
însã a venit pe neaºteptate. ªi a profitat din
plin de el. O fracþiune de secundã a avut
impresia cã nu poate face aºa ceva, cã o
iubeºte ºi cã imediat va izbucni în lacrimi,
dar blana, blana roºie a pisicii l-a salvat. A
vãzut cum acoperã mai întâi ochii fetei, apoi
fata, colegiul, parcul, orizontul, totul. Lumea
toatã devenise o blanã roºie. A mai strigat un
adio cu voce baritonalã, i-a întors fetei spatele
ºi dus a fost. Se simþea renãscut. Puternic.
Imunizat. Gata cu slãbiciunile umane.
Supraomul nu trebuie sã fie sensibil cu
furnicile. Forþa minþii nu poate fi întreagã
dacã te laºi pradã slãbiciunilor omeneºti. Nu
s-a mai interesat niciodatã de rolerista cu
ochelari.
A absolvit strãlucit acel Colegiu, a fãcut
un Master la Yale University ºi, întotdeauna,
s-a vãzut un învingãtor. Parcã viaþa lui urma
un drum predestinat.
Au urmat apoi succese dupã succese:
profesor, director, preºedinte ºi multe altele.
Dupã o asemenea carierã a venit rândul celui
mai ascuns ºi mãreþ vis al sãu: Fondul Marþial
Internaþional.

Ion CORBU

Neagu UDROIU

Mihai Mereuþã
- pictorul de lângã
sufletul meu

Jeffrey
Frankgele
(II)
Prima experienþã pe oameni a fãcut-o
pe ceea ce s-ar putea numi iubita sa. Era
student la Colegiu ºi, ca de obicei, trecea
grãbit ºi concentrat cu un braþ de cãrþi prin
parcul din faþa clãdirii principale. Când,
deodatã, se ciocneºte de cineva care alerga
pe role. S-a aplecat sã-ºi ia ochelarii ºi cãrþile
împrãºtiate. Un excuse-me ieºit parcã
dintr-un instrument divin, ceva între flaut,
violinã ºi pian, l-a fãcut sã ridice privirea.
Pãrea ceva ireal, nefiresc. O emoþie
extraordinarã îl cuprinse ºi, tulburat, simþi un
nod în gât. Nu a putut sã articuleze nici un
sunet. Atunci a avut prima revelaþie a puterii
experienþei sale cu pisica. Probabil, tricoul
roºu din faþa sa îi declanºase amintirea. ªi-a
revenit instantaneu: domniºoarã nu poþi sã fii
mai atentã? ªi iar vocea aceea divinã, unicã,
pãtrunzãtoare s-a auzit. Iartã-mã. Ce pot sã
fac sã mã ierþi? ªi aºa a debutat ceea ce putea
fi o mare iubire. Trei sãptãmâni a durat totul.
În ziua în care a aflat cã pãrinþii fetei ºi cei
doi fraþi a ei au murit cu toþii în urma unei
explozii devastatoare, care le-a distrus casa,
ºi când fata i-a spus cã trebuie sã plece la o
acasã, care de fapt nu mai exista ºi cã va fi

zvon de stele. Casa
memoriala
din
Ploieºti vã aºteaptã
gãtitã în fire de
poveste ºi seducþii
nenumãrate.
Organizatorii
muzeului au avut grijã
sã aducã de toate din
câte pot participa la
configurarea unei
existenþe împovãrate
de talent. Sunt de
vãzut obiecte personale, mobilier de
vârsta lui ori chiar mai
vârstnice, acte personale, documente
ºcolare, manuscrise,
cãrþi. Mai ales cãrþi. Cu autografe de la alþii, cu autografe pentru alþii.
Cine sunt ei, puteþi sã aflaþi. O grijã aparte este vizibilã pentru a nu
aglomera spaþiile ºi memoria. Dar vine aceasta din preocuparea de a nu
oblitera detalii importante ºi de a nu ignora esenþialul.
Mã gândeam, parcurgând în sensul de mers, ºi de nu ºtiu câte ori,
sensul contrar prin clãdire, ca aº mai fi primit cu bucurie ºi alte mãrturii
ale existenþei autorului invidiat saltul imaginativ în imposibil. Ne sunt
þinute la dispoziþie portrete de o frumuseþe tulburãtoare ale poetului,
poze de grup în familie, situaþii accidentale prin redacþii. Dar Nichita
a fost, se ºtie, un risipitor în materie de prietenii durabile. Un plus de
imagine în acest colþ de efemeride ar fi de salutat. Fie ºi sub forma
expoziþiilor temporare ar merita sã se prezinte semne iconografice ale
acelor respirãri. Sub forma de fotografii ori fragmente filmate ºi, mai
ales, de secvenþe prieteneºti transferate memoriei sub diferite forme.
În Capitalã, la sediul Fundaþiei de culturã ºi ºtiinþã (condusã de un
ploieºtean, acad Eugen Simion) am asistat cândva la vernisajul unei
expoziþii mirifice în felul ei: Adam Puslojici adusese cu el, pentru a ne
împrimãvãra privirea, zeci de bucãþi de hârtie pe care Nichita, la ore
de relaxare, scrisese te miri ce: poeme de ocazie, entuziasme episodice,
feluriþi iambi suitori ori sãltãreþe dactile cu aterizare la punct fix. Aici
le-ar fi locul. De ce n-am deschide anual o galerie cu obiecte de artã
legate de Nichita? Abia aºtept, eu unul, sã vãd cu ce anume ar ieºi în
faþa noastrã Mircia Dumitrescu, artistul ce s-a aventurat sã croiascã
ºtiuta Carte Nichita în lungime de patru metri?
Veniþi la Ploieºti pentru Nichita! Acum, când privighetoarea cântã
ºi liliacul e-nflorit! Acolo, la capul patului din dormitorul de la drum,
un pãmãtuf de sentimente te ia în primire de la intrare, aparent lenevos
ºi interesat doar de ploaia care bate în geam, în realitate un senzor
sensibil la paºii trecãtori, în cãutarea trãirilor poetului. Este ursuleþul
de pluº, pe care Nini îl chema aproape pentru a-i spune la ureche, în
premiera, rimele pregãtite pentru noi.

La Hanul cu tei, din Bucureºti, toatã luna februarie a anului de graþie
2011, tablourile semnate inconfundabil Mihai Mereuþã ºi-au dat întâlnire
cu admiratorii lor. ªi vã asigur cã nu sunt puþini. Eu l-am cunoscut pe
acest artist în Parcul Herãstrãu. În spaþiul de vis care este reprezentat de
aceastã zonã privilegiatã a oraºului. Acum este rândul dumneavoastrã sã
îl cunoaºteþi. S-a nãscut la 31 octombrie 1946. Din anul 2009 este
pensionar. Autodidact, cu predilecþie spre studii ºi interpretãri, a fost
îndrumat cu multã atenþie de V. Puºcariuc sau Nicolae Ambrozie. În
perioada 1980 - 2009, admiratorii sãi au fost, în special angajaþii de la
Ministerul Finanþelor. În 2009 realizeazã primul catalog cu tablouri
proprii, apoi devine membru al Asociaþiei Artiºtilor Plastici Bucureºti.
Începe o activitate foarte bogatã în expoziþii de grup, obþine o menþiune
la concursul de picturã marinã, ediþia a XII-a din august 2010.
Acum, pentru a cunoaºte mai bine ce picteazã acest artist, o sã
rememorez câteva dintre temele sale preferate: copacii înfloriþi în luna
mai, coºurile cu tufãnele, nalbele din grãdina bunicii, Veneþia - cu multe
din frumuseþile sale, peisaje iarna, vara, toamna ºi primãvara. Dincolo
de toate aceste imagini, se ascunde marea sensibilitate a unui artist
autentic. Eu cred cã cel mai bine se exprimã în explozia de culori a florilor.

