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FACULTÃÞI/SPECIALIZÃRI
ARHITECTURÃ, Bucureºti /  Arhitecturã
ARTE, Bucureºti /  Artele spectacolului (Actorie)  Pedagogie muzicalã
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti /  Drept  Administraþie
publicã
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti /  Educaþie fizicã ºi sportivã 
Kinetoterapie ºi motricitate specialã
FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti /  Finanþe ºi bãnci
GEOGRAFIE, Bucureºti /  Geografie  Geografia turismului
JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, Bucureºti /  Jurnalism
 Comunicare ºi relaþii publice
LITERE, Bucureºti /  Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã,
germanã, spaniolã, italianã, rusã/clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã  Limbi ºi
literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã)/clasicã ( latinã)  Limba ºi
literatura modernã (englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi
literatura modernã (englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (japonezã)  Limba
ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã)
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Bucureºti /  Management
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE, Bucureºti
/  Marketing  Afaceri internaþionale
MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ, Bucureºti /  Matematicã  Informaticã
MEDICINÃ VETERINARÃ, Bucureºti /  Medicinã veterinarã
SOCIOLOGIE- PSIHOLOGIE, Bucureºti /  Sociologie  Psihologie
RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE, Bucureºti /  Relaþii
internaþionale ºi studii europene  Istorie  Filosofie
ªTIINÞE ECONOMICE, Blaj /  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
MANAGEMENT, Braºov /  Management  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov /  Psihologie  Pedagogie
ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov /  Administraþie publicã
 Drept
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Câmpulung-Muscel /  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Constanþa /  Drept  Administraþie publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Constanþa /  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Management
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Craiova /  Drept  Administraþie publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Craiova /  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Afaceri internaþionale
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Rm. Vâlcea /  Contabilitate ºi informaticã
de gestiune  Finanþe ºi bãnci
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Rm. Vâlcea /  Drept
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Vreau sã le mulþumesc profesorilor noºtri pentru
cã ne-au oferit ocazia sã descoperim lucruri noi care
ne vor folosi în activitatea ce urmeazã, pentru cã au
transformat relaþia rigidã, student  profesor, într-una
de comunicare deschisã ºi de prietenie, ºi pentru cã
ne-au format ca oameni.
Daria Maria TUDOR, absolvent, promoþia 2011,
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti



În cadrul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe
Rm. Vâlcea, cursurile se desfãºoarã într-un program
flexibil, atractiv, cursurile sunt plãcute ºi instructive,
interesante ºi pe înþelesul nostru. Profesorii sunt
oameni de nota 1000, sunt foarte pregãtiþi în
materiile dânºilor, sunt foarte înþelegãtori, nu cum sunt
profesorii de la liceu. Pãrerea mea este cã se meritã
ca ceilalþi viitori studenþi, sã se înscrie la Facultatea
noastrã, pentru cã au ce învãþa ºi pentru cã toate
cursurile sunt foarte interesante ºi profesorii super...



Anica Lucia TÃTAR, anul III,
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Rm. Vâlcea

În aceastã instituþie de învãþãmânt am fost
impresionatã de profesionalismul de care au dat dovadã
cadrele didactice pentru pregãtirea studenþilor ºi
masteranzilor. Dotarea facultãþii este impresionantã din
punct de vedere material, accesul studenþilor la
informaþie fiind superior comparativ cu alte facultãþi.
Sunt foarte mulþumitã de bagajul de cunoºtinþe pe care
l-am acumulat în aceastã facultate. Cadrele didactice
au fost în permanenþã la dispoziþia noastrã ºi a existat
o colaborare strânsã între studenþi ºi profesori.
Recomand oricui aceastã facultate, care mi-a dat
competenþele pentru a mã adapta la viaþa profesionalã.
Corina POPESCU VASILE, absolvent,
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung Muscel



Studiul la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, oferã
oportunitatea de a combina practicarea activitãþilor
sportive cu studiul disciplinelor teoretice,
aprofundând într-un registru ºtiinþific, domeniul
activitãþilor corporale. Încurajãm colegii noºtri mai
tineri sã urmeze studiile la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Alina IORDACHE ºi Marilena DOICIU,anul III,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

NICOLAE IORGA  140 de ani
Valeriu RÂPEANU
În noaptea de 5 spre 6 iunie 1871 s-a nãscut
la Botoºani primul copil al avocatului Nicu Iorga
ºi al soþiei sale Zulnia. Trecuserã unsprezece ani
de când cei doi se cãsãtoriserã ºi vor mai trece
doar cinci pânã când soþul va închide ochii
pentru totdeauna. Astfel cã una dintre amintirile
copilului botezat Nicolae, ca ºi pãrintele sãu, nu
a uitat niciodatã imaginea trecerii cortegiului
care îl însoþea pe tatãl sãu spre locul de veci.
De la naºterea lui N. Iorga se împlinesc 140
de ani. Dintre aceste paisprezece decenii, ºapte
au fost postume, pentru cã viaþa lui a fost curmatã
în mod criminal de o echipã a Gãrzii de fier în
noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1940. În faptul
serii el a fost luat de la masa de scris unde pregãtea
o lucrare ineditã despre istoria lumii prin structura
ºi ideile care îi stãteau la temelie. O meditaþie, pe
care, cel ce citise din fragedã copilãrie cu un nesaþ
ce nu se istovise nicio clipã, cel ce vãzuse atât de
mult începuse sã o aºtearnã cu febrilitatea ºi
pasiunea cunoscute.
Cinci decenii au marcat prezenþa sa
plurivalentã în þarã ºi peste hotare ca istoric: autor
de culegeri de documente, studii, tratate,
monografii, sinteze despre trecutul þãrii noastre
ºi instituþiile ei, toate încununate de acea sintezã
în zece volume intitulatã Istoria Românilor. Am
spus-o ºi nu voi obosi sã o spun: opera lui N.
Iorga nu trebuie privitã dintr-o perspectivã
cantitativã, ci calitativã. Nu prolificitatea lui este
exemplarã, ci modul în care a abordat istoria. Pe

care a vãzut-o ºi a scris-o nu ca o juxtapunere de
sertãraºe, cum îi plãcea sã spunã,, ci ca o istorie
totalã, în care viaþa unui popor nu era vãzutã ca o
suitã de evenimente mai mult sau mai puþin legate
între ele, ci ca expresia evoluþiei tuturor
dimensiunilor existenþei sale. N. Iorga urmãrea
modul în care s-a alcãtuit o civilizaþie, în legãturã

Ziarul Curentul presintã duioasele scene petrecute cu prilejul împãrþirii de ghete ºi
de haine copiilor înfofoliþi în zdrenþe fantastice al uneia din mahalalele Bucureºtilor.
Pentru a li veni în ajutor sa cheltuit cîteva zeci de mii de lei.
Atîta poate da oraºul mare, mândra Capitalã, pe ale cãrii strãzi defileazã, zi ºi
noapte, costume femeieºti care par a fi reclama continuã a unui magazin de mare
lux. Atîta pot jertfi aceia cari fac din proprii lor copii niºte pãpuºi ieºite din galantare.
ªcolile sunt pline de elevi pe cari institutorul, profesorul trebuie ori sã-i refuse
pe frig, fiindcã-ºi primejduiesc viaþa, goi cum sunt, ori sã solidarizeze clasa pentru
ca nimeni sã nu rãmîie în acest hal.
Dar nu e vorba numai de copii.
Pe drumurile bucureºtene trec bãtrîni pãrãsiþi de familie ºi societate, trec femei
fãrã sprijin, trec oameni cari nau de lucru ºi nu sînt trimeºti acasã la ei, unde
este de lucru.
În faþa lor se rãsfaþã luxul cel mai obraznic, la basa cãruia e adesea hoþia, din
banii chiar ai rufoºilor.
Dacã nu înþeleg a da nimic din bogãþia lor, mãcar sã binevoiascã a o ascunde!

N. IORGA

Neamul Românesc, joi 20 noiembrie 1930, p.1
Nota redacþiei: am pãstrat ortografia originalã

cu viaþa popoarelor înconjurãtoare, cu tot ce a
primit o comunitate naþionalã de la culturile
apropiate sau îndepãrtate. O istorie totalã ºi o
istorie vie, în care trãiesc toþi cei ce alcãtuiesc un
popor, de la cei de sus la cei de jos, insistând
asupra faptului cã un om oricât de mare ar fi nu
poate sã-ºi împlineascã gândurile ºi proiectele
decât dacã îºi întemeiazã acþiunea pe cei mici ºi
nu este urmat de aceºtia. Iar în momentul când ei
îl pãrãsesc se produce catastrofa. Dar nu numai
istoriografia pe care a îmbogãþit-o cu lucrãri
esenþiale, dovedind o concepþie novatoare, fiind
în consens ºi nu o datã în avangarda cu mersul
înainte al acestei ºtiinþe  s-a bucurat de atenþia
lui N. Iorga, ci ºi multe alte domenii din care am
remarca ziaristica, literatura, lupta politicã ºi
socialã. În fiecare dintre ele, în ciuda unor
inegalitãþi valorice ºi a unei cantonãri în idei
trecute la registrul pasiv de evoluþia gândirii ºi
sensibilitãþii universale ºi româneºti, Iorga s-a
înscris printre cei mari.
Ziaristul care a ilustrat timp de patru decenii
zi de zi, uneori cu mai multe articole, a fost unul
de atitudine rãspicatã, fermã, care nu a ales o
cale ocolitã pentru a spune adevãrul. Calitatea
esenþialã a scrisului sãu cotidian era concizia.
Lucrând la cel de al doilea volum al seriei de
portrete oameni cari au fost, ediþie apãrutã
datoritã sprijinului necondiþionat al domnului
George Constantin Pãunescu, am aflat aceste douã
articole, care dovedesc, cel dintâi, cât de sensibil
era N. Iorga la suferinþa umanã ºi, cel de al doilea,
Mafia tâlharilor, curajul cu care demasca hoþia
ce pare cã devenise o boalã socialã.

Câte un casier pe zi.
Unul furã un milion: e modest. Altora îi trebue o întreagã colecþie.
Furã toþi cînii aceºtia, faþã de cari legea nu mai are rigori, ci
trebuie sã recurgã la linºarea americanã, furã din miseria maicii
lor, Þara.
De când furã? Fiindcã metoda se cere elaboratã ºi timp e necesar
ca sã se facã suma.
Furã de mult
De supt liberali, de supt averescani, de supt naþional-þãrãniºti.
De supt toþi politicianii.
Furã ºi nu-i ºtie nimeni. Nu-i ºtiu ºefii imediaþi, nu-i ºtiu alþii
mai mari
ªi cum se poate de nu-i ºtiu?
Poate fiindcã ºi ºefii sunt niºte orientali neglijenþi, poate fiindcã
au alte ocupaþii.
Poate Poate - vo spun numai la ureche  fiindcã în marea
maffie a tâlharilor, ºi ei fac tot aºa.

N. IORGA

Neamul Românesc, duminicã 28 septembrie 1930, p.1

Iorga ºi diplomaþia
În activitatea sa prodigioasã, în
plan istoric, Nicolae Iorga a abordat
cu mare aplomb relaþiile României cu
mai toþi partenerii sãi. A fãcut-o sine
ira et studio. A oglindit aceste
raporturi în contextul istoric cel mai
larg, din Evul Mediu timpuriu  la zi.
Personal þinea o relaþie strânsã cu
ºefii unor misiuni diplomatice
acreditaþi la Bucureºti, apãrând
interesele statului român, promovând
ca nimeni altul imaginea României.
A fost, Nicolae Iorga, o instituþie rar
întâlnitã, o rara avis despre care am
scris ºi vom mai scrie.
Actualmente, la 140 de ani de la
naºterea Dascãlului neamului, nu poþi
face o analizã pertinentã a relaþiilor
României cu strãinãtatea fãrã sã
apelezi la Iorga. Fãrã sã revii la operele
sale, la cele ºase volume de Memorii,

pentru perioada interbelicã, ºi nu în
ultimul rând, la publicistica sa.
Cât a fost de mulþumit sau mai
degrabã - nemulþumit de
manifestarea diplomaþilor români -,
trebuie cititã în întregime colecþia
Neamului Românesc. Da, în
întregime, zecile de mii de pagini.
Spicuiesc doar câteva din
judecãþile sale fãcute în anii 30,
pertinente ºi de stringentã
actualitate ºi azi. Mai mult decât
oricând! Spunea
istoricul:
Legaþiile româneºti nu pot fi asiluri
pentru bãieþi bine crescuþi.
Iorga chema autoritãþile pentru a
se construi un corp diplomatic
românesc, patriotic, bine pregãtit, nu
format din birocraþi ºi fanþi de
salon. Sau din bãieþi de cartier,

am spune în aceste momente. Nu
oricare bãieþi: neapãrat din Dorobanþi.
În condiþiile date, istoricul
aprecia nevoia de a avea: o
diplomaþie (politicã) activã ºi de o
diplomaþie culturalã. A vorbit ºi de
rolul celei economice.
Ce ºtim noi despre manifestarea
celor douã diplomaþii azi, despre
amploiaþii ei care au umplut
ambasadele pânã peste plin? ªtim cã
sunt mãnos, europeneºte retribuiþi.
Chiar foarte mãnos, ca sã ardã cu spor
gazul. ªi mai ºtim cã din 1990 se poate
ajunge în aceste posturi prin examene
mãsluite sau concursuri trucate, care
sã ascundã pilele care le stau în spate.
Ne-am convins despre aceste
lucruri iarãºi ºi iarãºi, ºi nu de mult.

Nicolae MAREª

Reprezentanþa diplomaticã a Þinutului Secuiesc
la Bruxelles nu reprezintã pe nimeni
Vicepreºedintele Parlamentului European, Laszlo Tokes, a
inaugurat, sãptãmâna trecutã, printr-o recepþie la Casa regiunilor ungare
din Capitala Belgiei, biroul reprezentanþei diplomatice a Þinutului
Secuiesc la Bruxelles.
Ministerul Afacerilor Externe al României aprecia, sãptãmâna
trecutã, drept regretabilã orice acþiune care ar viza inaugurarea la Bruxelles
a unei reprezentanþe a unei aºa-zise unitãþi administrativ-teritoriale
din România, care nu existã ºi nu are fundament constituþional sau legal.
La rândul sãu, întrebat ce pãrere are despre aceastã iniþiativã, preºedintele
Traian Bãsescu a rãspuns scurt: O pãrere proastã, dupã care a adãugat: Ea
nu are efecte politice, însã este un element de desconsiderare ºi a Constituþiei ºi
a românilor. Nu avem aceastã unitate administrativã în România.
Primul ministru, Emil Boc, a precizat cã Guvernul României nu
a recunoscut ºi nu va recunoaºte niciodatã niciun fel de entitate care nu
este recunoscutã de Constituþia României ºi nu are acoperire legalã în

Aspecte de drept comparat
privind garantarea
constituþionalã
a autonomiei locale
în þãrile Uniunii Europene
Lect. univ. drd. Alina Elena TÃNÃSESCU
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Craiova
Autonomia localã este conceputã în context european ca
un element component al principiilor democratice comune
tuturor statelor membre ale Consiliului Europei, care, prin
reglementarea ei legalã ºi aplicarea concretã, face posibilã
descentralizarea puterii.
Conceptul de autonomie localã a fost definit prin intermediul
Cartei europene pentru autonomie localã, semnatã la 15 octombrie
1985 la Strasbourg, care a intrat în vigoare la data de 1 septembrie
1988. Art.3 al Cartei defineºte conceptul de autonomie localã: 1.
Prin autonomie localã înþelegem dreptul ºi capacitatea efectivã
pentru colectivitãþile locale sã reglementeze ºi sã administreze, în
cadrul legii, pe propria rãspundere ºi în profitul populaþiei
respective, o parte importantã a treburilor publice. 2. Acest drept
este exercitat de consilii sau adunãri compuse din membrii aleºi
prin sufragiu liber, secret, egal, direct ºi universal, care pot dispune
de organe executive responsabile faþã de ei. Aceastã dispoziþie nu
prejudiciazã recurgerea adunãrilor cetãþeneºti la referendum sau
la orice altã formã de participare directã a cetãþenilor, acolo unde
ea este permisã de lege. (G.P. Muret - Democraþia localã în
Franþa, cu prefaþã de J. Natrinet, p.63).
(Continuare în pag.6)

România. Este un punct de vedere clar, ferm, fãrã echivoc al Constituþiei
ºi al Guvernului României.
Preºedintele PPE din Parlamentul European, Joseph Daul, a
precizat cã popularii europeni nu sunt implicaþi în niciun fel în deschiderea
unei reprezentanþe a Þinutului Secuiesc la Bruxelles. Doar organizatorii
acestui eveniment sunt responsabili, a precizat Joseph Daul, într-un
comunicat de presã. Reacþia popularilor europeni vine în condiþiile în care
în partea de jos a invitaþiei semnate de Laszlo Tokes, Csaba Sogor ºi Gyula
Winkler, a fost trecutã sigla grupului Partidului Popular European (PPE)
din PE, din care fac parte cei trei eurodeputaþi UDMR.
În demersul lor, europarlamentarii români de naþionalitate maghiarã
au fãcut trimitere la autonomia localã. Vã prezentãm, în continuare,
Aspecte de drept comparat privind garantarea constituþionalã a
autonomiei locale în þãrile Uniunii Europene, pentru a vã face o
imagine proprie, obiectivã, asupra acestei probleme.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspund, de la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã  Craiova

 lector univ. dr. Ana Maria MUNTEANU
 lector univ. dr. Cristiana Ecateriana BANU
În lumea contemporanã, instituþia drepturilor omului reprezintã o cerinþã majorã, în
timp ce concepþiile cu privire la drepturile omului au suferit importante modificãri, în
prezent, instituþia arãtatã fiind consideratã deosebit de complexã. În România, concepþiile
privind drepturile omului s-au cristalizat ºi afirmat în procesul înfãptuirii aspiraþiilor de
libertate ºi unitate naþionalã. Având în vedere toate aceste aspecte, articolul de faþã îºi
propune o scurtã analizã a evoluþiei drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului,
atât pe plan intern, cât ºi internaþional.

EVOLUÞIA DREPTURILOR ªI LIBERTÃÞILOR
FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN ROMÂNIA
Student: Cum sunt tratate drepturile ºi libertãþile omului în primele constituþii ale românilor?
Student: Cum sunt reglementate drepturile omului ºi
libertãþile
fundamentale în interiorul Consiliului Europei?
asociaþiilor
ºi
alte
libertãþi
ºi
drepturi
drepturile
omului
au
suferit
Profesor: O expresie deosebit
Profesor: Reprezentând un principiu de drept internaþional cu
importante amputãri ºi reduceri, ele
de clarã au cãpãtat drepturile ºi stabilite prin lege.
libertãþile omului din Constituþia din
29 martie 1923 care consacrã
neechivoc dreptul românilor, fãrã
deosebire de origine etnica, de limbã
sau religie, de a se bucura de
libertatea conºtiinþei, de libertatea
învãþãmântului, a presei, întrunirilor,

Privitã în raport cu Constituþia
din 1923, Constituþia din 1938
conþine evident anumite limitãri.
Aºadar, numai cetãþenii români sunt
admisibili în funcþiile ºi demnitãþile
publice, civile sau militare.
În condiþiile instaurãrii
regimului de dictaturã comunistã,

fiind subordonate noii concepþii cu
privire la organizarea statului,
bazatã pe dominaþia unui singur
partid ºi interzicerea celorlalte
partide, pe prohibirea oricãror
acþiuni sau atitudini politice care ar
fi contravenit ideologiei comuniste.

Student: Care sunt motivele ce au condus la reglementarea
Student: Cât de accesibilã
Student: Cum evolueazã drepturile ºi libertãþile omului în România, dupã 1989?
juridicã a instituþiei numite drepturile omului?
îi este cetãþeanului legislaþia în
S-a urmãrit refacerea întregului drepturile omului ºi perfecþionãrii
Profesor: Dupã anul 1989 au
Profesor: Date fiind implicaþiile ºi consecinþele deosebite ale domeniul drepturilor omului în
fost create condiþiile pentru edificarea edificiu legislativ în consonanþã cu legislaþiilor naþionale. Indivizii pot
instituþiei drepturilor omului, pentru însãºi existenþa umanã, necesitatea þara noastrã?
creãrii ºi menþinerii echilibrului în societate, legãtura strânsã de interese,
Profesor: În ultima vreme, se unui autentic sistem democratic al imperativele edificãrii statului de beneficia de drepturi ºi libertãþi pe
individ - societate a determinat reglementarea juridicã a acestei instituþii
deosebit de importante. Astfel cã, prin norme de drept s-a fundamentat
,,status libertatis al persoanei, noþiune care în timp a avut ca rezultat
cristalizarea instituþiei numitã a drepturilor omului, ce reprezintã o garanþie
solidã a desfãºurãrii în condiþii optime a relaþiilor arãtate.

Student: Prin ce se defineºte caracterul bivalent al acestei
instituþii?
Profesor: În lumea contem- ,,instituþie de drept intern, integratã
poranã, instituþia drepturilor omului
reprezintã o cerinþã majorã ºi în timp
concepþiile cu privire la drepturile
omului au suferit importante
modificãri, în prezent, instituþia este
deosebit de complexã. Se poate vorbi
chiar de un proces al elaborãrii
drepturilor omului pe plan
internaþional, dat fiind substanþialele
dezvoltãri ale acestora, determinate în
principal de adoptarea a numeroase
convenþii internaþionale. Se poate
aprecia cã instituþia are un caracter
bivalent, fiind în acelaºi timp ºi o

normelor constituþionale ale unei þãri
sau alteia, afectând un numãr
considerabil de ramuri de drept.
De subliniat, dincolo de aceste
aspecte, cauza lor determinantã,
respectiv esenþa ºtiinþei drepturilor
omului, aceea de a fi ,,ramura
speciala a ºtiinþelor sociale care are
ca obiect studiul raporturilor dintre
oameni în funcþie de demnitatea
umanã, determinând drepturile ºi
facultãþile al cãror ansamblu este
necesar înfloririi personalitãþii
fiecãrei fiinþe umane.

Student: În ce condiþii au apãrut în România concepþiile
privind drepturile omului?
Profesor: În România, concepþiile privind drepturile omului s-au
cristalizat ºi afirmat în procesul înfãptuirii aspiraþiilor de libertate ºi unitate
naþionalã.
Încã de la venirea sa pe lume, individul, prin calitatea sa de om, are
anumite drepturi subiective, care sunt drepturi naturale individuale. El se
naºte liber ºi egal în drepturi cu ceilalþi oameni, iar aceastã libertate
determinã obligaþia statului ºi a celorlalþi semeni de a respecta dezvoltarea
sa liberã din punct de vedere fizic, psihic, intelectual sau moral  aceastã
obligaþie erga omnes constituind chiar fundamentul dreptului.

Student: Care este raportul
Student: Cum s-a conturat,
dintre doctrina creºtinã ºi ºcoala iniþial, ideea privind drepturile
dreptului natural, în interpretarea fundamentale ale omului?
drepturilor omului?
Profesor: Respectarea ºi
Profesor: Principiul propriei apãrarea drepturilor omului este de

identitãþi a oamenilor animã atât
doctrina creºtinã, cât ºi ºcoala
dreptului natural, care a dezvoltat
ideea existenþei în mod natural a unor
drepturi, care aparþin în mod originar
ºi esenþial omului, fiind inerente
naturii sale ºi de care se bucurã tocmai
pentru cã este om, independent de
vreun act anume din partea sa.
Apãrute din ideea dreptului
natural, ca formã a adevãrului etern,
rãspândit în Univers ºi perceptibil
pentru raþiune la fel ca axiomele
geometriei, drepturile fundamentale
ale omului sunt expresia efortului
imens depus pentru realizarea celui
mai înalt ideal de justiþie.
Începând cu membrii ºcolii
dreptului natural, între care un loc
important îl ocupã Aristotel, trecând
apoi prin Secolul Luminilor ºi pânã
în zilele noastre, adepþii acestei
teorii au ºtiut s-o impunã în toate
regimurile pentru a apãra libertatea
individualã împotriva abuzurilor de
orice fel, începând cu cele de naturã
religioasã ºi terminând cu cele
specifice statelor totalitariste.

esenþa societãþii democratice.
Conceptul propriu-zis de drepturi
ale omului s-a consacrat abia în
perioada de pregãtire a revoluþiilor
burgheze din Europa, având însã la
bazã idei care existau deja din
antichitate sau în gândirea Evului
Mediu.
Ideea privind drepturile
fundamentale ale omului, ca ºi
necesitatea apãrãrii acestora s-a
conturat întâi în lupta politicã, ca
rezultat al unor ideologii, pentru ca
mai târziu sã capete pozitivitate ºi
juridicitate prin încorporarea în
norme de drept.
Din punct de vedere istoric,
ideea cã individul are drepturile,
imanente, intrinseci calitãþii lui de
fiinþã umanã, îºi are origini
îndepãrtate, mai ales în concepþia
creºtinã asupra omului. Precursori
ai ºtiinþei dreptului internaþional,
teologii spanioli ºi-au manifestat
indignarea faþã de tratamentul
inuman la care erau supuºi locuitorii
ce deveneau colonii spaniole sau
portugheze.

drept cu prevederile convenþiilor
internaþionale ºi în special ale Cartei
de la Paris (1990) prin care toate
statele europene s-au angajat sã-ºi
fundamenteze sistemul de drept pe
baza principiilor democratice.
Recunoaºterea ºi consacrarea
drepturilor omului prin documente
internaþionale a avut o influenþã
beneficã asupra legislaþiei interne a
statelor în sensul contribuþiei la
afirmarea respectului faþã de

remarcã amendãri succesive ale
legislaþiei în materia drepturilor
civile ale persoanelor, ale legislaþiei
penale, inclusiv cea privind
executarea pedepselor privative de
libertate, promovarea legii
siguranþei naþionale, legii poliþiei,
adoptarea, în vara lui 1999, a legii
cu privire la înlocuirea pedepsei cu
închisoarea contravenþionala cu
munca în folosul comunitãþii, astfel
încât sã se asigure o mai mare
compatibilitate a legislaþiei ºi
practicii din România cu
standardele europene în domeniu.
Deºi s-au remarcat îmbunãtãþiri
progresive ale cadrului legal decizia legislativã în sensul
promovãrii respectului faþã de
valorile drepturilor omului, prin
modificarea ºi completarea
proiectelor de lege trimise
Parlamentului, dar ºi prin
schimbarea legislaþiei deja
existente, fiind evidentã multitudinea actelor normative
impieteazã asupra formãrii unei
imagini de ansamblu, coerentã ºi
corectã a cetãþeanului nedeprins cu
abisurile legale. În acest context
se remarcã necesitatea promovãrii
cunoºtinþelor teoretice despre
drepturile omului.
Situaþia drepturilor omului în
România a înregistrat în ultimii ani
o evoluþie demnã de remarcat atât
în ceea ce priveºte elaborarea ºi
adoptarea unor noi proiecte de acte
normative, cât ºi în ceea ce priveºte
transpunerea în practicã a
dispoziþiilor legale în vigoare.

drepturilor ºi libertãþilor omului,
întemeiat pe recunoaºterea ºi stricta
traducere în viaþã a standardelor
internaþionale. În acest sens au fost
întreprinse o serie de mãsuri
legislative. În perioada imediat
urmãtoare România a devenit parte
la numeroasele instrumente juridice
internaþionale, adoptând totodatã
prevederi pentru adaptarea legislaþiei
sale interne la exigenþele convenþiilor
internaþionale.

istoric, cele dintâi încercãri
cristalizate în acest sens, s-au
conturat în Transilvania, când, sub
influenþa Renaºterii, s-au dezvoltat
încã de timpuriu primele idei
umaniste. Pe teritoriul de azi al þãrii,
se manifesta chiar o adevãratã
ºcoalã umanistã în contextul
european, care fundamenteazã
originea, continuitatea ºi unitatea
poporului român. Aceasta ºcoalã are
exponenþi de seama în marii
cãrturari Grigore Ureche, Miron
Costin, C-tin Cantacuzino, Dimitrie
Cantemir, Mitropolitul Dosoftei,
Antim Ivireanu. Un important
document, care marcheazã încã de
timpuriu preocupãrile româneºti
pentru definirea drepturilor ºi
libertãþilor îl constituie hrisovul
emis la 15 iulie 1632 de Leon Voda
Tomºa, domn al Þãrii Româneºti
(1629-1632), considerat de
prestigioºi cercetãtori români
(Valentin Al. Georgescu) ca fiind pe
acelaºi plan al importanþei cu
chartele emise în alte þãri, fapt ce
evidenþiazã ºi pe acest plan
,,integrarea þãrilor române in
evoluþia generalã a societãþii
europene.

