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În viziunea lui Mihai Eminescu,
domniile lui Al. I. Cuza ºi Carol I
Prof.univ.dr. Nicolae ISAR
Aºa cum se ºtie, în publicistica eminescianã
interesul pentru generaþia de la 1848 s-a bifurcat în
douã: pe de o parte, o criticã cu aprecieri frumoase
nu numai pentru Al. I. Cuza ºi M. Kogãlniceanu,
fãuritorii marilor reforme, care au marcat edificarea
statului român modern, ci ºi pentru alþi reprezentanþi
ai acestei generaþii, unii dispãruþi la data scrierilor
poetului, precum N. Bãlcescu, C. Negri º.a.; pe de
altã parte, o criticã virulentã la adresa politicienilor
liberali-radicali, aflaþi la putere în anii 1876-1888,
rãstimp care coincide cu etapa de glorie a publicisticii
politice eminesciene.
Este evident cã marile evenimente ºi
probleme ale epocii moderne, care au stat sub
semnul implicãrii acestei generaþii, Revoluþia de
la 1848, Unirea Principatelor, dar mai ales
domnia lui Al. I. Cuza, cu toate aspectele sale,
s-au aflat în atenþia poetului, aºa dupã cum
publicistica lui s-a oprit, cu sãgeþi vitriolante,
asupra tranziþiei de la regimul politic al lui Al.
I. Cuza la cel din timpul lui Carol I.
Sã remarcãm numai aici paginile pline de
cãldurã închinate de Eminescu lui Nicolae
Bãlcescu, considerat una dintre cele mai luminate
ºi reprezentative figuri ale acestei generaþii.
Pe marginea anunþatei apariþii a operei lui
N. Bãlcescu, Istoria lui Mihai Vodã Viteazul,
între altele, în cunoscuta publicaþie, Timpul,
sub titlul, Bãlcescu ºi urmaºii sãi, Eminescu
scria: Se ºtie neobositul zel cu care acest bãrbat,
plin de inimã ºi înzestrat de naturã c-o minte
pãtrunzãtoare ºi c-o fantezie energicã, au lucrat
la istoria lui Mihai Vodã. Din sute de cãrþi ºi
documente el a cules c-o adevãratã avariþie

pentru gloria naþiei româneºti toate culorile din
relaþii ºi notiþe cu cari apoi au zugrãvit acea
icoanã mãreaþã din care figura voievodului
românesc iese în prosceniu, vitejeascã ºi mândrã
ºi vrednicã de a se coborî din strãlucita viþã a
Basarabilor. Cât priveºte limba lui Bãlcescu,
scrie poetul mai departe, ea este culmea la care
au ajuns românimea îndeobºte de la 1560 ºi pânã
astãzi, o limbã precum au scris-o Alecsandri,
Const. Negruzzi, Donici, ºi care astãzi e aproape
uitatã ºi înlocuitã prin «pãsãreasca» gazetarilor.
Îndemnul adresat contemporanilor, trimiþând
la cartea care urma sã aparã, este cât se poate de
semnificativ pentru crezul poetului: Facã-se
aceastã scriere evanghelia neamului, fie
libertatea adevãratã idealul nostru, libertatea ce
se câºtigã prin muncã.
Referindu-se la lupta pentru Unirea
Principatelor, în mai multe rânduri, poetul a scris
despre Divanurile ad-hoc ºi despre personalitatea
fruntaºilor unioniºti, subliniind de fiecare datã, în
polemicã cu presa liberalã, rolul important pe care
l-au avut în miºcare, nu numai liderii liberali, ci ºi
unii fruntaºi conservatori, precum M. Costache
Europeanu º.a. În acest context, pagini de mare
fervoare patrioticã a închinat Eminescu fruntaºului
unionist, devenit ulterior colaborator apropiat al
domnitorului Cuza, Costache Negri. Cu prilejul
morþii acestuia, poetul aducea dispãrutului un frumos
omagiu, scriind: Constantin Negri reprezenta nu
numai cel mai curat patriotism ºi caracterul cel mai
dezinteresat, dar ºi o capacitate intelectualã
extraordinarã cãreia-i datorim, în bunã parte, toate
actele mari sãvârºite în istoria modernã a românilor.
Cu prilejul decesului generalului Ioan Gr. Ghica,
fiul domnitorului Moldovei din anii 1849-1856, de
asemenea, poetul aducea un frumos elogiu nu numai
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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

Citiþi ºi în pagina 8

D
E
C
E
S
Ã
F
I
I
S
T
U
D
E
N
T
H
A
R
E
T
I
S
T









SEDIUL CENTRAL:
str. Ion Ghica nr. 13,
sector 3, Bucureºti,
telefon:
021.455.10.00;
e-mail:
info@spiruharet.ro;
www.spiruharet.ro

Îmbunãtãþire continuã a calitãþii
în învãþãmântul superior
deschis ºi la distanþã
Se lanseazã proiectul Dezvoltarea ºi
implementarea unui sistem de monitorizare,
îmbunãtãþire continuã ºi evaluare a calitãþii în
învãþãmântul superior deschis ºi la distanþã pe
baza indicatorilor de performanþã ºi standardelor
internaþionale de calitate, realizat prin
cofinanþare din Fonduri Structurale Europene prin
POSDRU 2007  2013, Domeniul major de
intervenþie 1.2 Universitate pentru viitor, care
îºi propune sã vinã în sprijinul învãþãmântului
superior din România, oferind instrumente
inovative, integrate, bazate pe standardele de
excelenþã folosite la nivel european ºi
internaþional pentru dezvoltarea acestei forme de
învãþãmânt superior. (Pagina 3)
Proiectul este coordonat de cãtre Universitatea
Spiru Haret (beneficiarul proiectului) Parteneri:
Fundaþia ACADEMIA COMERCIALA Satu
Mare, Centrul pentru Dezvoltare ºi Inovaþie în
Educaþie -TEHNE Bucureºti ºi S.C. TUV Austria
- România, Bucureºti.
Educaþia este motorul dezvoltãrii umane! În
era cunoaºterii ºi a dezvoltãrii tehnologiei
informaþiei ºi comunicãrii procesul educaþional
tradiþional (faþã în faþã) este completat ºi/sau
înlocuit de Învãþãmântul Deschis ºi la Distanþã
(IDD) (incluzând e-learning) ca oportunitate
care oferã persoanei care învaþã posibilitatea de
a se integra in procesul educaþional atunci când
are timp, folosind ritmul propriu de învãþare ºi
din locaþia aleasã.

Grupul þintã este format din: experþi în
evaluare ºi acreditare din comisiile de asigurare
a calitãþii în învãþãmântul superior, la nivel
naþional, membri ai comisiilor de asigurare a
calitãþii la nivel de universitate/facultate, membri
ai comisiilor/structurilor de conducere din
universitãþi ºi facultãþi, personal cu funcþii de
conducere, monitorizare, evaluare ºi control în
învãþãmântul superior, personal implicat în
dezvoltarea ºi managementul calificãrilor ºi
Cadrului Naþional al Calificãrilor în Învãþãmântul
Superior, la nivel de sistem, personal implicat în
elaborarea politicilor în învãþãmântul superior,
personalul implicat în dezvoltarea ºi
managementul calificãrilor la nivel de
universitate/facultate, studenþi, personal implicat
în dezvoltarea programelor de studii universitare.
Obiectivul general al acestui proiect îl constituie
îmbunãtãþirea calitãþii învãþãmântului superior din
România prin formularea, validarea ºi instituirea
unei metodologii ºi a unor proceduri de monitorizare,
îmbunãtãþire ºi evaluare a învãþãmântului deschis
ºi la distanþã (IDD) în conformitate cu standardele
internaþionale specifice de calitate.
Acest obiectiv derivã din Agenda Lisabona
ºi din cerinþele societãþii bazate pe cunoaºtere
care implicã pregãtirea unor specialiºti cu înaltã
calificare, capabili sã înveþe pe tot parcursul
vieþii (life long learning) ºi în diverse contexte
de formare ºi instruire, adecvate secolului XXI.

(Continuare în pag.4)




Ca absolvent al Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung-Muºcel, actualmente masterand,
pot sã afirm, cã dotarea materialã necesarã desfãºurãrii procesului educaþional este complexã; de
asemenea, în bibliotecã se gãsesc volumele necesare informãrii ºi documentãrii pentru studierea
suplimentarã ºi intocmirea lucrãrilor ce sunt solicitate de cãtre cadrele didactice.
Referitor la cadrele didactice pot aduce doar cuvinte de laudã, pentru cã sunt bine pregãtite ºi totdeauna
au fost prezente în faþa noastrã cu informaþii necesare întregirii bagajului de cunoºtinþe; de asemenea,
relaþiile ce s-au dezvoltat au fost cordiale.
Recomand ºi altora înscrierea la aceastã facultate, una care ºi-a câºtigat renumele ºi prestigiul.
Cãtãlin NECULA, masterand, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung-Muscel
Sunt mândrã pentru cã am absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil Constanþa ºi doresc
sã împãrtãºesc tuturor emoþiile, amintirile plãcute, momentele inedite care au marcat viaþa mea de
student ºi care mi-au deschis calea spre cariera de manager. Îmi amintesc orele de curs, examenele,
momentele când totul pãrea a fi prea dificil, dar ºi încurajãrile profesorilor mei, ajutorul acestora,
implicarea dumnealor în formarea mea nu numai ca specialist, dar ºi ca personalitate puternicã. Pentru
absolventul care sunt astãzi doresc sã mulþumesc tuturor cadrelor didactice, care m-au susþinut în efortul
depus pe parcursul anilor de studiu, al cãror ajutor a constat nu numai în indicaþiile specifice cursurilor,
dar ºi în exemplul pe care dânºii mi l-au oferit referitor la ceea ce înseamnã a fi un profesionist!
Mariana SOLOMON (BORCEA), absolvent, specializarea  Management

Nicolae MAREª
(Continuare în pag.4)

La Salonul Internaþional de Invenþii
de la Geneva, 6-10 aprilie 2011,
cercetãtorii români au câºtigat
49 de medalii. Printre invenþiile
premiate s-a aflat ºi
Pat Rabatabil Manual, aparþinând
absolventului Facultãþii de
Matematicã ºi Informaticã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
promoþia 2007, Claudiu Apostol
Nicolescu, pe care vi l-am prezentat
ºi în Opinia naþionalã nr.515,
din 13 dec.2010, care a fost premiatã
cu medalia de bronz.
Reamintim cã absolventul nostru a
primit ºi medalia de argint la salonul
de invenþii INVENTIKA 2009,
precum ºi brevet de invenþie eliberat
de OSIM.



Îmi place sã particip la cursurile ºi seminariile organizate într-o manierã dinamicã ºi orientate spre
aplicaþii practice. De asemenea, îmi place atmosfera de colaborare care se creeazã la cele mai multe
dintre activitãþile didactice. Dupã prima experienþã a examenelor date prin intermediul platformei
e-learning Blackboard pot spune cã, într-adevãr, simt cã învãþ într-o universitate europeanã!
Raluca IONESCU  student anul I, specializarea  Finanþe-Bãnci
Facultatea de Management Financiar Contabil, Constanþa
Dupã absolvirea cursurilor Facultãþii, pe baza pregãtirii ºi a cunoºtinþelor dobândite, am trecut în corpul
ofiþerilor din cadrul Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor, unde am ocupat diferite funcþii de îndrumare,
sprijin ºi control, în prezent fiind directorul Penitenciarului Tg.-Jiu. Cunoºtinþele pe care le-am acumulat în
timpul studiilor la Facultate m-au ajutat atât la promovare, cât, mai ales, la desfãºurarea activitãþilor zilnice.
Pe timpul studiilor am beneficiat de pregãtirea ºi experienþa practicã a cadrelor didactice, majoritatea
fiind practicieni în domeniul ºtiinþelor juridice, motiv pentru care sunt în mãsurã sã recomand tuturor
tinerilor care doresc sã se pregãteascã pentru a deveni juriºti sã se înscrie ºi sã urmeze cursurile Facultãþii
de Drept ºi Administraþie Publicã Craiova din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Constantin, BALA, absolvent al Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Craiova

Trecerea în eternitate a scriitorului ºi
diplomatului Lucian Blga, în urmã cu
cincizeci de ani, la 6 mai 1961, constituie
un bun prilej pentru a pune în luminã unele
aspecte încã nepuse suficient în valoare,
legate de relaþia autorului Poemelor luminii
cu Dascãlul Neamului.
Se ºtie cã textele primei sale plachete
de versuri au fost expediate, spre sfârºitul
rãzboiului, de Cornelia Brediceanu, prietena
ºi viitoare soþie a poetului, în manuscris,
profesorului Sextil Puºcariu de la
Universitatea din Cernãuþi. Aceasta, înainte
sã fi avut loc evenimentul de la Alba Iulia
de Unire cu þara, la care tânãrul student a
participat, împreunã cu locuitori din Sebeº,
deplasându-se de la mic la mare, la Bãlgrad
 cum îi spuneau Albei Iulii  în frunte cu
fratele ºi mentorul sãu, avocatul Lionel
Blaga, noul primar al urbei. Furat de
evenimente, deoarece poetul îºi dorea sã
gãseascã un moment cât mai propice pentru
debut, Blaga rãmâne plãcut impresionat, în
ianuarie 1919, când a aflat cã de la jumãtatea
lunii, S. Puºcariu începuse deja publicarea,
în Glasul Bucovinei din Cernãuþi, a
poemelor primite de la Cornelia Brediceanu.
Serialul debutase cu Eu nu strivesc
corola de lumini a lumii. Mai mult, primul
sãu editor a scris ºi un articol de
întâmpinare, sub titlul: Un poet: Lucian
Blaga.
Mãrturisirile poetului, lãsate în Hronicul
ºi cântecul vârstelor, sunt elocvente în ceea
ce priveºte încrederea pe care i-a dat-o
profesorul: din acel chip atât de elogios de
prezentare, cã: ceasul suna gândului sãu
spre dezlegare. Mai mult i-a simþit cuvintele:
ca o piatrã preþioasã ce ar voi sã se elibereze
din strângerea unui inel de rând, sãltându-i
juvenila conºtiinþa mai mult decât se
cuvenea.

Unde ne sunt
absolvenþii?

Mulþumesc cadrelor didactice din Facultatea de Matematicã ºi Informaticã pentru tot sprijinul pe
care ni l-au acordat ºi pentru cã au fost alãturi de noi pe tot acest parcurs. Nu ºtiu ce sã vã spun cã nu
mi-ar plãcea sau ce ar trebui schimbat la aceastã facultate, pentru cã, pentru mine a fost excepþionalã
încã de la început; ºi modul de predare ºi lucrãrile de laborator, la care am participat, au fost excepþionale.
Pãrerea mea este cã aceastã facultate trebuie sã meargã pe acelaºi principiu ºi înþelegere acordatã pânã
acum ºi sã continue la fel ºi, de ce nu, cu noi idei din partea studenþilor sau a profesorilor, dar, în acelaºi
timp, trebuie ca ºi studentul sã se intereseze, la rândul lui, de facultate.
Pentru candidaþi ºi pentru studenþii de anul I, mesajul meu este unul de bun venit ºi sã acorde încredere
acestei universitãþi, pentru cã au foarte multe de câºtigat.
ªtefan VESPE, Facultatea de Matematicã ºi Informaticã



generalului, ci ºi fostului domnitor, care contribuise
substanþial la pregãtirea Unirii principatelor.
Evident, însã, în publicistica eminescianã
spaþiul cel mai mare ºi mai important îl ocupã
paginile dedicate lui Al. I. Cuza, domnitorul Unirii
ºi al realizãrii marilor reforme, care au dus la
edificarea statului român modern. Este vorba de o
publicisticã pro-cuzistã cu o deosebitã semnificaþie
dacã avem în vedere faptul cã intervalul de timp
destinat elaborãrii acestor scrieri  mai ales anii
1876-1883, ºi cu unele reveniri chiar în anul 1889,
anul dramaticei dispariþii a poetului  corespunde
etapei unei maxime strãduinþe a clasei politice, care
a luat puterea în România dupã înlãturarea
domnitorului Cuza, în februarie 1866, de a
compromite numele acestuia, de a-i contesta opera,
deºi reformele sale continuã sã trãiascã, marcând
o primã etapã a modernizãrii României.