Mãrturisesc faptul
cã am ºi eu în
bibliotecã douã
dintre lucrãrile sale.
Dupã ce aroma
vopselelor
s-a
rãspândit peste tot,
au rãmas doar
culorile sã trãiascã
în
combinaþii
secrete cu istoriile
de tot felul, care ºiau gãsit loc pe
aproape.
Ai poate o zi
mai grea? Nu este
nimic prea grav, te
uiþi puþin la
buchetul de flori
pictate de Mihai
Mereuþã ºi totul a
trecut cu vitezã. Te
simþi strivit de
grijile cotidiene ? Sã nu îþi faci griji. Petalele multicolore ale lui Mereuþã
sunt sursa liniºtii ºi bucuriilor viitoare. Dacã toþi oamenii ar avea la
dispoziþie aºa ceva, lumea româneascã ar scãpa de multe griji.

Aristotel BUNESCU

Ansamblului operelor lui Brâncuºi de la Târgu Jiu
 în patrimoniul UNESCO
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional
(MCPN) va începe procedurile pentru înscrierea
Ansamblului Monumental Calea Eroilor de la
Târgu Jiu, care cuprinde operele lui Constantin
Brâncuºi Masa Tãcerii, Poarta Sãrutului ºi
Coloana Infinitului, pe Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO.
Iniþiativa este susþinutã atât de ambasadorul
României la UNESCO, Nicolae Manolescu, cât
ºi de numeroºi oameni de culturã, artiºti,
politicieni, jurnaliºti, personalitãþi ale societãþii
civile, iubitori ai lui Brâncuºi din þarã ºi
strãinãtate, declarã Centrul Municipal de Culturã
Constantin Brâncuºi din Târgu Jiu.
Acest obiectiv este o valoare a întregii
naþiuni. Întocmirea dosarului este un efort imens

Reflecþii sãptãmânale

Cântã salcâmii
Pe marginea unui drum ce lega munþii de mare ºedeau la sfârºitul de varã trei cãlãtori
osteniþi de povara umblatului prin soarele amiezii. Veneau dintr-un capãt de þarã ºi
strãbãtuserã la pas vaduri ºi trecãtori, munþi ºi izlazuri, întremându-se din mila strãinilor
ºi înnoptând cu cerul deasupra.
Întinºi sub umbra salcâmilor ºi aþintindu-ºi ochii la norii rãzleþi, lãsau adierile fierbinþi
sã le atingã pletele ºi sã le încurce bãrbile lungi. Glasurile lor se întâlneau într-un cântec
pe care depãrtãrile îl risipeau grãbite. Erau bãtrâni porniþi în pribegie la vremuri sãrace,
sã-i cruþe pe-ai lor de încã o povarã.
Mergând spre niciunde nu se temeau sã-ºi piardã cãrarea. Aºa e pe lume: rãtãcirea e
numai a celor ce vor sã ajungã.

Alexandru LUCINESCU

care trebuie susþinut ºi de Ministerul Culturii ºi
de Consiliul Local Târgu Jiu. Ministerul Culturii
va asigura coordonarea ºtiinþificã a proiectului
în speranþa într-o colaborare ce va aduce roade,
au spus reprezentanþii MCPN.
Ansamblul Monumental Calea Eroilor a
fost realizat în anii 1937-1938 de Constantin
Brâncuºi ºi a fost inaugurat la data de
27 octombrie 1938. El reprezintã un omagiu adus
eroilor cãzuþi în timpul Primului Rãzboi Mondial.
În aprilie 2007, la Târgu-Jiu a fost dezvelit
înscrisul care atestã hotãrârea Uniunii Europene
de includere a Ansamblului Monumental Calea
Eroilor în patrimoniul cultural european, odatã
cu Palatul Cantacuzino ºi Ateneul Român din
Bucureºti ºi cetatea Histria din judeþul Constanþa.
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Gabi Szabo, în conducerea
Asociaþiei Europene de Atletism
Gabriela Szabo, multiplã
campioanã olimpicã, mondialã ºi
europeanã în perioada 1995-2001,
vicepreºedinte al Federaþiei
Române de Atletism, a fost aleasã
în Comitetului Executiv al Asociaþiei Europene de Atletism (EAA).
La congresul ce a avut loc
la Londra a fost reales pentru un
mandat de patru ani în funcþia
de preºedinte al EAA elveþianul
Hansjorg Wirz. Vicepreºedinþi
au fost aleºi spaniolul Jose Luis
de Carlos, cehul Karel Pilny ºi
francezul Jean Gracia.

Câºtigãtorii Concursului
Drumul spre celebritate - ediþia a II-a
Sâmbãtã 7 mai, la Palatul
Mogoºoaia
s-au
desemnat
câºtigãtorii concursului Drumul spre
celebritate- ediþia a II a, eveniment
organizat de Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneºti ºi Radio
România Cultural, cu sprijinul
ExcesMusic, prin programul
Oportunitãþi la tine acasã, finanþat
de Uniunea de Creaþie Interpretativã
a Muzicienilor din România.
Dupã cinci luni de competiþie,
dupã 10 etape, care au desemnat prin
voturile a 695 de elevi ºi profesioniºti
10 finaliºti, din 78 de candidaþi înscriºi,
un juriu prezidat de Oltea ªerban Pârâu
- director al Orchestrelor ºi Corurilor
Radio ºi Redactor ªef al Radio
România Cultural, a hotãrât care este
ierarhia finalã.
Premiul I a fost câºtigat de
violoncelistul ªtefan Cazacu - elev
în cala a XI a la Liceul de Muzicã
George Enescu din Bucureºti.
Premiul al II-lea a fost obþinut de
pianistul Mihai Ritivoiu, iar pe cea
de-a treia poziþie s-a clasat
violonistul Alexandru Mãlaimare,
ambii studenþi ai Universitãþii
Naþionale de Muzicã Bucureºti.
Primii trei clasaþi vor avea ºansa
de a face înregistrãri speciale în

studiourile Radio România, vor fi
soliºti ai Orchestrei de Camerã Radio
în stagiunea 2011- 2011, vor fi invitaþi
în cadrul stagiunii Muzica la Palatele
Brâncoveneºti, ediþia 2012, vor
susþine un recital în cadrul Stagiunii
Sunetul muzicii de la Castelul Peleº,
ºi au împãrþit premii în bani - în
valoare totalã de 1000 de euro.
Au mai fost oferite câteva
distincþii: flautista Elena Dinuþa
Costache - Premiul special oferit de
Florin Croitoru, trio-ul alcãtuit din
violonistul Alexandru Mãlaimare,
violoncelista Gabriela Bokor ºi
pianistul Mihai Ritivoiu - Premiul
special al Fundaþiei Internaþionale
Ion Voicu. Aceºtia patru au obþinut
ºi o bursã din partea ExcesMusic la
Academia Icon Arts 2011.
Câºtigãtorul concursului, ªtefan
Cazacu, are 16 ani ºi este elev in clasa
a Xl-a la Liceul de muzica George
Enescu din Bucuresti, clasa
prof. Anca Vartolomei. A câºtigat
numeroase premii la concursuri
naþionale, la competiþii internaþionale
desfãºurate în Austria ºi Croaþia, iar
anul trecut a câºtigat preselecþia
naþionalã la concursul Eurovision
Young Musician.