Indivizii pot beneficia de drepturi ºi libertãþi pe
plan intern numai prin mijlocirea statelor de care
aparþin. Acest principiu este consacrat în doctrina ca

plan intern numai prin mijlocirea
statelor de care aparþin ºi care, în
virtutea suveranitãþii lor, asigurã
totodatã cãile concrete de realizare
a drepturilor ºi libertãþilor
respective. Fãrã înscrierea
drepturilor omului în normele
constituþionale ºi fãrã adoptarea
mãsurilor
necesare
pentru
garantarea lor de cãtre fiecare stat,
drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti
sunt lipsite de orice eficienþã.

valoare de ,,jus cogens principiul respectãrii universale a drepturilor
omului, obligã toate statele în aceeaºi mãsurã. El implicã îndeplinirea
unor îndatoriri ferme a fiecãrui stat atât faþã de proprii cetãþeni cât ºi faþã
de comunitatea internaþionalã a statelor, privitã în întregul sãu.
Nerespectarea obligaþiilor juridice asumate poate atrage deci sancþiuni
din partea comunitãþii internaþionale. Astfel, în cazul Consiliului Europei,
cea mai mare organizaþie interguvernamentalã ºi interparlamentarã
europeanã, sancþiunea ultimã este aceea a excluderii din rândurile sale a
statului membru care ºi-a încãlcat obligaþiile. În preambulul statutului,
acceptat de toate statele membre, se afirmã de altfel, convingerea statelor
membre în edificarea pãcii ,,bazatã pe justiþie ºi cooperare internaþionalã.
Prin urmare, ,,orice stat european poate deveni membru al Consiliului
Europei cu condiþia ca el sã accepte principiul supremaþiei legii. De
asemenea, el trebuie sã garanteze principiul în virtutea cãruia orice
persoanã aflatã sub jurisdicþia sa, se poate bucura de drepturile omului
ºi de libertãþile fundamentale. Consiliul Europei urmãreºte în mod
deosebit: apãrarea drepturilor omului si a democraþiei pluraliste;
favorizarea conºtientizãrii ºi valorizãrii identitãþii culturale europene
luptând împotriva oricãrei forme de intoleranþã; cãutarea de soluþii pentru
problemele societãþii ; sprijinirea þãrilor din estul ºi centrul Europei în
vederea punerii în practicã ºi consolidãrii reformelor politice, legislative
ºi constituþionale cu ajutorul unor importante programe de cooperare.

Student: Din ce cauzã a apãrut Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului?
Profesor: Într-o sesiune plenarã corectã, de pe care sã poatã proteja

a Curþii, cu tema ,,Review of the rules
of Court. Invitation to submit
comments s-a dispus instituirea unui
comitet permanent de reglementare,
compus din vicepreºedintele curþii
(Dna Elisabeth Palm) care-ºi va
asuma rolul de preºedinte ºi 4
vicepreºedinþi. Comitetul va
reexamina Regulamentul în lumina
celor 18 prime luni de funcþionare a
acesteia. Scopul este acela de a
determina necesitatea aducerii de
amendamente sau ajustãri ale
Regulamentului de funcþionare a
Curþii, astfel încât aceasta sã fie
îmbunãtãþit.
Puterea simbolicã atribuitã
Curþii Europene a Drepturilor
Omului, se regãseºte ºi în forþa pe
care aceasta, ca instrument juridic
o are, de a se transforma ºi evolua
în permanenþã în beneficiul
individului cu scopul de a ajunge
într-o poziþie cât mai stabilã ºi mai

interesele, drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale omului.
Persoanele sau organizaþiile
interesate sã formuleze observaþii
vor putea sã facã acest lucru
trimiþând comentarii scrise
grefierului adjunct al Curþii, la
adresa indicatã de emiþãtorii
mesajului.
Prin urmare, Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului este un
organism viu, flexibil, dispus sã se
adapteze cerinþelor, receptor
sensibil al informaþiilor provenite
de la forurile interesate.
Noul sistem instituit în urma
revizuirii mecanismului de control
ºi instituirea pe cale de consecinþã
a Curþii Europene a Drepturilor
Omului permite, aºa cum de altfel
s-a ºi anticipat: ,,o mai bunã
accesibilitate a mecanismului
pentru individ; o accelerare a
procedurii; o mai mare eficacitate.

Student: Procesul realizãrii drepturilor omului este unul pe
deplin câºtigat sau mai sunt direcþii de acþiune ce trebuie
Student: Ce exemple ne puteþi oferi referitoare la recunoaºterea ºi consacrarea de cãtre corectate?
Profesor: Procesul realizãrii cartã sã fie întãritã protecþia
România a drepturilor omului prin documente internaþionale?
drepturilor omului nu este unul drepturilor fundamentale în spiritul
Profesor: În cazul României, Convenþia pentru principiu al subsidiaritãþii dreptului internaþional faþã armonios, care sã evolueze de la evoluþiei societãþii, al progresului
Student: Cum apar, din
de dreptul intern.
sine ºi rectiliniu. Rãmâne un social ºi al dezvoltãrilor ºtiinþifice
Apãrarea
Drepturilor Omului ºi Libertãþilor
perspectivã istoricã, preocuUn
specific
deosebit
îl
reprezintã
în
privinþa
domeniu de luptã ºi contestare pe ºi tehnologice. Respectivã Cartã
Fundamentale,
adoptatã
la
Roma
la
4
noiembrie
1950
pãrile româneºti pentru
prin
respectarea
României principiul ,,self executing, consacrat în art plan intern ºi internaþional pentru reafirmã,
ºi
intratã
în
vigoare
la
3
septembrie
1953
a
fost
definirea drepturilor ºi
20 din Constituþie, în sensul cã drepturile ºi libertãþile drepturi, pentru acces la putere, la competenþelor ºi îndatoririlor
ratificatã prin Legea nr 30 din 18 mai 1994, publicatã
libertãþilor omului?
cetãþenilor vor fi interpretate în concordanþã cu resurse ºi respectiv pentru o Uniunii, precum ºi a principiului
în Monitorul Oficial al României nr 135 din 31 mai
Profesor: Din punct de vedere 1994, intrând astfel în dreptul intern al acesteia.
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele distribuire a acestora. De aceea, subsidiaritãþii, drepturile care

ºi celelalte tratate la care România este parte, în caz lupta în favoarea drepturilor omului rezultã în special din tradiþiile
de neconcordanþã cu legislaþia internã, primele având porneºte de la necesitatea ca statul, constituþionale ºi din obligaþii
prioritate.
societatea, prin diferite forme de internaþionale comune statelor
acþiune , asigurând egalitatea în membre, din Convenþia Europeanã
privind apãrarea drepturilor omului
Student: Care sunt preocupãrile contemporane, în plan internaþional, pentru protecþia drepturi ºi exercitarea drepturilor ºi a libertãþilor fundamentale, din
individuale sã devinã un instrument
drepturilor omului?
al participãrii, al redistribuirii în cartele sociale adoptate de Uniune
Profesor: Enunþarea, cu valoare oricare organ al societãþii sã se idealul fiinþei umane libere nu poate favoarea tuturor, mai ales a celor ºi de cãtre Consiliului Europei,
de principiu, a ideii cã respectarea strãduiascã, prin învãþãturã ºi educaþie fi realizat decât dacã se creeazã care sunt sau devin dezavantajaþi, precum ºi din jurisprudenþa Curþii
drepturilor inalienabile ale tuturor sã dezvolte respectul pentru aceste condiþii care sã permitã fiecãruia sã pentru a evita excluderea, de Justiþie a Uniunii Europene ºi a
oamenilor constituie fundamentul drepturi ºi libertãþi ºi sã asigure, prin se bucure de drepturile sale marginalizarea sau scoaterea lor în Curþii Europene a Drepturilor
Omului. În acest context, Carta va
libertãþii, al justiþiei ºi pãcii în lume mãsuri progresive de ordin naþional economice, sociale si culturale, ca afara vieþii sociale.
s-a realizat ºi prin existenþa stabilã ºi ºi internaþional recunoaºterea ºi ºi de drepturile civile si politice.
Uniunea cautã sã promoveze o fi interpretatã de cãtre instanþele
S-a statuat juridic, la nivelul dezvoltare echilibratã, durabilã ºi Uniunii ºi ale statelor membre
permanentã a acestei instituþii cu o aplicarea lor universalã ºi efectivã atât
încãrcãturã de o importanþã majorã în cadrul statelor membre, cât ºi în normelor internaþionale, obligaþia asigurã libera circulaþie a luând în considerare în întregime
moralã a statelor de a promova persoanelor, mãrfurilor, serviciilor explicaþiile stabilite sub autoritate
pentru istoria omenirii. În acest sens, teritoriile aflate sub jurisdicþia lor.
În conformitate cu Declaraþia respectarea universalã ºi efectivã a ºi a capitalurilor. În acest scop este preºedinþiei Convenþiei care a
Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului vine în completarea acestei Universalã a Drepturilor Omului, drepturilor ºi libertãþilor omului.
necesar ca evidenþiindu-le printr-o elaborat Carta.
susþineri cu un preambul ce conþine
Student: Cum a evoluat instituþia drepturilor omului în plan
cel mai înãlþãtor apel la moralitate
internaþional?
politicã, adresat întregii umanitãþi.
Profesor: Pe plan internaþional, pânã la 1945, procesul de protecþie
Simbol al libertãþii individuale,
constituþionale ale îndeplinirii mandatului ºi ale respectãrii drepturilor
regãsindu-se în tot ºi în toate care au
a drepturilor omului prin instrumente juridice pertinente a avut un caracter
ºi libertãþilor fundamentale ale cetãþeanului.
legãturã cu perpetuarea valorilor
fragmentar, în bunã mãsurã limitat la anumite categorii sociale cum ar fi
Afirmarea ºi protecþia drepturilor omului ocupã în prezent un loc major
esenþiale pentru omenire, putem
eliminarea sclaviei, protecþia victimelor rãzboiului, a lucrãtorilor din
Aderarea la UE a României nu pune în discuþie echilibrele în tratatele europene ºi mai ales în activitatea pe care o desfãºoarã CEDO
afirma cã instituþia denumitã Curtea
industrie ºi a minoritãþilor.
instituþionale consacrate de Constituþia statului ºi nici relaþiile între în acest sens. Uniunea este fondatã pe principiile libertãþii, democraþiei,
Europeanã a Drepturilor Omului este
Protecþia drepturilor omului a cãpãtat o amploare deosebitã ºi un
puterile publice, în privinþa cãrora statul român este pe deplin suveran. respectului drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale, precum ºi ale
a noastrã, a întregii omeniri, este
caracter imperativ atât dupã primul rãzboi mondial, când fondatorii
Aderarea implicã totuºi anumite adaptãri în organizarea internã ºi statului de drept, principii care sunt comune statelor membre.
idealul comun cãtre care trebuie sã
Organizaþiei Internaþionale a Muncii au decis sã confere asociaþiilor
funcþionarea puterilor publice.
Egalitatea în faþa legii ºi protecþia tuturor persoanelor împotriva
tindã toate popoarele ºi toate
sindicale ale muncitorilor ºi patronilor dreptul de a pretinde statelor sã
În general, aplicarea dreptului comunitar este o misiune a discriminãrii constituie un drept fundamental, care este esenþial pentru
naþiunile, astfel cã orice persoanã ºi
respecte convenþiile acestei organizaþii ºi posibilitatea de a se adresa
jurisdicþiilor naþionale, care sunt þinute sã respecte principiile funcþionarea societãþilor democratice. Aceasta contribuie la atingerea
Societãþii Naþiunilor, cât ºi dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, când
supremaþiei ºi efectului direct. Judecãtorii nu se pot sustrage de la obiectivelor promovãrii progresului economic ºi social ºi a unui nivel crescut
drepturile omului au început sã aparã în mod expres reglementate ºi
Student: Cum a influenþat Revoluþia francezã afirmarea
garantate de tratate ºi de instituþii internaþionale.
aceastã datorie, deoarece tratatele le conferã o misiune comunitarã. Ei de ocupare a forþei de muncã, prin întãrirea coeziunii economice ºi sociale.
drepturilor omului în Principatele Române?
trebuie sã ajungã la decizii în caz de conflict între dreptul naþional ºi
Cooperarea organismelor care au un rol esenþial în alinierea
Student: Care este cel mai important document care
Profesor: Influenþa Revoluþiei franceze a fost deosebit de puternicã
dreptul comunitar ºi trebuie sã înlãture de la aplicare pe cel dintâi.
normelor
interne la dreptul comunitar cu instituþiile direct implicate în
reglementeazã instituþia drepturilor omului în plan internaþional? în Principatele Române unde aspiraþiile de unitate ºi emancipare naþionalã,
Deplina eficienþã a dreptului comunitar ar fi ºtirbitã dacã indivizii acest proces de absorbþie juridicã, reprezintã cheia spre reuºita unei
Profesor: Documentul fundamental în acest sens îl constituie coroborate cu marile idei ale Revoluþiei franceze, s-au regãsit în
ar putea obþine o reparaþie, atunci când drepturile lor ar fi atinse printr-o reforme de proporþii pe toate planurile, în ceea ce priveºte þara noastrã.
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, proclamatã la 10 decembrie documentele programatice ale Revoluþiei de la 1848 din Transilvania,
nerespectare a dreptului comunitar.
Despre Curtea Europeanã a Drepturilor Omului s-a scris istorie, ea
Moldova
ºi
Þara
Româneascã.
Sub
influenþa
unor
mari
gânditori
Nicolae
1948 de Organizaþia Naþiunilor Unite  primul document internaþional
Astãzi, calitatea de cetãþean al Uniunii Europene, ne permite sã însãºi fiind instrumentul promotor a tuturor elementelor esenþiale pentru
cu vocaþie universalã, care are la bazã principiul esenþial cuprins în art. Bãlcescu, Ghe Lazãr, Ion Ghica - conceptul românesc de drepturi ale
beneficiem de toate drepturile ce decurg din acest statut, dar totodatã a construi viitorul unei Europe Unite.
1, respectiv, toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în drepturi ºi care omului - ,,drituri fireºti a fost elaborat din multiple unghiuri de vedere,
þinând seama de interesele þãrii, în armonie deplinã cu unitatea ºi
ne atribuie ºi obligaþiile ce se nasc din aceste drepturi. Ea este conceputã
stipuleazã cã toate drepturile enunþate sunt universale ºi inalienabile.
Popoarele Europei au stabilit o uniune tot mai strânsã între ele ºi
Dupã anul 1994, peste 60 de convenþii ºi declaraþii privind drepturile independenþa naþionalã.
pentru a consolida legãturile între cetãþeni ºi Europa prin promovarea prin urmare au hotãrât sã aibã un viitor paºnic, bazat pe valori comune.
Principiile constituþionale moderne de organizare a statului ºi-au gãsit
omului au fost adoptate de ONU, fiind de asemenea, reglementate ºi
unei identitãþi politice, juridice, culturale, sociale de naturã europeanã. Conºtientã de patrimoniul sãu spiritual ºi moral, Uniunea Europeanã
mecanisme de punere în aplicare ale acestora. Omul ca fiinþã individualã exprimare cât se poate de elocventã în Statutul dezvoltãtor al Convenþiei
Ne regãsim astfel în toate structurile acestei Uniuni, de la tratate ºi se întemeiazã pe valorile indivizibile ºi universale ale demnitãþii umane,
a început sã exercite o mai mare putere în procesul de adoptare a deciziilor de la Paris -1864, promulgat de Alexandru Ioan Cuza ºi în Constituþia
organisme pânã la instituþii care ne oferã protecþie, ne reprezintã libertãþii, egalitãþii ºi solidaritãþii.
internaþionale a statelor ºi si-a extins capacitatea sa de a contesta deciziile româneascã din 1866, prima constituþie modernã, inspiratã din constituþia
drepturile ºi libertãþile ºi luptã pentru afirmarea lor. Curtea Europeanã
Numeroase acte internaþionale, de naturã ºi valoare diferite,
unor state, mai ales dacã vorbim despre liderii marilor puteri, laureaþi ai belgianã, consideratã la timpul sãu cea mai înaintatã din Europa.
a Drepturilor omului deþine supremaþia în rândul acestora, situându-se formeazã un sistem juridic complex de izvoare ºi mijloace auxiliare,
Premiului Nobel pentru Pace sau miliardari care conduc imperii financiare
în vârful piramidei construitã de-a lungul anilor, de oameni pentru în baza cãrora s-a cristalizat o nouã direcþie de influenþã ºi acþiune a
la nivel internaþional.
oameni.
acestei problematici, constituindu-se un adevãrat drept internaþional.
Dacã poporul român a delegat exerciþiul puterii sale sau a unor
Permanent acest instrument de recunoaºtere a drepturilor ºi
Student: Cum aþi caracteriza situaþia drepturilor omului în România?
funcþii, prerogative, de bunãvoie, atunci cei care au primit aceste puteri libertãþilor individului ca entitate europeanã, va fi supusã unor critici
priveºte
cadrul
juridic
existent
se
Populaþia
trebuie
sa
se
simtã
Gravitatea
violãrilor
Profesor: Situaþia drepturilor
au obligaþia moralã de a îl reprezenta cu succes în raporturile cu Uniunea acide ºi se va afla în centrul atenþiei, fiind sursa de inspiraþie cea mai
omului în România a înregistrat în drepturilor omului obligã însã la o apãratã de instituþiile statului, obligate remarcã actele ºi proiectele de acte
Europeanã ºi structurile acesteia. El îºi pãstreazã însã, dreptul natural, vastã pentru cei cu înclinaþii în domeniul juridic.
normative
de
naturã
sã
asigure
sã
intervinã
în
situaþii
de
încãlcare
a
cunoaºtere
extinsã
la
nivelul
întregii
ultimii ani o evoluþie demnã de
care se impune ca primã realitate politicã într-o societate. Ca o
Locul pe care îl ocupã aceastã instituþie europeanã, între cele care
remarcat atât în ceea ce priveºte populaþii, profundã, a normelor drepturilor sale. Pentru ca ideea independenþa justiþiei, inamovibilitatea
concluzie, putem afirma cã ne aflãm în prezenþa unei conlucrãri a hotãrãsc destinul bãtrânului continent, este unul de mare valoare,
elaborarea ºi adoptarea unor noi imperative în domeniu, aºa încât enunþatã sã se concretizeze, cetãþenii judecãtorilor, cele care fundamenteazã
structurilor statale în realizarea voinþei poporului. Aceastã conlucrare deoarece Curtea Europeanã a Drepturilor Omului vorbeºte despre trecut,
proiecte de acte normative, cât ºi în forþa coercitivã a statului, sesizat cu trebuie sã cunoascã mijloacele pe care rãspunderea ministe-rialã ºi accesul la
ceea ce priveºte transpunerea în situaþii de natura celor menþionate, le au la dispoziþie pentru înlãturarea informaþie, cele menite sã asigure
presupune competenþe clar delimitate prin Constituþie, autonomie prezent ºi viitor, aºezând valorile esenþiale ale omenirii între cele mai
practicã a dispoziþiilor legale în sã poatã fi exercitatã prin organele cauzelor ºi efectelor nerespectãrii organizarea ºi funcþionarea instituþiei
organizatoricã ºi funcþionalã, control reciproc fãrã imixtiune, garanþii importante elemente pentru om, state ºi pãmânt.
dispoziþiilor legale. Sigur, în ceea ce avocatului poporului.
sale cu atribuþii specifice.
vigoare.
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HARETIªTII  din nou pe podiumul performanþei sportive

Podiumul Campionatului Naþional Universitar de gimnasticã aerobicã

Conf. univ.dr. Georgeta NICULESCU
Conf. univ. dr. Elena SABÃU
Luna mai este destinatã
întrecerilor sportive naþionale
universitare. Dupã succesele
remarcabile obþinute de studenþii
facultãþii noastre la atletism, înot ºi
handbal, iatã cã ºi la disciplinele cros,
gimnasticã aerobicã, tenis ºi volei pe
plajã (beach volley) studenþii haretiºti
s-au clasat pe primele locuri.
În data de 15 mai, s-a desfãºurat tradiþionalul cros universitar,
organizat de Universitatea
Bucureºti. Cursa s-a desfãºurat pe
strãzile Bucureºtiului, în perimetrul Cotroceni, Cheiul Dâmboviþei,
Izvor. Au fost prezente toate
universitãþile bucureºtene, care ºi-au
trimis cei mai valoroºi studenþi
sportivi în alergãrile pe distanþe
lungi. De remarcat faptul cã startul
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cursei a fost efectuat de valoroasa
noastã colegã, lector univ. drd.
Paula Ivan (campioanã olimpicã),
acompaniatã de primarul general al
capitalei, dr. Sorin Oprescu. La
eveniment au participat atât
reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, Federaþiei Române de
Atletism, cât ºi ai conducerii
universitãþilor de stat ºi private din
Bucureºti. Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport a fost reprezentatã
de un numãr considerabil de
studenþi de la specializãrile
Educaþie fizicã ºi sportivã ºi
Kinetoterapie ºi motricitate
specialã, însoþiþi de cadrele
didactice: conf. univ. dr. Toma
Petrescu, lector univ. drd. Paula

Ivan ºi lector univ. drd. Cãtãlin
Boeriu. Studentele noastre au
dominat cursa de la început pânã
la sfârºit. Liliana Danci, studentã
în anul I a trecut prima linia de
sosire, urmatã de o altã studentã
haretistã, Oana Mircea, anul III.
Urmãtoarele locuri au fost ocupate
de alþi studenþi haretiºti.
În perioada 16-18 mai, s-a
desfãºurat Cupa Universitãþii la
tenis, competiþie organizatã de
Universitatea Bucureºti. Echipa de
tenis a Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport ,condusã de lector univ. dr.
Claudiu Teuºdea, a ocupat pe
podiumul de premiere locul II, prin
studentul Moris Gelil (anul I), ºi
locul III, prin studentul Marius
Petcu (anul III).
În perioada 20-22 mai 2011, a
avut loc Campionatul Municipal
Studenþesc de Volei pe plajã.

Menþionãm participarea echipelor
reprezentative
ale
tuturor
universitãþilor din Bucureºti.
Echipa facultãþii, formatã din Paul
Crãciun (anul II) ºi Gabriel Kiº
(anul I), coordonatã de conf. univ.
dr. Adin Cojocaru ºi lector univ. dr.
Marilena Cojocaru, a ocupat locul
III pe podiumul de premiere.
Calendarul
competiþional
universitar al lunii mai 2011 a fost
încheiat de Campionatul Naþional
Universitar de gimnasticã aerobicã,
organizat de Universitatea de
Medicinã din Bucureºti, Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului ºi Federaþia Românã de
Gimnasticã. Participarea la
eveniment a fost numeroasã, prin
prezenþa echipelor reprezentative ale
universitãþilor din toatã þara. Echipa
haretistã, participantã la proba de
grup, a fost compusã din urmãtoarele
studente: Alina Vrânceanu (master
anul I), Florentina Stroe (master
anul I), Cristina Barbu (anul III),
Sara Bucurescu (anul III),
Alexandra Andreea Chiº (anul II)
ºi Nicoleta Junoiu (anul II). Dupã
o participare dãruitã ºi bine motivatã,
echipa studentelor noastre a ocupat
prima treaptã a podiumului de
premiere. De menþionat faptul cã
grupul de gimnaste a fost pregãtit ºi
însoþit de cãtre conf. univ. dr.
Georgeta Niculescu ºi asist. univ.
Raluca Bãbãligea - la rândul ei o
valoroasã sportivã, multiplã
campioanã mondialã ºi europeanã la
gimnasticã aerobicã.
Felicitãm încã o datã, pe
aceastã cale, pe toþi studenþii
sportivi din Universitatea Spiru
Haret, care au participat ºi s-au
evidenþiat în competiþiile naþionale
universitare, desfãºurate în prima
parte a anului 2011.
Apreciem ºi lãudãm eforturile
conjugate ale studenþilor noºtri în
activitatea profesionalã ºi sportivã,
în care se strãduiesc sã performeze
la standarde superioare.