IORGA ªI BLAGA
sau
DESPRE DARUL
PE CARE ARDEALUL
L-A FÃCUT ROMÂNIEI

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 1 iunie  15 august; 1  30 septembrie

Diploma de bacalaureat
(sau diploma echivalentã
cu aceasta), în original (sau
adeverinþã eliberatã de liceu,
în original sau copie legalizatã,
pentru candidaþii care au
promovat examenul de
bacalaureat în anul 2011)
Certificatul de naºtere,
în copie (xerox)
Certificatul de cãsãtorie
(dacã este cazul),
în copie (xerox)
Adeverinþã medicalã tip
Copie dupã cartea
(buletinul) de identitate
3 fotografii tip carte
de identitate
Copie legalizatã dupã
diploma de bacalaureat,
însoþitã de adeverinþã eliberatã
de facultatea la care se aflã
diploma de bacalaureat în
original (pentru cei care
urmeazã a doua facultate).

15 ianuarie 1850  15 iunie 1889
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OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale



lector univ. drd. Mãdãlina VIZITEU

În dreptul Uniunii Europene, sediul materiei privind ajutorul de stat îl constituie, în principal, art. 107-109
(foste 87-89 TCE). În dreptul intern, reglementarea ajutorului de stat a avut ca determinare condiþionalitãþile convenite
prin Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre
ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin
Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993. Art. 69 ºi 70 din Acordul arãtat mai sus condiþionau integrarea economicã
a României în Comunitate de armonizarea legislaþiei sale cu cea a Comunitãþii, în special în domeniile în care se
extindea armonizarea, printre acestea aflându-se ºi regulile de concurenþã.
Student: Care sunt criteriile dupã care vor fi evaluate
Student: Care au fost soluþia ºi principiile degajate de Curtea
ajutoarele publice din România?
Europeanã de Justiþie?
Profesor: Dreptul aplicabil: parametrii de calcul trebuie sã fie
Profesor: În acord s-a prevãzut cã, în perioada asocierii, ajutoarele
publice din România vor fi evaluate în aceleaºi condiþii cu cele aplicabile
regiunilor Comunitãþii. Art. 64 alin.1 pct.1 din Acord prevedea cã sunt
incompatibile cu buna sa funcþionare ajutoarele publice acordate de
România în mãsura în care puteau sã afecteze comerþul între România ºi
Comunitate sau sã distorsioneze concurenþa prin favorizarea anumitor
întreprinderi sau producþiei de mãrfuri.
Observãm cã aceastã condiþionalitate reia, de fapt, prevederile din
Tratatul privind Uniunea Europeanã, în forma în vigoare la momentul
semnãrii. Astfel, art. 87 alin. (1) din Tratatul consolidat privind Uniunea
Europeanã dispune, dupã cum urmeazã: Cu excepþia derogãrilor
prevãzute de prezentul tratat sunt incompatibile cu piaþa comunã ajutoarele
acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formã,
care denatureazã sau ameninþã sã denatureze concurenþa prin favorizarea
anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în mãsura în
care acestea afecteazã schimburile comerciale dintre statele membre.

Student: Ce obligaþii concrete s-au stabilit, în acest sens,
pentru România?
Profesor: Pentru România, nr.143/1999 privind ajutorul de stat,

Acordul stabilea douã obligaþii
concrete: sã-ºi armonizeze legislaþia
cu cea a Comunitãþii Economice
Europene ºi sã ia mãsuri legislative
în privinþa ajutorului de stat.
Urmare a acestor condiþionalitãþi, România a adoptat Legea

lege care a fost modificatã ºi
completatã prin Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr. 97/2004.
Dupã aderare, competentã sã se
pronunþe
asupra
acordãrii
ajutoarelor de stat este Comisia
Uniunii Europene.

Student: Cum sunt privite ajutoarele de stat în Tratatul de la
Lisabona?
Profesor: Dupã adoptarea Tratatului de la Lisabona din 2007,

tratatele institutive au fost modificate, rezultând douã tratate: 1) Tratatul
privind Uniunea Europeanã ºi 2) Tratatul privind funcþionarea Uniunii
Europene. Tratatul CECO (Comunitatea Economicã a Cãrbunelui ºi
Oþelului), care a intrat în vigoare în 1953 ºi avea o valabilitate pentru 50
de ani, ºi-a încetat aplicabilitatea la sfârºitul anului 2002.
Textul art. 87 alin.1 din Tratat, cu o micã excepþie, în sensul cã în loc
de piaþa comunã se vorbeºte de piaþa internã, a rãmas neschimbat, însã a
fost renumerotat, devenind art.107 alin.1. Constatãm cã art. 87 se mãrgineºte
sã instituie incompatibilitatea ajutoarelor de stat care distorsioneazã sau
ameninþã sã distorsioneze concurenþa, fãrã sã le defineascã, pentru care a
fixat, însã, caracteristicile pentru identificarea lor.

Student: Care sunt elementele definitorii de identificare a
ajutoarelor de stat?
Profesor: Aceste elemente definitorii de identificare a ajutoarelor

de stat sunt:
- sursa de provenienþã  respectiv, sã fie acordat de stat sau din resurse
de stat;
- forma ajutorului nu este condiþionatã;
- consecinþele pe care trebuie sã le producã ajutorul de stat pentru a fi
considerat incompatibil cu piaþa internã sunt: sã distorsioneze sau sã
ameninþe concurenþa prin favorizarea participanþilor la piaþa internã sau
a producþiei unor bunuri; sã afecteze comerþul între statele membre.
În privinþa afectãrii, Curtea de Justiþie a Uniunii Europene a decis cã
determinarea pieþei unui produs examineazã dacã produsul în cauzã poate fi
individualizat prin caracteristici proprii faþã de alte produse similare, astfel
încât nu sunt substituibile ºi nu se aflã în concurenþã cu acestea. Este necesarã,
de asemenea, determinarea în fiecare caz în parte a pieþei geografice a
produsului respectiv, þinând cont de faptul cã, pentru a cãdea sub incidenþa
art. 82 TCE, concurenþa trebuie sã fie afectatã într-o parte substanþialã a
pieþei comune.(Cazul United Brands vs. Comisia, nr. 27/76/1978).

Student: Ne puteþi oferi un exemplu referitor la recunoaºterea
ajutorului de stat?
Profesor: Pentru recunoaºterea prin decret al Preºedintelui, 2/3 din

ajutorului de stat, un element
referenþial îl constituie Decizia Curþii
de Justiþie a Uniunii Europene datã
în cazul Enirisorse SpA/Ministerul
Finanþelor, Italia, din 27.11.2003.
Cazul: Enirisorse SpA/Ministerul
Finanþelor, Italia, recurs prealabil,
27 noiembrie 2003. Situaþia de fapt:
În 1967, au fost înfiinþate, în anumite
porturi, de cãtre Ministerul Marinei
Mãrfuri din Italia, instituþii publice
(aziende dei mezzi meccanici e dei
magazinni)
însãrcinate
cu
administrarea
echipamentelor
mecanice ºi a spaþiilor de stocare ale
statului destinate traficului de mãrfuri.
Din 1974, în toate porturile Italiei
este perceputã o taxã pentru
încãrcarea ºi descãrcarea mãrfurilor
transportate pe mare, taxã vãrsatã la
Trezoreria publicã. Cuantumul taxei
este determinat pentru fiecare port

veniturile din aceste taxe fiind
repartizate acelor instituþii, pentru
îndeplinirea sarcinilor lor, iar o
treime revenind statului.
Societatea Enirisorse a efectuat,
prin mijloace proprii, operaþii de
încãrcare ºi descãrcare ale mãrfurilor
naþionale ºi strãine în portul Cagliari,
fãrã a utiliza serviciile instituþiei
Ministerului Marinei, ce opera în
acest port. Considerând cã acea taxã,
pe care ar fi trebuit sã o plãteascã chiar
ºi în cazul în care nu beneficia de
serviciile instituþiei publice,
reprezintã un ajutor de stat pentru
acele instituþii, societatea Enirisorse
a refuzat sã o plãteascã.
În consecinþã, Curtea de Casaþie
s-a adresat Curþii Europene de
Justiþie, prin recurs prealabil, pentru
a afla dacã regimul italian este
contrar dreptului comunitar.

Articolul 87 TCE referitor la
ajutoarele acordate de cãtre stat.
Soluþia ºi principiile degajate de
CJCE: Curtea reaminteºte cã,
pentru a fi calificat drept ajutor de
stat, intervenþia trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1) sã provinã din resursele
statului;
2) sã fie susceptibilã a afecta
comerþul între statele membre;
3) sã favorizeze direct sau
indirect o întreprindere;
4) sã afecteze/sã ameninþe
libera concurenþã.
Procentul acordat instituþiilor
portuare din taxa cerutã pentru
transporturile de mãrfuri provine de la
bugetul de stat ºi aceastã indemnizaþie
ar putea afecta schimburile intracomunitare, pentru cã este destinatã unei
întreprinderi stabilite într-un port
pentru încãrcarea ºi descãrcarea
mãrfurilor.
Pentru ca intervenþia statului sã
nu fie consideratã un avantaj, ea
trebuie sã reprezinte o compensaþie
pentru îndeplinirea unei obligaþii de
serviciu public, clar stabilitã, iar

Bacalaureat. Prima probã, evaluarea
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba ºi
literatura românã, a avut loc între
ºase ºi opt iunie. Urmeazã ºi restul
probelor, în ordine alfabeticã pânã
la proba E (6 respectiv 8, pentru cei
care vor sustine ºi probele la limba
ºi literatura maternã, oral ºi scris).
Agonia se prelungeºte, afiºarea
rezultatelor, contestaþii, afiºarea

Student: Care au fost Soluþia ºi principiile degajate de TCE?
Profesor: Dreptul aplicabil:
Regulamentul nr. 1191/69 din 26 iunie
1969 vizând acþiunea statelor membre
în materie de obligaþii inerente noþiunii
de serviciu public în domeniul
transporturilor de cale feratã, terestru
sau pe apã - modificat prin
Regulamentul nr. 1893/91 din 20 iulie
1991; art. 87 TCE. Soluþia ºi
principiile degajate de TCE: În ceea
ce priveºte prima chestiune, Curtea
reaminteºte jurisprudenþa sa constantã
conform cãreia, pentru ca intervenþia
unui stat sã fie consideratã ca fiind
ajutor de stat în sensul Tratatului CE,
ea trebuie sã poatã fi consideratã ca
fiind un avantaj consimþit întreprinderii beneficiare, avantaj pe care
aceasta din urmã nu ar fi obþinut-o în
condiþiile normale ale pieþei.
Curtea a considerat cã nu existã
un asemenea avantaj în cazul în care
intervenþia statului este consideratã
ca fiind o compensare a prestaþiilor
efectuate de întreprinderile beneficiare pentru executarea obligaþiilor
de serviciu public. Totuºi, în unele
cazuri concrete, pentru ca o
asemenea compensaþie sã nu poatã

fi consideratã un ajutor de stat,
trebuie îndeplinite patru condiþii:
1) întreprinderea beneficiarã
trebuie sã aibã efectiv obligaþii de
serviciu public, clar definite;
2) parametrii pe baza cãrora
vor fi calculate compensaþiile
trebuie sã fie stabiliþi în prealabil
în mod obiectiv ºi transparent;
3) compensaþia nu va depãºi în
tot sau în parte costurile ocazionate
de executarea obligaþiilor de
serviciu public, þinând cont de
sumele care sunt legate de acestea
ºi de un beneficiu rezonabil;
4) când selectarea se face în afara
cadrului pieþei publice, nivelul
compensaþiei trebuie determinat în
funcþie de analiza costurilor unei
întreprinderi de transport medii (þinând
cont de cheltuielile ºi beneficiile rezultate
din executarea acestor obligaþii).
Numai analizând aceste patru
condiþii se poate deduce dacã o
întreprindere nu a profitat în realitate
de un avantaj financiar, care ar
avea ca efect punerea acestei
societãþi într-o poziþie concurenþialã
mai favorabilã în raport cu celelalte,
având astfel caracterul unui ajutor
de stat în sensul Tratatului CE.

Student: Statele membre pot aplica derogãri de la cele patru
condiþii?
Profesor: În ceea ce priveºte cea de-a doua chestiune, se subliniazã