Elevi de la Liceul
de Informaticã
din Braºov în finala unui
concurs
internaþional
din SUA
O echipã de elevi de la Colegiul
Naþional de Informaticã Grigore
Moisil din Braºov s-a calificat la
finala unui concurs de informaticã
ce se desfãºoarã în Statele Unite,
lângã Boston (New Haven, CT),
pe 28 mai 2011. Echipa are în
componenþã cinci participanþi la
Olimpiada Naþionalã de Informaticã
ºi alþi doi elevi care au obþinut
premii la olimpiada judeþeanã.
Braºovenii nu sunt la prima
participare de acest gen. În ultimii
ani, elevii colegiului au avut
urmãtoare: douã locuri 1 în 2010;
locul 1 în 2009; locul 2 în 2008;
locul 1 în 2007.

Turneul
Franz Liszt
ºi România
al pianistului
Horia Mihail

 Sâmbãtã, 14 mai, în cadrul
Nopþii europene a muzeelor,
la Paris, concert de pian:
Horia Mihail
Cu ocazia bicentenarului Liszt,
pianistul roman Horia Mihail îi
aduce un omagiu compozitorului
printr-un turneu european care
marcheazã relaþia deosebitã dintre
prolificul compozitor ºi România.
Programul este compus în
exclusivitate din opere de Franz
Liszt. Horia Mihail este solist ºi
concertist la Orchestre ºi Coruri
Radio ºi membru al prestigiosului
Romanian Piano Trio.
In introducere s-a prezentat Viata
lui Franz Liszt de Oltea ªerbanPârâu, muzicolog, critic muzical ºi
director al postului Radio Cultural.

Galeria de Artã Colorida din
capitala portughezã a inaugurat
sâmbãtã, 14 mai 2011, expoziþia de
picturã TALES AND POETRY a
artistei românce Mimi Revencu.
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã
pe 27 mai 2011, de marþi pânã
sâmbãtã, între orele 13:30 ºi 19:00.
Adresa Galeriei Colorida: Str. Costa
do Castelo 63, Lisabona.

Teatrul Municipal din Baia
Mare, singurul teatru din România
care a participat la eveniment, a fost
invitat în festival cu piesa Copilul
rece de Marius von Mayenburg,
piesã pusã în scenã de regizorul
Cristian Ban. Copilul rece a fost scris
în 2002 de Marius von Mayenburg,
unul dintre cei mai apreciaþi
dramaturgi europeni contemporani.
Compania din Baia Mare a fost în

ICR Madrid a sprijinit participarea
filmului documentar Votul meu /
My vote de Monica LãzureanGorgan ºi Andrei Gorgan la cea de-a
VIII-a ediþie a Festivalului Internaþional
de film documentar Documenta
Madrid. Cei doi co-regizori, a cãror
peliculã a fost selecþionatã de
organizatorii evenimentului, au fost
prezenþi la Festival pentru a-ºi prezenta
filmul. Documenta Madrid s-a
desfãºurat în capitala Spaniei în
perioada 6-15 mai 2011.
Documenta Madrid este cel mai
mare festival internaþional de film
documentar din Spania ºi unul dintre
evenimentele anuale de referinþã din
Madrid. Anul acesta a avut loc cea
de-a opta ediþie, la care au fost
prezentate 1100 de filme din 98 de þãri.
Votul meu / My vote este un
documentar de 42 de minute despre
ceea ce motiveazã ºi cum se manifestã
dorinþa de putere într-o comunã care
trebuie sã-ºi aleagã primarul, a fost
filmat in comuna Grojdibodu din
judeþul Olt ºi realizat de Monica
Lãzurean-Gorgan ºi Andrei Gorgan.
Produs de 4 Proof Film, Votul meu
a fost inclus în secþiunea Spectrum
Shorts a Festivalului de la Rotterdam,
a cãrui a 40-a ediþie a avut loc între
26 ianuarie ºi 6 februarie.

Monica Lãzurean-Gorgan a
declarat cã materialul filmat de Radu
Ionescu e o raritate, nu ai prea des
ocazia sã vezi imagini despre cum se
influenþeazã soarta unui vot. De
aceea, filmul reflectã foarte bine
raportarea omului din mediul rural la
autoritate, atitudinea sãteanului fiind,
cel mai adesea, una de supunere.
Filmul e un documentar
observaþional care se ocupã de lupta
pentru fotoliul de primar din
comunã. Primarul actual candideazã
pentru al patrulea mandat, iar alþi
ºase contracandidaþi vor sã-i ia locul.
Primarul doreºte sã-ºi pãstreze cu
orice preþ regatul, astfel cã scopul
scuzã mijloacele. Campania
electoralã declanºeazã un mecanism
de obþinere a voturilor prin metode
mai puþin ortodoxe - bãnuite ºi
practicate în România - dar
nedovedite pânã acum, mai spune
Monica Lãzurean-Gorgan adãugând
cã, în România de azi, filmul este o
ilustrare cu accente de suprarealism
a ceea ce înseamnã ºi ceea ce
provoacã dorinþa de putere.
Monica Lãzurean-Gorgan ºi
Andrei Gorgan au mai realizat pânã
acum patru documentare de
scurtmetraj pentru Rai 1 ºi Rai
Educaþionale.

A patra ediþie a festivalul de film
românesc din Toronto 
A Day in the Life of/O zi din viaþa
ToRO Arts Group prezintã, în perioada 20-22 mai, în colaborare cu
Institutul Cultural Român din Bucureºti ºi Institutul Cultural Român din
New York, a patra ediþie a festivalului de film românesc din Toronto, intitulat
A Day in the Life of/O zi din viaþa. În deschiderea festivalului va fi
proiectat filmul Daca vreau sã fluier, fluier, în regia lui Florin ªerban,
urmat de producþii recente de lungmetraj, filme documentare ºi scurtmetraje,
printre care Autobiografia lui Nicolae Ceauºescu, în regia lui Andrei Ujicã,
Medalia de onoare, în regia lui Cãlin Peter Netzer, Morgen, în regia lui
Marian Criºan, Circul vesel, în regia lui Claudiu Mitcu, The Shukar
Collective Project, în regia lui Matei-Alexandru Mocanu. Actriþa Maria
Popisaºu va lua parte la festival cu sprijinul ICRNY ºi va prezenta filmul
Marþi, dupã Crãciun, în regia lui Radu Muntean. De asemenea, ICRNY
sprijinã participarea la festival a regizorului ºi scenaristului Laurenþiu
Damian, prorector al UNATC, care va introduce seria de filme documentare
cenzurate care vor rula în cadrul secþiunii DOC.RO a festivalului.

premierã în Turcia, fiind al treilea
teatru din afara Bucureºtiului care va
fi prezentat publicului turc cu
sprijinul ICR Istanbul, dupã cele din
Sibiu (2009) ºi Târgoviºte (2010).
Festivalului Internaþional de
Teatru Marea Neagrã Trabzon,
fondat în anul 2000 ca un eveniment
dedicat þãrilor riverane Mãrii Negre,
ºi-a lãrgit aria de interes din 2006,
incluzând ºi þãri precum Grecia,