SESIUNE ANUALÃ DE COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE A STUDENÞILOR ªI MASTERANZILOR

CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ, PREMISÃ A DEZVOLTÃRII COMPETENÞELOR
PROFESIONALE ALE STUDENÞILOR ªI MASTERANZILOR
drd. M. Geamãnu; Adriana Baias anul III, Peltea ºi Florentina Dumitru, anul I, CCFEC, MFCB

Lector univ. dr. Lucian Dorel ILINCUÞÃ Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti - Indicii - Metode si tehnici de consolidare a conturilor,
Asist. univ. drd. Marinela GEAMÃNU bursieri internaþionali reprezentativi, coordonator: coordonator: lect. univ. dr. L. Ilincuþã, IonelaPotrivit tradiþiei de la Universitatea Spiru Haret
ºi, deopotrivã, conºtiinþei ºi spiritului de înalt
angajament, dovedite de studenþi, masteranzi ºi
cadre didactice în procesul educaþional, în ziua de
joi, 19 mai 2011, în Amfiteatrul A1 din Campusul
Didactica, str. Fabricii nr. 46G, Sector 6, Bucureºti,
a avut loc, într-un cadru festiv, Sesiunea anualã de
comunicãri ºtiinþifice a studenþilor ºi masteranzilor
 Cercertarea ºtiinþificã, premisã a dezvoltãrii
competenþelor profesionale ale studenþilor ºi
masteranzilor, organizatã de facultãþile de
Management Financiar-Contabil ºi Finanþe ºi
Bãnci din Bucureºti.
În deschiderea lucrãrilor, câteva cuvinte au
rostit conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã  decanul
Facultãþii de Management Financiar Contabil, care
a þinut sã-i felicite pe toþi cei prezenþi în salã cu
sau fãrã comunicãri, pentru interesul acordat
acestei manifestãri ºtiinþifice. Totodatã, a mulþumit
cadrelor didactice coordonatoare pentru munca
depusã alãturi de studenþi ºi masteranzi.
Au fost prezentate lucrãrile participanþilor,
viitori economiºti  contabili ºi finanþiºti. Multe
dintre comunicãri au stârnit un real interes prin
temele abordate: eficienþa economicã ºi
rentabilitatea, indici bursieri, produse ºi servicii
bancare, noutãþi în domeniul reglementãrilor
contabile ºi fiscale, ºtiut fiind faptul cã anul acesta
se împlinesc 20 de ani de la apariþia Legii
contabilitãþii 82/1991, care a cunoscut modificãri,
completãri ºi republicãri ulterioare. Interes ºi
dezbateri au produs ºi douã comunicãri cu teme
din cadrul managementului comparat  japonez
ºi chinez, cu elemente de tradiþie ºi modernitate
din cadrul celor douã societãþi asiatice.
Putem afirma cã toate lucrãrile înscrise în
programul conferinþei au o certã valoare ºtiinþificã.
Dintre acestea, reþinem: Andreea Florentina Bahrim
ºi Alexandrina Huiban, anul I, CCFEC, MFCB Reflectarea în contabilitate a avantajelor în naturã
acordate salariaþilor, coordonator: lect. univ. dr. L.
Ilincuþã; Cristina Adriana Badea anul III,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti - Eficienþa
economicã ºi rentabilitatea, coordonator: asist. univ.

asist. univ. drd. M. Geamãnu; Ana Maria Gheorghe
 anul III, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti
- Creditul bancar  piatrã de moarã în economia
româneascã, coordonatori: conf. univ. dr. Eduard
Ionescu ºi asist. univ. drd. C. Oprea; Cristina Ioana
Gheorghe anul III, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci,
Bucureºti - Produsele ºi serviciile bancare 
celule esenþiale ale sistemului bancar,
coordonatori: conf. univ.dr. E. Ionescu ºi asist. univ.
drd. C. Oprea; Adverina Iancu  anul III, Facultatea
de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti - Categorii de produse
oferite de BRD, coordonator: asist. univ. drd. M.
Geamãnu; Loredana Ilie  anul III, Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti - Cardul bancar instrument de platã în ascensiune, coordonatori:
conf. univ. dr. E. Ionescu ºi asist. univ. drd. C. Oprea;
Maria Maftei (Marunþelu), Mariana I. Privita
(Bãleºcu) ºi Georgeta Bãrbulescu (Coman), anul I,
CCFEC, MFCB - Microîntreprinderile  2011,
coordonator: lect. univ. dr. L. Ilincuþã; Mihaela Veronica Mohor (Fanaru), anul I, CCFEC, MFCB
- TVA  curs de schimb valutar la operaþiuni în
interiorul þãrii, coordonator: lect. univ. dr. L. Ilincuþã;
Marinela Andreea Mazilescu, Sorin Adrian Macarie
ºi Cristian Dobre, anul III, Management, MFCB Managementul japonez între tradiþie si modernitate,
coordonator: prof. univ. dr. Z. Gherasim; Geanina

Cercul de marketing al Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
ACTIV MARKETER USH
Cercul ºtiinþific studenþesc ACTIV
MARKETER USH a debutat într-o primã
formã ca urmare a iniþiativei cadrelor
didactice din cadrul Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale, în
primãvara anului 2005. Activitatea cercului a
rãspuns de la bun început unei nevoi
identificate la nivelul studenþilor atât din
cadrul Facultãþii de Marketing cât ºi din cadrul
celorlalte facultãþi economice ale Universitãþii
Spiru Haret, nevoia de a aprofunda într-un
mod plãcut, dinamic ºi incitant atât
dimensiunile specifice teoriei de marketing,
cât ºi mai ales, aplicarea practicã a principiilor
ºtiinþifice specifice activitãþii de marketing în
cadrul a diverse organizaþii de pe piaþa din
România.
Scopul ºi menirea cercului sunt relevate
prin definirea obiectului de activitate, al
statutului si obiectivelor sale principale,
elemente integrate în documentele interne de
prezentare a activitãþii de cercetare ºtiinþificã
în cadrul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale. Astfel obiectul de
activitate al cercului este definit prin 
desfãºurarea activitãþii de cercetare
ºtiinþificã a studenþilor, completarea formãrii
profesionale ºi ºtiinþifice a studenþilor,
integrarea acestora pe piaþa forþei de muncã
specifice domeniului marketing
Cercul are statutul unei forme de
organizare proprii a Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale, care
promoveazã cooperarea ºi dezvoltarea
cercetãrii ºtiinþifice de specialitate în rândul
tuturor studenþilor economiºti interesaþi de
aprofundarea cunoºtinþelor specifice
domeniului marketing. Pentru a reflecta cât
mai fidel acest statut ºi obiectul sau de
activitate, iniþiatorii cercului studenþesc au
propus o serie de obiective cum ar fi:
1. Derularea activitãþilor specifice
cercetãrii ºtiinþifice cu implicarea directã a
studenþilor: realizarea de cercetãri ºi studii
diverse pe aria marketingului aplicat; analiza
ºi interpretarea studiilor de caz referitoare la
activitatea diverselor firme/instituþii/entitãþi;
realizarea de simulãri privind: implementarea
strategiei de marketing a unei organizaþii,
derularea unei campanii promoþionale,
organizarea ºi planificarea activitãþii de
marketing º.a.; organizarea de ºcoli de varã,
tabere cu tematica dedicatã dezbaterilor pe
marginea diverselor provocãri specifice pieþei
forþei de muncã în domeniul marketingului
2. Realizarea de dezbateri, prezentãri, mese
rotunde cu participarea factorilor de decizie în
activitatea de marketing a diverselor organizaþii,

precum ºi cu alte cadre didactice sau personalitãþi
implicate în problematica marketingului din þarã
sau strãinãtate.
3. Organizarea unor stagii de practicã ºi
colaborare ale studenþilor cu diverse instituþii
ºi/sau organizaþii.
4. Organizarea unor vizite de lucru,
prezentãri, workshop-uri la sediul instituþii-lor/
companiilor partenere.
5. Realizarea unor proiecte comune de
cercetare împreunã cu alte instituþii de
învãþãmânt, sau firme, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate. Impulsionarea ºi gestionarea
activitãþii de cercetare ºtiinþificã a studenþilor
axatã pe problematica diversã a marketingului
contemporan.
6. Editarea de cãtre studenþi sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate a unei
reviste dedicate problematicii marketingului în
general.
7. Colaborarea, pe toate planurile, cu alte
forme de asociere ºi cercetare ºtiinþificã a
studenþilor (cercuri ºtiinþifice, asociaþii
studenþeºti etc.).
8. Promovarea imaginii Universitãþii Spiru
Haret, a Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale în cadrul mediului
academic, pe piaþa muncii ºi în relaþiile stabilite
cu alte forme de organizare similare ale activitãþii
de cercetare ºtiinþificã a studenþilor.
Iniþiatorii cercului s-au concentrat pe crearea
unor oportunitãþi reale pentru toþi cei interesaþi
de a-ºi îmbogãþi bagajul de aptitudini ºi
competenþe în practica de marketing prin
intermediul unor întâlniri cu specialiºti având o
bogatã experienþã în implementarea activitãþii
de marketing sub diferite aspecte.
O primã întâlnire de acest gen s-a bucurat
de o prezenþã considerabilã  96 de studenþi ai
tuturor facultãþilor economice din cadrul
Universitãþii  Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale, Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci, Facultatea de Management
Financiar Contabil. Întâlnirea l-a avut drept
invitat pe managerul general al Agenþiei de
comunicare pe Internet Webstyler Bogdan Niþu,
fiind o ocazie specialã pentru participanþi de a
se familiariza cu cele mai avansate concepte
referitoare la webmarketing ºi online advertising
ale momentului. Bogdan Niþu a realizat o serie
de insight-uri pentru cei mai importanþi clienþi
ai Agenþiei Webstyler, cum ar fi Auto Þiriac
Leasing, Altex, Ford România, fiind abordate ºi
campanii sociale - consumul pentru carne de pui.
Atât prima întâlnire cu un specialist în
domeniu cât ºi urmãtoarele au relevat interesul
crescut al studenþilor pentru aplicarea efectivã,
practicã a principiilor unei activitãþi de marketing
eficiente. Astfel, la iniþiativa lectorului univ drd.
Daniel Gârdan ºi a asistentei univ. Iuliana
Petronela Geangu, au fost organizate, în
completarea activitãþii obligatorii de practicã de
specialitate aferente anului II de studii, stagii de

Aspecte de la întâlnirea Strategii de marketing anticriza pentru micile afaceri

Tip de prezentare destinatã activitãþii studenþilor
la cerc uploadatã pe google/docs
practicã în cadrul cercului prin intermediul a douã
firme specializate în cercetãri de piaþã prestigioasa IMAS  marketing & sondaje  prima
firmã de cercetãri cu capital integral românesc ºi
respectiv Field Insights  firmã de cercetãri
specializatã în colectarea datelor pentru instituþii
ºi companii din domeniul cercetãrilor de piaþã.
De-a lungul stagiilor, circa 30 de studenþi din
cadrul cercului au beneficiat de un program de
pregãtire special, derulat pe parcursul a 15 zile,
urmat de colaborãri individuale ºi chiar de
angajarea efectivã a unora dintre studenþi în cadrul
firmei Field Insights. Pregãtirea studenþilor în
cadrul celor douã firme a fost coordonatã de cãtre
cadrele didactice organizatoare împreunã cu
tutorii desemnaþi de cãtre firme  managerii
responsabili cu cercetãrile de teren din cadrul
ambelor societãþi  Ruxandra Iancu, Field
Insights, ºi Gheorghiu Oana, IMAS.
Aceastã pregãtire a vizat atât însuºirea de
cãtre studenþi a unor concepte teoretice cu grad
înalt de complexitate (pregãtirea interviurilor tip
CATI, a focus grupurilor ºi interviurilor în
profunzime) cât ºi în special activitate practicã
 operatori de interviu, analist, operator CATI,
managementul cercetãrilor, analiza cu SPSS ºi
redactarea raporturilor finale pentru diferite
cercetãri. Pentru fiecare tip de activitate studenþii
au avut microsesiuni de training organizate în
firmã, urmate de aplicarea cunoºtinþelor în cadrul
proiectelor de cercetãri curente. În cazul firmei
IMAS, studenþii s-au putut familiariza ºi cu
barometrul lunar privind rating-ul posturilor de
radio ºi TV de la noi din þarã, IMAS fiind singura
firmã specializatã care realizeazã la nivel
naþional acest tip de studii. Atât pe parcursul
stagiilor cât ºi la finalul acestora cadrele
didactice coordonatoare au avut o serie de
întâlniri cu toþi participanþii pentru a identifica
feedback-ul acestora legat în mod direct de
activitatea depusã. Astfel, în urma discuþiilor cu
studenþii ºi managerii implicaþi au rezultat o serie
de concluzii valoroase, fiind acumulatã o
experienþã direct legatã de organizarea activitãþii
de practicã care a putut fi utilizatã ulterior cu
succes de cãtre catedra de marketing ºi relaþii
economice internaþionale a facultãþii chiar în
cadrul proiectelor pe fonduri structurale tip
POSDRU pe care Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale le deruleazã
în prezent  Studenþi practicieni  studenþi
activi ºi integraþi (POSDRU/90/2.1/S/64176.
Începând cu anul 2008, funcþioneazã blogul cercului studenþesc (cf fig nr 1) la adresa http:/
/cerculdemarketing.blogspot.com/, ºi respectiv
grupul cercului la adresa cerculdemarketing@googlegroups.com. Acesta a reprezentat
un prim demers de creare a unei interfeþe de
comunicare mai moderne ºi eficiente cu
participanþii la cerc, fiind continuatã, în prezent,
printr-un amplu proces de rebrading al
cercului ºi de creare a unei identitãþi vizuale.

În cadrul blogului sunt prezentate o parte din
activitãþile derulate, de asemenea fiind create topicuri
pentru informaþiile necesare pregãtirii în vederea
workshop-urilor sau dezbaterilor, cãrþi recomandate
din literatura de marketing, amãnunte organizatorice
ºi nu în ultimul rând, link-uri catre resurse online de
marketing sau diverse concursuri, dezbateri,
evenimente organizate de alte instituþii sau asociaþii,
la care studenþii membri ai cercului sunt invitaþi sã
participe
(www.xtrm.ro,
http://
www.marketingschool.ro/, www.inspire2009.ro etc).
Grupul creat pe googlegroups reprezintã un
alt instrument online de gestionare a activitãþii
cercului din perspectiva postãrii materialelor
necesare familiarizãrii studenþilor cu topicurile
diverselor întâlniri.
Deºi organizatorii cercului au pus ºi vor pune
accentul în mod deosebit pe latura practicã a
activitãþii de marketing, este necesar un proces
continuu de aprofundare a conceptelor ºi noþiunilor
de specialitate de cãtre studenþi, noþiuni a cãror
dinamicã obligã la un efort de studiu constant.
Astfel, secþiunea de googledocs oferã
studenþilor posibilitatea downloadãrii oricãrui tip
de fiºier (doc,ppt,pdf etc) necesar pentru
activitatea cercului.
Un alt reper în activitatea cercului îl
reprezintã întâlnirea din martie 2009 cu
directorul de marketing al Junior Chamber
International România, importantã organizaþie
pe plan mondial reprezentativã pentru tinerii
antreprenori, ec.drd. Alin Angheluþã.
Întâlnirea a avut drept subiect  Planul de
afaceri - Modalitãþi de începere a unei afaceri Strategii de marketing anticrizã pentru micile
afaceri. În cadrul acesteia s-au discutat aspecte
esenþiale pentru orice tânãr antreprenor în
conceperea ºi dezvoltarea unui concept de
afacere, prezentându-se diferite exemple de
planuri de afaceri ºi fiind dezvoltaþi în special
paºii necesari implementãrii unei strategii de
marketing pentru întreprinderile mici ºi mijlocii
afectate de actuala crizã economicã.
În acelaºi timp, studenþii dupã vizionarea
materialelor prezentate,au fost invitaþi sã
rãspundã la întrebãri cheie privind:testarea ideii
de afaceri, realizarea proiecþiilor financiare,
stabilirea modalitãþii de organizare comercialã
ºi alegerea formei de funcþionare juridicã cea
mai potrivitã, identificarea obiectivelor
principale ºi secundare prin realizarea de analize
SWOT, PEST, Modelul Porter etc, modalitãþile
de dezvoltare ºi implemetare a mixului de
marketing în funcþie de obiectivele alese,
tendinþe de viitor ale economiei româneºti,
problematica IMM-urilor în condiþiile crizei. În
procesul de identificare al instrumentelor sau
tehnicilor de marketing eficiente pentru micile
întreprinderi, studenþii au sesizat legãtura între
elementele foarte complexe ale mediului de
marketing din România ºi obiectivele specifice
pentru fiecare submix de marketing.
În anul 2010, activitatea cercului a intrat întro etapã nouã, începând un adevãrat proces de

reevaluare a obiectivelor ºi modalitãþii de
structurare a activitãþii. Astfel, au fost
contactaþi un numãr sporit de specialiºti care
vor onora cu prezenþa întâlnirile ºi workshopurile care se vor derula în perioada urmãtoare.
În urma discuþiilor cu studenþii au fost
identificate o serie de teme de interes cum ar
fi: Managementul relaþiilor cu clienþii în
marketingul bancar. Tehnici de vânzãri (Lexmark). Agenþia de publicitate, tehnicile
de comunicare integratã în marketing, mixul
promoþional  (GMP Advertising). Marketing
pe internet, piaþa de e-business  (Webstyler).
Strategii de branding, dezvoltarea unei mãrci
de succes  (Albalact). Managementul
proiectelor, aplicaþii în industria auto 
(Michelin). Strategii de poziþionare, tehnici de
segmentare  (Samsung, Wolkswagen).
Metodologii ºi Standarde Internaþionale de
Management de Proiect  (IntraRom).
Marketing direct - (Altex).
Totodatã, în debutul anului universitar s-a
definitivat un colectiv de 12 studenþi ai anului II
ºi III din cadrul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale care fac parte din
echipa permanentã de implementare a cercului
ºtiinþific având fiecare atribuþii organizatorice
ºi operaþionale (gestionarea bazei de date cu
studenþi, a blog-ului, grupului, postarea
materialelor promoþionale, logistica necesarã
întâlnirilor etc). Cu ajutorul acestora ºi a altor
colegi interesaþi au fost realizate de cãtre cadrele
didactice ale catedrei de marketing ºi relaþii
economice internaþionale, douã cercetãri
cantitative ºi calitative destinate identificãrii
viitoarelor direcþii de acþiune ale cercului,
precum ºi testãrii noii identitãþi vizuale a cercului.
Din acest punct de vedere, studenþii au fost
angrenaþi alãturi de specialiºti ºi cadre didactice
în crearea unui logo, nume de marcã ºi a unor
materiale promoþionale specifice cercului.
Demersurile sunt necesare atât din dorinþa
de a rãspunde mai bine ºi mai eficient nevoilor
dinamice ale absolvenþilor, cât ºi deoarece
reprezintã baza fundamentalã pentru
dezvoltarea unor colaborãri de duratã cu
asociaþii similare sau cu alte forme de
organizare a cercetãrii ºtiinþifice studenþeºti ºi
nu numai (Marketer Club  ASE, Facultatea
de Marketing, AIESEC, ASER,VIP etc).
Alãturi de iniþiative mai recente din cadrul
Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale  Cercul ºtiinþific studenþesc de
creativitate economicã, filozoficã ºi sociologicã CEFS, condus de lect. univ dr Miltiade Stanciu,
axat pe dezvoltarea creativitãþii economice,
leadership-ului, integrãrii organizaþionale a
tinerilor, dezvoltãrii abilitãþilor de public speaking
etc, cercul ºtiinþific studenþesc ACTIV
MARKETER USH, coordonat de lector univ.drd.
Daniel Gârdan, îºi propune sã îmbogãþeascã
obiectivele ºi dezideratele sale iniþiale, adãugând
noi valenþe pregãtirii practice ºi teoretice a
studenþilor economiºti.

Gabriela Radu (Dragomir), anul I, CCFEC, MFCB
- Corectarea erorilor constatate în contabilitate,
coordonator: lect. univ. dr. L. Ilincuþã; Sofia Ilioara
Raicu, anul II, CIG, MFCB, Banii noºtri cei de toate
zilele. Efectele de comerþ  Cambia (elemente
juridice ºi contabile), coordonator: lect. univ. dr. L.
Ilincuþã; Simona Catalina ªtefan, anul III,
Management, MFCB - Managementul chinez
performant, coordonator: prof. univ. dr. Z. Gherasim;
Ileana ªtefan (Mirea) ºi Marian Mirea, anul I,
CCFEC, MFCB - Noile modificãri aduse la Legea
contabilitãþii 82/1991 de OUG 37/2011- 20 de ani
de la apariþia Legii contabilitãþii, coordonator: lect.
univ. dr. L. Ilincuþã.
În încheierea manifestãrii ºtiinþifice a luat
cuvântul domnul prof. univ. dr. Gheorghe Pistol
 decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
Bucureºti, care le-a mulþumit participanþilor
pentru preocuparea în domeniul cercetãrii,
cadrelor didactice coordonatoare ºi comitetului
de organizare pentru reuºita acestui eveniment.
Câºtigãtorii vor fi premiaþi. Studenþii sunt
aºteptaþi sã ia parte ºi la urmãtoarea manifestare
ºtiinþificã, iar comitetul de organizare
mulþumeºte tuturor pentru munca depusã.

STRATEGIA
DUNÃRII
Sesiune ºtiinþificã la Academia
Oamenilor de ªtiinþã. Vineri, 3 iunie
2011, la Academia Oamenilor de ªtiinþã sa desfãºurat o consistentã sesiune de
comunicãri ºtiinþifice, în cadrul cãreia au
fost prezentate lucrãri foarte interesante:
Radu ªtefan Vergatti  Portul dunãrean
Chilia Veche la mijlocul secolului al XIVlea în actele notarilor genovezi, George G.
Potra  ªantierele navale la Dunãre în
secolele XVIII-XIX,
Corneliu Mihail Lungu  Dunãrea în
raporturile româno-austro-ungare (18781914), Alexandru Ghiºa  Conferinþa
Dunãrii de la Bucureºti din 1940. România
între Germania ºi URSS, Viorica E.
Ungureanu  Fluviul Dunãrea  repere de
ecologie spiritualã, Aurelian Blidaru 
Strategia pentru dezvoltarea Dunãrii.
Prioritãþi naþionale, Octavian Gh. Botez,
Costin Lianu, Corina Gudei  Marea
Neagrã ºi macro-regiunea fluvialã
Dunãrea, zonã de perspectivã pentru
cooperarea economicã internaþionalã,
Gheorghe Ionaºcu  Problematica Dunãrii
pentru România, Daniela Sanislav 
Dunãrea-sursã de energie ºi pilon al unui
mediu înconjurãtor nepoluat, Mircea
Octavian Popoviciu  Potenþialul
hidroelectric al Dunãrii ºi câteva probleme
conexe, Vasile Cândea, Ion Chiuþã º.a Amplasarea unui baraj pe Dunãre. Interese
ºi conflicte, Marius Bãcescu, Daniil Dragoº
 Trecutul, prezentul ºi viitorul economiei
româneºti, Costel Petcu, Mihai Filat 
Pãdurile din lunca Dunãrii. Trecut, prezent
ºi viitor, IPS Teodosie  Dimensiunea
spiritual ortodoxã.
Conferinþa Europeanã a Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrii. Consiliul Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrii a organizat la Belgrad,
între 2-3 iunie 2011, cea de-a V-a
Conferinþã Europeanã a Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrii. Tema reuniunii a fost
Dunãrea  fluviul oportunitãþilor, care se
înscrie în conceptul de prezent ºi viitor
comun al Europei. Cooperarea ºi
parteneriatul între oraºe ºi regiuni devin
mult mai importante în cadrul Strategiei
UE pentru macro-regiunea Dunãrii
(populaþie de peste 100 de milioane).
O atenþie particularã se acordã tineretului
interesat, proiectelor de colaborare privind:
mediul înconjurãtor, cultura ºi turismul,
transportul, cultura ºi societatea civilã.
Târg Internaþional Dunãrean ºi al
Deltei Dunãrii. O altã manifestare, de
aceastã datã având ca gazdã România, se
va desfãºura la Bucureºti între 23-26 iunie
a.c., în Complexul Expoziþional Romexpo.
Va fi primul Târg Internaþional Dunãrean
ºi al Deltei Dunãrii, la care vor participa
firme din þãrile participante la Strategia
UE pentru Dunãre (Germania, Austria,
Slovacia, Republica Cehã, Ungaria,
Slovenia, Croaþia, Bosnia-Herþegovina,
Muntenegru, România, Bulgaria,
Republica Moldova ºi Ucraina.
Întâlnire la nivel înalt. În ziua de 24
iunie 2011 se vor întâlni ºefii de state ºi
guverne ale þãrilor Consiliului Europei
pentru a aproba Strategia UE 2020 privind
Dunãrea. Cu acest prilej, va fi discutatã ºi
convenitã problema finanþãrii proiectelor
dunãrene. În acest context, printre marile
proiecte anvizajate sunt ºi Bucureºti  port
la Dunãre ºi alte douã poduri peste cel mai
mare fluviu navigabil din Europa.

Prof. univ. dr.
Octavian BOTEZ
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FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE,
În data de 25 mai a avut loc Sesiunea anualã de Comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice din Facultatea
de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie. Publicãm douã dintre comunicãrile prezentate, aparþinând
profesorilor Alesandru Duþu ºi Constantin Olteanu.