cã, în speþã, jurisdicþia naþionalã nu va trebui sã examineze dacã subvenþiile
în cauzã au fost acordate în conformitate cu dispoziþiile tratatului CE relative
la ajutoarele de stat decât în cazul în care ajung la concluzia cã regulamentul
în cauzã nu se aplicã în Germania. Deci, dacã se va aplica regulamentul,
nu mai este cazul sã se apeleze la dispoziþiile generale ale tratatului CE.
Curtea a considerat cã jurisdicþia germanã poate aplica derogarea
prevãzutã de Regulamentul comunitar pentru transportul urban, suburban
ºi regional, prin aceasta încadrându-se în obiectivele regulamentului. Totuºi,
Student: Legat de aceastã soluþie, care sunt condiþiile de un stat membru nu poate sã aplice decât parþial o asemenea derogare pentru
reglementare a compatibilitãþii compensaþiilor pentru obligaþia ca principiul securitãþii juridice sã fie respectat. Acest lucru presupune ca
de serviciu public care constituie ajutor de stat?
legea germanã sã delimiteze sfera de aplicare a respectivei derogãri, pentru
- în al treilea rând, compensaþia a se putea determina în care situaþie se aplicã derogarea.
Profesor: Condiþiile în care
anumite tipuri de compensaþii pentru nu trebuie sã depãºeascã suma
obligaþia de serviciu public constituie necesarã acoperirii totale sau parþiale
Student: Ce criterii de recunoaºtere a ajutoarelor de stat mai
ajutoare de stat compatibile cu art. 86 a costurilor ocazionate de executarea
sunt acceptate?
alin (2) TCE sunt stabilite prin obligaþiilor de serviciu public, prin
Profesor: Edificatoare, privind eliminare a cadavrelor de animale ºi
Decizia 2005/842/CE din 28/11/2005 luarea în calcul a veniturilor aferente
criteriile de recunoaºtere a ajutoarelor a deºeurilor abatoarelor, care este
ºi a unui profit rezonabil;
a Comisiei.
- în al patrulea rând, atunci când de stat, este ºi soluþia pronunþatã de gratuit pentru crescãtorii de animale,
Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, în hotãrârea sa datã în întreprinderea însãrcinatã cu Curtea de Justiþie a Uniunii Europene cât ºi pentru cei care deþin abatoare.
în cazul Ministerul Economiei,
Refuzându-i-se restituirea
cazul Altmark, a stabilit condiþiile executarea obligaþiilor de serviciu
Finanþelor ºi Industriei din Franþa vs. acestor sume, GEMO a introdus
în care compensaþia pentru obligaþia public într-un caz concret nu a fost GEMO S.A. din 20 noiembrie 2003.
recurs în faþa Tribunalului
de serviciu public nu constituie aleasã în conformitate cu procedura
Societatea GEMO, un supermarket administrativ din Dijon, care a decis
privind achiziþiile publice, care ar
ajutor de stat, astfel:
francez care comercializeazã, printre cã sistemul instituit de legea
- în primul rând, întreprinderii permite selectarea ofertantului altele, carne ºi produse de carne, a francezã constituie un ajutor de stat
în cauzã trebuie sã i se fi încredinþat capabil sã presteze aceste servicii la cerut administraþiei franceze în sensul dreptului comunitar.
în mod efectiv executarea de costul cel mai mic pentru comunitate, restituirea sumelor plãtite ca taxã Ministerul Economiei ºi Finanþelor
obligaþii de serviciu public, obligaþii nivelul compensaþiei necesare trebuie pentru achiziþiile de carne pentru care a atacat aceastã decizie ºi, prin
determinat pe baza unei analize a
care sã fie definite clar;
trebuie sã plãteascã impozite conform urmare, Tribunalul a cerut CJCE sã
- în al doilea rând, parametrii pe costurilor pe care o întreprindere legii naþionale. Aceastã taxã este decidã dacã aceastã taxã este
baza cãrora se calculeazã obiºnuitã, bine gestionatã ºi echipatã instituitã pentru a finanþa serviciul echivalentã cu un ajutor de stat în
compensaþia trebuie sã fie stabiliþi în mod corespunzãtor cu mijloace de public francez de colectare ºi sensul dreptului comunitar.
în prealabil într-o manierã obiectivã transport astfel încât sã îndeplineascã
ºi transparentã, pentru a evita ca cerinþele necesare de serviciu public,
le-ar fi înregistrat pentru a executa
Student: În ce au constat Soluþia ºi principiile degajate de TCE?
acesta sã confere un avantaj
aceste obligaþii, luându-se în
economic care ar putea favoriza
Profesor: Dreptul aplicabil: a deºeurilor abatoarelor ar trebui
considerare atât veniturile aferente,
întreprinderea beneficiarã faþã de
cât ºi un profit rezonabil pentru Art. 87 TCE privind ajutoarele consideratã ca fiind un cost inerent
întreprinderi concurente;
acordate de cãtre stat.
activitãþii economice pentru
executarea acestor obligaþii.
Soluþia ºi principiile degajate de crescãtorii de animale ºi deþinãtorii
TCE: Curtea precizeazã care sunt de abatoare, de care sunt scutiþi prin
ajutoarele de stat incompatibile cu instituirea acestui regim de cãtre
Student: Mai sunt ºi alte exemple, la fel de sugestive?
dreptul comunitar:
autoritãþile de stat. Este vorba
Profesor: Da. Este vorba de Cazul Altmark Trans Gmbh,
1) cele care sunt acordate direct despre un avantaj economic
Regierungsprasidium Magdeburg, Germania/ahverkerhrsgesellshaft sau indirect din resursele de stat sau susceptibil a împiedica mecanismul
Altmark GmbH, recurs prealabil, 24 iulie 2003.
din cele impuse de stat;
liber al concurenþei; chiar dacã de
Situaþia de fapt: Regulamentul nr. 1191/69, modificat prin
2) ajutoarele care uºureazã acest avantaj beneficiazã ºi alte
Regulamentul 1893/91, vizeazã eliminarea disparitãþilor ce rezultã din sarcinile ce greveazã în mod normal societãþi, de exemplu, grãdinile
obligaþiile inerente noþiunii de serviciu public impuse întreprin-derilor bugetul unei întreprinderi;
zoologice, principalii beneficiari
3) ajutoarele care împiedicã rãmân producãtorii. În consecinþã,
de transport terestru de cãtre statele membre, disparitãþi de naturã a
împiedica jocul liber al concurenþei. În consecinþã, s-a considerat necesarã concurenþa ºi favorizeazã anumite este îndeplinitã condiþia selectisuprimarea obligaþiilor de serviciu public, chiar dacã menþinerea lor ar întreprinderi sau anumite produse vitãþii anumitor producãtori/
produse în detrimentul altora. Pe de
putea fi indispensabilã, în anumite cazuri, pentru a garanta furnizarea în detrimentul altora;
4) ajutoarele ce pot afecta altã parte, prin aceastã mãsurã este
unor servicii de transport corespunzãtoare.
Într-o primã perioadã, legiuitorul german a hotãrât ca regulamentul schimburile între statele membre. afectat ºi preþul cãrnii, care devine
Faptul cã activitatea de ecarisaj astfel mai competitivã pe piaþa
sã nu se aplice serviciilor de transport urban, suburban ºi regional, dar,
dupã 1996, legea germanã prevede explicit cã serviciile de transport local este întreprinsã de firme private nu comunitarã, favorizând exporturile
înlãturã caracterul de ajutor de stat, franceze de carne ºi afectând
ºi regional sunt supuse regulamentului comunitar.
pentru cã iniþiatorii acestui regim schimburile intracomunitare. În
În 1990, întreprinderea Altmark Trans a obþinut licenþe ºi subvenþii sunt autoritãþi publice.
consecinþã, regimul francez trebuie
pentru transportul persoanelor cu autobuze. În 1994, autoritãþile germane
Curtea constatã, de asemenea, sã fie calificat ca fiind un ajutor de
au reînnoit licenþele pentru societatea Altmark ºi au respins cererea de cã sarcina financiarã privind stat în sensul dreptului comunitar.
acordare de licenþã introdusã de societatea Nahverkerhrsgesellshaft Altmark. eliminarea cadavrelor de animale ºi
Aceasta a introdus un recurs în faþa jurisdicþiei germane, afirmând cã
Altmark nu era o societate sãnãtoasã din punct de vedere economic, pentru
Student: Care este raportul între conceptul de ajutor de stat
cã nu ar fi capabilã sã supravieþuiascã fãrã subvenþiile publice ºi, în
ºi noþiunea de subvenþie?
consecinþã, acele licenþe erau ilegale.
Jurisdicþia supremã germanã a sesizat Curtea Europeanã de Justiþie
Profesor: Curtea de Justiþie, în cazul 30/59, în referire la conceptul
pentru a ºti dacã:
de ajutor de stat, arãta cã acesta trebuie înþeles într-un sens mai larg
 subvenþiile acordate societãþii Altmark Trans sunt ajutoare acordate decât noþiunea de subvenþie, deoarece cuprinde nu numai beneficii
pozitive cum ar fi subvenþiile, dar ºi intervenþii care, sub diverse forme,
de stat interzise de dreptul comunitar;
 autoritãþile germane sunt în mãsurã sã prevadã faptul cã serviciile de pot reduce obligaþiile financiare cuprinse în bugetul agentului economic
transport regional, care au autonomie financiarã, nu trebuie supuse ºi care, fãrã a fi totuºi subvenþii în sensul strict al cuvântului, au un caracter
asemãnãtor ºi acelaºi efect.
regulamentului din 1969 privind obligaþiile de serviciu public.
rezultatelor finale, vacanþã,
înscrierea la facultate, admitere...
dar asta este o altã poveste.
Sã ne întoarcem la subiectul
nostru, la studenþi. Cei din anii
terminali se apropie de sfârºitul
sesiunii, se pregãtesc pentru
susþinerea lucrãrilor de licenþã, spre
deosebire de studenþii din ceilalþi ani,
care se aflã în febra examenelor.
Emoþiile ajung la apogeu, stresul îi
cuprinde. Campusul din strada
Fabricii nr 46 G este aglomerat, pe la
colþuri, studenþii, cu caiete în mânã,

Pentru elevii de gimanziu
începe Capacitatea. Pe 20 iunie va
avea loc prima probã, Limba ºi
literatura românã, Limba ºi
literatura maternã pe 21 iunie ºi pe
22 iunie Matematicã. Dacã pentru
cei mici examenele finale se încheie
dupã trei probe, pentru cei mai puþin
mari, elevii de liceu, lucrurile se
complicã. Liceenii de clasa a XII-a
abia au început examenul de

stabiliþi în prealabil, în mod obiectiv
ºi transparent.
Curtea precizeazã, în primul
rând, cã exploatarea unui port
comercial nu antreneazã în mod
automat îndeplinirea unei obligaþii
legate de un serviciu public.
În consecinþã, instituþiile portuare
trebuie sã demonstreze cã au în sarcinã
o obligaþie de serviciu public ºi cã
sumele care le sunt atribuite constituie
o compensaþie pentru îndeplinirea unei
asemenea obligaþii, pentru ca banii ce
le sunt alocaþi sã nu fie consideraþi o
formã de ajutor de stat.
Curtea a arãtat cã Tratatul
interzice orice ajutor care a fost
acordat fãrã o prealabilã notificare,
judecãtorul naþional trebuind sã ia
orice mãsurã necesarã pentru a
împiedica atât perceperea unei pãrþi
din taxã, cât ºi atribuirea ei
beneficiarilor. Curtea precizeazã cã,
în cazul în care se va hotãrî cã,
instituþiile respective au beneficiat de
un ajutor de stat, va fi consideratã
ilegalã doar partea din taxa portuarã
ce era atribuitã întreprinderilor
beneficiare (restul de platã, vãrsat la
bugetul de stat, nu este afectat).

AJUTORUL DE STAT ÎN REGLEMENTÃRILE UE
ªI PRACTICA CURÞII DE JUSTIÞIE A UNIUNII EUROPENE

cautã un moment de liniºte, poate
poate vor mai putea repeta ceva.
Alþii dau un ultim telefon, înaintea
intrãrii în sala de examen, sã
audã o încurajare. În clãdire, aceeaºi
atmosferã, te strecori printre studenþii
aºezaþi pe scãri, cu aceleaºi caiete ºi

:)

fel ca ea sunt ºi ceilalþi doar reacþia este
diferitã.Pe unii îi aºteaptã colegii afarã
ºi se bucurã împreunã, înainte de a face
primul apel. În faþa sãlilor de examen
este forfotã, cu greu poþi sã te apropii
de ei sã îi întrebi ceva, poate doar dacã
au ieºit, îþi vor rãspunde, ºi totuºi:

STRESIUNE

foi în mânã, pentru a ajunge la etajul
doi, acolo unde sunt sãlile de examen.
Fie cã au dat la matematcã, sau la
bazele contabilitãþii, ori la filosofie,
în funcþie de facultatea la care sunt
înscriºi, ies din sala de examen ºi
studenþi triºti ºi veseli.
-Alo, am luat! Nu îmi vine sã
cred, a fost greu, credeam cã o sã
pic! Este replica unei studente care
ieºea din, sala 1207, unde a dat
examen la bazele contabilitãþii. La

Alexandra Ciobanu, de la Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, spune cã examenele în
general sunt ok, nu am picat niciunul,
doar când vine vorba de anumite
subiecte în care trebuie sã completezi,
lucrurile se complicã. Ideea este cã
trebuie sã înveþi, este clar cã dacã nu
înveþi nu ai cum sã reuºeºti.
Procentul studenþilor, care ies
cu adevãrat mulþumiþi din sala de
examen de la matematicã, este ceva

Student: Cine rãspunde pentru gestionarea serviciului de
interes economic general?
Profesor: Rãspunderea pentru
gestionarea serviciului de interes
economic general trebuie încredinþatã
întreprinderii implicate prin unul sau
mai multe acte oficiale, a cãror formã
se stabileºte de fiecare stat membru.
Actul sau actele trebuie sã precizeze,
în special: (a) natura precisã ºi durata
obligaþiilor de serviciu public; (b)

întreprinderile ºi teritoriul în cauzã;
(c) natura oricãror drepturi exclusive
sau speciale acordate întreprinderilor;
(d) parametrii de calcul, control ºi
revizuire a compensaþiei; (e)
modalitãþile de rambursare a
eventualelor supracompensaþii ºi
mãsurile de evitare a acestor
supracompensaþii.

Student: La cât poate ajunge cuantumul compensaþiei?
Profesor: Cuantumul compensaþiei nu poate depãºi suma necesarã

acoperirii costurilor ocazionate de executarea obligaþiilor de serviciu
public, luându-se în considerare veniturile aferente, precum ºi un profit
rezonabil pentru efectuarea acestor obligaþii. Cuantumul compensaþiei
cuprinde toate avantajele acordate de stat sau prin intermediul resurselor
statului, indiferent de forma acestora. Profitul rezonabil poate cuprinde
în totalitate sau în parte creºterile productivitãþii realizate de întreprinderile
implicate în cursul unei perioade convenite ºi limitate, fãrã a reduce nivelul
calitãþii serviciilor încredinþate întreprinderii de cãtre stat.

Student: Ce tip de ajutoare de stat sunt compatibile cu piaþa
internã?
Profesor: Art. 107(2) din
Tratatul privind funcþionarea Uniunii
Europene prevede cã sunt compatibile cu piaþa internã:
(a) ajutoarele cu caracter social
acordate consumatorilor individuali,
cu condiþia ca acestea sã fie acordate
fãrã discriminare în funcþie de
originea produselor;
(b) ajutoarele destinate reparãrii
pagubelor provocate de calamitãþi
naturale sau de alte evenimente
extraordinare;

(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii
Federale Germania afectate de
divizarea Germaniei, în mãsura în
care acestea sunt necesare pentru
compensarea dezavantajelor economice cauzate de aceastã divizare. În
termen de cinci ani de la intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona,
Consiliul, hotãrând la propunerea
Comisiei, poate adopta o decizie de
abrogare a prezentei litere.

Student: Mai sunt ºi alte criterii de compatibilitate?
Profesor: Tot art. 107(3) din Tratatul privind funcþionarea Uniunii

Europene stabileºte cã pot fi considerate compatibile cu piaþa internã:
(a) ajutoarele destinate sã favorizeze dezvoltarea economicã a
regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scãzut sau în care existã
un grad de ocupare a forþei de muncã extrem de scãzut, precum ºi a
regiunilor prevãzute la articolul 349, avându-se în vedere situaþia lor
structuralã, economicã ºi socialã;
b) ajutoarele destinate sã promoveze realizarea unui proiect important de
interes european comun sau sã remedieze perturbãri grave ale economiei unui
stat membru; RO 30.3.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/91;
(c) ajutoarele destinate sã faciliteze dezvoltarea anumitor activitãþi
sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu modificã în
mod nefavorabil condiþiile schimburilor comerciale într-o mãsurã care
contravine interesului comun;
(d) ajutoarele destinate sã promoveze cultura ºi conservarea
patrimoniului, în cazul în care acestea nu modificã în mod nefavorabil
condiþiile schimburilor comerciale ºi de concurenþã în Uniune într-o
mãsurã care contravine interesului comun;
(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotãrãºte
la propunerea Comisiei.
(f) ajutoarele destinate sã favorizeze dezvoltarea economicã a
regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scãzut sau în care existã
un grad de ocupare a forþei de muncã extrem de scãzut, precum ºi a
regiunilor prevãzute la articolul 349, avându-se în vedere situaþia lor
structuralã, economicã ºi socialã;
(g) ajutoarele destinate sã promoveze realizarea unui proiect important de
interes european comun sau sã remedieze perturbãri grave ale economiei unui
stat membru; RO 30.3.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/91;
(h) ajutoarele destinate sã faciliteze dezvoltarea anumitor activitãþi
sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu modificã în
mod nefavorabil condiþiile schimburilor comerciale într-o mãsurã care
contravine interesului comun;
(i) ajutoarele destinate sã promoveze cultura ºi conservarea
patrimoniului, în cazul în care acestea nu modificã în mod nefavorabil
condiþiile schimburilor comerciale ºi de concurenþã în Uniune într-o mãsurã
care contravine interesului comun;
(j) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotãrãºte
la propunerea Comisiei.

Student: Cine controleazã acordarea ajutoarelor de stat?
Profesor: Acordarea ajutoarelor direct Curtea de Justiþie, prin derogare

de stat este verificatã permanent de
cãtre Comisie ºi statele membre.
Comisia este competentã sã hotãrascã
desfiinþarea sau modificarea
ajutorului de cãtre statul în cauzã ºi
în termenul pentru desfiinþare sau
modificare în cazul în care constatã,
dupã ce pãrþilor în cauzã li s-a solicitat
sã-ºi prezinte observaþiile, cã ajutorul
acordat de un stat sau prin intermediul
resurselor de stat nu este compatibil
cu piaþa internã în conformitate cu art.
107 din Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene. Dacã statul în
cauzã nu se conformeazã, Comisia
sau orice alt stat interesat poate sesiza

de la art. 258 ºi 259 din Tratat
(sesizarea Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene dupã avizarea statului
respectiv).
Tratatul, la art. 108, prevede
posibilitatea ca, la cererea unui stat
membru, Consiliul, cu unanimitate de
voturi, sã decidã cã un ajutor, acordat
sau care urmeazã sã fie acordat de
acest stat, trebuie sã fie considerat
compatibil cu piaþa internã, prin
derogare de la dispoziþiile art. 107 sau
de la regulamentele adoptate de
Parlamentul European privind
ajutorul de stat, în cazul în care o
astfel de decizie este justificatã de
împrejurãri excepþionale.

dacã îi calci din greºealã, în
încercarea de a te strecura, cu
chicoteli de fericire la iesirea din
sala de examen, sau priviri
plângãcioase, când lucrurile nu au
ieºit aºa cum ºi-ar fi dorit, cu nervi
întinºi la maxim sau cearcãne
adânci de la lipsa de somn, viaþa de
student nu ar mai fi la fel. ªi-ar
pierde din farmecul ei specific.