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Iranul, Franþa, Slovenia ºi Italia.
Ediþia a XII-a a festivalului, care s-a
desfãºurat în perioada 2-15 mai, a
gãzduit 11 companii teatrale strãine
din Spania, Olanda, China,
Indonezia, Statele Unite, Ungaria,
Rusia, Norvegia, Polonia ºi Ecuador.
Piesa teatrului din România a
beneficiat de douã reprezentaþii, pe
12 si 13 mai 2011.
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Despre rãzboi, dar contra

Silviu ªERBAN
The Big Parade (Parada cea
mare) reprezintã, pentru regizorul
King Vidor, filmul care îl aduce în
atenþia publicului, iar, pentru
Metro-Goldwyn-Mayer, alãturi de
Ben-Hur din acelaºi an, 1925, al lui
Fred Niblo, producþia ce va asigura
viitorul succes al companiei abia
înfiinþate. Adaptat dupã nuvela
Plumes a lui Laurence Stallings, el
însuºi un veteran de rãzboi, pelicula
lui Vidor inaugureazã unul dintre
genurile cinematografice ce vor
face epocã: filmul anti-rãzboi.
Realizat într-o perioadã în care
subiectele despre rãzboi produceau
doar pierderi în industria
cinematograficã, The Big Parade,
tratând despre ororile Primului
Rãzboi Mondial ºi accentuând nu
eroismul, ci efectele dezastruoase
ale conflictului armat, a devenit cel
mai profitabil film al erei mute.
Tonul critic este decelabil încã
din antiteza, din primele secvenþe

ale filmului, dintre normalitatea
vieþii a trei civili, deveniþi ulterior
camarazi
de
arme,
ºi
sunetul strident al sirenei,
aducãtor de neliniºte ºi necunoscut,
contrastul marcând anormalitatea
produsã de decizia de intrare în
rãzboi a Statelor Unite. Destinele
celor trei personaje, James
Apperson (John Gilbert), fiul
cheltuitor al unui industriaº bogat,
Slim (Karl Dane), muncitor în
construcþii, ºi Mike Bull OHara
(Tom O Brien), barman, afectate
ireversibil de trecerea prin
conflictul armat, sunt instrumentele
cu care Vidor creeazã sentimentul
urii faþã de rãzboi în general. Mai
mult, regizorul impune ºi o
rediscutare a conceptului de
patriotism, prin accentul pus pe
rolul acestuia în determinarea unui
individ sã se înroleze, în ciuda
aversiunii faþã de rãzboi. Este cazul
tânãrului James, care, martor la
parada militarã premergãtoare
plecãrii pe front, vãzându-ºi
prietenii entuziaºti, dar influenþat si
de mãreþia ºi grandoarea
evenimentului, ajunge sã-ºi
doreascã sã plece la luptã.
Regizorul puncteazã ºi diversele
atitudini faþã de actul tânãrului: în
timp ce tatãl, fratele ºi iubita îl
felicitã, fiecare din motive diferite,
pentru acest act de curaj ºi bãrbãþie,
cea nefericitã este mama tânãrului,
singura capabilã sã presimtã
nenorocirile deciziei fiului sãu.

Întoarcerea acestuia fãrã un picior
acasã (ca ºi Stallings, autorul
nuvelei dupã care filmul s-a inspirat) este evocatã accentuându-se
durerea mamei ce revede, în acele
momente, descrise filmic prin flashback-uri sugestive, primii paºi ai
micuþului aflat la început de viaþã.
Pe lângã dramele rãzboiului,
filmul aduce în prim-plan povestea
de dragoste dintre James ºi o tânãrã
franþuzoaicã, Melisande (Renée
Adorée), pe al cãrei domeniu
soldaþii americani fuseserã
încartiruiþi,
în
localitatea

The Big Parade

(King Vidor, 1925)
Champillon, în spatele frontului.
Comunicarea dintre cei doi este
realist prezentatã: deºi nu pricep
aproape niciun cuvânt unul de la
celãlalt, reuºesc sã se înþeleagã
perfect, intuindu-ºi reciproc
semnificaþiile transmise non-verbal.
Modul în care James o învaþã pe
Melisande sã mestece gumã, ori
încercãrile repetate ale acestuia de
a o îmbrãþiºa sau sãruta pe fatã
transformã imaginile mute în
aceste cazuri în elemente realiste ale
filmului. Idila din spatele frontului
dintre James ºi Melisande sfârºeºte
brusc ºi dramatic odatã cu mutarea
soldaþilor americani pe linia

Invitaþie la Casa de Culturã a Studenþilor, Bucureºti

Filmul
Votul meu/ My vote
participã
la Festivalul
Documenta
Madrid 2011

Teatrul Municipal Baia Mare la Festivalul de teatru
Marea Neagrã de la Trabzon
TALES AND
POETRY expoziþie de
picturã a artistei
Mimi Revencu
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frontului. Scena
despãrþirii beneficiazã de un montaj
deosebit: cei doi
îndrãgostiþi se cautã
cu privirea în
vacarmul plecãrii
soldaþilor spre front,
gãsindu-se într-un
sfârºit pentru câteva
schimburi de priviri
ºi o îmbrãþiºare
rapidã, urmate de
plecarea camionului, în care se
gãsea bãiatul, în
timp ce fata rãmâne agãþatã, o
vreme, de vehiculul în miºcare.
Remarcabil sunt înfãþiºate ºi
scenele de rãzboi, în special cea în
care soldaþii americani mãrºãluiesc
printre copacii înalþi ai pãdurii, fiind
doborâþi unul câte unul de lunetiºtii
germani (sugerând bãtãlia din
pãdurea Belleau, locul unde Stallings
a fost rãnit). Bãtãlia ce urmeazã
marºului aduce ºi moartea
camarazilor lui James, dar ºi rãnirea
acestuia ºi pierderea piciorului.
Vidor construieºte pe câmpul de
luptã noi secvenþe anti-rãzboi, prin
izbucnirea nervoasã a lui James
împotriva ordinelor superiorilor, ce
duseserã la moartea camaradului
sãu, Slim, ºi prin episodul în care,
acelaºi James, aflându-se într-o
încleºtare pe viaþã ºi pe moarte cu
un oponent german, pe care-l rãnise
cu un glonte de la distanþã, nu poate,

vãzându-i de aproape chipul
schimonosit, sã-l loveascã decisiv cu
baioneta, oferindu-i, în schimb, ca
dorinþa din urmã, ultima sa þigarã.
The Big Parade rãmâne totuºi
optimist în final, James ºi Melisande
regãsindu-se, dupã rãzboi, la
Champillon.
* * *
Urmãtoarele trei întâlniri vor fi
dedicate faimosului triptic de limbã
bengali al regizorului indian
Satyajit Ray, Trilogia lui Apu,
realizat între anii 1955-1959, cele
trei filme fiind multipremiate la
prestigioasele festivaluri europene
gãzduite la Cannes, Venezia sau
Berlin, ºi constituindu-se drept cele
mai importante realizãri ale noului
val al cinematografiei indiene.
Prima dintre cele trei producþii ale
seriei este Pather Panchali (Vaietul
drumului).