General-colonel (rtr) dr. Constantin OLTEANU

Concepþia strategicã
pentru eliberarea Basarabiei ºi a nordului Bucovinei
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
În pofida a ceea ce s-a scris multã vreme în
istoriografia românã ºi strãinã, obiectivul
principal al angajãri României în rãzboi acum
70 de ani, la 22 iunie 1941, alãturi de Germania,
împotriva Uniunii Sovietice, l-a reprezentat
reîntregirea teritorialã. Prin urmare, acþiunea
româneascã nu a avut un caracter expansionist
ºi revizionist, aºa cum a fost cazul în situaþia
aliatului sãu mult mai puternic, deoarece lovitura
cea dintâi a fost datã în iunie 1940 de Uniunea
Sovieticã. Dacã nu avea loc incalificabilul rapt
sovietic, urmat de rapturile asemãnãtoare
sãvârºite de Ungaria ºi Bulgaria în toamna
aceluiaºi an (cu sprijin sovietic ºi german) nu se
producea nici acþiunea militarã româneascã din
1941, cãci România nu avea nicio revendicare
teritorialã faþã de statele vecine, cu atât mai mult
faþã de colosul sovietic. În acest context,
misiunea principalã a noii conduceri a þãrii 
asumatã la 6 septembrie 1940 de Ion Antonescu
(cu un evident sprijin german) - a devenit aceea
a refacerii integritãþii ºi unitãþii naþionale.
Intuind planurile germane, Ion Antonescu a decis
singur angajarea României în rãzboi de partea
Reich-ului, declarând cã poporul român nu l-ar
ierta dacã ar lãsa armata românã cu arma la
picior, în timp ce trupele germane ar fi în marº
prin România împotriva ruºilor.
Cu toate acestea, conducerea româneascã nu
a elaborat o concepþie strategicã eficientã (în mai
multe variante chiar) pentru repunerea graniþei
la locul ei (pe Nistru), Ion Antonescu
exprimându-ºi doar (cu fermitate ºi în numeroase
prilejuri) hotãrârea de a acþiona pe toate cãile
pentru reîntregirea teritoriului naþional. În acest
scop a adoptat unele mãsuri pentru întãrirea
statului ºi armatei, nefinalizate însã din varii
motive (de ordin intern ºi extern), cu toate cã,
din octombrie 1940, armata românã a beneficiat,
într-o oarecare mãsurã, de sprijinul oferit de
Misiunea Militarã Germanã. Ca urmare, în vara
anului 1941, când România a intrat în rãzboi
pentru eliberarea teritoriului strãbun, armata
românã nu era pregãtitã temeinic pentru rãzboi,
dupã planuri judicios ºi din timp concepute, care
sã prevadã cu claritate (pentru cei în mãsurã sã
cunoascã acest lucru, evident), dispozitivul de
luptã, misiunile, etapele îndeplinirii lor etc.
Acest lucru era foarte bine cunoscut de cãtre
germani. Ca urmare, prin Directiva nr. 21, Hitler
a stabilit (decembrie 1940) armatei române o
misiune secundarã, de imobilizare a forþelor
sovietice la flancul sudic al frontului, pentru a
nu permite pãtrunderea acestora spre zona
petroliferã, cãreia Führer-ul îi acorda o
importanþã deosebitã. Referindu-se la slaba
capacitate de luptã a armatei române, în unele
cercuri militare germane se aprecia cã aceasta
,,nici nu putea fi consideratã ca armatã. Pe
aceleaºi coordonate de apreciere, generalul
Franz Halder, ºeful Statului Major General al
Armatei de Uscat germane, concluziona cã
,,forþele armatei române, în majoritate, nu sunt
indicate pentru misiuni de luptã independente.
Informat despre aceasta, Hitler a modificat
(17 martie 1941) planul de atac al Grupului de
armate ,,Sud, hotãrând ,,sã se renunþe
deocamdatã la un atac peste Prut ºi sã se
înainteze în aceastã zonã numai cu forþele care
,,sunt necesare pentru imobilizarea inamicului,
luându-se toate mãsurile necesare pentru a se
împiedica o eventualã pãtrundere a forþelor
sovietice spre zona petroliferã. La 30 martie
1941, Führer-ul ºi-a manifestat din nou
neîncrederea în capacitatea de luptã a armatei
române, declarând: ,,Cu românii nu se poate face
nimic. Poate cã, în spatele unui obstacol foarte
puternic (fluviu), ei ar putea asigura apãrarea
acolo unde nu se atacã. Antonescu ºi-a mãrit
armata, în loc de a o reduce ºi îmbunãtãþi. Soarta
unor mari unitãþi germane nu trebuie sã fie
dependentã de rezistenþa unitãþilor române.
Ascunse românilor ºi înfãþiºate exclusiv drept
mãsuri de prevedere faþã de o eventualã agresiune
din partea ruºilor au fost ºi redislocãrile de forþe
ºi constituirea de comandamente germane pe
teritoriul României. Referindu-se la aceste mãsuri
ºi la indicaþiile primite de la Berlin, generalul Erik
Hansen, ºeful Misiunii Militare Germane în
România, conchidea: ,,Românii se vor amuza.
Chiar atât de naivi nu sunt.
Ca urmare, Marele Stat Major român nu a
avut posibilitatea sã pregãteascã din timp
campania eliberatoare, mai ales în condiþiile în
care cuvântul ,,mobilizare nu a fost pronunþat
nici la 26 mai 1941, când generalul Erik Hansen
a transmis generalului Alexandru Ioaniþiu, ºeful
Marelui Stat Major, dorinþa germanilor de a
completa efectivele trupelor din Moldova ºi de
a duce în zonã rezerve, ºi nici la 28 mai 1941,
când trupele germane au primit ordinul pentru
definitivarea pregãtirilor în vederea declanºãrii
planului ,,Barbarossa, deºi acesta preciza ºi
misiunile trupelor române.
Ignorarea României în problemele de fond
ale pregãtirii rãzboiului a fost recunoscutã pânã
ºi de Ion Antonescu în timpul anchetei care a
precedat procesul din primãvara anului 1946,
când a declarat cã Killinger l-a informat despre
atacul ce urma sã aibã loc la 22 iunie 1941, abia
la 9 iunie, la Predeal. ,,Timpul trecând - declara
mareºalul la 26 aprilie 1946 în faþa acuzatorului
public Dumitru Sãracu - am fost nevoit sã chem
pe domnul Killinger ºi sã-l previn cã este
neapãrat necesar sã fiu prevenit cu cel puþin 10
zile înainte de data începerii acþiunii militare,
fiindcã altfel voi fi surprins cu armata
nemobilizatã. La 9 iunie, la Predeal, domnul
Killinger, într-o întrevedere pe care i-am
acordat-o, la cererea sa, mi-a spus, ferindu-se
chiar de domnul Mihai Antonescu ºi de domnul
Steltzer, care asistau la întrevedere: ,,Mi-aþi
cerut o datã. ªi cu creionul a însemnat 22 iunie

pe o foaie de hârtie. Mi-a trecut hârtia ºi mi-a
spus: ,,Aceasta este data. A doua zi am trecut
la mobilizarea armatei, care s-a fãcut în modul
cel mai discret posibil.
Liniile directoare ale colaborãrii germanoromâne în plan militar aveau sã fie stabilite abia
la 12 iunie 1941, în timpul întrevederii pe care
Hitler a avut-o cu Ion Antonescu la München,
fãrã a se fi realizat nici atunci o alianþã scrisã
sau vreun plan concret de acþiune, ci doar o
înþelegere principialã în ceea ce priveºte
misiunile defensive ce trebuiau întreprinse în
Moldova în cazul unei agresiuni sovietice.
Cu discreþie ºi tact, Hitler ºi-a impus punctele
de vedere în ceea ce priveºte adoptarea deciziilor
de importanþã strategicã. La 12 iunie 1941, el i-a
precizat, deschis ºi clar, lui Ion Antonescu cã
,,intenþioneazã sã-l lase sã aparã în faþa poporului
român drept comandantul suprem în acest
spaþiu, un stat major de legãturã, condus de
generalul von Schöbert, urmând a se îngriji de
respectarea liniilor directoare operative generale.
Ignorând, precizarea expresã fãcutã de Hitler în
privinþa aparenþei conducerii supreme româneºti,
Ion Antonescu a rãspuns cã ,,acceptã cu plãcere
aceastã propunere de a fi comandant suprem, nu
de dragul faimei, promiþând cã va face totul
pentru ,,a îndeplini cu succes misiunile ce îi
revin.
La 18 iunie 1941, Hitler a fãcut cunoscutã
ºi decizia de a concentra conducerea rãzboiului
într-o ,,singurã mânã, care nu putea fi, evident,
decât a sa. Asigurându-l cã va avea grijã ca
,,independenþa ºi prestigiul personalitãþilor
conducãtoare ale aliaþilor noºtri faþã de poporul
ºi armata lor sã fie respectate în cel mai înalt
grad, Führer-ul ,,îl ruga pe generalul Ion
Antonescu sã-i îngãduie sã-i transmitã ,,din când
în când, dorinþele referitoare la armata românã
a cãror execuþie, în scopul desfãºurãrii unitare a
operaþiilor militare, trebuia consideratã ,,ca
absolut necesarã. Dorinþele sale urmau sã fie
transformate ,,în ordine militare de cãtre
generalul Eugen von Schöbert, comandantul
Armatei 11, ceea ce însemna interpunerea a încã
unui eºalon german pânã la Ion Antonescu. În
cazul în care deciziile erau ,,esenþiale, acestea
trebuiau difuzate sub semnãtura conducãtorului
statului român.
Prin modul în care a realizat structura de
comandament ºi funcþionarea relaþiilor germanoromâne, Hitler a asigurat generalului Eugen von
Schöbert atribuþii mult mai mari decât cele
impuse de funcþia de comandant de armatã,
subordonat, aºa cum se prevãzuse, generalului
Ion Antonescu. Mai mult, faptul cã Armata 11
germanã primea ordine ºi din partea
feldmareºalului Gerd von Rundstedt,
comandantul Grupului de armate ,,Sud, fãcea
ca cel puþin în unele documente germane Grupul
de armate ,,general Ion Antonescu sã aparã ca
fiind subordonat acelei structuri germane de
comandament.
În pofida acestor limitãri, categoric este
faptul cã existenþa Grupului de armate ,,general
Antonescu la flancul sudic al frontului
germano-sovietic a fost o realitate evidentã, care
a contribuit din plin la realizarea unuia dintre
obiectivele principale ale intrãrii României în
rãzboi: eliberarea Basarabiei ºi a nordului
Bucovinei ocupate de Uniunea Sovieticã în
1940. Rolul lui Ion Antonescu nu poate fi pus
sub semnul îndoielii, chiar ºi în condiþiile în care
a acþionat în cadrul concepþiei strategice
germane.
În cadrul concepþiei generale germane de
desfãºurare a operaþiilor militare la flancul sudic
al frontului est-european, Hitler a stabilit (în
scrisoarea trimisã generalului Ion Antonescu la
18 iunie 1941) ºi ,,misiunea iniþialã a forþelor
germane ºi române, care consta în apãrarea
teritoriului românesc ,,contra invaziei forþelor
ruseºti. Chiar ºi atunci, misiunile Armatei 4
române, singura armatã pe care avea s-o conducã
nemijlocit Ion Antonescu pânã în octombrie
1941, nu erau cunoscute de Înaltul
Comandament român.
Luând în calcul varianta rezistenþei forþelor
sovietice dislocate în Basarabia ºi în nordul
Bucovinei, Înaltul Comandament German a
decis (20 iunie 1941) sã pregãteascã operaþiile
ofensive în douã ipoteze: 1. ,,Nachtoss urmãrire energicã, imediat ce forþele sovietice
ar fi pãrãsit poziþiile de pe malul estic al Prutului,
sub presiunea indirectã a trupelor care acþionau
în Galiþia; 2. ,,München - atacarea poziþiilor
deþinute de armatele sovietice pe Prut, în cazul
în care acestea ar fi intenþionat sã reziste. Ordinul
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a fost transmis prin
generalul Eugen von
Schöbert ºi retransmis,
aºa cum se stabilise,
þinând seama de
importanþa lui, sub
semnãtura generalului
Ion Antonescu. În
conformitate
cu
aceastã
concepþie
generalã germanã,
generalul Ion Antonescu, comandantul
forþelor româno-germane, a sintetizat (22
iunie 1941), în ordinul
nr.28, misiunile iniþiale
ce trebuiau îndeplinite:
,,Armatele
aliate
germano-române din
România au deocamdatã misiunea de a
constitui
pivotul
manevrei strategice ºi
a fixa maximum de
forþe inamice. În cazul
în care forþele inamice
de pe frontul român ar
încerca retragerea, armatele germano-române
le vor urmãri cu vigoare în scopul de a
dezorganiza manevrele de retragere ale
inamicului ºi de a nimici cât mai multe forþe
inamice, înainte ca ele sã treacã la est de Nistru,
a împiedica instalarea inamicului pe Nistru ºi a
trece acest râu odatã cu inamicul.
Aceastã concepþie de desfãºurare a acþiunilor
militare i-a fost reamintitã generalului Ion
Antonescu de Hitler în scrisoarea din 29 iunie
1941 prin care Führer-ul cerea, sub formã de
rugãminte (ca de obicei) sã punã ,,sub ordinele
generalului Eugen von Schöbert diviziile române
prevãzute ºi sã întreprindã cu celelalte forþe
româneºti ,,o ofensivã care sã aibã drept scop
siguranþa spre sud-est a flancului ca ºi protecþia
României de sud, inclusiv a teritoriului
petrolifer. Cu acelaºi prilej, invocând
necesitatea punerii de acord a ofensivei Armatei
11 germane ,,cu ansamblul operaþiunilor
desfãºurate de Grupul de armate ,,Sud, Hitler
a mai precizat cã feldmareºalul Gerd von
Rundstedt trebuia sã emitã ,,cu oarecari
condiþiuni, în termenul cel mai scurt, directive
generale. Încercând sã evite o eventualã reacþie
din partea lui Ion Antonescu, Führerul a transmis
cã ,,dorinþele feldmareºalului von Rundstedt
fuseserã, în prealabil, aprobate de el ºi îl ruga,
prin urmare, sã la dea curs ,,în interesul unei
conduceri unitare ºi energice. Cu acelaºi prilej,
el transmitea cã nu se hotãrâse încã ,,momentul
precis ºi direcþia
atacului ce se va da
din România (deºi
rãzboiul începuse
de o sãptãmânã).
Prin urmare,
atât concepþia de
ansamblu cât ºi misiunile concrete ale
armatelor române
au aparþinut Înaltului Comandament
german, generalul
Ion Antonescu,
comandantul frontului
românogerman, ºi generalul Alexandru
Ioaniþiu,
ºeful
Marelui Cartier
General român,
intervenind
împreunã cu generalul Eugen von
S c h ö b e r t ,
comandantul
Armatei 11 germanã, doar pentru
transpunerea în practicã a directivelor lui
Adolf Hitler.
În acest context, pregãtirea militarã a
României în vederea angajãrii în rãzboi nu s-a
fãcut în condiþii corespunzãtoare. Factorul
surprizã, vizat de germani, nu a compensat total
neajunsurile provocate de lipsa de informare a
conducerii supreme româneºti în legãturã cu
obiectivele ºi misiunile concrete care trebuiau
îndeplinite de armatele române. Realizarea
dispozitivului iniþial de luptã s-a fãcut pentru
varianta apãrãrii, în cazul unui atac sovietic,
apreciat ca iminent, ceea ce a provocat
neajunsuri în faza ofensivã a acþiunilor militare.
Ca urmare, consecinþele negative asupra
desfãºurãrii operaþiilor militare s-au fãcut simþite
încã din primele zile de rãzboi. Realitatea
câmpului de luptã, pierderile mari de la Þiganca
(ºi apoi de la Odessa) au fost concludente în acest
sens. Aceasta nu înseamnã însã principala vinã
a aparþinut germanilor. Responsabilii principali
au fost conducãtorii României ºi cei ai armatei,
inclusiv din perioada care a precedat rãzboiul,
care nu au luat mãsurile necesare pentru
instruirea ºi pregãtirea temeinicã a armatei
pentru rãzboi.
Prin urmare, concepþia strategicã a
campaniei eliberatoare din Basarabia ºi nordul
Bucovinei a aparþinut germanilor (nu românilor)
ale cãror trupe au avut o contribuþie importantã
la obþinerea succesului, fãrã germani reîntregirea
teritorialã neputându-se realiza. Cu toate acestea,
generalul Ion Antonescu (care a avut rolul
esenþial în angajarea þãrii în rãzboi) nu ºi-a
asumat rolul de marionetã, participând efectiv
la conducerea operaþiilor militare, în special în
sectorul de luptã al Armatei 4 române.

În mod curent, se întâlnesc
expresiile de stânga ºi dreapta,
când se defineºte poziþia unei
persoane, a unui partid sau
formaþiuni politice, raportatã la
problemele majore economice ºi
politico-sociale ale societãþii. Se
considerã cã din punct de vedere
istoric, denumirea de stânga ºi
dreapta îºi are geneza în vremea
Constituantei franceze(1789-1791),
când deputaþii ocupau poziþii în salã
în raport de orientarea lor politicã.
În scurgerea timpului, stânga a
reprezentat, din punct de vedere
social, pãturile populare: meseriaºi,
muncitori, funcþionari, consumatori
(Albert Marthiez, Revoluþia
francezã, Editura Politicã,
Bucureºti, 1976, p. 191), iar, în plan
politic, a fost reprezentatã de
partidele ºi formaþiunile socialiste,
social-democrate, comuniste,
ecologiste, populare º.a., fãrã sã fie
unitã însã ideologic ºi organizatoric.
Un moment important, în
evoluþia curentului de stânga a fost
marcat de apariþia partidelor socialdemocrate, cu ideile lor doctrinare,
cu liderii lor ideologici, organizate
naþional ºi internaþional. Prima
asociaþie
internaþionalã a
muncitorilor a fost, cum se ºtie,
Internaþionala I (1864-1876), creatã
ºi condusã de Marx ºi Engels,
dominatã, deci, de ideologia
marxistã. În perioada 1889-1914 a
funcþionat Internaþionala a II-a, care
grupa partidele socialiste, în cadrul
cãreia s-au desfãºurat ample dispute
teoretice. Din dezbaterile ºi
frãmântãrile Internaþionalei a II-a
s-au nãscut curente ideologice,
strategii politice ºi lideri ai miºcãrii
socialiste care au ocupat un loc
important în viaþa politicã a secolului
XX( Doctrine Politice. Concepte
universale ºi realitãþi româneºti,
Editura POLIROM, Societatea
Academicã din România, Iaºi, 1998,
p. 176). Din multitudinea
problemelor care au fãcut ºi fac
obiectul confruntãrilor teoretice, de
pe poziþii diferite, dintre curentul de
orientare marxistã ºi cel socialdemocrat, amintim: a) modul în care
este perceput capitalismul, cãile de
trecere de la capitalism la socialism,
formele ºi metodele de edificare a
noii orânduiri. În timp ce curentul
radical, marxist, susþinea, ca doctrinã
ºi program, cucerirea puterii politice
exclusiv prin revoluþie, prin
insurecþia armatã, luând drept
paradigmã revoluþia rusã din
octombrie 1917, social-democraþia

constituit-o atitudinea faþã de
dictatura proletariatului, ca formã de
guvernãmânt, de gestionare a puterii
politice dupã trecerea la socialism.
Dictatura proletariatului, tezã
formulatã de Karl Marx, în 1875, în
lucrarea sa Critica programului de
la Gotha, înþeleasã speculativ ºi
aplicatã uneori abuziv, a produs multe
controverse în cadrul stângii politice,
fiind acceptatã de partidele
comuniste, respinsã de partidele
socialiste ºi social-democrate. Se
considerã cu dreptate cã teoria necesitãþii dictaturii proletariatului
exercitatã de avangarda clasei
muncitoare, anume Partidul
Comunist, devine dogma centralã a
Internaþionalei Comuniste pe care
Lenin a inspirat-o ºi a iniþiat-o în
1919 (Dicþionarul marilor gânditori ai secolului XX, Editura Artemis,
2002, p. 176). Aceastã formã de
guvernãmânt, de luptã pentru putere,
a fost aplicatã în Uniunea Sovieticã
ºi în þãrile din sfera de influenþã sovieticã dupã al Doilea Rãzboi Mondial,
cu rezultatele care se cunosc. În
lucrarea sa Istoria dreptului
românesc, apãrutã în anul 1997,
profesorul Liviu P. Marcu afirmã cã
dupã proclamarea Republicii
Populare Române la 30 decembrie
1947, Statul a devenit un Stat de tip
socialist, de dictaturã a clasei
muncitoare, fãrã a reduce însã, ca în
alte þãri, dictatura proletariatului la
latura ei represivã, aºa cum o
concepea V.I.Lenin, ...ci i-a imprimat
un caracter democratic ºi popular prin
lãrgirea bazei sociale a puterii de
Stat( Prof. asoc. dr. Liviu P. Marcu,
Istoria dreptului românesc, LUMINA
LEX, 1997, p. 280). Partidul
Comunist Român, care timp de 60 de
ani a îmbrãþiºat teoretic ideea
dictaturii proletariatului, ºi a aplicato într-o perioadã, va renunþa la
aceasta, în 1981, la propunerea lui
Nicolae Ceauºescu. Liderul comunist
român sublinia, în susþinere, cã în
acele condiþii, dictatura proletariatului
devenise o tezã perimatã, fãrã s-o
critice sau sã facã vreo apreciere
referitor la consecinþele aplicãrii ei în
România. Cu un secol în urmã, Rosa
Luxemburg (1871-1919), admiþând
dictatura proletariatului, atrãgea
atenþia asupra rolului istoric al
acesteia, concepând-o corect ca fazã
de tranziþie în construirea
socialismului.
c) Dezbateri aprinse ºi puncte
de vedere diferite au avut loc în
cadrul stângii politice în problema
proprietãþii. În timp ce doctrina

(1918-2001), România, vol.2,
coordonator Ioan Scurtu, Editura
Fundaþiei Culturale Române,
Bucureºti, 2003, p. 145).
Otto Bauer (1881-1938),
cunoscut marxist din ºcoala
austriacã, devenit personalitate de
seamã a Internaþionalei Socialiste se
pronunþa, în lucrarea sa Aporia
reformismului, pentru unitate în
diversitate a curentelor de stânga,
subliniind cã Numai o concepþie
care cuprinde politica ºi ideologiile
socialismului, cu metodele
concepþiei marxiste a istoriei, ca
rezultat al unei situaþii date, al unor
condiþii date de luptã a clasei
muncitoare în cadrul capitalismului,
care sã cuprindã deci, miºcãrile
socialiste
reformiste
ºi
revoluþionare, ca forme ale aceluiaºi
socialism, ale aceleaºi lupte de
eliberare a clasei muncitoare, în
diferite etape ale evoluþiei sale,
numai o asemenea concepþie considera Bauer - poate duce la
unificarea forþelor proletariatului
(Social-Democraþia Europeanã a
secolului XX, Editura Institutului de
Teoria Socialã, Bucureºti, 1998, p.
139). În opoziþie cu acest
raþionament, Declaraþia din 1951 a
Internaþionalei Socialiste, la care
am fãcut trimitere, sublinia cã
Socialismul democratic este o
miºcare internaþionalã, care nu
necesitã nicidecum o unitate a
concepþiilor. Indiferent dacã
socialiºtii îºi trag convingerile lor
din rezultatele analizelor marxiste
sau din analize sociale astfel
întemeiate sau tind spre un scop
comun: spre ordine a dreptãþii, a
bunãstãrii crescânde, a libertãþii ºi
pãcii în lume. Respectând
conceptul diversitãþii ideologice al
forþelor de stânga, Partidul

considera cã reformele economice
ºi sociale în beneficiul populaþiei mai
puþin privilegiate pot fi realizate în
cadrul democraþiei, libertãþii ºi
sistemului parlamentar. Eduard
Berstein(1850-1932), fost secretar
particular al lui Engels ºi legatarul
operei acestuia, distanþându-se de
orientarea marxist-revoluþionarã,
accentueazã asupra importanþei ºi
oportunitãþii cãii paºnice, graduale,
parlamentare spre socialism, cã
victoria socialismului putea foarte
bine sã fie realizatã prin aplicarea
statornicã a principiilor socialiste
prin mijloace democratice ºi
constituþionale Pe aceastã
coordonatã ideologicã se situa ºi
Partidul Social-Democrat din
România, care încã de la Congresul
de refacere din 7-9 mai 1927,
proclama cã schimbarea orânduirii
capitaliste se va face la noi numai
pe calea reformelor ºi a
democratizãrii reale ºi depline a
vieþii politice, prin ridicarea
nivelului de pregãtire culturalã ºi
politicã a proletariatului( Marin C.
Stãnescu, Stânga politicã din
România în anii crizei (1929-1933),
Editura MICA VALAHIE, Bucureºti,
2002, p.99). Peste ani, ºi curentul de
sorginte marxistã va recunoaºte, ca
o alternativã, posibilitatea cuceririi
puterii politice de cãtre clasa
muncitoare ºi aliaþii ei, pe cale
parlamentarã.
b) O altã problemã importantã
care a scindat stânga politicã a

marxistã-leninistã se pronunþã
pentru o etatizare largã, radicalã,
dupã modelul sovietic, socialdemocraþia susþine realizarea unei
naþionalizãri
selective
a
principalelor mijloace de producþie
ºi o planificare limitatã. În
Declaraþia Internaþionalei Socialiste
din 2 iulie 1951, de la Frankfurt pe
Main, de exemplu, se face o criticã
severã ºi cuprinzãtoare a
capitalismului, apreciind cã acesta
s-a dovedit incapabil sã
funcþioneze fãrã crize devastatoare
ºi ºomaj de masã, învinuindu-l, în
acelaºi timp, cã a exclus
majoritatea oamenilor de la
influenþa asupra organizãrii
producþiei ºi cã a pus dreptul de
proprietate deasupra drepturilor
omului. Mai departe, documentul
citat precizeazã cã Socialismul
nãzuieºte la eliberarea popoarelor
din dependenþa lor de o minoritate
care posedã sau dominã mijloacele
de producþie. Prin doctrinã ºi
program, Partidul Comunist
Român, s-a situat pe o poziþie care
cuprinde toate cele trei probleme
enunþate, stabilind drept obiectiv
oficial instaurarea, prin revoluþie,
a dictaturii proletariatului ºi
înfãptuirea societãþii comuniste
prin: naþionalizarea mijloacelor de
producþie, exproprierea integralã a
marilor proprietãþi agricole,
lichidarea regimului politic
existent( Structuri politice în
Europa Centralã ºi de Sud-Est