Spor la învãþat în continuare,
tuturor celor care au examene în
perioada aceasta, indiferent de
vârstã, profil sau specializare,
succes celor ce se pregãtesc sã îºi
prezinte lucrãrile de licenþã ºi baftã
la admitere, viitorilor studenþi!

mai mic. Alexandra Dinu,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, este o
studentã fericitã, a scãpat cu bine
ºi semestrul acesta de examenul la
matematicã, a fost foarte greu,
chiar nu ma aºteptam sã fie aºa de
greu, dar a trecut, iþi dai seama,
dacã nu înveþi nu ai cum sã iei.
Viaþa nu ar mai fi aºa de
frumoasã farã stresiune. Farã imaginile acelea, cu studenþi aºezaþi pe
unde au apucat, ca sã mai poatã
repeta ceva, cu scãri aglomerate de
tineri care nu te bagã în seamã nici

Corina GHIGA
Foto: Mihãiþã ENACHE
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Cercul studenþesc de creativitate
economicã, filozoficã ºi sociologicã (CEFS),
Facultatea de Marketig ºi Afaceri Economice

În toamna anului 2009, fãcând parte din
strategia de cercetare ºtiinþificã 2007-2013 a
Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale din Universitatea Spiru Haret s-a
înfiinþat Cercul ºtiinþific studenþesc de
creativitate economicã, filozoficã ºi sociologicã
(CEFS), condus de lect.univ.dr. Miltiade Stanciu.
Apariþia acestui nou cerc ºtiinþific studenþesc
în cadrul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale a fost motivatã în
principal de atragerea studenþilor cãtre cercetarea
ºtiinþificã în vederea identificãrii ºi propunerii
de soluþii complexe la problemele economice cu
care se confruntã economia, în special cea
româneascã, iar pe de altã parte de oferirea
studenþilor interesaþi de noi perspective de
abordare a problemelor economice, trans ºi
multidisciplinare aflate la intersecþia mai multor
discipline precum economia, sociologia,
filozofia, antropologia etc.
Gânditã ca o activitate extracurricularrã care
sã nu se suprapunã peste activitãþile didactice
zilnice, activitatea cercului ºtiinþific urmãreºte
aprofundarea ºi completarea anumitor concepte,
teorii, noþiuni etc. predate în cadrul procesului
educaþional derulat în sãlile de curs ºi seminarii
dar ºi aducerea în dezbatere a unor teorii ºi
modele noi apãrute în problematica ºtiinþificã
modernã, precum ºi a transpunerii în practicã a
noþiunilor teoretice acumulate pe parcursul
procesului didactic astfel încât, studenþii sã poatã
sã se angajeze cu o mai mare uºurinþã pe piaþa
muncii din România.
În acelaºi timp, cercul ºi-a propus sã
motiveze creativ studenþii pentru se identifica ºi
regãsi în cultura organizaþionalã a Universitãþii
Spiru Haret, a crede în valorile universitãþii
noastre, a se implica în mai mare mãsurã în
activitãþi de cercetare ºtiinþificã, dar ºi altor tipuri
de activitãþi: sociale, comunitare, umanitare etc.
Totodatã, aflându-se în centrul
preocupãrilor legate de cercetarea ºtiinþificã
din cadrul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, cercul ºtiinþific
studenþesc CEFS ºi-a propus ca principal scop
de activitate: derularea activitãþii de cercetare
a studenþilor prin completarea cunoºtiinþelor
economice, în general, dar ºi dezvoltarea unor
capacitãþi de analizã, sintezã, comunicare
transdisciplinare care sã-i ajute pe aceºtia
sã-ºi gãseascã ºi sã ocupe un loc de muncã în
domeniul economic, cu mai multã uºurinþã.
Cercul ºtiinþific studenþesc CEFS, parte
integrantã a Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, caracterizat de
dorinþã continuuã de cunoaºtere, cooperare,
deschidere, transparenþã, entuziasm a adresat
invitaþii de participare tuturor studenþilor
interesaþi dar ºi cadrelor didactice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret de a contribui la
zestrea de cunoaºtere ºtiinþificã a cercului, atât
prin transmiterea de materiale specifice cât ºi
prin participarea efectivã la ºedinþele cercului
cu scopul de a aborda transdisciplinar diferite
probleme economico-sociale ºi nu numai
Pentru atingerea scopului declarat al
cercului ºtiinþific studenþesc CEFS s-au urmãrit
mai multe obiective, dintre care precizãm:
identificarea, atragerea ºi implicarea
studenþilor în activitãþi specifice de cercetare
ºtiinþificã, prin: realizarea de studii, elaborate
sub formã de articole, rapoarte de cercetare,
cãrþi etc. privind problematica economicosocialã, efectuarea de activitãþi de cercetare/
documentare concretizate în elaborarea de
publicaþii pe care membrii cercului urmeazã sã
le prezinte la diverse manifestãri ºtiinþifice,
interne sau externe cercului studenþesc,
documentarea, întocmirea ºi prezentarea de
materiale, sub formã scrisã ºi/sau multimedia,
pe diferite teme anunþate anterior, în cadrul
ºedinþelor de cerc, recenzii de carte din tematicã
socio-economicã, la alegerea fiecãrui student
ºi prezentarea lor de cãtre aceºtia în cadrul
cercului, proiecþii de filme documentare cu
specific socio-economic care sã contribuie la
lãrgirea orizontului de cunoaºtere al studenþilor,

simularea de situaþii reale din practica economicã
în urma cãrora studenþii sã desprindã concluziile
corecte privind anumite fenomene cu care se pot
confrunta în viaþa profesionalã de dupã absolvirea
facultãþii, prezentarea de analize economicosociale, cu abordãri multiple, funcþie de criterii
diferite, economice, sociale, politice etc. urmate
de dezbateri care sã reliefeze soluþii noi,
inovatoare care sã îi poatã ajuta pe studenþi în
completarea cunoºtiinþelor dobândite la cursuri
ºi seminarii; întâlniri cu personalitãþi din lumea
economicã, politicã, socialã, culturalã din
România ºi din strãinãtate; implicarea în
organizarea unor manifestãri ºtiinþifice atât
logistic cât ºi prin participarea cu comunicãri în
cadrul acestora; acumularea ºi consolidarea
cunoºtiinþelor din domeniul economic ºi
interpretarea acestora multidisciplinar (social,
filozofic etc.) prin dezvoltarea abilitãþilor de lucru
în echipã, creativitãþii, abilitãþilor de comunicare
ºi logicii; identificarea ºi elaborarea de soluþii
creative cu privire la dezvoltarea viitoare
economico-socialã a României; publicarea de
articole/cãrþi rezultate din activitãþile derulate în
cadrul cercului; elaborarea de propuneri de

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea
procesului comunicaþional modern au mai fost
realizate un forum, un blog, un grup de discuþii,
în format online ºi offline.
Pentru evidenþierea activitãþii derulate în
cadrul CEFS existã pe pagina de Internet
secþiuni dedicate exerciþiilor, temelor discutate
în format foto sau video. În acelaºi timp,
pentru a extinde procesul comunicaþional, dar
ºi cel promoþional s-a creat o legãturã între
cerc ºi reþeaua de socializare electronicã,
Facebook. Aceastã reþea socialã este vizitatã
lunar de peste 540 de milioane de persoane,
astfel încât, pagina de Internet a cercului
ºtiinþific studenþesc CEFS poate fi vizitatã de
oricare dintre cei care acceseazã reþeaua de
socializare Facebook.
Membrii cercului ºtiinþific studenþesc au
participat la Sesiunea anualã de comunicãri
ºtiinþifice a studenþilor ºi masteranzilor
intitulatã Provocãrile post-crizã în viziunea
studenþilor ºi masteranzilor, organizatã de
cãtre Universitatea Spiru Haret în data de
17 mai 2010. Lucrãrile prezentate de doi dintre
membrii cercului au fost premiate. Astfel
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Comicul ºi Situaþia Comicã
au fãcut pereche ºi au dat examen
Premiul I pentru studentul Negoiþã Mihai, vicepreºedinte CEFS,
la sesiunea de comunicãri ºtiinþifice a studenþilor ºi masteranzilor intitulatã
Provocãrile post-crizã în viziunea studenþilor ºi masteranzilor, 17 mai 2010
proiecte care sã atragã finanþãri atât interne cât
ºi externe Universitãþii Spiru Haret; consolidarea
imaginii de excelenþã a Universitãþii Spiru Haret
prin promovarea activitãþilor derulate în cadrul
cercului ºtiinþific studenþesc cu ajutorul unor
mijloace moderne de comunicare, de tipul:
crearea unei pagini web, a unui blog, a unui grup
de discuþii, a unui forum, crearea unui identitãþi
proprii ºi pe reþelele de socializare, gen Facebook
etc; realizarea unor schimburi de experienþã între
membrii cercului ºtiinþific studenþesc CEFS ºi alte
organizaþii similare studenþeºti din România ºi
din strãinãtate; realizarea de conexiuni directe
cu reprezentanþi ai pieþei muncii din România ºi
din strãinãtate în vederea angajãrii viitorilor
absolvenþi ai facultãþii.
ªedinþele cercului studenþesc s-au desfãºurat
sãptãmânal, într-o zi, salã ºi orã stabilitã la
începutul fiecãrui semestru funcþie de programul
didactic al cadrului didactic coordonator ºi de
orarul majoritãþii membrilor, dupã-amiaza, când
nu sunt prevãzute în orar activitãþi didactice, în
spaþiile disponibile din cadrul sediului Facultãþii.
Numãrul de studenþi a crescut continuu ajungând
în prezent la un numãr de cca 25 studenþi din
care participã permanent la ºedinþele cercului
12-15 dintre ei, în special studenþi din anii II ºi
III, cursuri de zi. Printre cei mai activi membri ai
cercului ºtiinþific studenþesc CEFS îi remarcãm
pe Valentin Calinovici, Mihai Negoiþã, Dan
Bunea, Andreea Ursache (anul III zi).
Pentru o comunicare mai bunã ºi mai eficientã
a fost creatã o paginã de Internet proprie cercului
ºtiinþific care poate fi accesatã la adresa http://
www.cefs.info/, care cuprinde informaþii utile atât
pentru membrii cercului cât ºi pentru alþi studenþi
care doresc sã se înscrie în acest cerc, precum:
locaþia ºi programul, temele care s-au discutat ºi
se vor discuta la cerc, subiectele discutate in format
audio sau video etc.

studentul Mihai Negoiþã a obþinut locul I cu
lucrarea, De la criza educaþiei la criza
economicã iar studentul Valentin Calinovici
cu lucrarea, Spre o economie româneascã
postcrizã a obþinut locul II,.
Membrii cercului ºtiinþific CEFS au
participat la conferinþa, Efectele crizei
economico-financiare. Eficinþã ºi solidaritate,
9 iunie 2010. Acolo s-au întâlnit ºi au discutat
cu personalitãþi din lumea politicã ºi economicã
din Uniunea Europeanã ºi România, precum:
prof. Jerzy Buzek, preºedintele Parlamentului
European, prof. Daniel Dãianu, fostul ministru
de finanþe al României, prof. Gabriela Drãgan,
directorul Institutului European Român,
Roberta Anastase, preºedinta Camerei
Deputaþilor din România etc
Membrii cercului ºtiinþific studenþesc
CEFS s-au implicat în organizarea
workshopului, Respiritualizare ºi holisticã în
interpretarea comportamentului uman,
desfãºurat sub egida Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale în ziua
de 15 decembrie 2010. La manifestare au
participat peste 70 persoane, cadre didactice,
reprezentanþi ai societãþii civile, formatori de
opinie, studenþi care au apreciat eforturile
organizatorice a membrilor CEFS.
Cercul ºtiinþific studenþesc CEFS a
organizat, în data de 15 decembrie 2010, cu
ocazia workshopului Respiritualizare ºi holisticã
în interpretarea comportamentului uman o
expoziþie de fotografii efectuate de membrii
cercului studenþesc ºi intitulatã, Viaþa prin
obiectiv, unde au prezentat ipostaze fotografice
inedite ale activitãþii social-umane. Expoziþia
s-a bucurat de aprecierea participanþilor la
worksop, exprimatã ºi prin faptul cã jurizarea
fotografiilor care au fost prezentate a fost fãcutã
de cãtre participanþii la workshop, fiind premiate
cele mai reuºite fotografii.
Doi dintre membrii CEFS, studenþii
Valentin Calinovici, Mihai Negoiþã, au
întocmit ºi susþinut o comunicare ºtiinþificã
intitulatã Criza ca provocare a schimbãrii, la
workshopul Respiritualizare ºi holisticã în
interpretarea comportamentului uman,
desfãºurat în data de 15 decembrie 2010, în
cadrul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale din Universitatea
Spiru Haret. Autorii au primit felicitãrile celor
prezenþi, iar datoritã conþinutului ºtiinþific a
fost selectatã în vederea
Considerãm cã prin iniþiativele de acest
gen, Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale contribuie într-o
mai mare mãsurã la creºterea calitãþii
procesului de învãþãmânt în ansamblul sãu, dar
ºi a atractivitãþii actului educaþional,
contribuind la pregãtirea tinerilor studenþi,
viitori absolvenþi pentru integrarea mai uºoarã
pe piaþa forþei de muncã ºi a cercetãrii
ºtiinþifice în domeniul economic în general ºi
al marketingului în special.

Cei mai frumoºi ani din cariera didacticã

Cei mai frumoºi ani din cariera didacticã au fost primii 54!
spune cu emoþie, la ultimul curs festiv din carierã, decanul
Facultãþii de Psihologie Pedagogie, Braºov, de la Universitatea
Spiru Haret, doamna Cornelia Tatu.

Studenþii promoþiei 2008-2011 o considerã ca fiind pãrintele lor
spiritual, mereu aproape de sufletele tinerilor ºi un exemplu demn de urmat.
Tinerii absolvenþi care au spus adio studenþiei, nu ºi-au luat la revedere de
la cea care i-a învãþat meserie- au promis sã se revadã cât mai des.
Profesor din 62. Cu o carierã profesionalã impresionantã,
conferenþiar universitar doctor Cornelia Tatu a fost în ultimii ani decanul
Facultãþii de Psihologie Pedagogie Braºov, de la Universitatea Spiru
Haret, dar a început munca de dascãl în 1962, la Universitatea
Transilvania. Odatã cu absolvirea promoþiei de studenþi 2008-2011 de
la Spiru Haret, s-a retras din cariera didacticã, dar nu ºi din viaþa socialã.
Doamna Tatu spune cã va avea proiecte de colaborare cu persoanele
vârstnice, se va întâlni cu cei din Asociaþia bolnavilor de cancer, cu
membrii asociaþiei Catharsis ºi cu persoanele de la Azilul de bãtrâni.
Suferã pentru insuccesele studenþilor. Îºi iubeºte cu adevãrat meseria,
chiar ºi dupã zeci de ani de muncã la catedrã. Se considerã profesorul care
suferã pentru insuccesele studenþilor, tot atât de mult cât se bucurã pentru
reuºitele lor. Ultimul curs festiv al viitorilor psihologi formaþi de doamna
Cornelia Tatu a fost plin de momente emoþionante atât pentru tinerii
absolvenþi, cât ºi pentru dascãli. Toþi tinerii absolvenþi au primit jurãmântul
psihologului ºi pedagogului, care spune, printre altele, cã aceºti specialiºti
trebuie sã punã întotdeauna mai presus interesele pacienþilor ºi discipolilor
decât propriile interese. (Braºovul Tãu)

Echipa Televiziunii România de
Mâine descãrca de grabã aparatura
necesarã pe scara de acces la Palatul
Sporturilor ºi Culturii din Parcul
Tineretului, joi 02.06.2011, la ora 10.
Întrebaþi de destinaþia acestei
deplasãri, au rãspuns cã au venit la
invitaþia Facultãþii de Arte, Catedra
de Arta Actorului, spre a filma
examenul de semestrul II al anului II,
Ciclul I Bologna, clasa profesorilor
conf. univ. dr. George Grigore, lector
univ. dr. Jeannine Stavarache ºi lector
univ. dr. Mircea Constantinescu.
Grãbiþi, au urcat scãrile de marmurã
ºi au parcurs holurile pânã la Sala
Studio  124, unde, deja, studenþii
fãceau exerciþiile de încãlzire vocalã
ºi mai repetau încã o datã textele
fragmentelor dramaturgice aflate în
programul examenului. Nu a durat
mult pânã au fost montate reflectoarele, microfoanele ºi camerele de
filmat. Spectatorii, în numãr destul de
mare, s-au grãbit sã ia loc în salã.
Începea spectacolul Comediei.
Dacã, în mitologia greacã,
Melpomene (sã cânte sau cel care
este dulce) este consideratã muza
tragediei ºi una dintre cele nouã
muze, fiica lui Zeus ºi Mnemosyne,
numele ei fiind derivat din verbul
elen melpô sau melpomai, cu sensul
pentru a sãrbãtori cu dans ºi
cântec, fiind reprezentatã cu o
mascã tragicã ºi purtând coturni
(cizme tradiþionale purtate de actori
de tragedii), iar, de multe ori, ea
deþine un cuþit într-o parte ºi masca
tragicã în altã parte, pe cap purtând
o coroanã de chiparos, atunci, muza
comediei este Thalia, tot una dintre
cele nouã muze ºi trei graþii, fiicã a
lui Zeus, cu o mamã incertã:
Mnemosyne sau Eurynome.