Trei coruri prestigioase, un dirijor:
VOICU POPESCU
La fel ca alte zeci ºi zeci de studenþi, ºi cei de la
Universitatea Spiru Haret pot trãi o experienþã unicã
participând la viaþa Corului Sound, al Casei de Culturã
a Studenþilor Bucureºti. Aici, mare maestru de
ceremonii este dirijorul Voicu Popescu, un adevãrat
artist de valoare. În urmã cu puþin timp, am publicat,
în Opinia naþionalã, un interviu cu domnul Paul
Bordaº, directorul Casei de Culturã a Studenþilor
Bucureºti. Prima sa menþiune, în legãturã cu
palmaresul pe anul 2010, a fost obþinerea Marelui
Premiu al Festivalului Internaþional Coral de la Ohrid,
în Macedonia, cu Corul Sound, dirijat de Voicu
Popescu. Desigur, a fost suficient ca ceea ce numim
simplu curiozitatea gazetãreascã sã intre în funcþie ºi
sã putem intra în legãturã directã cu domnul Voicu
Popescu, un dirijor cu multã experienþã, angajat acum
pe trei fronturi, Corul de copii Radio, Corul Sound ºi
Corul Madrigal.
- Cum se asigurã schimbul de generaþii la Corul
Sound, domnule Voicu Popescu ?
- La Corul Sound nu existã preselecþii, nu existã
acest mod de recrutare a coriºtilor. Cei care vor sã se
integreze, vin la repetiþii, sunt lãsaþi sã stea, sã asiste
la câteva repetiþii, dupã care ei îºi dau acceptul, dacã
vor sã fie în cor sau doar sã rãmânã prieteni ai corului
nostru. În mãsura în care îºi dau seama cã pot sã facã
faþã, ei intrã în cor, ori rãmân doar fani. Desigur,
nepracticatã pânã la o anumitã vârstã arta cântului,
apar unele dificultãþi. Organul vocal este foarte
sensibil, dacã nu ai exersat auzul muzical, pânã la o
anumitã vârstã, se pierde o anumitã calitate, dacã nu a
fost exersatã flexibilitatea corzilor vocale, iar se pierde.
Cu multe alte calitãþi se întâmplã la fel.
- Cine face parte din Sound? Câþi oameni sunt în
Sound acum?
- Avem în clipa de faþã ºi studenþi, este de fapt un
amestec de generaþii. Nucleul de bazã este undeva în
jur de 30 de persoane, mai sunt ºi sateliþi, pânã la
35-40, iar apoi sunt cei care vin foarte rar. Sunt
probleme legate de familii, de deplasãri, de
angajamente pentru serviciu. Am acum un tenor, de
exemplu, care arde sã vinã, a fost ca elev la Corul de
copii Radio, dar slujba lui îl trimite în permanenþã în
delegaþie. Când prinde câte o jumãtate de repetiþie,
vine cu mare plãcere.
- Mai existã ºi altceva în afara de corurile de copii
de la Radio ºi Sound ?
- Da, în acest moment am o misiune, pe care
mi-am asumat-o în toamna trecutã, când dispãrutul
Marin Constantin m-a rugat, în calitatea mea de
madrigalist, sã prezint, în cadrul Festivalului Enescu,
Corul Madrigal. Ca urmare a colaborãrii din cadrul
ediþiei precedente, am constatat cã avem multe lucruri
comune. S-a convenit sã facem un proiect de intrare a
Madrigalului în Festivalul Enescu, cu un concert în
data de 8 septembrie, dedicat memoriei maestrului
Marin Constantin.

- Vã rog sã îmi spuneþi ceva despre familia
dumneavoastrã.
- Soþia mea este fostã madrigalistã, acolo ne-am
cunoscut, acolo ne-am cãsãtorit, fata noastrã, Ileana,
are 23 de ani. Ileana, dupã doi ani de arhitecturã, s-a
îndreptat cãtre scenografie. Este acum în anul trei. A
câºtigat o bursã Erasmus ºi, din toamnã, este la studii
în strãinãtate. Rãmâne în zona artisticã. Rãmâne o
coristã cu calitãþi multiple. A fost ºi ea la Corul de
copii Radio, iar, apoi, în corul Sound, unde activeazã
ca sopranã.
- Cum este sã activaþi la trei coruri distincte ?
- Din afarã, pare un conflict de interese, dar Corul
de copii Radio are autonomia sa, Corul Sound este o
formaþie de amatori, cu o viaþã foarte efervescentã,
iar Madrigal este un cor profesionist. În anul 1997,
am început viaþa de turneu cu Sound, cu un turneu în
Marea Britanie. Am realizat cã avem energie interioarã
sã ne realizãm proiectele. De atunci, am avut în fiecare
an una, douã sau trei deplasãri în strãinãtate. Apoi am
luat medaliile de aur ºi argint la prima Olimpiadã
Mondialã coralã, la Linz în Austria. Am simþit cã am
atins un preaplin ºi am spus hai sã ne oprim. Trei
ani de zile nu am mai plecat. Am spus sã ne facem
cunoscuþi si aici. Trebuie sã ne gândim cã, din toate
punctele de vedere, corul este rentabil. Nu consumã
financiar, foloseºte instrumente care sunt la purtãtor,
are avantajul cã adunã oamenii, îi socializeazã ºi nu îi
pune în poziþii de adversitate, îi adunã în comunitãþi.
Apoi, este educaþie prin sensibilitate, descoperã lumi
sonore, alte culturi, alte religii. Deci coriºtii au un uriaº
privilegiu atunci când se dedicã acestei munci ºi mã
bucur cã din ce în ce mai mulþi tineri vin cãtre Sound.
- Dacã aþi avea vârsta tinereþii, fiind în ultimul an
de liceu, ce drum în aþi alege în viaþã ?
- Cu siguranþã, mã voi îndrepta, de data aceasta,
de la început, cãtre muzica coralã. Spun acest lucru
deoarece eu am realizat cã mã pot dedica acestei munci
abia la finalul anilor de la Conservator. În anul trei,
am participat la o selecþie pentru corul Madrigal. Era
doar o curiozitate, ºtiind cã Madrigalul avea atunci o
faimã extraordinarã. Aveam o voce de tenor lejerã,
opþiunea pentru dirijat a venit ºi mai târziu. Eu am
terminat Conservatorul în 1975 ºi abia în anul 1988,
la invitaþia doamnei Eugenia Vãcãrescu Necula, care
era dirijoarea Corului de copii Radio, mi-am lãsat
munca de regie muzicalã la televiziune. În 1988, am
optat deci pentru o posibilã carierã dirijoralã. Deci,
ceea ce fac acum, aº fi dorit sã fac mult mai devreme.
Dacã începeam mai devreme, puteam sa încep
construcþia unui cor care sã reprezinte idealul meu
artistic. Aº fi vrut sã obþin o formaþie unde se îmbinã
cele trei, pe care le fac acum, adicã prospeþimea ºi
energia pe care o dã lucrul cu un cor de copii, vitalitatea
ºi bucuria de a cânta a corului Sound ºi
profesionalismul Corului Madrigal.
-Vã mulþumesc foarte mult !