Comunist Român, îndeosebi dupã
1965, a dezvoltat ample relaþii cu
partidele socialiste, muncitoreºti ºi
social-democrate din diverse þãri
prin contacte ale liderilor de partid,
vizite de delegaþii la diferite
niveluri, participarea reciprocã la
congresele respectivelor partide.
Revoluþia rusã din octombrie
1917 a reprezentat marea schismã a
miºcãrii mondiale de stânga, în urma
cãreia, stânga marxistã a creat, în 1919,
Internaþionala a III-a comunistã
(COMINTERN), organizaþie mondialã distinctã, sub conducerea
Moscovei, care a funcþionat pânã în
1943, iar, între 1947-1956, a fiinþat
Biroul Informativ, Partidul Comunist
Român fãcând parte din ambele
organizaþii. În rândul miºcãrilor
politice anticapitaliste, apãrute în
perioada postbelicã, «noua stângã»
ocupã un loc aparte atât prin categoriile
sociale pe care le antreneazã...cât ºi
prin contribuþia exponenþilor sãi
ideologici...în realizarea unei teorii
critice la adresa capitalismului
avansat (Doctrine politice contemporane, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 1985, p.139).
Rezultã cã noua stângã a reprezentat
o miºcarea studenþilor ºi intelectualilor contestatari, aceºtia fiind
foarte preocupaþi de problemele
politice ale societãþii lor, pretinzând,
în primul rând, restructurarea
fundamentalã a principalelor instituþii
politice din cadrul acesteia.
Congresul al VII-lea al
COMINTERNULUI din 1935 a

marcat o schimbare a tacticii
comuniºtilor faþã de socialdemocraþi, militând pentru acþiuni
comune, într-un front popular,
împotriva fascismului ºi rãzboiului.
Comuniºtii spanioli au fost cei dintâi
care au lansat ideea Frontului
popular, reuºind ca dupã alegerile
din februarie 1936, sã intre pentru
prima datã în Parlament, ocupând 17
locuri. Ascensiunea stângii spaniole
a declanºat reacþia militarilor ºi a
partidelor de extremã dreaptã, care,
la 17 iulie 1936 au dat lovitura de
stat, în frunte cu generalul Francisco
Franco, în Spania începând
sângerosul rãzboi civil, încheiat cu
victoria dreptei. În Franþa, s-a
constituit frontul popular antifascist
din social-democraþi, radicali ºi
comuniºti, câºtigând alegerile din
1936. S-a format un guvern în frunte
cu social-democratul Leon Blum,
care, prin negocieri a reuºit sã
asigure pacea socialã, sã introducã
o serie de reforme precum:
obligativitatea contractelor colective
de muncã, sãptãmâna de lucru de 40
de ore, concedii anuale plãtite,
creºterea salariilor între 7 ºi 15% º.a.
În perioada de ascensiune a
fascismului, în preajma ºi în anii
celei de a doua conflagraþii mondiale
au existat cazuri de apropiere ºi între
comuniºtii ºi social-democraþii
români, îndeosebi la nivel local, care
îºi vor gãsi apoi expresia în
participarea celor douã partide la
Frontul Patriotic Antihitlerist,
împreunã cu alte formaþiuni politice,
în 1943, dupã care, în 1944, Partidul
Comunist Român ºi Partidul Social
Democrat Român formeazã, Frontul
Unic Muncitoresc, cu urmãrile
benefice cunoscute.
Dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, în interiorul þãrilor socialiste,
opoziþia dintre stânga ºi dreapta a fost
anulatã, prin lichidarea pluralismului
politic, însã, în þãrile capitaliste partidele
social-democrate, socialiste sau
comuniste au participat ºi participã la
guvernare, fie singure, fie în cadrul unor
coaliþii , ele opunându-se în plan politic
dreptei. În anii postbelici, Internaþionala
Socialistã a continuat sã se manifeste
ca o forþã puternicã a stângii, în cadrul
cãreia s-au afirmat unii lideri politici
importanþi între care Willy Brandt, Olof
Palme, Bruno Craxi, organizaþia a
examinat profund ºi cu competenþã, în
congresele sale, fenomenele socialpolitice mondiale, extrãgând interesante
concluzi în plan conceptual ºi acþional.
Astfel, Congresul al XVIII-lea, care sa þinut la Stockholm, între 20 ºi 22 iulie
1989, a abordat, în afarã de fenomenul
globalizãrii cu urmãrile lui, ºi situaþia
din þãrile socialiste. Declaraþia adoptatã
cu acest prilej nu criticã, ci dojeneºte
þãrile comuniste, subliniind cã
nerezolvarea pro-blemelor economice
ºi nerespectarea drepturilor omului, au
slãbit imaginea comunismului ca model
pentru viitor. Totodatã, prin Declaraþia
menþionatã se sprijinã, într-o formã
deductivã, programul lui Mihail
Gorbaciov, afirmând cã Internaþionala
Socialistã susþine toate eforturile vizând
transformarea societãþilor comuniste,
graþie liberalismului ºi democratizãrii,
sugerându-le sã acþioneze pentru
dezvoltarea mecanismului pieþei, pentru
combaterea birocratismului ºi a
corupþiei, sã acorde atenþie drepturilor
omului ºi deschiderii politice.
Cãderea comunismului în sudestul Europei a produs profunde
rãsturnãri în cadrul forþelor de
stânga, astfel cã, dupã 1990, fostele
partide comuniste, fie cã au dispãrut
în unele þãri, fie cã s-au transformat,
adoptând denumiri ºi orientãri
social-democrate. În unele din aceste
þãri, inclusiv în România, s-a interzis
înfiinþarea ºi existenþa unor partide
ºi formaþiuni de ideologie comunistã,
în timp ce stânga europeanã
cuprinde, ca ºi pânã atuci, partidele
social-democrate,
socialiste,
comuniste, ecologiste, unele din
aceste organizaþii sunt reprezentate
în parlamentele naþionale ºi participã
la guvernare. De asemenea, aºa cum
se ºtie, stânga ocupã un loc important
în structurile Uniunii Europene.
Þinem menþionãm cã stânga
prezentatã de partide ºi formaþii
diverse ca denumire, doctrinã,
program: socialiste, social-democrate, comuniste, laburiste, ecologiste, de
centru-stânga etc., fãrã a fi unitã
ideologic ºi organizatoric, ocupã,
totuºi, poziþii deosebit de importante
în viaþa politicã mondialã.
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Sã ne cunoaºtem profesorii
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Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV:
Muzica poate fi cereascã
sau pãmânteascã!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Muzicologul de prestigiu, dar ºi
profesorul universitar doctor Carmen
Stoianov începe demersul sãu
educativ muzical încã din perioada
adolescenþei, iar, dupã ce urmeazã
Liceul de Muzicã nr. 1 din Bucureºti,
unde studiazã pianul cu Florino
Delattolla, perfecþionându-se în
paralel cu Dan Mizrahi (pian), Lucia
Anghel ºi Cecilia Dumitru Mizrahi
(canto), continuã cu Secþia Teoreticã,
specializarea Muzicologie, a
Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureºti. În anul 1998
obþine titlul de doctor în muzicologie
la Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti, cu teza Repere în
neoclasicismul muzical românesc.
Urmeazã un masterat în Studii
Culturale Ebraice la Universitatea din
Bucureºti (1999  2001), susþinând
dizertaþia cu tema Argumente
privind diversitatea ºi permanenþa
simbolismului CASEI la nivelul
oglindirii BEIT-BAIT; Transgresie
din paleosinaitic în scrierile sfinte.
A început cariera pedagogicã ca
profesor de pian la ªcoala de Muzicã
ºi Arte Plastice nr. 2 din Bucureºti
(1973  1990), lector, apoi conferenþiar la universitatea Naþionalã de
Muzicã Bucureºti, Facultatea de litere
(1999  2002), decan (conferenþiar,
apoi profesor) la Facultatea de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti (din 2000), colaborator
ºi director al redacþiei muzicale la
Televiziunea România de Mâine (din
2002), membru fondator a Cenaclului
tinerilor muzicieni George Breazul;
membru fondator al Fundaþiei
Melos; membru fondator al
Jeunesses Musicales România;
membru al Colegiului Criticilor ºi
Realizatorilor Muzicali Mihail
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Nu intenþionez sã dezvolt, cumva, nu ºtiu ce temã cinematograficã de tipul
Terminatorul. Nici mãcar, mãrturisesc, nu-mi aparþine acest titlu, l-am preluat
dintr-o revistã care îi dedica persoanei la care mã refer nu doar texte, nu reproduce
doar imagini documentare, îi dedicã chiar prima copertã. Ne stã sub priviri un
bãrbat la maturitate cu ochi mari ºi scrutãtori. Gât scurt; s-a bãrbierit cu grijã,
deasupra sprâncenelor impunându-se o frunte înaltã, prelungitã printr-o calviþie
iabraºã. Mã refer la un primar de comunã vâlceanã, Ion Horia Horaºcu, de care
mã leagã anumite stãri de lucruri trecute. Cândva, tinerelul de pe atunci alimenta,
pe post de ofertant voluntar, corespondenþe ilustrând faþete ale existenþei locale.
Am avut ºi alþii acest neastâmpãr, venind din pãrerea cã meritã sã îi lãudãm pe
cei care fac ceva de interes, mizând, poate abuziv, pe un postulat la îndemânã:
ce ne place nouã ar putea sã placã ºi altora.
Un fapt trebuie privit în datele de moment: domnul Horaºcu se gãseºte
în al patrulea mandat de primar în localitatea Prundeni din judeþul Vâlcea. O
gãseºti pe malul Oltului, care vine dinspre strâmtoarea dictatã de munþi ºi
merge la pas cu gândul de a simþi mai curând miresma de tãmâios ºi coarnã
dinspre Drãgãºani. Aºadar, din 1996 încoace, Ion Horia Horaºcu îºi face de
treabã cãutând sã punã pe roate ba una ba alta în aºezarea vâlceanã. La mine
în sat, în Cartojani de Vlaºca, celor ca el lumea le gãseºte fel de fel de peceþi
verbale (branduri, dacã vreþi) pentru a-i scoate în faþa frontului, deosebindui de noi ceilalþi care, respirãm aceleaºi sintagme cotidiene, dar nu ne prea
vedem. Unul ca el este vorbit de vecini cã-i merge. Sau cã îi iese. Adevãrul
este cã domnului Horaºcu îi ºi merge ºi îi ºi iese. În plin îi merg trebile toate,
vorba poetului ºi nu lasã impresia cã s-ar întâmpla altfel de acum încolo.
Ajung la Prundeni la ora dimineþii. Un pâlc de sate se lasã pe mâna
autoritãþilor instalate în localitatea de centru. Pe dinafarã, primãria
comunei are înfãþiºare gânditã pentru cãrþile poºtale ilustrate, pe care,
eventual, pãrinþii ºi bunicii sã trimitã veºti fiilor risipiþi pe te miri unde.
Faþada te cucereºte cu pofta pentru simetrie, axul central divizând, dupã
regulile geometriei elementare, câte ferestre în stânga, tot atâtea în dreapta,
în raport cu frontonul, stãpânit ºi el de patima arcelor în plin cintru.
Este ora la care lumea se gãseºte la treabã, moment tocmai potrivit celor
ca mine, puºi pe întrebãri. Din holul central spre stânga, Cabinetul primarului.
Am zis corect: mare diferenþã faþã de un cabinet ministerial nu observi.
Secretariatul instalat aici stãpâneºte ca ºi la înalte curþi birocratice fluxul
comunicaþional în ambele sensuri: de la petiþionari cãtre factorul de decizie ºi
retur. Sala de Consiliu se învecineazã cu biroul primarului. Dar pânã acolo, am
timp sã observ un dulãpior cam de mãrimea automatelor de cafea. Gândesc: de
când primarul a luat nu ºtiu ce premiu pe la Paris, s-o fi contaminat cu d-astea,
o cafeluþã ceva pentru plugarul ori semãnãtorul harnic cu sacul subsuoarã
întors de la câmp, înaintea unei partide de oinã (sportul este de-al casei)!
- Avem aici evidenþa taxelor pe care sãteanul le are de dat. Vii, te
cauþi pe listã, eºti atent la adresã, putând fi mai mulþi pe care sã-i cheme
ca ºi pe tine. Afli într-o clipã: ce ai de dat la stat, cât ai plãtit, ce þi-a mai
rãmas. ªi te conformezi.
Sunt purtat printr-o încãpere luatã în stãpânire de salariaþi ai
Primãriei, interesul fiind de a vedea sala vecinã.
- Aici avem Arhiva. Fiecare familie îºi are locul sãu în raft. Vrea o
copie dupã un act? Gãseºte la index coordonatele personale ºi solicitã
în deplinã cunoºtinþã de cauza documentul. Aparatura xerox la îndemânã
îl ajutã sã obþinã (gratis) ce-ºi doreºte.

Am încercat sã aflu ce ºtiinþã este muzicologia ºi care este obiectul sãu de studiu. Pentru acest
demers, am apelat la doamna profesor universitar doctor Carmen Stoianov, cadru didactic de prestigiu
al Catedrei de Pedagogie Muzicalã a Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Rãspunsul
a fost mai mult decât mulþumitor: muzicologia este o ºtiinþã a muzicii ce adoptã ca obiect multiple
laturi ale acesteia, practicã ºi teoreticã, aplicativã ºi fundamentalã, creatoare, interpretativã ºi
perceptivã, diacronicã ºi sincronicã, cognitivã ºi educativã, eticã ºi esteticã. Ea se constituie ca
ºtiinþã independentã în secolul 19 ºi preia tradiþiile unor discipline care au cercetat din vechime
aceste laturi. Încã din secolul 6 î.Hr., ºcoala fondatã de Pitagora studiazã structura matematicã a
sunetului muzical descoperind relaþiile ºi proporþiile acustice ale întregului cosmos, fiind adoptate
de cãtre pitagoreici în astronomie ºi în creaþia artelor plastice ºi arhitecturii, ca norme imuabile
menite sã realizeze frumosul ºi armonia. ªcoala lui Pitagora a cercetat, de asemenea, efectul muzicii
asupra sufletului creând teoria ethosului, temei ale unor cercetãri în eticã, pedagogie, esteticã,
continuate de ºcoala lui Platon ºi Aristotel. Cercetãrile de istorie a muzicii au fost cultivate de cãtre
Heraclit Ponticul (sec.6 î. Hr.), fiind continuate pânã târziu de Plutarh (sec.2 d.Hc.). Întemeiat pe
concepþia pitagoreicã, Evul Mediu va adopta studiul muzicii ca singura artã admisã în universitãþi.
Concepþiile scolastice impun teoreticienilor, în mod dogmatic, principii de cunoaºtere ºi clasificare
a ramurilor muzicii: muzica cereascã ºi muzica pãmânteascã. Muzicologia româneascã s-a manifestat
empiric în secolul 19, prin diverse discipline izolate, ca pedagogia, culegeri de folclor, lexicografia,
istoria muzicii, critica muzicalã, organologie etc. Dezvoltatã în secolul 20, prin amplificarea obiectului
de cercetare ºi adoptarea unor metode moderne, ea s-a impus pe plan mondial prin discipline ca:
istoria muzicii, etnomuzicologie ºi pedagogie, bizantinologie ºi esteticã.

Jora; membru al Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România, a Secþiunii Naþionale
Române a Societãþii Internaþionale de
Muzicã Contemporanã (ISCM);
membru ARFA (Asociaþia Românã a
femeilor în Artã).
Formatã în spiritul muzicologiei
practicate de Octavian Lazãr Cosma,
s-a preocupat de reevaluarea creaþiei
româneºti din secolele XIX ºi XX, cu
accent pe analiza opusurilor muzicale, ca ºi pe interdisci-plinaritate, cu
extensii în zona sociologicã,
paleografie, analizã intertextualã sau
sfera cores-pondenþelor cu literatura,
matematica ori filosofia. A participat
la conferinþe, sesiuni ºtiinþifice, mese
rotunde, simpozioane naþionale ºi
internaþionale, în domeniul muzical,
istoric sau literar (George Enescu 
1984, Universitatea Naþionalã de
Muzicã, 1991  2000), Universitatea
Spiru Haret (2001, 2002, 2003,
2004), Universitatea din Bucureºti
(2000, 2001, 2001, 2003; Aula
Palatului Cantacuzino), al analizei
intertextuale sau al aspectelor psihosociale  Universitatea Spiru Haret
(2002, 2003), precum ºi al studiilor
culturale ebraice cu lucrãri publicate
atât în þarã, cât ºi peste hotare 
Montpellier (2000), Bucureºti (2001,
2002, 2003); preºedintã de comisie
de doctorat (Paris  Ecole de Hautes
Etudes en sciences sociales  2002).
A iniþiat ºi realizat cicluri de emisiuni
de televiziune (Portret în sunet, Cu
ºi despre muzicã, Urmaºi ai lui
Grigoraº Dinicu, Oaspeþi la TvRM,
Maeºtri ai culturii româneºti  în
colaborare cu Valeriu Râpeanu etc.
A scris articole, recenzii, cronici,
în revistele Muzica, Actualitatea

muzicalã, Melos, Scânteia Tineretului, Flacãra, România Literarã,
Opinia naþionalã, studii ºi coordonare
ºtiinþificã la Studii de Muzicologie
(vol. X, XIV, XVI), redactare de caiet
program la Festivalul Internaþional
Sãptãmâna Internaþionalã a Muzicii
Noi  Bucureºti 23-30 mai 1992,
1996, articole în caietele - program
ale SIMN 1992-2004, Zilele muzicii
Contemporane  Bacãu (1994-1998),
Întâlnirile muzicii noi  Brãila (2000).
Pentru prodigioasa sa activitate,
doamna profesor universitar doctor
Carmen Stoianov a primit Premiul
Naþional de Critica ºi Teoria Artei 
Sibiu  1973, premiul Scânteii
Tineretului, Supliment Literar ArtisticSLAST  1981, ºi de Muzicologie 
Premiul UCMR 1980, dar ºi Premiul
Internaþional (în colectiv) al Fundaþiei
Goldstein Goren pentru studiul
publicat în volumul 3 de Studia
Hebraica, Bucureºti, Universitatea din
Bucureºti, 2004.
A publicat monografiile Ioan
Scãrlãtescu. Un nume la început de
secol (Bucureºti, Editura Muzicalã,
1976) ºi George Stephãnescu
(Bucureºti, Editura Muzicalã, 1980),
dar ºi volumele Repere în
neoclasicismul muzical românesc
(Bucureºti, Editura Fundaþiei
România de Mâine, (2000, ed.I, ºi
2004, ed.II), Neoclasicism muzical
românesc (Bucureºti, Editura
Fundaþiei România de Mâine, (2001,
ed. I, ºi 2005 ed. II). A coordonat
apariþia unor volume de studii
muzicologice, a îngrijit anumite ediþii
de sinteze, caiete program ale
manifestãrilor muzicale naþionale ºi
internaþionale, dar a fost ºi membru
al colectivului de elaborare a

Bucharest Music Film Festival
Pentru al ºaselea an consecutiv publicul este invitat sã întâlneascã acordurile muzicii clasice,
dansul ºi operele celebre la Bucharest Music Film Festival, care va avea loc între 11 ºi 18 iunie, în
Piaþa George Enescu din centrul Capitalei. Timp de opt zile, parcarea din vecinãtatea Ateneului
Român va fi transformatã într-o oazã de liniºte ºi rafinament în mijlocul oraºului. Atmosfera plãcutã
este completatã de standuri cu suveniruri ºi un loc de joacã pentru copii, unde aceºtia vor putea
explora în voie Corabia Piraþilor. Ringul de dans va fi gazda unor demonstraþii ale dansatorilor
profesioniºti. În fiecare searã, de la orele 21.00, publicul va putea viziona proiecþii ale unor
importante concerte ºi opere filmate pe marile scene lirice ale lumii. Aceastã ediþie, care aniverseazã
cei 15 ani de activitate ai ArCuB, aduce multe surprize celor care vor participa la tombola organizatã.
Potrivit programului festivalului, între invitaþii acestei ediþii se numãrã: Orchestra Naþionalã
Radio, Filarmonica Oltenia din Craiova, Cvartetul Artmusik, Grupul Vocal Acapella, Camerata
Regalã, Orchestra Sinfonia Bucureºti, pianistii Horia Mihail, Horia Maxim, Laura Pãuna, Toma
Popovici, care vor susþine concerte ºi recitaluri.
În deschiderea evenimentului este invitatã Orchestra Naþionalã Radio, dirijor  Tiberiu Soare,
cu un program liric ce cuprinde creaþii ale compozitorilor Johann ºi Joseph Strauss, Ceaikovski,
Puccini, Bizet, Rossini.

Trei stele
pentru Sibiu
Municipiul Sibiu a primit trei stele - punctaj
maxim - din partea realizatorilor Ghidului verde
Michelin, fiind singurul oraº din România care a
primit aceastã cotaþie. În clasificãrile Michelin, o
stea înseamnã cã meritã sã te abaþi puþin din drum
ca sã vezi locul respectiv, douã stele înseamnã cã
e bine sã te abaþi din drum ca sã vezi locul
respectiv, iar trei stele înseamnã cã trebuie sã îþi
faci un drum extra pentru a vedea locaþia
respectivã. Un oraº de trei stele este o locaþie care
trebuie neapãrat vãzutã, a declarat Klaus
Iohannis. Sibiu este singurul oraº din România
cu aceastã cotaþie. Cel mai mult îmi place la acest
ghid faptul cã este independent.

CASA ªI MAªINA
Pe cine ar mai putea sã surprindã un studiu
de piaþã al GfK Romania, din care reiese - cu
indiferenþa cifrelor, pe cât de rece, pe atât de
strigãtoare la cer!  cã 93% dintre români nici
nu îndrãznesc sã viseze la o casã, în viitorii
doi ani ºi cã 90% dau în râs nervos, dacã-i
întrebi de pot sã-ºi cumpere o maºinã?
Nu ºtiu de câtã vreme casa ºi maºina
reprezintã, pentru tot românul care a atins un
nivel de viaþã cât de cât rezonabil,
o culme a împlinirii sale
individuale ºi sociale. Una din
imaginile care mi-a rãvãºit
copilãria (întâmplatã prin anii 60)
a fost aceea a unei imense parcãri
din faþa unei uzine americane. Publicatã de o
revistã strãinã, al cãrei nume îmi scapã acum,
fotografia avea ºi o explicaþie: parc de maºini
aparþinând muncitorilor de la uzinele X. Pentru
copilul care nu auzise pânã atunci decât de viaþa
grea a muncitorilor americani exploataþi de
capitaliºti, acea imagine a fost un ºoc. În oraº,
pe lângã Volgile negre de la partid sau cele ale
Securitãþii, puþinii civili care-ºi permiteau un
Wartburg obosit, ori o Skodã ruginitã erau doar
câþiva medici ºi vreo doi-trei directori de fabrici.
Faptul cã fiecare dintre exploataþii muncitori
americani avea propria maºinã, în timp ce ai

DEVORATORUL

noºtri abia dacã îndrãzneau sã viseze la o bicicletã
Carpaþi avea sã-mi zdruncine pentru prima datã,
profund, încrederea în adevãrurile vremii noi,
atât de trâmbiþate în epocã.
Daciile ºi apartamentele îngrãmãdite care
au început sã se înmulþeascã prin anii 70 au
devenit un reper de prosperitate pentru tot mai
mulþi români. A visa la o Dacie ori la un
apartament de 2-3 camere la bloc nu mai era
deloc, atât pentru un muncitor
serios cât ºi pentru un tânãr
inginer sau profesor, un simplu
vis. El putea deveni, în câþiva
ani de economii scrâºnite, o
realitate.
Este unul din reperele aºa-zis pozitive ce
sunt fluturate, tot mai agresiv, de nostalgicii
acelor vremi. Cât de semnificative sunt, din
perspectiva agresiunii totalitariste pe care
încearcã sã o acopere, este de discutat. Cu
siguranþã, însã, nostalgia casei ºi a maºinii nu
i-a pãrãsit pe români. Iar faptul cã, la peste 20
de ani de la înlãturarea dictaturii, doar ºapte la
sutã dintre ei îndrãznesc sã se gândeascã la o
casã a lor, ºi numai zece la sutã sã viseze la o
maºinã a lor este pe cât de trist, pe atât de
revoltãtor.

ÎN RÃSPÃR

Gabriel NÃSTASE

volumului Dicþionar de termeni
muzicali (Bucureºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1984) ºi
a volumului Mapping Opportunities
for Cultural Cooperation. A short
guide to the Romanian cultural sector
today (Bucureºti, Ecumest,
Romanian Cultural Institute, 2004).
A scris Studii de Muzicologie,
Editura Muzicalã: Mioriþa în creaþia
a trei compozitori contemporani:
Paul Constantinescu, Anatol Vieru ºi
Sigismund Toduþã (Vol. X, 1974),
Creaþia coralã a lui Doru Popovici
(Vol.XVI, 1981). În numeroasele sale
studii muzicologice a tratat cu egalã
valorizare creaþia contemporanã, dar
ºi filonul muzical istoric. Au apãrut
sub semnãtura prof. univ. dr. Carmen
Stoianov cronici, eseuri, articole,
recenzii ºi interviuri în publicaþii
precum: Muzica, Actualitatea
Muzicalã, Ateneu, Tribuna, Melos,
România Literarã, Flacãra,
Contemporanul, Scânteia tineretului,
Supliment Literar Artistic- SLAST,
Luceafãrul bulgar, Opinia naþionalã,
Vitraliu, Meridian etc. Multe
manuscrise au fost achiziþionate de
biroul de muzicologie al UCMR:
Opera românã din Bucureºti  2
volume, Teritoriul sonor în basmul
românesc, Creaþia lui Laurenþiu
Profeta, Compozitorul Anton
ªuteu, Dumitru Capoianu 
concepþia asupra oratoriului,
Zamolxe - de Liviu Glodeanu,
Viola în creaþia lui Myriam Marbe,
Muzica uºoarã româneascã pe
versuri de poeþi, Vinicius Grefiens,
Cântate de Doru Popovici.
Muzicã cereascã ºi muzicã
pãmânteascã... Sublimã clasificare...
Sublimã ºi munca de cercetare cãreia
i s-a dãruit cu toatã inima sa mare
prof. univ. dr. Carmen Stoianov.

Se mai prãbuºeºte
un mit în preajma
noastrã, al scenei ºtiute:
Monºer, te superi, încã
un pahar cu apã...Vorba
aia, cu cine sã te mai
întinzi la vorbã, cu
Xerox-ul? Unde sunt
zãpezile de altã datã cu
deliciosul: Vino mâine!
Am mãrturisit gazdelor mele cã mã
descopãr nepregãtit sã
preiau atâtea noutãþi
într-un perimetru sãtesc.
Dacã aº dori sã rãmân în
terminologia la care
apeleazã localnicii, ar
trebui sã tot uzitez
limbajul ce se zbate între
proiecte, implementãri,
fonduri europene ºi alte
alea. Cum nu am altã
posibilitate de a vã
convinge ce m-a lãsat
bouche bée la Prundeni, voi parcurge împreunã cu dumneavoastrã o lista numitã
chiar aºa: proiecte implementate.1.Centru de zi (în întâmpinarea dreptului
copilului de a-ºi pãstra relaþiile familiale în situaþii de risc); 2.Cantina socialã
pentru persoane vârstnice; 3.Centru de zi pentru persoane vârstnice (în sprijinul
celor care nu au familie, nu au locuinþã, nu îºi pot asigura venituri necesare
existentei); 4.Centru de asistenþã a victimelor violenþei domestice; 5.Centru de
colectare a deºeurilor; 6.Centru de formare profesionalã pentru eficacitate
organizaþionalã (consultanþã în domeniul documentaþiei, licitaþii, contracte).
Mai sunt în curs de implementare proiecte privind o bazã sportivã, creºterea
accesului la forme de ºcolarizare în mediu rural; consiliere ºi formare
profesionalã.
Dacã este sã ne mai uitãm ºi la ce ne aºteaptã mâine, putem lua notã
cã se aflã în faza de evaluare: un centru de dezvoltare economicã,
aplicaþii ale tehnologiei informaþiilor si comunicaþiilor pentru sectoarele
privat ºi public; încurajarea turismului monahal vâlcean.
Merg prin ºcoli, trecem prin grãdiniþele din comunã. Aflu cã prima ºcoalã
sãteascã la Prundeni s-a deschis în 1827. Avea o salã de clasã ºi beneficia de
osârdia unui singur dascãl. Nu pentru a încerca comparaþii, oricum nepotrivite,
aduc vorba. Ci pentru a putea menþiona un serviciu de ultimã orã descoperit
aici. Se numeºte, în cazul grãdiniþei, Grãdiniþa de dupã grãdiniþã, iar în
cazul alãturat ªcoala de dupã ºcoalã. Copiii au masa de prânz gratuitã prin
finanþare europeanã. Ca ºi transportul de acasã la ºcoalã ºi invers. Lecþiile
pentru a doua zi se fac în continuare sub ochii profesorului.
De-ar fi fost sã lungesc vorba, puteam înþesa expunerea mea
ºcolãreascã despre ce am vãzut la Prundeni cu tot felul de termeni de
import. Cum ar fi: contract de finanþare nerambursabilã, Proiect
SAPHARD, Proiect PHARE, PODCA, POSDRU ºi altele. Le-am evitat
deliberat. Ceea ce nu înseamnã cã nu trebuie luat seamã la aceste surse
venind din afara pentru cei care ºtiu bine lecþia cu privire la ce au de fãcut
înãuntru. La Prundeni, un devorator de fonduri europene numit Ion Horia
Horaºcu reuºeºte sã le iasã în întâmpinare. Cum? Întrebaþi-l pe el!