Thalia a fost o zeiþã rusticã,
muzã a comediei ºi a poeziei idilice.
În acest context, numele ei
înseamnã înfloritoare, pentru cã
laudã în cântecele ei florile. A fost
cea de-a opta - nãscutã dintre cele
nouã muze. Thalia este zeiþa
festivitãþilor ºi banchetelor luxoase,
precum ºi una din cele trei Kharites
(Cele Trei Graþii), care sunt
reprezentate grafic ca dansând în
cerc. Este menþionatã de Hesiod,
Pindar, Apollodor ºi Pausanias. În
artã, Thalia a fost portretizatã þinând
o mascã, cu un câine ciobãnesc, sau
cu o cununã de iederã.
În mitologia greacã, Karites
erau personificãri ale graþiei ºi
frumuseþii feminine. Romanii le
numeau Gratiae. Erau fiicele lui
Zeus ºi ale Eurynomei, trei la
numãr: Aglaia, Euphrosyne ºi
Thalia. Sãlãºluiau în Olimp, unde
trãiau alãturi de muze ºi erau
deopotrivã protectoarele poeþilor.
Erau socotite când însoþitoarele lui
Apollo, când ale Athenei sau ale
Aphroditei, mai rar ale lui Dionis.
Examenul-spectacol a început cu
canavalele de Commedia dellArte,
adicã cu: Veneþianca- de Andreini
Giovan Battista (Veneþianca- Oana
Burcescu, Belina - Diana Stoicescu
ºi Orsetta - Carolina Sevastru), Slugã
la doi stãpâni - de Carlo Goldoni
(Smeraldina - Mariana Burlacu,),
Trufaldino, doftor zburãtor - de
Salvati Giovan Battista (Isabella Maria Bata ºi Rosetta - ªtefana Badiu,
Truffaldino - Cãtãlin Lungu) ºi Caseta
Colombinei- de Veronica Gherasim
(Arlechino - Mihai Sãvescu ºi
Colombina - Cãtãlina Bãlãlãu).
Au urmat operele nemuritoare
ale marelui dramaturg român Ion

Luca Caragiale, respectiv: O noapte
furtunoasã - Veta  Chiriac
(Veronica Sigheti ºi Marius
Petrescu), Monolog Spiridon
(Lizuca Ciurea), Spiridon ºi Ziþa
(Lizuca Ciurea ºi ªtefana Badiu),
Veta ºi Ziþa (Adriana Mihai ºi
ªtefana Badiu) ºi Veta  Chiriac
(Mariana Burlacu ºi Rareº
Zimbran). Din piesa Dale
carnavalului s-au prezentat
urmãtoarele scene: Nae ºi Miþa
(Claudiu Dumitru ºi Nicoleta
Matea), Iordache ºi Miþa (Cãtãlin
Lungu ºi Maria Bata), Didina, Miþa
ºi Nae (Lavinia Alexandru, Ioana
Picoº ºi Mihai Sãvescu), Nae ºi
Miþa (Marius Petrescu ºi Alexandra
Vicol), Pampon ºi Miþa (Claudiu
Dumitru ºi Oana Burcescu), Didina,
Miþa ºi Nae (Sorina Corneanu,
Lavinia Alexandru ºi Mihai
Sãvescu) ºi Nae ºi Miþa (Rareº
Zimbran ºi Raluca Rãdoi).
Atmosfera politicã din piesa O
scrisoare pierdutã a fost prezentã
prin fragmentele: Zoe ºi Tipãtescu
(Oana Burcescu ºi Silviu
Dumitrache (anul III, clasa conf.
univ. Margareta Pogonat)) ºi Zoe 
Caþavencu (Adriana Mihai - Silviu
Dumitrache (anul III, clasa conf.
univ. Margareta Pogonat)).
Din panoplia umorului ºi
comediei au mai coborât în sala de
spectacol urmãtoarele fragmente de
spectacol: Cyrano de Bergerac- de
Edmond Rostand (Cyrano  Cristian
Pantea, Cyrano - Cãtãlin Petrescu),
Hangiþa  de Carlo Goldoni
(Mirandolina - Sorina Corneanu;

Contesa - Mirela Radu-Cercel ºi
Baroneasa - Lavinia Alexandra),
ªcoala femeilor de Moliere (Agnes Cãtãlina Bãlãlãu), Tartuffe de Moliere
(Marianne - Ana Maria Neagu ºi
Dorianne - Ioana Picoº), Gâlcevile
din Chioggia  de Carlo Goldoni
(Orsetta - Lizuca Ciurea ºi Lucietta Adriana Mihai), Preþioasele ridicole
de Moliere (Magdelon - Oana
Burcescu, Cathos - Diana Stoicescu,
Mascaril - Rãzvan Marina ºi Jodelet
- Marius Petrescu), Sganarel de
Moliere (Sganarel - Mihai Sãvescu
ºi Soþia - Mirela Radu-Cercel),
Frumoasa farmazoancã  de Briccioa
Giovanni (Farmazoanca - Mirela
Radu-Cercel ºi Pantalone - Cristian
Pantea) ºi Hangiþa  de Carlo Goldoni
(Mirandolina - Alexandra Vicol).
Râsetele au rãsunat pânã târziu în
sala de spectacol, ca un rezultat dorit
ºi aºteptat al muncii de creaþie ºi
interpretare, iar aplauzele de final
aveau sã confirme valoarea
studenþilor  actori, dar ºi a
profesorilor îndrumãtori ai anului II,
Ciclul I Bologna, din Facultatea de
Arte a Universitãþii Spiru Haret,
Catedra de Arta Actorului. Atmosfera
plãcutã s-a pãstrat ºi în continuare, la
discutarea notelor, dar ºi la ºedinþa
cadrelor didactice prezente, ce au
dezbãtut problema locului creaþiei
artistice în cadrul cercetãrii ºtiinþifice
imperativ necesare atât în prezent, cât
ºi în viitor, ca motor al evoluþiei
învãþãmântului universitar românesc,
ca unicã modalitate de abordare a
fenomenului cultural, dar ºi a
procesului pedagogic.

Beatrice Viciu, Mircea - Adrian
Þofei.Au urmat scene de teatru din
dramaturgia clasicã, precum:
Tartuffe de Moliere (Dorina  Ana
Turos ºi Mariana - Magda Frâncu,
Dorina  Magda Frâncu, Mariana
- Julianna Nagy ºi Valere Alexandru Mihalache); Romeo ºi
Julieta de William Shakespeare
(Doica  Dana Zaharescu ºi Julieta
Ana-Maria Bãlescu); Mizantropul
de Moliere (Celimena - MariaCristina Ghiþã ºi Arsinoe - Diana
Croitoru), Hamlet de William
Shakespeare (Hamlet  Florin
Cireaºã ºi Ofelia - Rucsandra
Ionescu); Maria Stuart de Schiller
(Maria Stuart - Dana Zaharescu ºi
Elisabeta - Magda Frâncu); Visul
unei nopþi de varã de William
Shakespeare (Demetrius - Adrian
Þofei ºi Helena - Laura Andreea
Neagoe); A douãsprezecea noapte,
William Shakespeare (Viola 

Diana Croitoru ºi Olivia  Ana
Turos); Tartuffe de Moliere (Dorina
 Beatrice Viciu þi Mariana - Magda
Frâncu); Îmblânzirea scorpiei  de
William Shakespeare (Katarina 
Monica Alexandrescu ºi Petruchio
 Rãzvan Dragu). În încheiere, au
prezentat Fragmente de proiect
individual masteranzii: Adrian
Þofei  Monstrul ºi Magda Frâncu
 Marile maree.
Odatã ieºiþi în parcul ce
înconjoarã sediul Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru Haret, o gaiþã
încerca sã critice spectacolul
de-abia vizionat, suspendatã pe o
cracã a unui pom înflorit.
Nu ne-am lãsat corupþi de
aceastã micã bârfitoare ºi am
felicitat întregul colectiv de profesori
ºi masteranzi ai Facultãþii de Arte,
de la Programul de master Artã
Teatralã, pentru calitatea deosebitã
a actului artistic ºi pedagogic.

GAIÞE DE IERI
ªI GAIÞE DE AZI
Garrulus glandarius sau gaiþa,
galiþa, ghindarul, zaica, alunarul sau
nucarul este o pasãre sedentarã de
talie medie, cu penaj pestriþ, viu
colorat, care poate imita sunetele
scoase de alte pãsãri, cunoscutã ca
guralivã, flecarã, limbutã,
palavragioaicã, ca o persoanã, mai
ales femeie, care vorbeºte mult si
fãrã rost. În caz de pericol,
atenþioneazã alte animale prin
strigãte de alarmã. Le întâlnim în
pãdurile sãlbatice, dar ºi în parcurile
de lângã casã. Nu ºtiu unde a întâlnit
aceste gaiþe dramaturgul Alexandru
Chiriþescu, dar noi le-am întâlnit în
Parcul Tineretului, la Palatul
Sporturilor ºi Culturii, duminicã,
05.06.2011, în cadrul examenului
de Arta Actorului  studiul unui rol
întreg în cadrul unui personaj,
caracter, stil  de la Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de Arte, la
Programul de master Artã Teatralã,

clasa prof. univ. dr. ªtefan
Velniciuc.
Examenul nostru a început cu
Gaiþele: Scena 1: Aneta
Duduleanu  Dana Zaharescu, Zoia
 Maria Cristina Ghiþã, Lena Rucsandra Ionescu, Colette Julianna Nagy, Ianache - Alexandru
Mihalache, Wanda - Magda Frâncu.
Scena 2: Aneta Duduleanu - Dana
Zaharescu, Zoia - Maria-Cristina
Ghiþã, Lena - Ana Turos, Ianache Alexandru Mihalache, Fraila Magda Frâncu, Zamfira - AnaMaria Bãlescu, Wanda - Julianna
Nagy. Scena 3: Margareta - Laura
Andreea Neagoe, Mircea - Adrian
Þofei. Scena 4: Margareta - Diana
Croitoru, Mircea - Adrian Þofei.
Scena 5: Margareta - Diana
Croitoru, Ianache - Alexandru
Mihalache, Georges - Florin
Cireaºã, Aneta Duduleanu - Dana
Zaharescu. Scena 6: Wanda -
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În viziunea lui Mihail Eminescu, domniile lui Al. I. Cuza ºi Carol I
(Urmare din pag.1)
A urmat, efectiv, dupã aceastã datã 
februarie 1866  o perioadã de cca. 4-5 decenii,
pânã la semicentenarul Unirii din 1909, ºi cu
unele rãsfrângeri dupã data acestui eveniment,
în care clasa politicã din România a încercat sã
scoatã din conºtiinþa publicã amintirea
domnitorului Al. I. Cuza, în ciuda faptului cã
imaginea acestuia continua sã trãiascã, ca o
legendã vie, în conºtiinþa popularã, a þãranilor
împroprietãriþi la 1864, precum ºi a urmaºilor
acestora. S-a constituit aceastã încercare a clasei

politice ºi cercurilor politice conducãtoare într-o
mare nedreptate istoricã la adresa domnitorului
Al. I. Cuza, care completa nedreptatea istoricã
fãcutã prin modalitatea în care fusese obligat sã
abdice în februarie 1866, în urma unei
condamnabile conjuraþii  condamnabilã, cât
timp, în ajun, domnitorul consimþise la pãrãsirea
domniei pentru a face posibilã realizarea
dorinþelor Divanurilor ad-hoc, el însuºi
considerându-ºi încheiatã misiunea istoricã. A
constituit aceastã perioadã de câteva decenii una
în care ostilitatea oamenilor politici, aproape fãrã
deosebire de partid, voia sã pedepseascã în
posteritate pe cel care înfãptuise împroprietãrirea
þãranilor, împotriva voinþei lor, în urma unei
lovituri de stat, la recursul cãreia fusese obligat;
cum avea sã aprecieze N. Iorga, peste câteva
decenii, aceºti oameni politici, dupã ce l-au
rãsturnat de pe Tron  cum l-au rãsturnat  ar
vrea sã-l izgoneascã pentru totdeauna ºi din
domeniul de veºnicie seninã al istoriei.
Este uºor de imaginat cã în aceastã atmosferã
impusã de Putere a vorbi ºi mai ales a scrie de
domnitorul Cuza, altfel decât a-l denigra, în
ciuda unui drept cetãþenesc înscris în textul
Constituþiei, se constituia într-un act de curaj, ºi
cum vom vedea, pe scurt, mai departe, Eminescu
a dovedit nu numai un asemenea veritabil curaj,
menit sã irite oficialitatea, ci ºi o veritabilã
responsabilitate civicã, sfidând acest boicot al
lumii politice ºi încercând sã contribuie  în
limitele care-i erau date  la înlãturarea acestei
nedreptãþi istorice. În limitele care i-au fost date,
cãci încercarea lui nu va duce nicidecum la o
campanie amplã în acest sens, abia peste mai
multe decenii, cu concursul lui N. Iorga, o
asemenea campanie, la nivel naþional, urmând
sã se desfãºoare ºi sã fie încununatã de succes.
Oricum, ºi în aceste limite, impuse de
împrejurãri, publicistica lui Eminescu, la care
ne referim, vorbeºte de la sine despre
personalitatea marelui publicist, care scria ceea
ce gândea, fãrã a avea în vedere nicidecum vreo
restricþie impusã de ipostaza lui de redactor al
cunoscutei publicaþii conservatoare Timpul. El
a fost un gazetar cu idei conservatoare în mãsura
în care acestea corespundeau spiritului sãu de
profundã analizã ºi fãrã prejudecãþi a lumii din
jurul sãu, a societãþii în care trãia, precum ºi a
trecutului istoric. Ar fi de observat aici faptul
cã, în ciuda unor opinii vehiculate în vremea din