Aristotel BUNESCU

Carte de vizitã
S-a nãscut în Bucureºti, pe 22 februarie
1952. A absolvit Universitatea Naþionalã
de Muzicã din Bucureºti, Facultatea de
Compoziþie-Muzicologie, secþia
Pedagogie, Compoziþie, Muzicologie,
promoþia 1975.
 Din 1988 - dirijor al Corului de Copii
Radio
 Din 1994 - dirijor al corului SOUND
În februarie-mai 2000 a asigurat
producþiile artistice ale Corului
Academic al Societãþii Române de
Radiodifuziune;
 1996-1997- maestru corepetitor ºi
director artistic la Corul Naþional de
Camerã Madrigal;
 1994-1996- lector la clasa de ansamblu
vocal a Facultatii de Music-Hall,
Universitatea Ecologicã, Bucureºti;
1980-1988 - regizor muzical la
Televiziunea Românã;
 1975-1980- artist liric la Corul
Naþional de Camerã Madrigal.
Activitate profesionala:
 Între anii 1974-1988 participã la
toate manifestarile artistice, turnee,
festivaluri naþionale ºi internaþionale
ale Corului Naþional de Camerã
Madrigal condus de Marin
Constantin,.
Infiinþeazã formaþii corale de amatori
cu care obþine numeroase diplome ºi
premii la diferite concursuri ºi
festivaluri naþionale.
 Din 1989 participã, împreuna cu
dirijoarea Eugenia Vãcãrescu, la
pregãtirea artisticã ºi organizarea
tuturor manifestãrilor Corului de Copii
Radio.O preocupare deosebitã o acordã
participãrii Corului de Copii Radio la
peste 40 de manifestãri internaþionale:
festivaluri, turnee artistice, turnee
umanitare ºi proiecte de cooperare
culturalã în aproape toate tãrile
Europei, SUA, Canada ºi Japonia.
 În 1993 primeºte Medalia Jubiliarã
Madrigal a XXX-a aniversare ºi
Medalia Una Vita Per LArte din
partea Fundaþiei Madrigal - Marin
Constantin.
 Obþine, cu Corul de Copii Radio,
Premiul I Suma cum laudae la
Festivalul European de Muzicã pentru
Tineret de la Neerpelt, Belgia, în 1996.
 Înfiinþeazã, în 1994, Grupul Coral
SOUND la Casa de Cultura a

Studenþilor din Bucureºti. Din 1995
începe activitatea artisticã a grupului:
recitaluri în Bucureºti ºi alte localitãþi
din þarã ºi participari la diferite emisiuni
de radio ºi televiziune (Radio România,
Pro FM, Radio Contact, TVR, Pro TV
ºi Tele 7 abc). Cu Grupul Coral SOUND
a câºtigat cele mai înalte distincþii la al
III-lea Concurs European de Muzica
Religioasã de la Noyon-Franþa (1998)
ºi la Concursul Coral Internaþional de
la Bad Ischl-Austria, în 1999. La Prima
Olimpiada Corala Mondialã organizatã
în iulie 2000 la Linz-Austria, obþine
Medalia de argint la secþiunea Cor mixt
cameral ºi Medalia de aur la Folclor a
cappella. În 2005, câºtigã Medalia de
aur ºi Premiul Special pentru cel mai
bun dirijor al Concursului Coral
Internaþional de la Preveza-Grecia.
 Din 1996, se preocupã de realizarea
unor proiecte anuale menite sã
contribuie la educarea copiilor ºi
tinerilor prin artã cântului: Simpozionul
Naþional de Muzicã Coralã de la Sinaia,
Festivalul Corurilor de Copii ºi Tineret
de la Buºteni, Master Class de dirijat
coral la Sinaia ºi Bucuresti, editare de
partituri ale compozitorilor români
contemporani, editarea Jurnalului coral
a capella.
 Susþine workshop-ul cu tema Expresia
vocalã la Ranssegna Internazionale di Voci
Bianche la Torino, Italia, în anul 1997.
 În iulie 1999 participã la al V-lea
Simpozion Mondial de Muzicã Coralã
organizat de Federaþia Internaþionalã a
Muzicii Corale (IFCM) la Rotterdam,

Olanda. Aici participã, printre altele,
ºi la cursurile de mãiestrie ale lui Eric
Ericson. În decembrie 1999 este ales
consilier al Comitetului Executiv al
acestei organizaþii.
 Între 2000 ºi 2006, la invitaþia
Asociatiei Cantascuola din regiunea
Piemonte, Italia, participa la proiectul
CORI DI GIUNIO cu un Curs de
mãiestre coralã pentru formaþiile
corale de copii din regiunea Piemonte
reprezentate de circa 25 de dirijori de
cor. Stagiile se finalizeazã cu un
concert al corurilor reunite (între 200
si 250 de copii) ºi un recital al
cursanþilor adulþi.
În aprilie 2002 participã la Seminarul
Federaþiei Corurilor din U.E.,
organizaþie patronatã de Parlamentul
European, unde este numit Preºedinte
al Biroului Naþional pentru Romania,
În 9 septembrie 2003 primeºte Medalia
Meritul Cultural clasa a II-a din
partea Preºedintelui Romaniei.
 Cu ocazia Olimpiadei Corale
Mondiale de la Bremen, în iulie 2004,
este ales membru al Consiliului
Olimpic Mondial.
Menþionãri în volumele:
Constelaþia Madrigal, Marin
Constantin în dialog cu Iosif Sava -1993;
Madrigalul sau magia sunetelor de
Grigore Constantinescu -1996;
Primãvara muzicii de Grigore
Constantinescu - 2000;
The Contemporary Whos Who,
2002/2003, editat de American
Biographical Institute.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

MIERCURI  18 mai 2011

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
LUNI  16 mai 2011
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
06:00 Promo USH
Emisiune de Dumitru Lupu
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:30 Virtuþi ºi vicii.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Românul, cetãþean european.
08:30 Parodi Press.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:00 Nimic fãrã lege.
Spiru Haret
Emisiune de Florin Fãiniºi
13:00 Cinefilia.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Daniel Paraschiv
Spiru Haret
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin 15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Dumitrache la dispoziþia dvs.
Spiru Haret
14:58 Promo USH
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Viorel Popescu
Spiru Haret
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
18:30 Ieri ºi azi.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Ciprian Vasilescu
20:00 Noi consumatorii.
19:00 Panteon.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Circulaþi, vã rog.
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Cãtãlina Barbu
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
22:30 Film documentar  Globe spin
22:00 Haretiºtii.
23:00 Contrapunct. Emisiune de George
Emisiune de Mugur Popovici
Marinescu Simona ªerban
22:30 Viaþa ca un spectacol.
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Viorel Popescu
Spiru Haret (r)
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
05:00 Academica ªtiinþã (r)
Spiru Haret (r)
04:00 Viaþa ca un spectacol (r)
JOI  19 mai 2011
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  17 mai 2011

06:00 Promo USH
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
06:00 Promo USH
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
06:05 Haretiºtii (r)
08:00 Stele de mâine.
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
07:00 Grãdina cu statui (r)
08:30 Academica  ªtiinþã.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Alexandru Mironov
Emisiune de Dumitru Lupu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
08:30 Comorile oraºului (r)
Spiru Haret
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
13:00 La hanul morãriþei.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Paulina Irimia
Spiru Haret
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
13:00 Invitatul de la ora 13.
Firicã la dispoziþia dvs
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00 Din sãlile de concert.
Spiru Haret
Emisiune de Mihai Darie
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Simona ªerban
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Constantin Predilã
Spiru Haret
20:00 Întâlnire cu folclorul.
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Theodora Popescu
Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc.
19:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Valeriu Râpeanu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Florin Rotaru
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici 22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Teodora Zincã
22:30 Film documentar  Innov8
22:30 Cãlãtori în timp.
23:00 Consum cultura.
Emisiune de Violeta Screciu
Emisiune de George Stanca
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
Spiru Haret
04:00 Nocturna (r)
04:00 La hanul moraritei (r)
05:30 Deschide cartea! (r)
05:00 În cãutarea folkului pierdut (r)

TVRM Cultural

LUNI  16 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  17 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.5 (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin
Poliþiºti murdari (SUA, 1987) (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

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  18 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  19 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  20 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
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
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)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  21 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
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

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  20 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  21 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)

21:30 Cum vã place.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic  Utopia (SUA)

Conform reglementãrilor CNA fimul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor; Film artistic - 1951;
Genul: aventuri/comedie; Regia: Alfred Santell;
Distribuþia: Stan Laurel; Oliver Hardy; În timp ce se
îndreptau cãtre o insulã pe care abia o moºteniserã,
cei doi, împreunã cu bucãtarul lor ºi un pasager
clandestin, naufragiazã pe un atol care a iesit din mare
în urma unei erupþii vulcanice.