Neagu UDROIU

Ziua oceanului planetar
Pe 8 iunie se sãrbãtoreºte ziua
oceanului planetar. În 1992, la
summit-ul de la Rio de Janeiro,
Brazilia, s-au stabilit cele patru
obiective, existente ºi în proiectul
Seize the day!, (Trãieºte clipa!).
Primul obiectiv reprezintã
încercarea de a arãta oamenilor cât este
de importantã existenþa oceanelor,
ceea ce ele oferã planetei, de a acþiona
în fiecare clipã în folosul lor. Al doilea
obiectiv este de a oferi celor interesaþi,
ºansa sã înveþe cât mai multe despre
viaþa oceanelor, despre vietãþile care
trãiesc în apã ºi despre consecinþele

acþiunilor noastre, necugetate uneori,
asupra mediului. Un alt punct
important stabilit la summit, a fost
încercarea de a schimba percepþia
oamenilor asupra mãrilor. Cel de-al
patrulea obiectiv a fost acela de a
sãrbatori, de a organiza ºi participa la
organizarea evenimentelor care
promoveazã îngrijirea oceanleor.
Existã suprafeþe ce sunt grav afectate,
cum ar fi: Marea Nordului, Marea
Mediterana, de-a lungul Coastelor
Oceanului Pacific, ºi nu numai.
Aceastã zi este sãrbãtoritã în
Europa ºi în lume prin diferite

evenimente organizate local sau
naþional. În Spania, Franþa se
sãrbãtoreºte sãptãmâna oceanelor,
se organizeazã excursii de strângere
de deºeuri, workshop-uri ºi lecturi
cu tema oceane, concursuri de
picturã ºi reciclare.
Sã începem prin a sãrbãtori o zi
natura, o zi în care sã o rãsfãþãm ºi
sã o slãvim, sã o respectãm aºa cum
poate nu o facem, sau cum ne-am
dori sã o facem!

Iar pentru a înþelege marea
dificultate de a se despãrþi de un
tablou al sãu, sã citim vorbele spuse
unui colecþionar: Tabloul meu încã
nu-i gata. Vezi dumneata, eu sunt
la fel ca mama unei mirese din
Ardeal - pânã nu este desãvârºit
fiecare amãnunt, mireasa nu se
poate arãta ºi nu se cade sã meargã
în faþa altarului sã se cunune.

Multã lume a intrat, la fel ca
mine, la Galeria Elite Prof Art ºi
a admirat tot ce purta marca T.B.
Este locul aici sã mulþumesc
familiei Pandelescu pentru darul
lor oferit tuturor celor care palpitã
pentru artele vizuale. Aºteptãm, cu
real interes, viitoarele expoziþii de
la Galeria Elite Prof Art.

Corina GHIGA

Invitaþiile Doamnei Pictura

TRAIAN BRÃDEAN, artistul perfect

Traian Brãdean s-a nãscut la 4 iulie 1927, în comuna
Comlãuº, judeþul Arad. Absolvent al Liceului de
Artã  Timiºoara, la clasa profesorului Iuliu
Podlipny, ºi al Institutului de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu, Bucureºti, în anul 1956, la clasa de
picturã a profesorului Alexandru Ciucurencu. Pânã
în anul 1987 a fost profesor la Institutul de Arte
Plastice din Bucureºti.
A deschis numeroase expoziþii personale, a
participat cu succes la manifestãri de grup. Are
tablouri în numeroase muzee ºi coleþii particulare.
Premii
1963 - Premiul I, Expoziþia Internaþionalã de carte
1965 - Premiul pentru ilustraþie de carte, cartea
Mihai Eminescu. Proza, Cartea anului 1965
1974 - Premiul Naþional UAP pentru picturã
1977,1979,1981 - Premiul I la Festivalul Naþional
Cântarea României
1976 - Ordinul Meritul Cultural
1978 - Premiul Academiei Române pentru picturã
Ion Andreescu
1983 - Premiul Rafael, Italia (Placheta 500 de
ani de la naºterea lui Rafael)
2004 - Meritul Cultural în Grad de Comandor

Noaptea Albã
a Galeriilor
55 de locaþii din Bucureºti ºi 12 galerii ºi spaþii
alternative din Cluj participã vineri, 10 iunie,
la cea de-a cincea ediþie a Nopþii Albe a
Galeriilor. Expoziþii, performance-uri, audiþii,
concerte, expoziþii de street-art prezentate în
galerii deja consacrate, în galerii nou
înfiinþate, spaþii alternative sau instituþii
transformate pentru o noapte într-o galerie de
artã, toate acestea formeazã un program
efervescent ºi dinamic care promoveazã arta
contemporanã ºi tinerii artiºti români.
ªi în acest an bicicleta este prietena traseului
NAG#5! Cicloteque ºi Asociatia Green
Revolution ne ajutã sã oferim publicului NAG
biciclete gratuit; detalii pentru înscrieri se pot
gãsi pe site-ul evenimentului
www.noapteagaleriilor.ro.
Evenimentul Noaptea Alba a Galeriilor NAG#5 este un proiect cultural realizat de
Asociatia Ephemair ºi susþinut de Ministerul
Culturii ºi Cultelor.

Drumurile gazetarului duc prin
diferite locuri, unele mai armonioase,
altele mai puþin. Într-o lume a
violenþelor, vorbelor urâte ºi
loviturilor sub centurã, ori la oase, nu
îmi este îngãduit decât sã vã prezint
cele mai frumoase întâmplãri. În
clasamentul celor mai dragi amintiri,
se aflã, pe primele locuri, întâlnirile
cu domnul Traian Brãdean. Dar,
despre om, peste câteva rãnduri mai
jos, acum mã grãbesc sã vã relatez
ºocul pe care l-am avut în splendidul
cartier bucureºtean Cotroceni. Aici
s-au întâlnit douã din pasiunile mele,
clãdirile vechi ºi arta de valoare. Am
intrat pe strada Dr. Nanu Muscel ºi,
la numãrul 14, era expus un superb
desen fãcut chiar de Traian Brãdean.
M-am apropiat ºi am descoperit, de
fapt, anunþul cã la noua Galerie Elite
Prof Art, condusã profesional de
Mihaela ºi Adrian Pandelescu, este
deschisã o nouã expoziþie de picturã
ºi sculpturã. Am intrat ºi am vãzut
lucrãri semnate de Traian Bradean,
Horia Cucerzan, Neculai Iorga, Elena
Surdu Stãnescu ºi Mircea Roman.
Dar, astãzi, este vorba despre
Traian Brãdean, cel care domina
prima salã, de la parter, a galeriei.
Dupã ce l-am cunoscut în atelierul
sãu de poveste, ori la vernisaje, cele
mai recente la Cercul Militar
Naþional, ori la Casa de culturã a
Ministerului Administraþiei ºi

Internelor. Pretutindeni era
înconjurat de o aurã de modestie ºi
o dispoziþie excelentã pentru a da
un sfat, pentru a ajuta un tânãr plecat
pe drumul plin de provocãri al artei.
Multã lume, inclusiv colegi,
chiar dacã nu recunosc în mod
direct, îl considerã pe domnul
Traian Brãdean artistul perfect. Mã
refer aici nu numai la virtuþile sale
inegalabile de mare desenator, dar
ºi la calitãþile pedagogice puse în
valoare în activitatea sa profesoralã.
Foarte interesante sunt relatãrile
unui fost elev al sãu, Ion Lazãr, azi,
la rândul sãu, profesor la Universitatea Naþionalã de Arte. Iatã ce
relateazã Ion Lazãr în excelentul sãu
volum intitulat Acestã enigmã,
Pictura: Dacã ai relata unui student
din ziua de azi felul cum lucra Brãdean
cu elevii lui - în anii 70-80 - ar zice
cã fabulezi. La ora 8,00, uºa atelierului se închidea pe dinãutnru.
Profesorul avea o tablã pe care
explica lecþia, apoi lucra în rând cu
ei ºase ore pe zi, ºase zile pe sãptãmânã. Nu aveau voie sã punã muzicã,
nici sã se plimbe prin ateliere. Nu
puteai trece de la o tema la alta, pânã
nu þi-o însuºeai pe cea anterioarã. A
solicitat tuturor maximum de
seriozitate ºi cinste, dupã cum era
obiºnuit de educaþia sa nemþeascã
primitã în Banatul natal.

Aristotel BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale

Uºa de la lift
Mi-am dorit foarte mult sã locuiesc la parter pentru cã speram cã
astfel pot regãsi câte ceva din atmosfera tihnitã a unei case. Nu m-am
gândit însã niciodatã cã uºa liftului, de care eram despãrþit numai printro îngustã bucatã de perete, avea sã devinã sursa atâtor nefericiri ºi nevroze.
Toþi locatarii împrãºtiaþi pe cele patru etaje obiºnuiau sã închidã rãstit
uºa liftului, producând un zgomot metalic strident, care dãdea buzna în
apartamentul meu, fãrã sã-i pese cã-l pofteam sã plece.
Deprinºi cu îndelunga nepãsare a fostului proprietar, un octogenar
aproape surd, noilor mei vecini nu le trecea prin gând cã un tânãr s-ar
putea sã audã mai bine. Când am fãcut publicã starea bunã a urechilor
mele prin intermediul unui bilet lipit pe uºa liftului nu am observat nici o
schimbare. De la ºapte dimineaþa, uºa de fier îºi începea îngrozitoarea
balansare, care se repeta vreme de douã ore, iar evenimentul se relua
odatã cu venirea serii, pentru un interval de timp oarecum egal.
Nici în restul zilei colocatarii nu uitau sã trânteascã zdravãn uºa, aºa
încât nu mai reuºeam sã-mi scot din viaþã aceastã bucatã de fier. Eram
asemeni celor care poartã în ei dupã un rãzboi resturi din explozii, pe
care medicii nu îndrãzneau sã le atingã.
Rãnit în vremuri de pace, am început sã-mi aºtept vrãjmaºii în faþa uºii,
rugându-i sã accepte mãcar un armistiþiu. Zadarnic. Ferocitatea dezlãnþuitã
pe câmpul de luptã nu se putea opri decât odatã cu mãcelãrirea inamicului.

Am recurs ºi la
contraatac: la ultimul
etaj lãsam deschisã uºa
liftului, obligându-mi
agresorii sã întrerupã
ostilitãþile ºi sã urce pe
scãri. Nu mai era loc de
milã.
De paisprezece ore,
un scurtcircuit a lãsat
întreg cartierul fãrã
curent. E liniºte ºi am
rãgazul sã vã scriu
aceste rânduri. Dacã
avaria nu se reparã pânã
mâine, pot sã spun cã cel puþin ultima zi de concediu a fost una normalã.
În dimineaþa ce vine sunt deja plecat la ora ºapte ºi nu mã întorc pânã la
opt seara. Lucrez ºi eu, în fine, ca toþi ceilalþi.

Alexandru LUCINESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
A 54-a Expoziþie Internaþionalã
de Artã  la Biennale di Venezia 2011

România, locul întâi la Mondialele de Karate
de la Lignano
Reprezentanþii României la Campioanatul
Mondial de Karate din Lignano (Italia) s-au întors cu
33 de medalii, ocupand astfel primul loc in clasamentul
general pe medalii. La Campionatul Mondial au fost
prezenti 660 de sportivi din 34 de tari ale lumii, iar
echipa Romaniei a urcat pe primul loc. La individual,
Paul Catanas s-a clasat pe un onorant loc 5 mondial,
din 55 de participanti la categoria sa.
Pregatiti de fostul campion Cristophe Pinna
(Franta) cu o luna inainte de a incepe concursul,
sportivii romani au urcat de 33 de ori pe podiumul
de la Lignano. Tricolorii au castigat 16 titluri de
campioni, noua medalii de argint si alte 8 de bronz.
A fost mai greu decat ne-am asteptat. Am
pierdut unele medalii de aur la probele unde eram
siguri ca vom castiga, dar am cucerit altele,
surprinzator. Italienii erau negri la final. Se asteptau
sa iasa primii, dar Brazilia, care a venit cu o echipa
foarte puternica, i-a depasit cu o medalie de aur la
total si le-a luat si argintul, a declarat presedintele
FRK, Liviu Crisan, citat de gsp.ro.

Tir: Alin Moldoveanu
 calificat la JO de la Londra 2012
Trãgãtorul
român
Alin
Moldoveanu este primul sportiv
dinamovist calificat la Jocurile
Olimpice de varã din 2012, de la
Londra, în urma locului 5 ocupat în
proba de 10 m puºcã aer comprimat,
la concursul de Cupã Mondialã la tir
de la Fort Benning (SUA).
Moldoveanu a acumulat 698,9 puncte,
fiind devansat de francezul Pierre
Edmond Piasecki, 700,8 puncte,
italianul Niccolo Campriani, 700,8 p,
chinezul Zhu Qinan, 700,4 p, ºi
olandezul Peter Hellenbrand, 699,7 p.
La Fort Benning a mai concurat
un român, Vlad Sãcãleanu, care a
ocupat locul 30 la pistol vitezã 25 m.

Judo: Daniel Brata vrea o medalie
la Cupa Mondialã de la Bucureºti
Daniel Brata, cel mai titrat judoka român în activitate, ºi-a propus o
clasare pe podium la Cupa Mondialã de la Bucureºti ºi cât mai multe
puncte care sã-l ajute sã urce în clasamentul mondial, care asigurã
calificarea primilor 22, la fiecare categorie, la turneul olimpic de la
Londra 2012.
Mi-am propus o medalie, sã intru în primii 3, ºi niºte puncte care
m-ar ajuta sã urc în clasament pentru calificarea la JO. Existã puþinã
presiune asupra mea, evoluez acasã ºi toatã lumea se aºteaptã de la mine
sã obþin o medalie, sau chiar sã ies campion. Dar, sper ca aceastã presiune
sã mã ajute ºi sã mã mobilizeze mai tare, a declarat Daniel Brata, locul
22 în clasamentul mondial, cu prilejul promovãrii etapei de Cupã Mondialã
de la Bucureºti (4-5 iunie).
La categoria lui Brata (100 kg) sunt înscriºi 32 de sportivi ºi competiþia
se anunþã destul de echilibratã. Daniel a mai participat la o singurã ediþie
a Cupei Mondiale de la Bucureºti, în 2007, când însã a fost eliminat în
turul 2. În 2009 nu a fost prezent din cauza unei accidentãri.
Daniel Brata se simte pregãtit sã obþinã calificarea la JO 2012 ºi acolo
sã atace chiar o medalie. În 2008, la prima mea participare, nu am reuºit
mare lucru, dar la a doua participare vreau sã obþin o medalie.
Momentul de vârf al acestui an îl reprezintã CM de judo de la Paris,
la sfârºitul lunii august, unde Brata îºi doreºte de asemenea o medalie,
care i-ar aduce ºi foarte multe puncte în clasamentul mondial.

Performing History cu Ion
Grigorescu ºi grupul de artiºti
Anetta Mona Chiºa ºi Lucia
Tkáeová este proiectul care
reprezintã România la cea de-a 54-a
Expoziþie Internaþionalã de Artã -

la Biennale di Venezia 2011,
Giardini di Castello.
Performing History are ca scop
principal idee mai multor modalitãþi
de relaþionare a istoriei ºi a istoriei
actuale ca ipostazã a diverselor

modernitãþi specifice. Concentrându-se pe practici estetice ºi
artistice diferite care nu sunt
specifice doar României, ci
întregului est european, acest proiect
nu încearcã sã repunã în act o istorie
trãitã a artei ultimelor decenii sau a
istoriei post-totalitarismului din Est,
ci încearcã sã evidenþieze faptul cã
unica abordare posibilã este aceea de
a compara în mod echitabil diferitele
forme de modernizare.
Proiectul propune o reevaluare
creativã a propriei noastre istorii cu
mijloacele unei asamblãri vizuale
dinamice: o meta-prezentare în
cadrul cãreia istoria este prezentatã
la diverse niveluri de înþelegere,
care reflectã principalele provocãri
ºi paradigme apãrute în spaþiul
Europei post-comuniste.

Expoziþia Glorii de Marian ºi Victoria Zidaru la Veneþia
În perioada 1 iunie  15 iulie 2011, Institutul Român de Culturã ºi
Cercetare Umanisticã de la Veneþia organizeazã la sediul Ateneo Veneto
expoziþia Glorii a artiºtilor Marian ºi Victoria Zidaru.
Venisajul a avut loc pe 1 iunie, în prezenþa autorilor ºi a istoricului ºi
criticului de artã Erwin Kessler, curatorul expoziþiei. Aceasta a fost
conceputã ca un omagiu adus Veneþiei, oraºul care a determinat decisiv
orientarea artisticã a operei soþilor Zidaru. Astfel, conceptul de spectacol
se concentreazã atât pe purificare ºi ardere, cât ºi pe transfigurare ºi
schimbare. Este vorba despre angajament, liniºte ºi despre sacrificiul
necesar cerut de ascensiunea moralã.
Marian ºi Victoria Zidaru sunt liderii unei tendinþe artistice afirmate
în ultimii ani de comunism ca alternativã, refugiu ºi protest împotriva

represaliilor regimului totalitar, tendinþã îndeobºte cunoscutã sub
denumirea de neo-ortodoxã.
Având dimensiuni impresionante, sculptura lui Marian Zidaru  care
va fi amplasatã în centrul Aulei Mari a prestigioasei instituþii veneþiene poartã denumirea Viziunea lui Ezekiel, reprezentând un fragment
din simbolul iconografic bizantin intitulat Glorii. Lucrarea a fost
finalizatã în anul 1999 ºi expusã pentru prima datã la Muzeul Naþional
de Artã din Bucureºti, în cadrul expoziþiei personale FOCUL.
Obiectul textil realizat de Victoria Zidaru reprezintã o pânzã de casã
brodatã cu imnuri bizantine, care va fi aºezatã pe jos, simbolizând o cãrare
sub suprafaþa sculpturii, se arata in comunicatul IRCCU Venetia,
organizatorul expozitiei.

Iulian Tãnase
premiat în Austria

Top 20.
Cele mai vizionate
filme româneºti
în cinematografele
din România
în ultimii cinci ani
4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile,
de Cristian Mungiu, ºi Eu când
vreau sã fluier, fluier, de Florin
ªerban, sunt cele mai vizionate
filme româneºti, în cinematografele
din România, din ultimii cinci ani,
atrãgând 89.339 spectatori ºi,
respectiv, 51.262 spectatori.
Potrivit Anuarului statistic al
cinematografiei pe 2010, realizat de
Centrul Naþional al Cinematografiei
(CNC), 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2
zile ºi Eu când vreau sã fluier,
fluier se situeazã pe primele douã
locuri într-un Top 20 al filmelor
româneºti care au atras cei mai
mulþi spectatori în cinematografele
din România, în perioada 2006 2010. Astfel, 4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile, câºtigãtor al unui Palme
dOr la Festivalul de Film de la
Cannes în 2007, conduce detaºat
topul realizat de CNC, cu 89.339 de
spectatori.
Pe poziþia a doua în clasament
se situeazã un alt film românesc de
succes - Eu când vreau sã fluier,
fluier de Florin ªerban, câºtigãtor
al premiului Ursul de Argint ºi al
distincþiei Alfred Bauer la
Festivalul de Film de la Berlin 2010.
El a atras 51.262 de spectatori.

Locul al treilea în top este
ocupat de Amintiri din Epoca de
Aur 1 de Cristian Mungiu (2009),
cu 28.665 de spectatori, iar pe
urmãtoarele douã locuri se situeazã
douã filme de Sergiu Nicolaescu:
Supravieþuitorul (2008) - cu
26.575 spectatori ºi Poker (2010)
- 24.876 spectatori.
Restul e tãcere de Nae
Caramfil (2008), California
Dreamin (nesfârºit) (2007) de
Cristian Nemescu ºi Ho Ho Ho
de Jesus del Cerro (2009)
completeazã clasamentul celor mai
vizionate filme româneºti în
cinematografele din România, cu
22.970, 22.681 ºi respectiv 21.106
spectatori.
Pe locurile al nouãlea ºi al
zecelea în top se situeazã filmele
Legãturi bolnãvicioase de Tudor
Giurgiu (2006) ºi Boogie de Radu
Muntean (2008), cu 20.783 ºi
respectiv 18.326 spectatori.
Clasamentul este continuat în
ordine de: Amintiri din Epoca de
Aur 2 de Cristian Mungiu (2009)
- 18.146 spectatori, Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii (2006) de

Cãtãlin Mitulescu - 15.752, Trei
fraþi de belea de Theodor HalacuNicon (2006) - 15.650, Lacrimi de
iubire de Iura Luncaºu (2006) 14.472, Marþi, dupã Crãciun
(2010) de Radu Muntean - 14.195,
Nunta mutã de Horaþiu Mãlãele
(2008) - 14.039, Francesca de
Bobby Pãunescu (2009) - 13.102,
A fost sau n-a fost de Corneliu
Porumboiu (2006) - 12.984,
Poliþist adjectiv de Corneliu
Porumboiu (2009) - 12.182.
Topul 20 al celor mai vizionate
filme româneºti în cinematografele
din România în ultimii cinci ani este
încheiat de filmul Pãcalã se
întoarce de Geo Saizescu (2006),
cu 11.861 spectatori.
Numãrul de spectatori atraºi de
filmele
româneºti
în
cinematografele din România este
mult mai mic însã decât cel atras
de filmele strãine în aceleaºi
cinematografe. Spre exemplu,
filmul Avatar a atras anul trecut
610.075 de spectatori în
cinematografele româneºti, în timp
ce Începutul a avut 233.444
spectatori, iar Alice în Þara
Minunilor - 214.671.

Un fragment din romanul lui
Iulian Tãnase Oase migratoare,
încã nepublicat, a fost selectat dintre
400 de texte primite de cãtre
Kulturzentrum bei den Minoriten
(Graz, Austria), organizatorii
evenimentului. Un numar de 35 de
texte, din cele 400 inscrise in
concursul literar 1+1+1=1
Trinitate, au intrat în finalã.
Textele premiate vor fi
publicate într-un volum colectiv,
alãturi de textele altor scriitori
invitaþi. Volumul va fi ilustrat cu
lucrãri pe tema trinitãtii, se arata in
comunicatul Media Pozitiv.
Decernarea premiilor va avea
loc pe 20 iunie, în Graz, la
Kulturzentrum bei den Minoriten.
Fiecare dintre premianti intrã si în
posesia unui cec de 3000 de euro.
Iulian Tãnase, nãscut la
3 septembrie 1973, redactor al
revistei Kamikaze, este membru al
Uniunii Scriitorilor din România
din anul 2003.
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Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
O poveste despre destin, întâmplare ºi voinþã

Silviu ªERBAN
Prea mic pentru a putea simþi
gustul sãrãciei ºi al morþii, în Pater
Panchali, apoi prea încrezãtor în
destinul sãu pentru a mai fi miºcat
de pe traiectorie de pierderea
pãrinþilor, în Aparajito, Apu avea sã
recupereze toate aceste pierderi
atunci când va avea de înfruntat,
singur, necunoscutele vieþii de
adult, devenind el însuºi soþ ºi
pãrinte, în ultima parte a Trilogiei
lui Satyajit Ray, Apur Sansar
(Lumea lui Apu). Terminând studiile
ºi fiind incapabil a urma cursurile
universitare datoritã lipsei banilor,
Apu (Soumitra Chatterjee) preferã
sãrãcia vieþii lipsite de obligaþii,
refuzând slujbe ce nu se ridicã la
nivelul pregãtirii sale. Aspiraþiile
sale se îndreaptã cãtre statutul de

scriitor, lucrând în acest sens la o
nuvelã inspiratã în parte din propria
experienþã de viaþã. Experienþã însã,
care se va fi dovedit în final prea
crudã ºi mult prea dureroasã pentru
a fi aºternutã pe hârtie. Nuvela în
cauzã, în urma unor traume greu
suportabile de Apu, datorate morþii
soþiei sale, va sfârºi prin
împrãºtierea manuscrisului în gol,
într-o imagine dificil de exprimat
prin cuvinte.
Întoarcerea vieþii liniºtite ºi
lipsite de griji într-una plinã de
responsabilitãþi se petrece prin
întâlnirea lui Apu cu un fost coleg
din ºcoalã, Pulu (Swapan
Mukherjee). Acesta îl invitã pe
tânãrul sãrac ºi fericit, care în ciuda
faptului cã este avertizat cã va fi
aruncat afarã dacã nu-ºi va plãti
chiria trateazã aceastã chestiune cu
umor ºi degajare, sã meargã câteva
zile într-un sat, în vizitã la unchiul
sãu, pentru a participa la nunta fetei
acestuia, Aparna (Sharmila Tagore).
Aici, Apu are o primire plinã de
afecþiune din partea mamei fetei,
fapt ce presimþea, oarecum,
evenimentele viitoare imposibil de
prevãzut raþional. Astfel, deºi avem
de-a face cu doi tineri moderni, ce
privesc tradiþiile religioase ºi
convenþiile sociale eliberaþi de orice
constrângere, Apu ºi Pulu devin

victimele unei situaþii cu
semnificaþii profund religioase ºi
metafizice. Scenariul desfãºurãrilor
pregãtitoare în vederea nunþii
progreseazã treptat de la obiºnuita
nerãbdare din preajma evenimentului mult aºteptat cãtre
dramã ºi, în final, datoritã
aspectelor transcendente, cãtre
tragedie. Faptul cã mirele se
dovedeºte a fi dezechilibrat mental,
anularea unei asemenea cãsãtorii
înseamnã nu mai mult decât o
dramã ale cãrei efecte par a se topi
în perioada de timp urmãtoare.
Numai cã pentru sãtenii în cauzã
tristul eveniment nu are aceastã

Apur Sansar
(Satyajit Ray, 1959)
semnificaþie profanã, ci, prin
recursul la sacru, capãtã accente
tragice. Ziua în care Aparna urma
sã se mãrite este una predestinatã,
potrivitã astrologic acestui act.
Neîmplinirea cãsãtoriei are
consecinþe dezastruoase asupra
destinului fetei, devenind proscrisã
ºi nemaiputându-se mãrita
niciodatã. Pãtruns de atmosfera
apãsãtoare, Pulu cautã ieºirea din

situaþia ingratã a veriºoarei sale
încercând sã-l convingã pe Apu sã
ia locul mirelui nebun. Iniþial Apu
refuzã sã înþeleagã semnificaþia
religioasã a situaþiei, acuzând
falsitatea problemei din punct de
vedere realist, însã, ulterior,
observând gravitatea cu care familia
Aparnei trateazã chestiunea, ºi pe
fondul sonor al plânsetului unui
copil, acceptã sã se însoare cu
sãrmana mireasã.
Dincolo de acest moment, Apu
nu mai refuzã slujbe, ci, dimpotrivã,
cautã
cât
mai
multe,
nemaipermiþându-ºi sã fie sãrac,
lucru ce ar fi îndurerat-o nespus pe
soþia sa ce provenea dintr-o familie
relativ bogatã. Între cei doi se
dezvoltã insã o dragoste destul de
puternicã încât sã treacã peste sãrãcia
traiului de zi cu zi, Aparna preþuind
mai mult prezenþa soþului în preajma
ei decât banii prin care, eventual,
Apu ar fi putut plãti un servitor
pentru a-ºi scuti soþia de gãtit sau
curãþenie. Prezenþa morþii nu-l
ocoleºte pe personajul central al
Trilogiei lui Satyajit Ray nici în acest
ultim episod. Însãrcinatã fiind ºi
retrasã la casa pãrinteascã pânã la
venirea pe lume a copilului, Aparna
suferã o naºtere prematurã în urma
cãreia nu supravieþuieºte decât
copilul, un bãieþel, Kajal. Scena în

care Apu primeºte groaznica veste
este construitã antitetic: plin de
fericire ºi nerãbdare de a-ºi reîntâlni
soþia, Apu citeºte fragmente dintr-o
ultimã scrisoare a acesteia, la slujbã,
în autobuz ºi pe stradã, pentru ca
acasã, la capãtul scãrilor, pe terasã,
sã fie aºteptat de fratele fetei cu
chipul îngrozit care nu apucã sã
rosteascã decât numele Aparnei ºi
faptul cã a sosit prea devreme
copilul. Durerea este atât de mare
încât Apu refuzã sã mai vadã copilul,
sã mai meargã la slujbã ºi sã mai
trãiascã în casa plinã de amintiri
chinuitoare. Dupã ce rãtãceºte o
vreme, ajunge sã lucreze într-o minã,
de unde este reanimat de acelaºi
Pulu, trezindu-l la realitate ºi
deºteptându-i sentimentul patern.
Apu decide sã-ºi vadã bãiatul în
sfârºit, însã apropierea de Kajal
(Alok Chakravarty) va fi dificilã,
copilul aproape lovindu-ºi tatãl cu o
piatrã la o primã întâlnire ºi refuzând
sã vorbeascã celui care i se
prezentase ca fiind pãrintele sãu.
Finalul filmului ºi al Trilogiei este
unul simbolic: nemaisuportând
eºecul comunicãrii cu fiul sãu, Apu
se decide sã plece însã, pe drum este
urmãrit de la distanþã de Kajal;
întrebat fiind în cele din urmã dacã
doreºte sã spunã ceva, bãieþelul se
aratã interesat de a-l însoþi pe Apu la

Calcutta pentru a-l cãuta pe tatãl sãu;
în final, Kajal îl chestioneazã pe
bãrbat cu privire la identitatea sa, iar
acesta se declarã ca fiind prietenul
sãu. Urmeazã strigãtul bunicului
dupã nepotul sãu, chemarea tatãlui,
teama bãiatului ºi asigurarea lui Apu
cã nu va pãþi nimic dacã-l va urma,
zâmbetul copilului, îmbrãþiºarea
celor doi, chipul împãcat al
bãtrânului ºi imaginea unui copil
fericit pe umerii unui tatã surâzãtor.
* * *
Gãsindu-ne de o vreme în Asia
nu putem pleca fãrã a întâlni ºi
filmul japonez, iar propunerea
viitoare se opreºte asupra uneia
dintre producþiile care au propulsat
cinema-ul nipon în cultura
occidentalã: Rashomon al lui Akira
Kurosawa.