urmã în mass-media, gândirea conservatoare a
lui Eminescu, de fapt, depãºea limitele unui
conservatorism ºi ale unei atitudini publice care
ar fi fost pe placul liderilor conservatori. În acest
sens, vor fi cu deosebire edificatoare sãgeþile sale
critice la adresa regimului politic în frunte cu
Carol I  Carol Îngãduitorul, cum îºi permite
sã-l numeascã pe ºeful statului , în strânsã
legãturã cu laturile critice ale acestui regim. Este
acesta un unghi de vedere care trimite la
libertatea de spirit ºi originalitatea de strãlucit
gânditor politic a lui Eminescu.
Cu opiniile sale, poetul depãºea, vrândnevrând, limitele gândirii conservatoare, proprii
cunoscutei formaþiuni politice, adesea
displãcând sau iritând pe liderii acesteia, criticile
sale la adresa regimului politic patronat de Carol
I ºi la adresa clasei politice, înglobându-i nu
numai pe politicienii liberali ci ºi, implicit, pe
cei conservatori. Ideile politice ale poetului,
dând expresie unei structuri critice proprii unui
om de geniu, fãceau parte, pe deplin, din
universul sãu spiritual, impenetrabil la
influenþele din afarã. Cum observa, marele
istoric ºi cãrturar, N. Iorga, cu multe decenii în
urmã, la pilda cãruia din nou trebuie sã trimitem,
a-l vedea pe Eminescu ca un simplu simbriaº în
slujba Partidului Conservator, e o mare injurie,
fiindcã omul a crezut fiecare rând pe care l-a scris
ºi n-a avut în viaþã decât norocul pe care l-a avut
pentru cã s-a îndãrãtnicit sã nu scrie decât ce
corespundea cu conºtiinþa lui cea mai lãmuritã,
cea mai incapabilã de a fi schimbatã.
Cum se ºtie, M. Eminescu l-a cunoscut
personal pe domnitorul Cuza, din tinereþe, când,
la 1 ianuarie 1870, îl vizita la Döbling, în exil,
împreunã cu colegii sãi, studenþi ºi ei, I. Burlã
ºi L. Nastasi.
Începând colaborarea la Curierul de Iaºi
ºi continuând mai ales cu numeroasele articole
ºi studii publicate în paginile Timpului, atenþia
marelui publicist s-a îndreptat, mai întâi, asupra
câtorva aspecte importante ale domniei lui Al.
I. Cuza: reformele sale, secularizarea averilor
mãnãstireºti, dar mai ales reforma agrarã,
lovitura de stat ºi cauzele sale, politica externã
a domnitorului, în sfârºit, exilul domnitorului.
Însemnãtatea reformelor domnitorului este
vãzutã, înainte de toate, prin prisma interesului
sãu faþã de þãrãnime, consideratã de Eminescu
clasa pozitivã a societãþii. Cum scria, la 5
ianuarie 1879, în Timpul, domnitorul Cuza
fãcuse singurele reforme mai mult sau mai puþin
priitoare treptei þãrãneºti.
Se va referi la reforma agrarã din 1864 în
multe articole ale sale, scoþând în evidenþã
principiul sãnãtos care a stat la baza ei, dar
relevându-i ºi urmãrile nesatisfãcãtoare.
Reforma, scria el la 17 iulie 1879, a pus bazele
proprietãþii þãrãneºti, dar aceasta este mãrginitã
de timpuriu la o cantitate oarecare, prea micã
pentru epoca de astãzi. Ar fi trebuit, adaugã el,
ca reforma sã fie însoþitã de la bun început de o
legislaþie care sã asigure indivizibilitatea
pãmânturilor þãrãneºti, þinând seama de
creºterea populaþiei în mediul rural, care ducea,
inevitabil, la divizarea loturilor de
împroprietãrire. Iar mai târziu, la 27 ianuarie
1882, într-un alt articol, aplaudând bunele
intenþii ale legii, scria: Legea ruralã, regulând
o mare cestie socialã, a pus un capãt ºi
neobositelor intrigi ale agitatorilor, care
izbutiserã a aduce în þarã o anarhie devenitã
intolerabilã. Onoarea rezolvãrii acestei mari
cestii revine domniei lui Cuza, sub auspiciile lui
Kogãlniceanu. Aplicarea s-a fãcut, lucru
extraordinar, fãrã zguduire.
Aprecieri pozitive are poetul privind reforma
secularizãrii averilor mãnãstireºti, respingând
pretenþiile ierarhilor greci, admirând hotãrârea
ºi demnitatea cu care domnitorul acþionase în
privinþa impunerii acestei reforme. A elogiat în
mai multe articole reforma care dusese la
împroprietãrirea þãrii cu o pãtrime din
teritoriul ei, în acelaºi timp aducând acuzaþii
grave cãlugãrilor greci, oploºiþi aici nu pentru
rãspândirea creºtinãtãþii, ci pentru a populariza
uzura, adulterul, concubinajul ºi pãcatele
Gomorei. A condamnat obstinaþia cu care
ierarhii greci luptau pentru anularea reformei,
apreciind cã despãgubirea oferitã acestora nu era

o chestiune de drept, ci trebuia consideratã un
dar decurgând din umanitatea lui Vodã-Cuza
 un dar fãcut unei biserici strãine cu care nu
avem nicio legãturã ºi nici nu putem avea.
Este semnificativ faptul cã poetul avea sã revinã
asupra însemnãtãþii celor douã reforme  agrarã ºi
secularizarea  ºi în intervalul scurt al însãnãtoºirii
sale, la începutul anului 1889, anul dramaticei
dispariþii , când, la 6 ianuarie, referindu-se la aceste
reforme, scria: E prea adevãrat cã lui Cuza i se
datoreºte douã acte de însemnãtate istoricã al cãror
merit nimeni nu-l poate tãgãdui [ ].
O altã serie de referinþe din publicistica lui
Eminescu priveºte lovitura de stat din 2/14 mai
1864 înfãptuitã de domnitor, care a premers
reformei agrare ºi a dat posibilitatea realizãrii
acesteia. ªi în aceastã privinþã Eminescu se
desparte de corul adversarilor domnitorului
Cuza, vederile sale relevând necesitatea loviturii
ca unicã alternativã pe care marii proprietari, prin
opoziþia lor, o lãsaserã domnitorului. Prin acest
act, scria poetul, la 5 iulie 1879, Cuza au lovit
într-o clasã (a proprietarilor n.n., N.I.), dar au
întins mâna pentru a ridica pe þãrani, clasa
productivã a þãrii.
Observaþii pertinente asupra loviturii de stat
va face poetul pe marginea unui important
discurs þinut de Vasile Boerescu, la Ateneu, în
februarie 1882, când acesta  binecunoscut în
rãstimpul domniei lui Cuza, drept colaborator,
dar apoi opozant al domnitorului  incrimineazã
lovitura de stat din 2/14 mai 1864. Rãspunzând
fruntaºului politic, ministru la aceastã datã în
guvernul liberal, apãrând memoria lui Cuza, în
Timpul din 27 februarie 1882, Eminescu scrie
cã nimeni, cu atât mai puþin fruntaºii liberali, n-ar
fi avut capacitatea de a rezolva mãcar una din
problemele importante pe care le-a rezolvat
domnitorul Cuza. Le-a rezolvat, e drept  scrie
mai departe poetul , ca Alexandru nodul
gordian, dar a curãþit atmosfera de toate
sofismele de temporizare ºi n-a cumpãrat nicio
reformã din lãuntru cu concesiuni din afarã.
Astfel, Eminescu subliniazã cu acest prilej buna
intenþie a loviturii de stat din 2 mai 1864, din
pãcate, adaugã el, viciatã prin pripã, ºi
respinge aprecierile denigratoare ale lui Vasile
Boerescu la adresa acestuia.
Ample referinþe din publicistica lui
Eminescu, cum observãm, în continuare,
vizeazã înlãturarea domnitorului în noaptea de
11/23 februarie 1866, printr-un complot,
considerat de el criminal, la care ºi-a adus
contribuþia, efectiv, o serie de ofiþeri, a cãror
atitudine trãdãtoare a asigurat succesul
conjuraþiei. Publicistul insistã asupra acestor
ofiþeri trãdãtori pe care îi urmãreºte în evoluþia
carierei lor în timpul domniei lui Carol I, punând
avansãrile lor militare ºi succesele politice pe
seama unui regim politic care, dupã vederile sale,
din punct de vedere moral, cel puþin, marca un
pas înapoi în raport cu regimul lui Cuza.
Pentru Eminescu, carierele fãcute în vremea
lui Carol I de ofiþerii trãdãtori de la 1866 constituiau
un simbol al unei involuþii istorice, pe care
publicistul încearcã s-o demonstreze. Înainte de
toate, în mod cert, el condamnã, fãrã nicio ezitare,
drept o flagrantã nedreptate istoricã, modalitatea
înlãturãrii lui Cuza ºi, cum am subliniat mai sus, o
asemenea poziþie în atmosfera epocii se constituia
într-o atitudine plinã de curaj ºi responsabilitate
civicã, menitã sã irite cercurile oficiale ºi clasa
politicã, în ansamblul ei. Maiorul Leca, unul dintre
principalii trãdãtori, care asigura garda palatului
în februarie 1866, peste un timp avea sã ajungã
general ºi aghiotant domnesc. Despre numirea
acestuia, anterioarã, ca ministru de rãzboi într-un
guvern liberal, el scrisese cu înverºunare,
condamnând fenomenul dupã care numai în þara
noastrã, ºi nici într-o alta din lume, li se oferã
[trãdãtorilor] portofolii de miniºtri în locul
temniþelor ºi ocnei, ºi decoraþii în locul pedepselor.
Un alt ofiþer, participant la complot, Al. CandianoPopescu, în plus, prezidentul republicii de la
Ploieºti, din 1870, care proclamase rãsturnarea
domnitorului Carol, la rândul sãu, ajungea general
ºi aghiotant domnesc, cãci, scrie cu ironie
publicistul, modelul actului eroic de la 1866, nu
numai cã se iartã, se recompenseazã chiar sub Carol
Îngãduitorul. Referitor la generalul Haralambie,

scrie cã independent de meritele militare ale
acestuia, actul trãdãrii domnitorului la 1866 rãmâne
reprobabil ºi el nu putea fi iertat decât numai dacã,
a doua zi dupã înlãturarea lui Cuza, s-ar fi sinucis.
Un alt ofiþer-trãdãtor, colonelul Pilat, propus ca
ministru, scrie cu amarã ironie Eminescu, se cerea
recompensat pentru cã la 11 februarie 1866 fusese
cel dintâi care a intrat în camera de culcare a lui
Vodã-Cuza, el care-i servise aproape ca slugã.
În legãturã cu aceastã ascensiune a
trãdãtorilor lui Cuza în timpul domniei lui Carol,
evident, implicit, poetul aruncã sãgeþi critice la
adresa monarhului; modelul actului eroic de
la 1866, scrie el, trãieºte prin acest acord al
ºefului statului, încurajator pentru alþi eventuali
amatori de republicã.
În general, condamnarea de cãtre poet a
conspiraþiei din februarie 1866 ºi a autorilor ei
se împleteºte, pe de o parte, cu aprecieri
elogioase la adresa domnitorului Al. I. Cuza, pe
de altã parte, cu note critice la adresa regimului
instaurat la aceastã datã, considerat un regres în
raport cu cel din rãstimpul domniei lui Cuza.
Era un regres, în sensul cã, de la aceastã datã,
dupã marele publicist, instalarea noului regim
politic marca deschiderea largã a porþilor pentru
demagogie politicã ºi politicianism deºãnþat,
pentru corupþie ºi afaceri murdare ºi, mai ales,
pentru o politicã de desconsiderare a intereselor
þãrãnimii ºi de plasare a autoritãþilor
administrative în slujba celor puternici, iar nu a
celor sãraci care aveau nevoie de protecþie. Întrun cunoscut serial, din luna februarie 1880, în
Timpul, pus de editorii publicisticii
eminesciene sub titlul, Studii asupra situaþiei,
Eminescu dezvoltã pe larg teoria sa despre
clasele pozitive ºi pãturile suprapuse, în acest
context, fãcând ample referinþe privind tranziþia
de la regimul politic al domnitorului Cuza la
regimul politic din timpul domniei lui Carol I,
comparând aspecte importante ale celor douã
regimuri, precum politica internã ºi externã.
Într-un articol din 11 februarie1880,
condamnând conspiraþia care dusese la
înlãturarea domnitorului Cuza, a unuia dintre
Domnii cei mai patrioþi din câþi au fost vreodatã
în Þãrile Dunãrii române, poetul sublinia cã
aceastã conspiraþie cãta sã aibã în caracterul ei
sãmânþa unor rele ºi mai mari. De atunci am dat
zi cu zi ºi an cu an îndãrãt. Cu un alt prilej, doi
ani mai târziu, în polemicã cu Românul, poetul
þinea sã sublinieze sensul aprecierilor sale
privitoare la Cuza, arãtând cã nu vrea sã se
numere între apologiºtii domnitorului, ºi nici
între judecãtorii sãi, ci trebuie sã spunã numai
adevãrul, în numele moralitãþii.
Pentru biografii lui Eminescu, pentru
istorici, literaþi ºi alte categorii de exegeþi,
observaþiile privind tranziþia de la regimul
politic al domnitorului Al. I. Cuza la cel patronat
de Carol I, rãmân deosebit de importante, pentru
a indica, cât mai complet, profilul moral ºi
capacitatea de a scruta racilele societãþii în care
a trãit marele publicist ºi gânditor social-politic
care a fost Eminescu.
Instalarea domnitorului Carol I este pusã de
Eminescu în conexiune cu conspiraþia care dusese
la actul din 11 februarie 1866. Referindu-se la
modalitatea rãsturnãrii lui Cuza, poetul condamnã
înþelegerea dintre liberali ºi conservatori de la aceastã
datã. De câte ori partidele s-au unit, afirmã el, au
fãcut-o numai pentru a face rãu þãrii! S-au unit spre
a aduce un Domn strãin, pentru cã amânduror le
convenea un Domn fãrã iniþiativã ºi necunoscãtor
de þarã, sub care amândoi [amândouã] sã-ºi poatã
face fãrã control manevrele.
Publicistul considerã cã înlãturarea lui Cuza
a survenit într-un moment foarte nepotrivit pentru
soarta poporului român, dând o puternicã loviturã
miºcãrii de solidaritate cu românii din afara
graniþelor statului naþional. În acest sens,
referindu-se la politica consecventã a
domnitorului Cuza de solidaritate cu românii din
Transilvania, el trimite la actul dualismului austroungar, care fusese realizat tocmai în acest context.
Dacã nu l-ar fi rãsturnat  scrie poetul  niciodatã
unirea Ardealului cu Ungaria nu se fãcea.
În spiritul acestei interpretãri, într-un cunoscut
comentariu, pe marginea unei conferinþe a lui Titu
Maiorescu, din decembrie 1880, poetul plaseazã
instalarea principelui Carol la conducerea

(Urmare din pag.1)
Întâmplarea a fãcut ca ziarul
cu aprecierile profesorului
bucovinean sã îi fie adus de la
Bucureºti la Sebeº de fratele sãu
Liciniu, venit de pe front din
vechiul regat, a cãrei graniþã o
trecuse încã din 1912. Familia nu
îl mai vãzuse de atunci.
Încurajat de apariþia versurilor
din Glasul Bucovinei, cât ºi de cele
scrise de Sextil Puºcariu, poetul
depune diligenþele necesare, legate
în principal de gãsirea hârtii
corespunzãtoare, ca placheta sã vadã
lumina tiparului. Aceasta se va
întâmpla în aprilie 1919, la Sibiu.
Au trecut numai câteva
sãptãmâni, ºi - la 1 mai 1919 -,
Nicolae Iorga a ºi înserat, în
Neamul Românesc, în acea cutie
de rezonanþã a românitãþii,
articolul: Rânduri pentru un
tânãr. O prezentare succintã de
mare forþã a volumului de debut,
în cea mai importantã publicaþie
a vremii. Acele fraze de referinþã,
meºteºugit ºi cordial scrise de
istoricul ºi literatul cu cea mai
mare autoritate publicisticã în

Blaga a fost marcat cu siguranþã
de rândurile scrise ale profesorului,
ale oratorului nepereche, ale
inegalabilului publicist, de vreme ce
le evocã cu mare stimã în Hronic 
ºi, lucru nemaiîntâlnit  le va însera
în
întregime
în
scrierea
autobiograficã. Poetul care visa de
decenii sã ajungã la Bucureºti, este
miºcat, cu siguranþã de salutul
cordial al acestuia: fii bine venit,
tinere ardelean!
Elogiile altor renumiþi scriitori
ca Agârbiceanu, Crainic, Vianu sau
Densuºianu, n-au avut puterea de
seducþie ca cea exprimatã de Iorga.
S-a generalizat rapid convingerea
cã Poemele luminii ºi Pietre pentru
templul meu se constituiau într-un
dar pe care Ardealul îl face
României în ziua marei uniri.
Ajuns grabnic, la începutul lui
iunie 1919, la Bucureºti, poetului
Lucian Blaga îi va fi dat sã
participe, dintr-o purã întâmplare,
la Academia Românã, unde avea sã
audã fragmente din discursul de
recepþie în înaltul for ºtiinþific,
rostite de Ovid Densusianu, cât ºi
din rãspunsul dat de Ion Bianu. Aici
l-a întâlnit pentru prima datã pe
Sextil Puºcariu, care  luminos de
cunoºtinþã  a dorit sã îl prezinte ºi
profesorului Nicolae Iorga.
Apãream în faþa lui Nicolae
Iorga  scrie Lucian Blaga în Hronic.
Inima mi se fãcuse micã de tot în faþa
ilustrului dascãl pe care îl vedeam
crescând în justele sale dimensiuni
asiro-babilioniene. Dascãlul mã

mãsura. Câþi ani ai?  Douãzeci
ºi patru  rãspund eu. Ei, ei, dupã
poezii ºi aforisme, credeam cã ai
treizeci ºi cinci!. A urmat o avalanºã
de întrebãri. Din ce parte a
Ardealului sunt Ce fac la
Bucureºti. Cum stau cu studiile.
Nicolae Iorga îmi mai spunea sã trec
într-o zi pe la dânsul, la redacþie la
Neamul Românesc, ºi ieºi apoi, cu o
servietã mare la subsuoarã.
Dupã urmãtoarele zile, tânãrul
poet i-a fãcut o vizitã lui Vlahuþã, în
Visarion, pentru a-i oferi un volum.
Venerabilul înaintaº, în ciuda faptului
cã se afla pe patul morþii, l-a primit
nu numai cordial, dar i-a ºi organizat,
acasã la el, fãrã a se putea scula din
pat, o întâlnire cu alþi scriitori.
La numai câteva zile, ajunge
sã îi fie prezentat ºi Reginei Maria
a României. Nu se putea onoare mai
mare. Aceasta se întâmpla, la 20
iunie, la câteva luni de la debut, la
dorinþa Doamnei simbol pentru
propãºirea României. A fost ºi
primul prilej pentru poet de a-i
vedea în persoanã pe unii din
membrii executivului de la
Bucureºti, întâlniþi pânã atunci
numai prin paginile ziarelor.
Spre sfârºitul acelui iunie
canicular, în aºteptarea unor
rezoluþii legate de obþinerea unei
burse la Viena, bãtând caldarâmul
unei laterale de-a Cãii Victoriei
ajunge în faþa redacþiei Neamului
Românesc, prilej de a rãspunde, am
spune grabnic, invitaþiei istoricului.
Va fi o întâlnire pe care Blaga ne-a