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  22 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: Iubirea vieþii mele (SUA)
Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor; Film artistic - 1940;
Genul: comedie, muzical; regia: H.C. Potter;
Distribuþie: Fred Astaire; Paulette Goddard; Artie
Shaw; Burgess Meredith; Danny ºi Hank rãmân
surprinºi când Artie Shaw le-o furã pe Elle,
managerul lor; de acum înainte cei doi trompetiºti vor
face tot posibilul sã intre pe sub pielea lui Shaw, ca
sã-l facã pe acesta sã-i angajeze în formaþia lui.

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.6
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  22 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 
Shepard Rain (SUA, 2001)
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

A XVIII-a ediþie a Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu se desfãºoarã între
27 mai ºi 5 iunie.
Festivalul Internaþional de Teatru de la Sibiu, cel mai important festival anual de artele
specta-colului din România ºi al treilea ca amploare ºi importanþã din Europa, propune un
program care aduce la Sibiu participanþi din 70 de þãri ºi prezintã peste 300 de evenimente ce
se desfãºoarã în peste 60 de spaþii de joc, aºteptând zilnic 60 000 de spectatori. Programul
celei de-a XVIII-a ediþii a Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu continuã tradiþia unei
oferte culturale la cel mai înalt nivel. Agenda de evenimente din acest an este una deosebit de
bogatã ºi variatã ºi aduce publicului producþii reprezentative ale marilor companii din strãinãtate
ºi din România, spectacole de stradã în oraºul vechi ºi în cetãþile ºi bisericile fortificate medievale
din împrejurimile Sibiului, spectacole de teatru-dans, flamenco, balet, dans contemporan, teatru
de pãpuºi, circ, spectacole de lumini, muzicã, pantomimã, conferinþe, dezbateri, expoziþii de
fotografie ºi picturã, lansãri de carte, instalaþii ºi ateliere, care au loc atât în spaþii convenþionale,
cât, mai ales, în spaþii neconvenþionale, transformând Sibiul într-o veritabilã capitalã culturalã
a lumii.  a anunþat Constantin Chiriac, directorul Festivalului.
Fiecare ediþie a Festivalului este centratã pe teme de mare actualitate, programul din
acest an fiind construit în jurul temei comunitãþi. Ediþia din acest an a Festivalului Internaþional
de Teatru de la Sibiu va fi deschisã prin douã reprezentaþii de excepþie: Idiotul dupã Feodor
Dostoievski al companiei Meno Fortas Nekrosius Theatre Company ºi Transition al
companiei Aktion Theater Pan.Optikum.
Eimuntas Nekroius este cu siguranþã cel mai important regizor lituanian al tuturor
timpurilor. Câºtigãtor al Premiului UBU pentru teatru, regizorul se distinge printr-o teatralitate
ce pune accent pe folosirea poeticã a imaginii ºi a sunetului ºi prin exploatarea arhetipalã a
lumii. Idiotul este cea mai nouã producþie semnatã de Nekroius, spectacolul fiind prezentat
pe scena Teatrului Naþional Radu Stanca Sibiu în prima zi a festivalului, începând cu ora
17:00. Regizorul lituanian a fost premiat anul trecut pentru acest spectacol în cadrul Galei
Golden Stage Cross cu titlul de cel mai bun regizor. Spectacolul are o duratã de 5 ore cu
3 pauze de 15 minute fiecare, iar preþul unui bilet este de 30 lei, tarif unic.
Pan Optikum este o companie specializatã în producþii de teatru ºi muzicã în aer liber. Compania
are în palmares numeroase lucrãri comisionate printre care ºi un eveniment produs pentru programul
cultural al Campionatului Mondial FIFA din 2006. Compania germanã va deschide ediþia din acest
an a Festivalului cu un grandios spectacol de luminã, acrobaþii, instalaþii ºi muzicã bazat pe un text
al scriitorului libanez Wajdi Mouawad. Transition este un spectacol în aer liber ce pune în discuþie
ideea de identitate într-o comunitate. Spectacolul va fi prezentat începând cu ora 23:00 în Piaþa
Mare a oraºului Sibiu, evenimentul fiind urmat de un impresionant foc de artificii.
Festivalul Internaþional de Teatru de la Sibiu este organizat de Teatrul Naþional Radu
Stanca Sibiu, Primãria Municipiului Sibiu ºi Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu
sprijinul Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Institutului Cultural Român,
Universitãþii Lucian Blaga din Sibiu, Consiliului Judeþean Sibiu ºi UNITER. Coproducãtori:
Societatea Românã de Televiziune ºi Societatea Românã de Radiodifuziune. Evenimentul,
aflat sub înaltul patronaj al Preºedintelui României ºi al Reprezentantului Comisiei Europene
pentru Educaþie, Formare, Culturã ºi Tineret.

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã.
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CAMPIONII
STUDENÞII HARETIªTI  DIN NOU CAMPIONI UNIVERSITARI LA ATLETISM, LA EDIÞIA 2011
Conform tradiþiei, la începutul lunii mai se desfãºoarã
Campionatele Naþionale Universitare de Atletism. ªi anul
acesta, competiþia a fost organizatã de cãtre Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca, în colaborare cu Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi Federaþia Românã de
Atletism, în zilele de 7 ºi 8 mai.
Echipa studenþilor sportivi de la Universitatea Spiru Haret,
reprezentatã de 13 atleþi, care au cucerit 14 medalii, a fost
însoþitã de conf. univ. dr. Elena Sabãu ºi conf. univ. dr. Toma
Petrescu. Echipa de atleþi s-a constuit din 11 studenþi de la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, o studentã de la
Facultatea de Arhitecturã ºi un student de la Facultatea de
Management Financiar Contabil.
Conform clasamentului efectuat de organizatori, în funcþie
de numãrul de medalii obþinute de fiecare universitate, suntem
bucuroºi sã anunþãm faptul cã echipa de atleþi a Universitãþii
Spiru Haret s-a situat pe primul loc, între toate universitãþile
de stat ºi private din þarã.
Într-o atmosferã de întrecere, prietenie ºi fairplay, în minunatul
parc sportiv al Universitãþii Babeº-Bolyai, s-au întâlnit peste
300 de studenþi din toate centrele universitare din þarã.
Prima zi de concurs s-a desfãºurat sub
ameninþarea permanentã a averselor, care au
creat dificultãþi în prestaþia sportivã a studenþilor.

deosebit de puternicã din punct de vedere psihic
ºi în evident progres în pregãtire, cucerind
primul ei titlu de campion naþional universitar.
Micuþa ºi mereu vesela Liliana Danci s-a detaºat
la mare distanþã de concurentele din proba de
alergare 5.000 m, trecând prima linia de sosire
ºi aducând al cincilea titlu de campion pentru
echipa haretiºtilor.