Aspecte de drept comparat
privind garantarea
constituþionalã
a autonomiei locale
în þãrile Uniunii Europene
(Urmare din pag.1)
Principiul autonomiei locale este în statele unitare descentralizate
un principiu cu valoare constituþionalã, ceea ce înseamnã cã
legiuitorul nu-i poate aduce atingere. Legea poate determina
conþinutul autonomiei locale, dar nu poate afecta existenþa de
principiu. Pe de altã parte, niciun alt act normativ nu poate determina
conþinutul autonomiei locale.( Dan Claudiu Dãniºor, Actorii vieþii
politice, Editura Sitech, Craiova, 2003).
Consacrarea legalã a conceptului de autonomie legalã se
regãseºte în constituþiile þãrilor europene.
Constituþia Belgiei, cu sistemul federal complicat pe care îl
creeazã, instituie patru regiuni lingvistice ºi trei comunitãþi, trei
regiuni, provincii ºi comune. Se îmbinã aici federalismul ºi
autonomia localã, într-un mod complex, cu un partaj constituþional
laborios de competenþe între structuri. În Constituþia Belgiei sunt
specificate clar elementele definitorii ale autonomiei locale. Aceasta
dã competenþã legii de a reglementa instituþiile provinciale ºi
comunale pe baza urmãtoarelor principii: alegerea directã a
membrilor consiliilor provinciale ºi comunale, descentralizarea
atribuþiilor cãtre instituþiile provinciale ºi comunale, intervenþia
autoritãþii de tutelã ori a puterii legislative pentru asigurarea
respectãrii legii ºi protejãrii interesului general etc.
Constituþia Franþei garanteazã ºi dezvoltã autonomia localã,
termenul utilizat pentru a desemna autonomia localã fiind libera
administrare. Libera administrare a colectivitãþilor teritoriale locale
ºi statutul acestora sunt materii înscrise în Constituþie -art.34 ºi art.72.
În Franþa, regimul constituþional aplicabil este cel conferit de
Constituþia din 1958, care consacrã regimul semiprezidenþial. Franþa
reprezintã un stat unitar descentralizat, ale cãrui funcþii
administrative se întind la nivel intermediar sau regional asupra a
26 de regiuni ºi 101 de departamente, iar, la nivel local, pentru 36
736 de colectivitãþi locale. În prezent, Franþa aplicã principiul
descentralizãrii ºi al deconcentrãrii administrative, deºi a avut pânã
în 1970 o administraþie puternic centralizatoare. Disfuncþiile ºi
carenþele acestui sistem i-au fãcut pe guvernatori sã înþeleagã criza
ºi sã iniþieze planuri de reformã. Michel Crozier îi amintea pe cei
care decid ºi care nu cunosc direct problemele pe care ei le au de
tranºat, pe când cei care sunt în domeniu ºi cunosc problemele
nu au puterea necesarã pentru a efectua adaptãrile ºi pentru a
experimenta inovaþiile devenite indispensabile( Michel Crozier,
Fenomenul birocratic, Editura Du Soleil, 1963, p.234).
Colectivitãþile locale sunt împãrþite în arondismente ºi comune.
Comunele se bucurã de autonomie administrativã localã, întrucât
Constituþia prevede în mod clar garantarea dreptului de a reglementa
pe propria rãspundere toate problemele comunitãþilor locale.
În Germania este în vigoare Constituþia din 23 mai 1949 a
R.F.G., act fundamental care conferã statului german o organizare
democraticã în care suveranitatea emanã de la popor ºi o structurã
de stat de tip federal. Constituþia Germaniei, o constituþie a unui
stat federal, reglementeazã în special raporturile dintre federaþie ºi
landuri, autonomia localã relevând pe acestea din urmã, termenul
nefiind utilizat în mod expres.
Constituþia Republicii Grecia reglementeazã organizarea
administraþiei de stat pe baza unui sistem de deconcentrare,
încredinþând gestiunea afacerilor locale colectivitãþilor locale, care
se bucurã de autonomie administrativã (art. 102, pct. 2).
Constituþia Luxemburgului consacrã autonomia comunalã
recunoscând comunele formate din comunitãþi autonome, constituite
pe bazã teritorialã, posedând personalitate juridicã ºi girând prin
propriile organe, propriul patrimoniu ºi interes (art. 107, pct. 1).
Constituþia Republicii Italiene, dupã ce consfinþeºte organizarea
statului în regiuni, provincii ºi comune (art. 114), recunoaºte, pe de
o parte, calitatea regiunilor de organisme autonome ce dispun de
puteri particulare ºi funcþii proprii (art. 115), iar, pe de altã parte,
atribuie Sardiniei, Siciliei, forme ºi condiþii particulare de autonomie
în termenii unor statute speciale adoptate prin legi constituþionale.
Constituþia Spaniei din 27 decembrie 1978 prevede: Constituþia
garanteazã autonomia comunelor. Acestea vor avea deplinã
personalitate juridicã. Conducerea ºi administrarea lor revine
consiliilor municipale respective, formate din primari ºi consilieri
(art. 140) (O. Þinea, Constituþii ºi alte texte de drept public, Editura
Imprimeriei de Vest, Oradea, 1997, p. 670). Articolul 113 pct. l din
Constituþia Regatului Spaniei recunoaºte provinciilor limitrofe,
având caracteristici istorice, culturale ºi economice comune,
teritoriilor insulare ºi provinciilor, având o identitate regionalã
istoricã, posibilitatea de a se guverna ele singure, prin constituirea
în comunitãþi autonome. Constituþia spaniolã garanteazã dreptul
de autonomie a naþionalitãþilor ºi a naþiunilor care o compun ºi
solidaritatea dintre ele.
Constituþia Portugaliei aratã cã organizarea statului include
colectivitãþile locale. Este reglementat un anumit regim politic ºi
administrativ arhipelagului Azorelor ºi Maderelor, bazat pe
caracteristicile geografice, economice, sociale ºi culturale ale
acestor regiuni ºi imemorabilele aspiraþii autonomiste ale populaþiilor
insulare(art.227 pct. 1). Deºi autonomia regiunilor vizeazã
participarea cetãþenilor la viaþa democraticã a acestora ºi la
promovarea propriilor interese economice ºi sociale, ea este limitatã
prin aceea cã Autonomia politicã ºi administrativã regionalã nu
poate atenta la suveranitatea statului. Ea se exercitãm cadrul conferit
de Constituþie (art. 227. pct. 3).
Regatul Unit, fãrã o constituþie scrisã, lasã local government
pe seama legii. Fiecare dintre cele patru pãrþi care îl compun (Anglia,
Þara Galilor, Scoþia ºi Irlanda de Nord) are o organizare localã
proprie.( C. Liviu Popescu, Autonomia localã ºi integrarea
europeanã, Editura All Beck, Bucureºti, 1999, p.87).
Constituþia Irlandei nu menþioneazã autonomia localã, problema
fiind de domeniul legii.
Constituþia Danemarcei prevede dreptul comunelor de a se
administra liber, sub supravegherea statului, în condiþiile fixate de
lege, prevãzând existenþa de consilii municipale ºi de consilii
parohiale alese.
Menþionãm cã prevederile unor constituþii europene referitoare
la conceptul de autonomie localã prevãd expres cã prin colectivitate
teritorialã se înþelege comuna (ruralã ºi urbanã).
Constituþia Franþei din 4 octombrie 1958 prevede:
Colectivitãþile teritoriale ale Republicii sunt comunele,
departamentele, teritoriile de peste mãri. Orice altã colectivitate
teritorialã este creatã de lege. Colectivitãþile se administreazã în mod
liber prin consilii alese, în condiþiile prevãzute de lege (art. 72).
Exemplele utilizate permit surprinderea contextului
constituþional european al reglementãrii autonomiei locale, la care
se adaugã concluzia diversitãþii modalitãþilor de a concepe autonomia
localã.
Din analiza exemplelor de constituþii ale statelor Comunitãþii
Europene, douã tendinþe se contureazã cu claritate: preocuparea
statelor de a integra autonomia localã în contextul mai general al
principiilor democratice, al participãrii comunitãþilor locale la
afirmarea propriilor interese, tendinþã afirmatã mai pregnant în
legislaþia specialã ºi conturarea conceptului de autonomie localã,
dupã deceniul ºase al secolului nostru, culminând cu adoptarea
Cartei europene a autonomiei locale, la Strasbourg în anul 1985.
Practic, fiecare constituþie înglobeazã o formã particularã de
reglementare a autonomiei locale ce þine de condiþiile istorice ale
formãrii statului respectiv, de structura acestuia ºi forma de
guvernãmânt, de tradiþiile ºi aspiraþiile cetãþenilor respectivi.
Concluzia lui Henri Oberdorff (Henri Oberdorff, Les Constitutions
de L Europe de Douze, Paris,1993, p.14) este cã: Aceste diferite
constituþii europene, prin demersul lor descentralizator,
autoautorizeazã înflorirea unei Europe infraetaticã complementarã
unei Europe a comunitãþii de state.
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
06:00
06:05
06:30
08:00

LUNI  6 iunie 2011

Promo USH
Cronica scepticului (r)
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Parodi Press.
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
19:00 Panteon.
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Viaþa ca un spectacol (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  7 iunie 2011

06:00 Promo USH
06:05 Haretiºtii (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Grãdina cu statui (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Comorile oraºului (r)
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Calendar cultural  luna iunie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Teodora Zincã
22:30 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 La hanul morãriþei (r)
05:00 În cãutarea folkului pierdut (r)

MIERCURI  8 iunie 2011

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european. Emisiune
de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*

18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Globe spin
23:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

JOI  9 iunie 2011

06:00 Promo USH
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica - Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Innov8
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)
06:00
06:10
06:30
07:00
08:00

VINERI  10 iunie 2011

Promo USH
Lauri pentru liceeni (r)
Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
Contrapunct (r)
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Nocturna (r)
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  11 iunie 2011

06:00
06:10
06:30
07:30

Promo USH
Performeri în arenã (r)
Casã dulce româneascã (r)
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
21:30 Cum vã place.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic: Antrenoarea (China).
Echipa de baschet Ursa Mare rateazã meci dupã
meci. Preºedintele clubului a desemnat-o pe Wen
Jie, fostã jucãtoare de baschet în achipa
naþionalã a Chinei, sã devinã noul antrenor al
echipei Ursa Mare. Numai ca aceastã hotãrâre va
aduce foarte multe schimbãri în viaþa lui Wen Jie.
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  12 iunie 2011

06:00
06:10
06:30
07:00

Promo USH
Cinepanorama (r)
Panteon (r)
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 Ghiozdanul cu amintiri.
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: Gingis Han (1995)
În 1162 se naºte Temujin, undeva în zona lacului
Onon, cel care va realiza unirea tuturor triburilor
mongole în anul 1190. La vârsta de numai 13 ani,
Temujin îºi dovedeºte calitãþile de conducãtor prin
uciderea fratelui sãu vitreg, Bekhter. Domnia lui
Temujin atinge punctul culminant în anul 1206,
atunci când este numit Hanul hanilor luându-ºi
numele de Genghis Khan. Se stinge din viaþã în
1227, dupã un accident de cãlãrie.
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE
- STUDENT FM
LUNI  VINERI

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

Scriitorii au stabilit nominalizãrile pentru cele mai bune opere ale anului 2010
Fãnuº Neagu propus pentru Premiul Naþional de Literaturã

Juriul de nominalizãri al USR, ales în
ºedinþa de Consiliu din ianuarie 2011, compus
din Dan Cristea, Horia Gârbea, Antonio
Patraº, Ovidiu Pecican, Vasile Spiridon, a
stabilit nominalizãrile pentru premiile ce vor
fi acordate cãrþilor apãrute în 2010 ºi pentru
Premiul Naþional de Literaturã.
Au fost nominalizaþi:
poezie: Ana Blandiana, Patria mea A4,
Editura Humanitas; Mircea Cãrtãrescu,
Nimic, Editura Humanitas; Caius
Dobrescu, Euromorphotikon, roman în
versuri, Editura Tracus Arte; Robert ªerban
Moartea parafinã, Editura Cartea
Româneascã; Ion Mureºan, Cartea Alcool,
Editura Charmides;
prozã: Gabriela Adameºteanu,
Provizorat, Editura Polirom; Radu
Aldulescu, Ana Maria ºi îngerii, Editura
Cartea Româneascã; Nichita Danilov,
Ambasadorul invizibil, Editura Polirom;
Radu Mareº, Când ne vom întoarce,
Editura Limes, Constantin Stan, Gde
Buharest, Editura Charmides;
dramaturgie: juriul va trebui sã aleagã
dintre: Mircea M. Ionescu, Dresorul lui
Casanova, Editura Play; Radu Macrinici, Jack
lunetistul, Editura Unitext, Radu Þuculescu,
Dragul meu Micºa, Editura Eikon;
literaturã pentru copii ºi tineret: juriul
de nominalizãri recomandã un singur titlu
care poate fi luat în discuþie spre premiere
dintre cele patru volume depuse: Sînziana
Popescu, Drumul Anei prin Valea Plângerii,
Mediamorphosis;
criticã ºi istorie literarã, eseu: i-a
nominalizat pe Mihai Dinu, Un alt
Bolintineanu - gînduri despre natura
poeziei, Editura Spandugino; Sorin Lavric,
10 eseuri, Editura Humanitas; Irina
Petraº, Literatura românã contemporanã.
Prelungiri, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã;
Ion Pop, Între avangardã ºi ariergardã,

Editura Vinea; Cornel Ungureanu, ªantier
2. În cãutarea lui Mircea Eliade, Editura
Cartea Româneascã;
traduceri din literatura universalã ºi
Premiul Fundaþiei Andrei Bantaº au
primit girul juriului, printre nominalizaþi:
Gabriela ºi Constantin Abãluþã  Henri
Michaux, Voyage en Grande Garabagne/
Cãlãtorie în Marea Garabanie, Editura
Paralela 45; Mioara Caragea - José
Saramago, Cãlãtoria elefantului, Editura
Polirom; Domnica Drumea ºi Petru Ilieºu Allen Ginsberg, Howl ºi alte poeme,
Editura Polirom; ªtefania Mincu - Umberto
Eco, Cimitirul din Praga, Editura Polirom;
Rareº Moldovan - Thomas Pynchon,
Curcubeul gravitaþiei, Editura Polirom;
George Volceanov, Violeta Popa  William
Shakespeare - Opere, vol. I: Sonete;
Furtuna, Editura Paralela 45;
premii speciale (publicisticã, memorii,
jurnale etc.) au fost nominalizaþi: Ileana
Mãlãncioiu, Exerciþii de supravieþuire,
Editura Polirom; Andrei Oiºteanu,
Narcotice în cultura românã, Istorie, religie
ºi literaturã, Editura Polirom; Cassian
Maria Spiridon, Farmecul discret al dreptei
cumpãniri, Editura Eikon; Ion Vianu,
Amor Intellectualis, Editura Polirom;
Matei Viºniec, Cronica ideilor
tulburãtoare, Editura Polirom;
debut s-au calificat: Raluca Dunã,
Eu, Autorul, Editura Tracus Arte; Anca
Haþiegan, Cãrþile omului dublu, Editura
Limes, Adrian Buzdugan, Capela
excomunicaþilor, Editura Humanitas; Sorin
Despot, apasã, Editura Cartea
Româneascã; Ligia Tudurachi, Cuvintele
care ucid, Editura Limes.
Comisia de literaturã în limbile
minoritãþilor va înainta propunerile sale
Juriului de decernare pentru volume în aceste
limbi apãrute în anul 2010.

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

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

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

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

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87
- interioare: 168 ºi 169

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

23.00-00.00
CAFE NOCTURN
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii Realizator: Luminiþa Bondrea
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este 00.00-07.00
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt. NIGHT FEVER



Regretatul scriitor, scenarist ºi publicist Fãnuº Neagu figureazã, ca nominalizat, alãturi
de criticul literar Gabriel Dimisianu, pentru Premiul Naþional de Literaturã, care va fi
decernat de Uniunea Scriitorilor din România (USR), în cadrul ceremoniei Premiilor USR
pentru anul 2010, care se vor acorda miercuri, 8 iunie.

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan

20.00-23.00
MUZICÃ

Premiile
Uniunii Scriitorilor din România
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Arta actorului: examen la anul II, ciclul II Bologna. Un studiu de caz:

Dramatizare dupã romanul Demonii de F.M. Dostoievski

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE,
decanul Facultãþii de Arte
Întâlnirea cu personajele
acestui mare autor a avut loc
sâmbãtã, 28.05.2011, la ora 10, iar
la întâlnirea a fost prezentã marea
majoritate a cadrelor didactice din
cadrul catedrei de Arta Actorului a
Facultãþii de Artã - Universitatea
Spiru Haret, dar ºi studenþi ºi
masteranzi, sau oaspeþi de seamã
din partea tagmei actoriceºti.
Atmosfera specificã a romanelor
marelui autor rus s-a aºternut ca un
linþoliu peste studioul nostru de
teatru de la Sala 124. Spectatorii
priveau ca hipnotizaþi apariþiile
spectrale ale personajelor tainice
Feodor
Mihailovici
Dostoievski s-a nãscut pe 30
octombrie 1821 (s.n. 11
noiembrie) ºi a decedat pe 28
ianuarie 1881 (s.n. 9 februarie),
la St. Petesburg, în Rusia. El a
fost unul dintre
cei mai
importanþi scriitori ruºi, ale cãrui

opere au avut un efect profund ºi
de duratã asupra ficþiunii din secolul
al XX-lea. Adesea prezentând
personaje aflate în stãri de
conºtiinþã extreme sau fracturate,
operele sale demonstreazã un talent
extraordinar pentru pãtrunderea
psihologiei umane ºi analiza
politicii sociale ºi spirituale a
societãþii din Rusia epocii sale.
Multe dintre operele sale au fost
profetice ºi el a fost un precursor al
unor idei moderne. Se spune despre
el cã este pãrintele existenþialismului, în special în Însemnãri
din subteranã, volum descris de
Walter Kaufmann drept ...cea mai
bunã uverturã pentru existenþialism
scrisã vreodatã. Este unul dintre
cei mai importanþi autori din
literatura universalã, a cãrui operã
este o strãlucitã replicã literarã ºi
filosoficã la criza socialã ºi
spiritualã a vremii sale, zugrãvind
ciocniri polifonice între personaje

originale ºi paradoxale, aflate întro permanentã ºi pasionantã cãutare
a armoniei sociale ºi umane,
marcate de un profund psihologism
ºi tragism. Cãrþile sale sunt traduse
ºi comentate în întreaga lume, iar
dupã ele s-au realizat numeroase
spectacole de teatru ºi filme celebre.
Demonii este, fãrã îndoialã, cel
mai sufocant roman al lui Fiodor M.
Dostoievski. El are 900 de pagini
de furie ºi disperare, crime ºi
sinucideri, are o deznãdejde dusã la
limitele ultime ale suportabilului.
Un fel de cazan în plumbul cãruia
fierbe toatã omenirea. Peste tot se
aºterne o luminã puþinã de tot ºi abia
pâlpâitoare, iar speranþã nu este
nicãieri. Ca ºi în celelalte mari
romane ale autorului, rãmâi din nou
uluit de monumentalitatea, dar ºi de
precizia de chirurg a scriiturii, de
capacitatea inegalabilã de a menþine
ritmul narativ la cote paroxistice
fãrã a lãsa vreun moment senzaþia
de forþat sau exagerat, de
rafinata pendulare între postura de
narator-martor ºi cea de naratoromniscient, de contractarea ºi

dilatarea spaþiului, de plasarea unor
intermezzo-uri exact înaintea
punctelor culminante, sub pretextul
unor explicaþii suplimentare, dar cu
efectul mascat de amplificare a
tensiunii, de scenele care când nu
se încheie cu totul altfel decât ai
putea prevedea, pregãtesc ºi anunþã
explozia iminentã dintr-o scenã
ulterioarã, de acest montaigne-russe
nebunesc între mistic ºi subridicol.
În Demonii, pare cã nimeni nu se
odihneºte, nimeni nu mediteazã.
Devastator prin tãvãlugul acþiunii,
romanul are o exemplarã derulare
ascendentã a formelor vorbirii,
dramatizarea aparþinând întru totul
doamnei profesor universitar doctor
Honoris Causa Adriana Marina
Popovici. Dialogurile, foarte
numeroase, ale cãror vectori de
forþã sunt, în principal, Piotr
Verhovenski, Nikolai Stavroghin,
Kirillov ºi ªatov, sunt completate pe
parcursul romanului de o serie de
conferinþe (Karmazinov, Stepan
Trofimovici), de ºedinþe
(antologicã prima reuniune a
grupului), de crezuri, credinþe ºi
necredinþe urlate în gura mare ºi
peste tot. Toate acestea duc,
esenþial, spre mãrturisirea finalã,
spre spovedania lui Stavroghin.
Monopolul minciunii autentice
aparþine, însã, demonilor. Cine
sunt aceºtia? O turmã de socialiºtinihilisto-anarhisto-revoluþionari,
care prezintã urmãtoarele date de
identificare: Piotr Verhovenski,
liderul lor absolut, are patru
caracteristici principale: cult
pentru uniformã ºi funcþie,
sentimentalism  atribut care nu

exclude însã apetitul pentru
escrocherie ºi, cel mai important 
..forþa principalã, cimentul care
încheagã totul, este teama de a avea
o opinie personalã. La acestea, noi
mai putem adãuga: mândria fãrã
capãt, dusã pânã la refuzul ad
libitum al realitãþii, impostura
asumatã cu voluptate ºi fãrã
dileme, isteria ºi agresivitatea.
Habotnici ai ateismului, clocotesc
de mânie, tremurã de fricã. Pe cât
de laºi, pe atât de limitaþi.
Cãutãturã de mercenari, reacþii de
iepuri speriaþi. Incapabili de a
vorbi, parcã grohãie, behãie ºi
schelãlãie. Vocifereazã strident
împotriva aristocraþiei, artei libere
ºi religiei, dar se închinã la sfânta
treime ateism+ºtiinþã+revoluþie.
Scandalagii alcoolici cu idealuri
mesianice. Pe lângã întrunirile lor,
Balul la Satana al lui Bulgakov
pare un simpatic crochiu estetic.
Mai trebuie spuse câteva
cuvinte ºi despre cât de actual
rãmâne romanul lui Dostoievski. E
suficient sã ne uitãm puþin în jur ca
sã vedem Liputinii de secol XXI
care miorlãie pe limba republicii
universale, umanitare ºi a armoniei
sociale ºi fanaticii unei noi ordini
 aceea a distrugerii universale în
vederea binelui final. În acest sens,
Demonii rãmâne cartea batjocoririi
sistematice a libertãþii, confundate
în chip meschin cu liberul-arbitru 
ºi Stravroghin, ºi Kirillov, ºi dupã
ei, toatã legiunea de smintiþi, tânjesc
dupã o voinþã absolut liberã.
Aceasta este, cum spune Ion Ianoºi,
demonia ca libertate [care] se
întoarce în cea mai mizerã ºi mai

de dispreþuit servitute, aceasta
este, aº spune eu, demonocraþia.
Distribuþia spectacolului creat
din textul inegalabil al lui
Dostoievski, cât ºi ordinea scenelor
dramatizate a fost urmãtoarea:
Târgoveþii - scenã de grup: Maria
Timofeevna  ªatov  Daºa (Mãlina
Tomoiagã, Mihai Cãpãþânã,
Carolina Vasile), Maria Timofeevna
 ªatov  Daºa (Gina Pitulea, Mihai
Cãpãþânã, Aniºoara Doroftei),
Târgoveþii - scenã de grup.
Partea I a examenului a cuprins
scenele: Stavroghin - Piotr
Verhovenski (Adrian Bogdan, Ninel
Petrache), Stavroghin  Daºa
(Adrian Bogdan, Carolina Vasile),
Stavroghin - Piotr Verhovenski
(Dan Murzea, Ninel Petrache),
Stavroghin  Daºa (Dan Murzea,
Andreea Cauc), Stavroghin 
Kirillov (Adrian Bogdan, Gabriel
Costan), Stavroghin  ªatov
(Adrian Bogdan, Mihai Cãpãþânã),
Stavroghin - Maria Timofeevna
(Adrian
Bogdan,
Mãlina
Tomoiagã), Stavroghin  Kirillov
(Dan Murzea, Gabriel Costan),
Stavroghin -Maria Timofeevna
(Dan Murzea, Gina Pitulea).
Partea a II a examenului a avut
în componenþã urmãtoarele scene
din dramatizarea prof. univ. dr. HC
Adriana
Marina
Popovici:
Stavroghin  Kirillov (Adrian
Bogdan,
Gabriel
Costan),
Stavroghin  Daºa (Adrian Bogdan,
Carolina Vasile), Stavroghin 
Kirillov (Dan Murzea, Gabriel
Costan), Stavroghin  Daºa (Dan
Murzea, Aniºoara Doroftei),
Stavroghin  Daºa (Dan Murzea,