îºi permitea sã plaseze într-un context negativ
figura principelui german, ceea ce, desigur, nu
avea cum sã fie pe placul fruntaºilor liberali, dar
nici a liderilor conservatori.
Cât priveºte plasarea poziþiei lui I. C.
Brãtianu în acest context ºi condamnarea lui, fãrã
menajamente, ele erau nedrepte, atunci, când,
de pildã, într-un articol, publicistul aprecia cã
ºeful guvernului, instalat în 1876, ar fi avut
sentimente duºmãnoase faþã de românii
ardeleni, cã era în înþelegere cu revoluþionarii
unguri de la 1848 pentru uniunea Transilvaniei
cu Ungaria ºi trãdarea elementului român pe
mâni maghiare, precum ºi pentru înlãturarea
Casei de Austria de la coroana ungarã.
Atitudinea criticã faþã de Carol se resimte la
publicist ºi atunci când el se referã la
proclamarea Regatului în martie 1881, trimiþând
la o ceremonie desfãºuratã cu participarea
generalului Leca, trãdãtorul lui Cuza din 1866.
O asemenea atitudine criticã transpare în
publicistica eminescianã în numeroase articole
care trimit la comparaþia dintre cei doi ºefi de
stat, în privinþa modului fiecãruia de a vedea
independenþa statului român, dar ºi la aspecte
importante ale politicii interne.
Cum se ºtie, contestând cu virulenþã raptul
teritorial care a însoþit Rãzboiul de Independenþã,
reîncorporarea Basarabiei de Sud de cãtre Rusia,
publicistul discutã problema realizãrii
independenþei de stat a României în raport cu
suveranitatea absolutã în legislaþia internã, pe
care Cuza o obþinuse, putând astfel sã treacã la
realizarea marilor sale reforme de restructurãri
sociale ºi organizare instituþionalã, iniþiative
legislative de asemenea dimensiuni, dupã poet,
nemaifiind posibile dupã 1866, ºi nici dupã
Rãzboiul de Independenþã.
Mai mult, referindu-se la Rãzboiul de
Independenþã, enunþând binecunoscutul punct de
vedere critic la adresa acestuia, publicistul
apreciazã cã, în raport cu consecinþele sale, mai
degrabã negative, dupã el, costurile acestui
rãzboi nu se justificau deloc. Din nou, trimiþând
la independenþa realã din vremea lui Cuza, care
fãcuse posibile marile sale reforme, publicistul
subliniazã cã independenþa nominalã, realizatã

în urma Rãzboiului, costase prea mult: pe lângã
mari cheltuieli, o provincie pierdutã cãtrã Rusia,
douãsprezece mii de oameni uciºi de florile
mãrului pe câmpiile Bulgariei, amestecul direct
al strãinãtãþii în chiar legislaþiunea ºi autonomia
internã a þãrii, iar în spiritul public, în inteligenþa
claselor conducãtoare o duplicitate
nemaipomenitã, o plecare sistematicã spre
panglicãrie ºi amãgire în sus ºi în jos. Neadevãrul,
iatã sensul caracteristic al celor din urmã
paisprezece ani.
Evident, trimiþând la amestecul strãin în treburile
interne dupã Rãzboiul de Independenþã, poetul avea
în vedere nu numai pierderea Basarabiei, dar ºi alte
elemente ale acestui amestec, impunerea prin
Tratatul de la Berlin a modificãrii articolului 7 din
Constituþie, rezolvarea în mod nefavorabil a
afacerii Strousberg º.a.
Dupã Eminescu, lucrurile merseserã tot mai
rãu odatã cu instalarea la domnie a principelui
Carol nu numai în plan politic-naþional, ci ºi în
plan social-economic. Referinþele critice privind
politica internã dusã de diferite guverne instalate
dupã 1866, ºi ele, de asemenea, trimit la figura
lui Carol I. În acest sens, într-un articol din 25
martie 1883, la o datã premergând intervalului
de boalã a poetului, acesta scria: Faþã cu
guvernele econoame, modeste, harnice ale
Domnilor români de la 1821-1857, faþã cu
guvernul de emancipare politicã ºi socialã a lui
Vodã Cuza se va-ncepe de acum înainte, în zilele
lui Carol Îngãduitorul, a doua ediþie a domniei
fanarioþilor.
Peste exagerãrile, evidente, o asemenea
apreciere trimitea, între altele, cum observãm
dintr-o serie de articole ale poetului, la agravarea
treptatã dupã 1866 a situaþiei þãrãnimii, în ciuda
bunelor intenþii ale reformei agrare înfãptuitã de
Cuza. El avea în vedere, cu deosebire, încãrcarea
fãrã tranziþie a þãranului cu sarcini publice, enorm
de mari [ ].Despre þãrãnime, clasa productivã
a þãrii, publicistul îºi asumã datoria de a-i fi
alãturi, ea constituind poporul istoric, din care,
însuºi, considerã cã face parte.
De fiecare datã, în articolele sale de analizã a
situaþiei social-economice ºi politice din vremea
lui Carol I, este constantã revenirea publicistului
la personalitatea domnitorului Al. I. Cuza, ale
cãrui merite, dupã el, erau de necontestat. Cum
nota într-un articol, orbi am fi ºi rãi români dacã
am tãgãdui meritele lui. Am înþelege chiar ca sã-i
arunce mãnuºa oamenii nepãrtinitori; am înþelege
sã i-o arunce viitorul. Trecutul n-are acest drept,
cãci nu e unul dintre contimporanii sãi, care sã
fie vrednic de aceasta. Nu se poate tãgãdui, scrie
el, într-un alt articol, combãtând pe criticii
domnitorului, cã acesta era cu adevãrat liberal,
autoritar, da, însã democrat autoritar [ ].
În mod cert, atenþia acordatã de M. Eminescu
personalitãþii domnitorului Al. I. Cuza, ca ºi însemnãtãþii
reformelor sale, nu este deloc întâmplãtoare. Marele
poet ºi gânditor politic, cu capacitatea lui excepþionalã
de a pãtrunde sensul profund al realitãþilor istorice, a
descoperit ºi a pus în luminã adevãrul despre Al. I.
Cuza, în condiþiile în care, la nivelul elitelor politice
ale timpului, acest adevãr se voia reprimat, înãbuºit de
minciunã ºi calomnie.
Sã amintim aici cã aceeaºi luptã pentru adevãr,
împotriva minciunii ºi calomniei, a dus Eminescu,
prin publicistica sa, ºi în cazul lui Mihail
Kogãlniceanu, principalul sfetnic ºi colaborator al
domnitorului. L-a elogiat pe Kogãlniceanu,
împotriva calomniatorilor de tot felul  aceiaºi cu
ai domnitorului , fãcând-o cu convingerea cã îºi
îndeplineºte o datorie de conºtiinþã.
Fãrã îndoialã, opiniile lui M. Eminescu,
privitoare la cei doi suverani, Al. I. Cuza ºi Carol
I, în ciuda unor inevitabile exagerãri, confuzii sau
viziuni punctuale eronate, ne ajutã sã înþelegem
mai bine valoarea acestor douã personalitãþi, sã
realizãm, mai exact, o decantare, prin comparaþie,
a însemnãtãþii pe care domniile lor, succesive, l-au
avut în procesul modernizãrii României, de la
înfãptuirea Unirii Principatelor pânã la
declanºarea Primului Rãzboi Mondial.
În orice caz, ne intereseazã opiniile lui
Eminescu, chiar dacã suntem sau nu de acord cu
ele, acestea aparþinând unuia dintre spiritele ilustre
ale neamului; în acest fel ne testãm propriile
noastre convingeri privind personalitatea ºi
meritele celor doi ºefi de stat, reuºind, poate, sã
depãºim pragul unor prejudecãþi sau confuzii,
evidente în vreme din urmã, privind rolul acestora
în istoria românilor.

Sesiune naþionalã de comunicãri ºtiinþifice
la Vãlenii de Munte

IORGA ªI BLAGA
sau
DESPRE DARUL PE CARE ARDEALUL
L-A FÃCUT ROMÂNIEI
contemporaneitate, au avut un rol
covârºitor pentru spiritul în formare
al poetului ºi gânditorului Lucian
Blaga. El le-a conºtientizat din plin.
Cu siguranþã i-au dat imboldul ºi
încrederea necesare unui începãtor.
Nicolae Iorga a consemnat fãrã
rezerve cã poemele blagiene sunt
bucãþi de suflet, prinse sincer în
fiecare clipã ºi redate cu o superioarã
muzicalitate în versuri, care, frânte,
cum sânt, se mlãdie împreunã cu
miºcãrile sufleteºti înseºi. Aceastã
formã elasticã permite a se reda ºi
cele mai delicate nuanþe ale cugetãrii
ºi cele mai fine ale simþirii.
ªi nu numai asupra dimensiunii
stilistice novatoare s-a aplecat
Iorga. Neîntrecutul cãrturar s-a oprit
ºi asupra aspectelor filosofice pe
care poemele le degaja, spunând
direct: E ºi filosofie înãuntru, o
melancolicã, dar nu deprimantã
filosofie, care leagã împreunã, ca în
cele mai bune produse ale poeziei
din toate timpurile, toate aspectele
din afarã ale naturii ºi, înlãuntru,
toate miºcãrile prin care  ºi noi o
parte din imensitate, din veºnicie, ºi
astfel pãrtaºi la incomensurabilitatea
ºi la nemurirea ei  îi rãspundem.
ªi, ca sã aducã mesajul în
actualitate, Iorga adãugã imediat. E
aici un tânãr care întinde braþe de
energie cãtre tainele lumii. Tainele nu
se prind niciodatã, cãci avem un singur
chip a le prinde: sã le trãim. Dar avântul
acestor braþe drept ºi nobil întinse
trebuie preþuit ºi el ca ºi distincþia de o
aºa naturalã graþie a formei.

României în contextul politicii prusiene potrivnicã
Austriei. Înlãturarea lui Cuza ºi alegerea lui Carol
în 1866, apreciazã el, erau inele din lanþul politicii
Prusiei de a lovi Austria ºi a realiza unificarea
Germaniei. Carol de Hohenzollern era cuiul
rãsãritean pe care Austria-l bãga în carnea
monarhiei habsburgice, precum Italia era cuiul
de la sud, iar Ungaria cel central.
Pe linia acestui raþionament, dupã Rãzboiul
de Independenþã, publicistul ajungea la
concluzia cã România era o operã a politicii
germane ºi viitorul acestei þãri ar trebui sã atragã
în mod esenþial interesul Germaniei.
Fãrã îndoialã, oricâte hibe ar avea o
asemenea interpretare, în atmosfera politicã a
vremii, de apologie, uneori deºãnþatã, a
regimului patronat de Carol I, cert este cã poetul

Rolul muzeelor memoriale
în muzeografia româneascã

lãsat-o consemnatã, pentru
istorie, de asemenea, în Hronic.
Ilustrul istoric scria la o
masã, copleºit de manuscrise
ºi cãrþi. Mi-a întins un deget.
Fãcea corecturi în ºpalturi.
Vorbea însã tot timpul cu mine,
încât mã miram de repeziciunea
cu care putea totuºi sã facã
îndreptãrile. Concomitent se
întreþinea ºi cu corectorii
tipografi, cari aºteptau câteva
rânduri pentru completarea unor
goluri în ziar. Nicolae Iorga da
ordine, corecta, se tânguia cã i s-a
îmbolnãvit unul din copii, scria,
glumea, îmi vorbea. Mã simþeam
în faþa unei uzine ce-ºi declanºa
subdiviziunile autonome. /..../ La
despãrþire, dascãlul þinu sã mã
îndemne sã citesc mult, ca sã nu mã
epuizez înainte de vreme, ca atâþia
poeþi români. Mã întreb ºi astãzi,
dupã atâta vreme, de unde ºi cum a
putut culege impresia cã n-aº putea
citi.
Iorga se manifesta imperturbabil, ca profesor, iar Blaga, cel
introvertit din fire, se lãsa greu de
descoperit de vulcanicul publicist.

Cu ocazia împlinirii a 140 de
ani de la naºterea lui Nicolae
Iorga, la Vãlenii de Munte a avut
loc o interesantã sesiune
naþionalã de comunicãri
ºtiinþifice intitulatã Rolul
muzeelor
memoriale
în
muzeografia româneascã.
Ediþia cu numãrul ºase a acestei
sesiuni a fost organizatã de
Consiliul Judeþean Prahova,
Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Arheologie Prahova, Muzeul
memorial Nicolae Iorga din
Vãlenii de Munte ºi Primãria din
Vãlenii de Munte. Au fost
prezentate numeroase comunicãri ºtiinþifice care au
prezentat fie noi aspecte din
viaþa ºi opera celui care a fost

Nicolae Iorga, fie muzee memoriale
din toate zonele þãrii.
Marinela Peneº, director adjunct
la Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Arheologie Prahova, a declarat:
Fiind la ediþia a ºasea, organizatorii
au înþeles care este standardul unei
bune împãrtãºiri a experienþei
ºtiinþifice ºi cercetãrilor pe care
fiecare dintre noi, în muzeele de la
care provenim, le desfãºurãm, în
cursul unui an întreg. Este cunoscut
bine faptul cã un aspect al funcþiei
muzeelor este ºi acela de cercetare,
aºa cã am þinut în mod special sã
acoperim întreaga paletã de
problematici
ale
muzeelor
memoriale, ale epocii moderne ºi în
speþã viaþa ºi activitatea lui Nicolae
Iorga, cu elemente mai puþin

Muzeul memorial Nicolae Iorga din Vãlenii de Munte

cunoscute. Acest aspect a fost
încununat de prezenþa doamnei
Georgeta Filitti, care, la 140 de
ani de la naºterea lui Iorga, ni l-a
prezentat, într-o luminã sinteticã,
analiticã ºi chiar cu mesajul
continuãrii, de cãtre noi, fiecare
în domeniul sãu de activitate, a
ceea ce a fãcut marele geniu
istoric românesc. Ne simþim
bine, când oaspeþii se simt bine.
Foarte greu nu ne este pentru cã
avem experienþa acestor
organizãri. Anual sunt ºase
asemenea evenimente de o
asemenea amploare. Exemplific
prin Timpul ºi omul, Salonul de
umor de la Buºteni, sesiunea de
arheologie intitulatã Arheologia
mileniului unu, istorie ºi
civilizaþie. Sã spun o industrie
culturalã la Prahova? Nu ºtiu
dacã e mult sau puþin. Încercãm
sã ieºtim în întâmpinarea
specialiºtilor ºi a doritorilor de
istorie, culturã ºi civilizaþie,
informare ºi educare, cu cât mai
multe oferte. Ultima dintre
oferte, este la ediþia a treia,
programul Învãþãm ºi ne jucãm
la muzeu.
Am avut privilegiul sã mã
numãr printre participanþii la acest
forum naþional. Depun mãrturie
cã a fost o realã încântare sã mã
aflu în selecta familie a
muzeografilor. Logic este sã mã
interesez acum când este
urmãtorul eveniment asemãnãtor.