La proba de aruncare a discului, care a deschis
competiþia, ploaia nu a contenit, iar frigul ºi
vântul au accentuat starea de disconfort,
pericolul unor posibile accidentãri, planând
asupra concurenþilor. ªi totuºi, în aceste condiþii
grele, Sergiu URSU, student în anul III la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, a reuºit
sã se detaºeze, cucerind primul titlul de campion,
pentru echipa Universitãþii Spiru Haret. De
menþionat este faptul cã Sergiu participat, în ziua
a doua, ºi la proba de aruncare a greutãþii, unde
a ocupat treapta a doua a podiumului.
În aceleaºi condiþii dificile a concurat ºi
Mihaela NUNU, studentã în anul III, care a
participat la douã probe extrem de solicitante,
respectiv, la alergare 400 m ºi 800 m. Delicatã
ºi serioasã, Mihaela s-a dezlãnþuit în competiþie,
devenind aprigã ºi determinatã sã câºtige ambele
cursele. ªi, într-adevãr, le-a câºtigat fãrã
dificultate. Astfel, Mihaela a adus douã titluri
de campion, pentru echipa haretiºtilor. Cu mare
plãcere menþionãm faptul cã Mihaelei Nunu i
s-a acordat trofeul pentru cea mai bunã
prestaþie în probele feminine, ca urmare a
rezultatului obþinut în proba de alergare 800 m,
respectiv 2:07.6.
Pentru noi nu a fost o surprizã prestaþia foarte
bunã a celor douã studente din anul I, Liliana
DANCI ºi Eliza TOADER. La prima
participare la campionatele universitare, Eliza
Toader, studentã în anul I, s-a dovedit a fi

Joi, 12 mai 2011, ora 18.00, în Aula
Magna, din ªos.Berceni nr. 24, a avut loc
Concertul absolvenþilor de la Facultatea de
Arte, Catedra de Muzicã, a Universitãþii
Spiru Haret.
În program: Corul Facultãþii de Arte,
Catedra de Muzicã. Dirijori: lect.univ.dr.
Luminiþa Guþanu ºi asist.univ.dr. Aurel Muraru.
 D. Bortneansky  Tebe Poem,
Dirijor: lect.univ.dr. Luminiþa Guþanu
I.D. Chirescu  Camara Ta, Mântuitorul meu
Dirijor: lect.univ.dr. Luminiþa Guþanu
 J. Busto  Ave Maria,
La pian: Isabelle Cristea
Dirijor: asist.univ.dr. Aurel Muraru
 D. Constantiniu  În apus de soare
Dirijor: Constantin Vâlcu (an III, FR)
 T. Jarda  Mã luai, luai
Dirijor. Mario Andreano (an III, ZI)
 I. Vidu  Rãsunet de la Criºana
Solist: Alexandru Davidescu
Dirijor: asist.univ.dr. Aurel Muraru
 G. Danga  Sârba pe loc
Dirijor: Alexandru Davidescu (an III, ZI)
 I. Cifre  Fuentecilla que corres
Soliºti: Ciprian Mahulea, Florin ªerban
Dirijor: lect.univ.dr. Luminiþa Guþanu
 S. Singer  Boogie-Woogie
Dirijor: lect.univ.dr. Luminiþa Guþanu
Rodica Alexandru (an III)
 Concertul ºi Bârfitoarele  Rodica Alexandru
ºi Mihaela Duþu (actriþã la Teatru Toma
Caragiu  Ploieºti); texte: Cornel Udrea

CLASAMENT FINAL PE UNIVERSITÃÞI

Georgeta Mãsura Vasile (an III)
 Cine n-are dor prea mult
 Cânta cucu-n rãriturã
Izabela Tomita (an III)
 Când veneai neicã la mine
 Stau pe malul Jiului
Langa Alin (an III)  acordeon
 Hora olteneascã
 Sârba lui Pandelescu
Acompaniazã: Taraful lui Alin Langa
Dirijor: Cezar Cãzãnoi
Grigore Florin (an III)
 Picãturi de unt de lemn
 Sârba olteneascã
Acompaniazã: Taraful lui Alin Langa
Dirijor: Cezar Cãzãnoi
 Fachir Show  Marian Plãcintã (an I)
George Capanu (an III)
 Francoise Feldman  Vals de Wienn
 Michel Delpech  Pour un flirt
Alexandra Crãescu (an III)
 J.Lenon  Imagine
 C. Dion  My love
La chitarã: Florin ªerban
Romeo Zaharia (an III)
 Tu eºti singura  muzica: Andrei Tudor,
text: Vlad Pasencu
 Someone like you  muzica: Romeo Zaharia,
text: Mihaela Barbu
NICO (an III)
 D. Ross  When you tell me that you love me
 L. Duþã  Aºa cum vrei

Pe lângã cele cinci titluri de campioni
universitari, prin performanþele obþinute,
studenþii haretiºti au reuºit sã urce pe a doua
treapta a podiumului de patru ori. Pe lângã
Sergiu Ursu, care a ocupat locul II la proba de
aruncare a greutãþii, Andreea CIOBANU,
studentã în anul II, s-a dovedit motivatã pentru
a obþine un rezultat bun pentru echipa sa ºi a
reuºit sã se claseze pe locul II la proba de
aruncare a suliþei, cu o performanþã ce reprezintã
recordul ei personal.
Confruntat cu o ploaie rece ºi o pistã de
alergare umedã, într-o probã de mare încãrcãturã
tehnicã, Cornel BÃNÃNÃU, student în anul I,
s-a clasat pe locul al II-lea în proba de alergare
110 m garduri. Pe acelaºi loc II s-a situat ºi
Adrian SLABU, student în anul I, în proba de

sãriturã în lungime, ratând titlul de campion
universitar, pentru numai 4 centimetri.
Studenþii haretiºti au ocupat toate treptele
podiumului. Astfel, pe locul III s-au situat cinci
studenþi: Oana MIRCEA (anul III), la proba de
alergare 5.000m, George VULCU (anul III), în
proba de alergare 200m, Ciobanu ANDREEA
(anul II), la proba de aruncare a greutãþii,
Mihaela GHEORGHE (anul II, Facultatea de
Arhitecturã) în proba de triplusalt, ºi George
GUªET (anul II, Facultatea de Management
Financiar Contabil) la proba de aruncare a
greutãþii.
Echipa de atleþi haretiºti a fost întregitã de
studenþii Cãlin DRAGOMIR (anul III) ºi
ªtefania MILU (anul I), care s-au situat în
apropierea podiumului ºi care s-au dovedit foarte
buni parteneri de competiþie ºi antrenament.
Însoþind echipa de studenþi haretºti, ne
exprimãm admiraþia ºi respectul pentru studenþii
noºtri sportivi, care îºi dedicã timpul studiului
ºi pregãtirii sportive, reuºind sã performeze în
pregãtirea profesionalã ºi în sportul de
performanþã. Nu în ultimul rând, apreciem
modul deosebit de civilizat ºi decent în care
echipa de studenþi atleþi s-a comportat pe
parcursul acestui eveniment. Aºadar, toatã lauda
pentru studenþii noºtri, cu care ne mândrim
ºi mult succes ºi în apropiata sesiune de
examene.

Conf.univ.dr. Elena SABÃU

CONCERTUL ABSOLVENÞILOR