Andreea Cauc), Piotr Verhovenski 
Kirillov (Ninel Petrache, Gabriel
Costan), Piotr Verhovenski  ªatov
(Ninel Petrache, Mihai Cãpãþânã),
La ai noºtri (scenã de grup: Piotr
Verhovenski - Ninel Petrache,
Stavroghin - Adrian Bogdan,
Sigaliov - Gabriel Costan, ªatov Mihai Cãpãþânã, Virghinskaia Aniºoara Doroftei; scenã Stavroghin
- Piotr Verhovenski (Adrian Bogdan,
Ninel Petrache); Stavroghin - Liza
(apoi Daºa ºi Piotr Verhovenski:
Dan Murzea, Iulia Dumitru, Andreea
Cauc, Ninel Petrache ; ªatov  Maria
ªatova (Mihai Cãpãþânã, Diana
Leonte), ªatov  Kirillov (Mihai
Cãpãþânã, Gabriel Costan), ªatov 
Daºa - Kirillov (apoi Piotr
Verhovenski, cu: Mihai Cãpãþânã,

Carolina Vasile, Gabriel Costan ºi
Ninel Petrache), scena Piotr
Verhovenski  Kirillov (Ninel
Petrache, Gabriel Costan), ªatov
- Maria ªatova (apoi, moaºa
Virghinskaia, cu: Mihai Cãpãþânã,
Diana Leonte ºi Aniºoara
Doroftei).
O bucurie cu care nu te
întâlneºti des ne-a fost oferitã de
prof.univ. dr. HC Adriana Marina
Popovici, coordonatoarea anului
II, Ciclul II Bologna a catedrei de
Arta Actorului din Cadrul
Facultãþii de Arte a Universitãþii
Spiru Haret, într-o zi de sfârºit de
sãptãmânã cu miros de flori de soc
ºi iasomie, aici, la sediul Facultãþii
de Arte din Palatul Sporturilor ºi
Culturii din Parcul Tineretului.
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OPINIA NAÞIONALÃ

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
pentru anul de învãþãmânt 2011-2012
Universitatea Spiru Haret este, potrivit Legii nr. 443 din 5 iulie 2002,
instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat ºi
de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt.
Universitatea Spiru Haret, are drept fundament autonomia universitarã
ºi proprietatea privatã, garantatã de Constituþia României.
Universitatea Spiru Haret organizeazã studii universitare de licenþã ºi
masterat, în acord cu prevederile Cartei Bologna, a cãrei semnatarã este,
ºi cu programele de studii ale Ariei Europene a Învãþãmântului Superior.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa, 25 de facultãþi
cu 53 de specializãri, acreditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu.
Universitatea Spiru Haret are în proprietate spaþii adecvate pentru
desfãºurarea, în condiþii optime, a procesului de învãþãmânt, a activitãþii
de cercetare ºtiinþificã, cultural-educative ºi sportive în Bucureºti, la
Constanþa, Câmpulung-Muscel, Craiova, Braºov, Râmnicu-Vâlcea, Blaj.
Universitatea dispune 45 de imobile cu o suprafaþã de circa 150 000 mp,
110 amfiteatre ºi sãli de curs, 496 de sãli de seminar, peste 130 de
laboratoare, 19 biblioteci cu 56 sãli de lecturã, care dispun de peste 200.000
de volume (în majoritate manuale, cursuri, tratate ºi cãrþi de specialitate).
Haretiºtii beneficiazã de Clubul Universitãþii Spiru Haret. Cãminele
Universitãþii, situate în Bucureºti, totalizeazã peste 1200 de locuri.
Universitatea oferã studenþilor condiþii deosebite pentru practicarea
activitãþilor sportive în cadrul Complexului Sportiv propriu, care

cuprinde un stadion, cu o capacitate de 10.000 de locuri, terenuri de fotbal,
tenis, volei, handbal ºi baschet etc.
Studenþii ºi masteranzii au la dispoziþie urmãtoarele categorii de resurse:
 platforma de e-learning Blackboard, susþinutã de o dotare adecvatã
cu peste 10.000 de computere de ultimã generaþie;
 emisiuni-consultaþii transmise prin posturile proprii de televiziune,
România de Mâine Educaþional ºi Cultural, ºi radio, România de Mâine Student FM;
 carte tipãritã - manuale, cursuri, tratate - asiguratã prin Editura ºi
Tipografia Fundaþiei România de Mâine; achiziþia de carte este
subvenþionatã cu 30%;
 un bogat fond de carte din literatura de specialitate din þarã ºi
strãinãtate;
 ziare ºi reviste, între care ºi publicaþia proprie - sãptãmânalul Opinia
naþionalã, aflate în bibliotecile facultãþilor. Anual, Universitatea Spiru Haret
editeazã revistele Analele Universitãþii Spiru Haret, pentru 15 specializãri.
Toate sunt acreditate CNCSIS ºi au cotaþii de la D la B+.
Universitatea Spiru Haret a încheiat peste 50 de acorduri
interuniversitare, cu universitãþi din întreaga lume, ce prevãd schimburi de
profesori, cercetãtori ºi studenþi pentru stagii didactice, susþinere de cursuri
ºi conferinþe, proiecte comune de cercetare, schimb de publicaþii etc., precum
ºi acorduri de parteneriat ERASMUS cu 16 universitãþi europene.

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti
ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti
telefoane: 021 334 44 19; 021 334 62 05, fax: 021 334.52.63
e-mail: drept_decanat@spiruharet.ro; ushdrept_master@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã
 Drept, 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 Administraþie publicã, 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile

 Ajunºi la finalul studiilor, avem obligaþia de-a mulþumi tuturor
cadrelor didactice care, pe durata studiilor universitare, prin talentul,

dãruirea ºi perseverenþa lor, garanteazã superioritatea ºi calitatea
pregãtirii studenþilor, viitori absolvenþi, care au urmat ºi absolvit
prestigioasa Universitate Spiru Haret  în întregul sãu, lucru extraordinar
ºi care, în perioada urmãtoare, va face dovezi indubitabile calitativ pentru
a asigura evoluþia României în interior ºi în cadrul Uniunii Europene
Mirela Claudia Paula COSTINIU, absolvent, promoþia 2011
Astãzi este un moment de sfârºit ºi totodatã un nou început, o nouã viaþã
ne aºteaptã. Este momentul când cele acumulate pe bãncile ºcolii vor fi puse
în practicã ºi vor legitima valorile câºtigate pe timpul facultãþii. Noi avem
astãzi nu doar pregãtirea necesarã unor buni specialiºti, ci ºi capacitatea de a
reuºi în viaþã. Cu siguranþã, dupã numeroasele examene prin care am trecut ºi
experienþã cãpãtatã în anii de facultate, suntem pregãtiþi sã facem faþã
obstacolelor care ne vor aºtepta de acum înainte!
Daria Maria TUDOR, absolvent, promoþia 2011
Le mulþumesc profesorilor pentru cã timp de patru ani ne-au fost mentori,
ne-au împãrtãºit din experienþa lor, ne-au pregãtit ºi instruit cu bucurie în
suflet ºtiind cã în cele din urmã ne vor preda ºtafeta, urmând ca ºi noi sã
purtãm pe umeri responsabilitatea de a învãþa într-o bunã zi, la rândul nostru,
pe alþii. Munca pe care am depus-o pânã acum reprezintã o micã parte din
ceea ce vom avea de fãcut pe mai departe fiecare dintre voi alegând în
funcþie de dorinþã ori de necesitate profesia pe care doriþi sã o urmaþi.
Cristian TUDORACHE, absolvent, promoþia 2011





Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Bucureºti ºi-a propus sã
realizeze o pregãtire profesionalã, ºtiinþificã ºi practicã de performanþã a
studenþilor sãi, astfel încât aceºtia sã facã faþã cerinþelor tot mai ridicate
ale pieþei muncii.
În acest context, obiectivul principal al Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, administraþie, avocaturã, cercetare
ºtiinþificã, diplomaþie.
Rezultatele bune obþinute de facultate au fost posibile datoritã
condiþiilor de studiu existente ºi eforturilor constante ale corpului
profesoral ºi ale studenþilor pentru realizarea unui învãþãmânt de þinutã,
la nivelul celor mai înalte exigenþe.
Prin discipline alese cu atenþie, bine structurate, planul de învãþãmânt
este caracterizat atât prin stabilitate ºi continuitate, cât ºi prin flexibilitate
ºi adaptabilitate la cerinþele mediului economico-social actual. Acest plan
prezintã o structurã ºi o alocare a fondului de timp ce permite realizarea
obiectivelor ºi misiunii facultãþii, la standarde europene, disciplinele ºi
modulele specifice fiind astfel alese, încât sã rãspundã cerinþelor acquisului comunitar, prezentãrii mecanismelor ºi instituþiilor europene.
Pentru toate disciplinele existã programe analitice, corespunzãtor
structurate ºi bine delimitate. Disciplinele cuprinse în planul de învãþãmânt
sunt acoperite cu manuale ºi cursuri universitare elaborate de cadrele
didactice titulare, apãrute la Editura Fundaþiei România de Mâine.
Materialul didactic faciliteazã studenþilor facultãþii studiul individual al
disciplinelor predate, fie la biblioteca facultãþii, fie la domiciliu. Mai mult,
cursurile, manualele ºi în general, cãrþile de specialitate publicate de Editura
Fundaþiei România de Mâine pot fi achiziþionate de cãtre studenþii facultãþii,
indiferent de forma de învãþãmânt, cu o reducere de 30%.

Prof.univ.dr. Lazãr CÂRJAN, decan

Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea
Str. General Praporgescu, nr.22
telefoane: 0250 73 30 74; 0250 73 30 17
e-mail: ushcvl@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
 Finanþe ºi bãnci
Pentru realizarea misiunii sale, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Râmnicu Vâlcea ºi-a stabilit urmãtoarele obiective: (a) crearea ºi organizarea
cadrului juridic ºi instituþional necesar desfãºurãrii activitãþilor didactice
(predare, învãþare, evaluare, cercetare ºtiinþificã) pentru un proces de
învãþãmânt superior de performanþã; (b) modernizarea permanentã a
procesului de învãþãmânt (programe de studii universitare diversificate, în
strânsã legãturã cu progresul unei societãþi informatizate, bazatã pe cunoºtinþe,
cu cerinþele vieþii socio-economice); (c) asumarea principiului calitãþii în
întreaga activitate desfãºuratã de Facultate; (d) dezvoltarea unei activitãþi de
cercetare ºtiinþificã care sã contribuie la rezolvarea unor probleme cu care se
confruntã agenþii economici, cu precãdere a celor din judeþul Vâlcea:
elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri europene, realizarea de
analize pertinente privind managementul financiar-contabil, managementul
resurselor umane în condiþiile unei societãþi a cunoaºterii, proiectare de sisteme
informatice de gestiune integrate, analize financiare ºi fiscale, modalitãþi de
îmbunãtãþire a activitãþilor din instituþiile financiar-bancare, de credit ºi
asigurãri; toate aceste activitãþi de cercetare sunt posibil de dezvoltat doar
prin implicarea plenarã a cadrelor didactice ºi studenþilor; (e) autoevaluarea/
evaluarea periodicã a activitãþii didactice ºi de cercetare ºtiinþificã, þinând
cont de standardele ºi indicatorii de performanþã care asigurã calitatea
procesului de învãþãmânt ºi a cercetãrii ºtiinþifice; (f) promovarea ºi
dezvoltarea programelor de mobilitãþi naþionale ºi internaþionale ale
studenþilor ºi cadrelor didactice; (g) actualizarea informaþiilor în vederea
respectãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, toleranþei,
colaborãrii; (h) realizarea de activitãþi, acþiuni ºi demersuri de editare ºi
promovare, pe plan naþional, dar ºi internaþional, de lucrãri ºtiinþifice de
calitate, atât ale cadrelor didactice, cât ºi ale studenþilor; (i) pãstrarea relaþiilor
de ordin profesional ºi ºtiinþific cu toþi absolvenþii Facultãþii.
Încã de la înfiinþarea Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe, conducerea
acesteia s-a preocupat de asigurarea unui corp competent de specialiºti,
care sã îndeplineascã cerinþele legale pentru ocuparea posturilor didactice,
reuºind astfel sã beneficieze de prestaþiile unor reputate cadre didactice cu
grade universitare de profesor, conferenþiar, lector ºi asistent. Între profesorii
de prestigiu care au predat ºi predau la Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Rm. Vâcea se numãrã: prof. univ. dr. Ghe. Zaman, membru corespondent
al Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr. Emil Dinga, prof. univ. dr. Fãnel
Iacobescu, director la Institutul Român de Metrologie, prof. univ. dr.
Alexandru Popescu-Mihãeºti, conf. univ. dr. Luminiþa Ionescu, decan
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea, conf. univ. dr. Cristache
Ristea, director la Centrul de formare profesionalã Râºnov etc.

Facultatea de Litere
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti
telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
e-mail: ushllr@spiruharet.ro; ushlls@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 Limba ºi Literatura Modernã (Francezã)  Limba ºi Literatura Modernã
(Englezã, Germanã, Spaniolã, Italianã, Rusã, Clasicã - Latinã)
 Limba ºi Literatura Modernã (Englezã)  Limba ºi Literatura Modernã
(Francezã, Germanã, Spaniolã, Italianã, Rusã, Clasicã - Latinã)
 Limba ºi Literatura Modernã (Englezã, Francezã)  Limba ºi Literatura
Modernã (Japonezã)
 Limba ºi Literatura Modernã (Englezã, Francezã)  Limba ºi Literatura
Modernã (Arabã)
 Limba ºi Literatura Românã  Limba ºi Literatura Modernã (Englezã,
Francezã)

87% dintre absolvenþii noºtri lucreazã în locuri
de muncã corespunzãtoare pregãtirii lor

Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii Spiru Haret, prin varietatea
specializãrilor pe care le organizeazã, Englezã/Italianã, Englezã/
Germanã, Englezã/Spaniolã, Francezã/Spaniolã, Francezã/Italianã,
Francezã/Germanã, Românã/ Englezã, Românã/Francezã etc., oferã o
largã paletã de opþiuni profesionale, în domenii dintre cele mai diverse:
învãþãmânt, edituri, mass-media, agenþii, firme etc.
Din statisticile pe care le deþinem, reiese cã 87% dintre absolvenþii
noºtri lucreazã în domeniile menþionate, unde ocupã locuri de muncã
corespunzãtoare pregãtirii lor. Cea mai mare parte a absolvenþilor
ciclului I pot continua studiile de masterat organizate de facultatea
noastrã sau în strãinãtate (Anglia, Franþa. Spania, Italia etc.).

Lect. univ.dr. Tamara CEBAN, decanul Facultãþii de Litere

Care este misiunea Facultãþii de Litere?
Misiunea rezultã clar din planul de învãþãmânt, din structura
activitãþilor desfãºurate ºi din conþinutul ºi din rezultatele procesului
didactic ºi de cercetare. În cadrul primului ciclu de trei ani, se asigurã o
solidã pregãtire în domeniul filologic, în baza cãreia absolventul poate
sã opteze între profesii diverse, care au la bazã, în mod prioritar, una
dintre componentele dublei specializãri sau se situeazã la interferenþa
acestora. Domeniile sunt învãþãmânt, ºtiinþã, culturã, dar nu sunt excluse
nici domenii precum presa, comunicarea, relaþiile publice, studiile
culturale, relaþiile europene. Modulul psihopedagogic reprezintã, de
asemenea, o oportunitate pentru studenþii care se pregãtesc pentru cariera
didacticã, iar parcurgerea disciplinelor pe care acesta le cuprinde le conferã
dreptul de a preda în învãþãmânt. În acelaºi timp, în concordanþã cu
cadrul naþional al calificãrilor, absolvenþii facultãþii noastre pot fi
angajaþi ca purtãtori de cuvânt, referenþi de specialitate, creatori de
publicitate, cercetãtori în domeniul comparãrii limbilor în contact sau în
sfera literaturii, documentariºti/redactori în edituri, presã, radio,
televiziuni, agenþii de publicitate, traducãtori-interpreþi, ghizi, consilieri
culturali ºi de relaþii internaþionale, secretari de redacþie etc. Peste 50%
dintre absolvenþii noºtri sunt cadre didactice în învãþãmântul
În cadrul Facultãþii Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea, cursurile se preuniversitar, iar o parte mai micã îºi desfãºoarã activitatea în firme din
desfãºoarã într-un program flexibil, atractiv, cursurile sunt plãcute ºi domeniul editorial, media, cultural-educativ, traduceri, resurse umane etc.
instructive, interesante ºi pe înþelesul nostru. Profesorii sunt oameni de nota
1000, sunt foarte pregãtiþi în materiile dânºilor, sunt foarte înþelegãtori,
nu cum sunt profesorii de la liceu. Pãrerea mea este cã se meritã ca ceilalþi
viitori studenþi sã se înscrie la Facultatea noastrã, pentru cã au ce învãþa ºi Strada Turnului nr. 5, Braºov
pentru cã toate cursurile sunt foarte interesante ºi profesorii super...
telefoane: 0268 54 80 44, 0268 46 20 66
Anica Lucia TÃTAR, anul III e-mail: ushmbv@spiruharet.ro
Aici am învãþat multe discipline interesante, ca de exemplu
Informatica, Fiscalitatea, Contabilitatea ºi, respectiv, multe discipline
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
bazate pe finanþe. Domnii profesori sunt foarte calzi cu noi, explicaþiile
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
sunt clare, datoritã dânºilor am învãþat multe. Spre deosebire de liceul  Management
unde am învãþat, laboratoarele de informaticã sunt foarte performante,  Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune
bibliotecile sunt foarte bine dotate,iar sãlile de cursuri sunt foarte
spaþioase. VÃ MULTUMESC!
Ion-Darius BUTUC, anul III
La facultate existã o bazã materialã bine pusã la punct, laboratoare de
informaticã bine dotate cu calculatoare, bibliotecã cu fond de carte de excepþie
ºi sãli de curs ºi de seminar foarte civilizate. Cadrele didactice au o pregãtire
foarte bunã ºi pot transmite informaþii necesare unei bune pregãtiri a studenþilor.
Dumitru-Daniel POPA anul III
În cadrul specializãrii Finanþe ºi Bãnci am avut activitãþi de studiu
frumoase, am dezbãtut materii interesante ºi de actualitate. Facultatea este
dotatã cu bibliotecã proprie, cu laboratoare de informaticã dotate cu
calculatoare performante, cu sãli de clasã pentru cursuri ºi seminarii spaþioase.
Din punctul meu de vedere, facultatea are cei mai buni profesori din punct de
vedere profesional ºi oameni de la care am avut foarte multe de învãþat.
Adrian Constantin VLADU, anul III

Cum asigurãm calitatea procesului de învãþãmânt ?
Semnificative în demersul continuu ºi constructiv de creºtere a calitãþii
procesului de învãþãmânt la facultatea noastrã sunt:  planul de învãþãmânt
modern ºi flexibil, permanent adecvat cerinþelor pieþei muncii;  atenþia sporitã
studiului concret al limbilor strãine în cadrul cursului practic;  oportunitãþile
extraordinare de studiu în strãinãtate prin acordurile Erasmus încheiate între
Universitatea Spiru Haret ºi Universitãþi de prestigiu din Italia (Veneþia),
Belgia (Liège), Austria (Viena), Salamanca (Spania) în virtutea cãrora studenþii
haretiºti pot obþine burse de studiu de la 3 luni la 1 an;  ºansa pentru tineri de
a ocupa cu succes locuri de muncã în domeniul învãþãmântului preuniversitar
ºi universitar, în instituþii de stat ºi în firme, în edituri, în presã, la radio sau la
posturi TV, manageri, traducãtori ºi translatori.
Ce profesori predau la facultatea noastrã?
Facultatea de Litere are un corp didactic  profesori, conferenþiari,
lectori, asistenþi  valoros, format din specialiºti recunoscuþi în domeniile
în care activeazã. Unii dintre ei sunt membri ai unor societãþi academice
din þarã ºi din strãinãtate, având rezultate remarcabile în viaþa ºtiinþificã
(premii ale Academiei Române), fiind coautori la tratate ºi autori de cãrþi,
lucrãri de specialitate, monografii, articole ºi studii apreciate pe plan
naþional ºi internaþional, participând activ la numeroase manifestãri
ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate.
Cadrele didactice deruleazã proiecte naþionale ºi internaþionale prin
acorduri de parteneriat: Studii de gen ºi roluri de gen în România cu
Universitatea din Viena; Continuitãþi ºi disparitãþi: geneza ºi dezvoltarea
enclavelor lingvistice din perspectivã cu Universitatea din Viena;
Eficientizarea genurilor scrise, proiect COST (Reþeaua de Cercetare
Europeanã - Action IS0703); Sources linguistiques et historiques du sudest européen cu Institutul de Studii Sud-Est Europene ºi Institutul de
Lingvisticã al Academiei din St. Petersburg; Dicþionar frazeologic
poliglot; Francofonie pluridisciplinara cu AML din Belgia; Scriitori
români de expresie francezã cu AML din Belgia etc.
Colocviile organizate de cadrele didactice: Le dialogue des cultures
chez les écrivains balkaniques dexpression française (2008); Les
écrivains du Sud-Est européen en quête didentité (2009); Lécrire et
lécriture des écrivains roumains dexpression française (2010) cu
participanþi din România, Albania, Bulgaria, Canada, Franþa, Republica
Moldova, Monaco, Noua Zeelandã, SUA,
Cercetarea ºtiinþificã a cadrelor didactice este coordonata de Centrul
de Studii Multilingvistice ºi Interculturale (CSMI) ºi materializatã în
publicaþii în domeniile: lingvisticã, literaturã, studii culturale,
traductologie, didacticã.
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În numerele urmãtoare continuãm prezentarea facultãþilor
din cadrul Universitãþii Spiru Haret

Misiunea de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã asumatã de cãtre
Facultatea de Management se referã la:  formarea de specialiºti în domeniul
managementului, competitivi pe piaþa internã ºi internaþionalã a muncii;
 perfecþionarea procesului instructiv  educativ al studenþilor prin folosirea
unor metode ºi tehnici de predare-învãþare adecvate managementului;
 promovarea cercetãrii ºtiinþifice de profil, adecvatã problemelor cu care
se confruntã societatea româneascã, competitivã, pe plan naþional ºi
internaþional, în cadrul simpozioanelor ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale,
precum ºi publicarea de lucrãri în reviste de profil;  realizarea unui
permanent transfer de cunoºtinþe de specialitate, spre comunitate ºi mediul
de afaceri, prin urmãrirea activitãþii absolvenþilor la beneficiari ºi încheierea
de convenþii de consultanþã cu mediul de afaceri.
Sub aspect didactic, Facultatea de Management vizeazã asigurarea unei
pregãtiri profesionale de nivel ridicat pentru absolvenþi, urmãrind atingerea
urmãtoarelor obiective: a) pregãtirea cadrului necesar înþelegerii
mecanismelor de funcþionare, a strategiilor, tehnicilor ºi instrumentelor
specifice managementului; b) explicarea conceptelor economice, a relaþiilor,
a unor procese ºi decizii fundamentale de naturã economicã, financiarã,
monetarã ºi chiar de naturã psihologicã ce dau conþinut acþiunilor

manageriale; c) cunoaºterea problematicii managementului, a metodelor,
procedeelor ºi tehnicilor în domeniu, a reglementãrilor ºi a instituþiilor,
atât la nivelul administraþiei centrale de stat, cât ºi la nivelul autoritãþilor
locale; d) însuºirea strategiilor ºi politicilor manageriale, garanþia unui
management de succes a oricãrei entitãþi economice; e) explicarea
modalitãþilor de organizare ºi funcþionare a sistemului managerial ºi
dobândirea cunoºtinþelor necesare pentru realizarea acþiunilor specifice.
Prin conþinutul Planului de învãþãmânt ºi al Programelor analitice,
programul de studii universitare de licenþã Management asigurã
absolvenþilor competenþe compatibile cu o serie de calificãri prevãzute
în Codificarea ocupaþiilor din România (COR), precum:  consilier /
expert / inspector /referent economist în management;  consultant în
management;  cercetãtor economist în management;  asistent cercetãtor
economist în management.
Activitatea de cercetare ºtiinþificã
Activitatea de cercetare ºtiinþificã este o componentã importantã a
procesului de învãþãmânt, facultatea dispunând de un Centru de Cercetare
în Management (CCM) Braºov.
Centrul de Cercetãri în Management al Facultãþii de Management
Braºov a Universitãþii Spiru Haret (CCMBv) funcþioneazã din anul 2008,
pe baza Hotãrârii Senatului Universitãþii. Acesta dispune de o
infrastructurã de cercetare-dezvoltare proprie.
Centrul este o instituþie autonomã de cercetare, sub auspiciile cãreia
îºi desfãºoarã activitatea de cercetare ºtiinþificã cadre universitare,
doctoranzi, cercetãtori asociaþi, masteranzi ºi studenþi ai facultãþii.
Centrul de Cercetãri în Management este structurat în douã
departamente de cercetare, care reprezintã principalele direcþii de interes
ale facultãþii:  Management;  Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune.
În sfera didacticã ºi în cea de cercetare ºtiinþificã, Facultatea de
Management are legãturi de colaborare cu numeroºi parteneri interni,
printre care: Institutul Naþional de Cercetãri în Economie al Academiei
Române, Academia de Studii Economice, Bucureºti/Facultatea de
Management, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu/Facultatea de ªtiinþe
Economice, Universitatea Transilvania, Braºov/ Facultatea de ªtiinþe
Economice. De asemenea, Facultatea de Management a încheiat
parteneriate cu universitãþi din: S.U.A., Franþa, Polonia, Ucraina,
Republica Moldova, China, Rusia ºi Letonia, pe baza cãrora se deruleazã
numeroase activitãþi de cercetare ºtiinþifica, schimburi de experienþã,
activitãþi în comun în plan didactic ºi nu numai.
Facultatea de Management are o publicaþie proprie, Review of General
Management, clasificatã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior (CNCSIS) în categoria B+ ºi indexatã în ºase baze de
date internaþionale. Revista apare sub patronajul Societãþii Academice de
Management din România (SAMRO) ºi oferã un larg spaþiu editorial studiilor
ºi cercetãrilor elaborate de profesori, cercetãtori, masteranzi, studenþi,
întreprinzãtori ºi alþi specialiºti interesaþi de domeniul managementului.