Aristotel BUNESCU

537  13 iunie 2011

Sã ne cunoaºtem profesorii

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

Conf. univ. dr.
Mihai Adrian Mãlaimare:

Dacã nu vii tu la teatru,
vine teatrul la tine!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
La metrou sau în parcuri, apar
ca de nicãieri cu muzica lor, cu verva
lor molipsitoare, cu gagurile comice
ºi lasã în urmã amintiri de neuitat...
Sunt actorii Teatrului Masca, actori
obiºnuiþi cu un gen mai direct de a
juca, obiºnuiþi a renunþa la scenã
atunci când este nevoie ºi abordând
relaþia cu publicul într-un mod
prietenos, amical chiar. Putem spune
cã acest teatru funcþioneazã dupã
formula Dacã nu vii tu la teatru,
vine teatrul la tine!
Conducãtorul, managerul ºi
coordonatorul acestui fenomen
teatral este Directorul, Profesorul ºi
Actorul Mihai Adrian Mãlaimare,
cel care s-a nãscut la Botoºani pe 27
august 1950 ºi împreunã cu sora sa,
Mihaela, a urmat cursurile ªcolii de
muzicã ºi Liceul A.T. Laurian din
oraºul în care s-a nãscut. În 1969
vine la Bucureºti ºi se înscrie la
concursul de admitere de la Institutul
de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
fiind admis ultimul pe listã la clasa
Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca
ºi Geta Angheluþã, dar terminã, în
1973, alãturi de colega sa din altã
grupã, Olga Delia Mateescu, ca ºef
de promoþie, având dreptul sã aleagã,

pag. 5

OPINIA NAÞIONALÃ

ºi alege sã fie repartizat la Teatrul
Naþional din Bucureºti. Debuteazã
cu un rol din Îmblânzirea scorpiei
de William Shakespeare ºi este atras
de televiziune. Apariþiile sale în
diferite emisiuni de divertisment lau fãcut cunoscut ºi îndrãgit. Joacã
în spectacole ca Richard al III-lea
de W. Shakespeare (1975), A
douãsprezecea noapte de W.
Shakespeare (1984), Cyrano de
Bergerac de E. Rostand (1976),
Fata din Andros de Terentiu
(1977), Romulus cel mare de
Durenmatt (1977), Alexandru
Lãpuºneanu de V. Stoenescu
(1978), Filumena Marturano de Ed
de Fillippo, Mantaua de Gogol,
Harap Alb de Rãducu Iþcuº, etc.
Debuteazã în Teatrul Radiofonic cu
rolul din Muºcata din fereastrã de
Victor Ion Popa, urmat de Baladã
pentru nouã cerbi de D.R. Popescu,
spectacolul muzical Cheia
succesului sau Titanic vals de
Tudor Muºatescu, Boemii de
Ovidiu Dumitru, De dragul ei, Fata
din Andros de Terenþiu, Epicene
de Ben Johnson; a regizat
spectacolul
Domnul
de
Pourceaugnac; în anul 2011 a scris

scenariul ºi a regizat spectacolul
pentru radio Ex libris al Teatrului
Masca. De asemenea, a participat la
numeroase emisiuni radio de
varietãþi si emisiuni dedicate
copiilor. În 1990 pãrãseºte Teatrul
Naþional pentru a-ºi deschide propria
companie de teatru Masca. La
Masca a jucat în spectacole ca
Medievale, în rolul pãpuºarului,
Clovnii, în rolul lui Fratelini,
Mantaua de Gogol (Akaki), A
murit moartea, mãi! dupã Ion
Creanga (rolul Ion), Oina, la care
a scris scenariul, a regizat si a jucat
rolul unui clovn, Gardienii veseli
(rolul colonelului), a regizat ºi a scris
scenariul pieselor Actorul ºi
Clovnii. Pentru a cunoaºte în
profunzime teatrul nonverbal ºi
teatrul gestual studiazã pantomima
la ªcoala deTeatru Jacques Lecoq
din Paris.
În film nu a avut apariþii de
neuitat, ceea ce l-a determinat pe
actor sã afirme: Am fãcut ceva
filme, dar numai din instinct, fãrã
vreo participare anume, fãrã sã simt
cã sunt actor de film, fãrã sã mã
bucur. Nici eu nu am iubit filmul, nici
el nu m-a iubit. Din acest punct de
vedere suntem chit.
Îi place la nebunie sã facã piaþa,
îi place sã gãteascã ciorbe de
legume... îi place ºi a jucat fotbal,
tenis de câmp, ping-pong, dar, cel
mai mult îi place sã cumpere ºi sã
cultive flori. Este cãsãtorit cu Anca
Dana Florea, regizor de teatru, ºi este
tatãl a patru copii: Haralambie Mihai
este cineast, Ion Alexandru este cel
de al doilea fiu, ªtefan, cel de al
treilea, - un viitor scriitor, ºi Catinca,
o domniºoarã frumoasã ºi talentatã.
Conf. univ. dr. Mihai Adrian
Mãlaimare este doctor în istoria
teatrului, a fost profesor la
Universitatea Naþionalã de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã I.L

Caragiale din Bucureºti, secþia
actorie, în perioada 1984-1989, a
predat actoria la Universitatea
Ecologicã, a predat pantomima la
ªcoala de Teatru Pygmalion din
Viena, a scris cãrþile Maidane cu
teatru, Demisia, ªansa ºi,
împreunã cu soþia sa, volumul La
început a fost gestul. Teatrul
Masca (2010).
În anul 2008 a primit în cadrul
Galei UNITER Premiul special
pentru performanþã în teatrul
non  verbal.
În prezent, coordoneazã o grupã
a anului I, Ciclul I Bologna la
Catedra de Arta Actorului din cadrul
Facultãþii de Arte a Universitãþii
Spiru Haret, fiind secondat de cãtre
asist. univ. Ana Maria DinculescuPâslaru, dar ºi de cãtre cunoscutul
cascador Ion Albu, pentru lupte
scenice ºi acrobaþii. Ca o adevãratã
gazdã primitoare, domnul director al
Teatrului Masca, dar ºi conferenþiar
universitar doctor Mihai Adrian
Mãlaimare a pus la dispoziþia
studenþilor ºi corpului profesoral al
Facultãþii de Arte spaþiile generoase
ale teatrului ce cu onoare conduce
spre a pregãti, dar ºi a oferi
publicului Galele Absolvenþilor din
anul 2010 ºi din luna mai a anului
2011. Am fost onoraþi sã populãm
aceste spaþii, ca interpreþi,
coordonatori de spectacol sau simpli
spectatori. Mulþi dintre studenþii
noºtri pot fi întâlniþi deja în
distribuþia spectacolelor profesioniste ale Teatrului Masca,
precum: Rãzvan Teodorescu, Diana
Croitoru, Valentin Mihalache,
Andrei Gonczi, Ionuþ Ghenu, dar ºi
mulþi alþii, în calitate de colaboratori.
Pentru toate acestea noi facem
o reverenþã aceluia al cãrui nume
meritã a fi scris cu litere mari:
conf. univ. dr. MIHAI ADRIAN
MÃLAIMARE!

TEIUL
Am motive sã cred cã s-a întâmplat chiar aºa. Sãgeata, slobozitã
din înalturi, de sus de tot, dintr-un Arc al Destinelor, a tãiat într-o clipã
vãzduhuri, deschise cât vezi cu ochii peste munþi ºi vãi. Acolo va fi
Altarul, se auzi un glas chiar în clipa când sub formã de razã te soare a
atins cu fruntea scoarþa terestrã. Cât se putea acoperi cu privirea, cete
de îngeri asistau la acest ritual prin care un semn ceresc îmbrãca forma
nebãnuitã de pãmânteni. Clipa de nuntã împãrãteascã asistatã de
pãsãrele mii, stelele fãclii. Un clopoþel de cleºtar din cele care anunþã
trecerea icoanelor fãcãtoare de minuni ºi, cu siguranþã, imnuri potrivite
momentului au vestit degrabã fastul schimbãrii regnurilor: lacrima de
luminã ce cãzuse din ceruri cãpãta formã ºi dimensiune teluricã. Pe
locul în care pãmântul reavãn a primit semnul celest, exact acolo unde
privim ºi azi, ºi-a cerut dreptul la existenþã graiul clorofilei. ªi cum
toate aveau sã poarte un nume, acest Fãt Frumos din Lacrimã a fost
botezat degrabã aºa: Tei. Mai pe înþelesul nostru - Teiul lui Eminescu.
De câte ori vin la Iaºi, urc pe Copou. Este ca o taxã de participare,
precum dobânda perceputã pentru norocul de a-þi însuºi un capital ce nu
e al tãu. Mi-a pãrut, de când îl ºtiu, un dar dumnezeiesc. Spre el catã
drumul uºor urcãtor, în ritmuri ce niciodatã nu vor fi altfel decât vorba ºi
pasul liniºtit, respiraþia domoalã a Moldovei. Copoul mi-l reprezint
precum un tãrâm voievodal, înstãpânit de legende ºoptite, luat în
supraveghere de pajuri ºi zmei botezaþi de gânduri frumoase ºi proorociri
nepereche. Cetatea de scaun a acestui teritoriu scânteind, dupã caz, în
luciri solare ori în bãtaia Lunii, areopagul zilnicelor temeri ºi speranþe, al
viselor, al gândurilor nerostite þinute aproape, pridvorul sfânt, locul de
adâncã liniºte ºi temeinicã visare, ei bine, ce alt nume putea sã poarte
decât cel bine ºtiut: Teiul Sfânt ºi Dulce. Teiul lui Eminescu.
Când calendarul grãitor de culturã al neamului românesc ajunge în
ziua de 15, în douã rânduri - mijloc de ianuarie ºi, mai încolo, mijloc de
iunie - Teiul lui Eminescu îºi încordeazã auzul pentru a se boteza din
limpezimea privirilor, gândurilor ºi tremurul paºilor celor ce vin sã
îngenuncheze sub ramuri atinse, în scurgerea anilor, de toamnã ºi de vânt.
Întâlnirea cu Eminescu se consumã în dangãtul ritmat al clopotelor de
interior, ce le ducem fiecare din noi cu gândul la cei plecaþi în nemurire.
Sunt atâtea locuri la Iaºi gata sã te prindã de mânecã pentru a-þi povesti
de mersul Poetului. Nu mai suntem atât de mulþi precum eram cândva, dar
am rãmas destui cât sã apãrãm dragul ºi dorul de Eminescu, care ne stau
aproape din copilãrie. De-i vom þine aproape ºi pe copiii noºtri, pe copiii
lor, asta seamãnã cât o trimitere în uitare a celor ce n-au loc de el în Altarul
Cultural al Patriei. Ieºenii au gãsit cu cale sã zideascã un spaþiu anume
închinat memoriei Poetului. Unde putea sã stea mai bine decât în apropierea

În ziua de 8 iunie 2011, juriul USR, ales în ºedinþa de Consiliu din ianuarie 2011, compus din Al. Dobrescu, Premii speciale (publicisticã,
Etajul 4 al Muzeul Naþional de care va avea douã spaþii expoziAndrei Terian, Paul Cernat, Gellu Dorian ºi Mircea Bârsilã, a acordat premiile pentru cãrþi apãrute în 2010 memorii, jurnale etc.)
- ANDREI OIªTEANU, Narcotice Artã Contemporanã din Bucureºti þionale, o mediatecã (bibliotecã
ºi Premiul Naþional de Literaturã. Ceremonia a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.
Traduceri din literatura
universalã
- RAREª MOLDOVAN -Thomas
Pynchon, Curcubeul gravitaþiei,
Editura Polirom
Premiul Fundaþiei Andrei Bantaº
(traduceri din limba englezã)
- DOMNICA DRUMEA ºi PETRU
ILIEªU, Allen Ginsberg, Howl ºi
alte poeme, Editura Polirom

în cultura românã, Istorie, religie ºi gãzduieºte, în perioada 16 iunie - ºi spaþiu de proiecþie), o zonã
literaturã, Editura Polirom,
16 octombrie 2011, Muzeul Benzii destinatã creaþiei ºi atelierelor,
- ION VIANU, Amor Intellectualis, Desenate http://www.muzeulbd.ro/, precum ºi un spaþiu pentru
Editura Polirom
Dramaturgie - Nu se acordã
premiul USR
Literaturã pentru copii ºi tineret
- Nu se acordã premiul USR
Premiul Naþional de Literaturã
pe anul 2010
- GABRIEL DIMISIANU

Studenþii Facultãþii de Arhitecturã vã invitã la expoziþia de fotografie  ªcoala de Varã 2010,
care are loc în holul principal din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
sediul central al Universitãþii Spiru Haret
Vã veþi putea bucura de fotografiile afiºate pânã la sfârºitul sesiunii de varã 2011!

CASA CU ARMURÃ
În peisajul Bucureºtiului cosmopolit, casa cu etaj în stil neoromânesc, de pe strada Episcop
Radu nr. 29, este una dintre puþinele clãdiri ce te fac sã te opreºti preþ de câteva secunde în loc ºi
sã-þi ridici ochii spre acoperiºul unde troneazã un cavaler îmbrãcat într-o armurã medievalã, cu un
ciocan ridicat deasupra capului. Pentru majoritatea trecãtorilor, prezenþa statuii pe acoperiº este o
anomalie, o ciudãþenie în comparaþie cu restul clãdirilor vechi. Pentru Alexandru Dimitriu, însã,
aceastã statuie era simbolul distinctiv pentru breasla meºterilor fierari.
Nãscut la Iaºi, Alexandru Dimitriu (1871-1955) avea sã devinã unul dintre cei mai constanþi
meºteri în lucrãri metalice din perioada interbelicã. Talentului acestui om, care îºi spunea tinichigiu
ornamentist, îi datorãm o serie de decoraþiuni din metal pentru numeroase clãdiri publice, religioase
ºi particulare din þarã, printre care: Ateneul Român, Palatul Patriarhiei, Palatul Fundaþiei Regele
Carol I, Gara de Nord, Palatul Culturii din Iaºi ºi Palatul Sturdza din Miclãuºeni. Totodatã, în
timpul specializãrii sale dintre anii 1889-1894, Alexandru Dimitriu a lucrat la realizarea elementelor
metalice ale acoperiºului hotelului Stephanie din Abazzia, teatrului ºi Foiºorului de foc din Fiume,
Primãriei din Reichenberg ºi al gãrii din Dusseldorf. Reîntors la Iaºi, în 1896, Alexandru Dimitriu
se remarcã prin realizarea porþii Cimitirului Evreiesc. Într-o primã etapã, a colaborat cu arhitectul
Ioan Berindey la realizarea Palatului Culturii din Iaºi. Aici a apãrut pentru prima datã motivul
statuii cavalerului din fier, motiv reluat, 30 de ani mai târziu, în Bucureºti, când tinichigiul
ornamentist ºi-a construit casa. Atunci când aceasta a fost finalizatã, Dimitriu a aºezat pe acoperiº
o statuie înaltã de 3,50 m, ce înfãþiºeazã un cavaler în armurã cu braþul drept ridicat, þinând în
mânã un ciocan: simbolul distinctiv pentru conducãtorul breslei meºterilor fierari. A urmat apoi o
a treia statuie, comandatã la sfârºitul anilor 20 de Primãria Verde. Statuia, aºezatã în vârful turnului
clãdirii Primãriei Sectorului 1, înfãþiºeazã cavalerul odihnindu-ºi mâna dreaptã pe un scut ºi þinând
o suliþã în mâna stângã.
Astãzi, dintre acoperiºurile clãdirilor lucrate de tinichigiul ornamentist Alexandru Dimitriu,
mai putem admira doar douã: cupola metalicã a Ateneului Român, ºi cupola metalicã, împodobitã
cu statuia unui vultur cu aripile desfãcute, a Palatului Patriarhiei. Timpul ºi coroziunea au fost ºi
sunt în continuare principalii duºmani ai lucrãrilor desãvârºitului meºter al acoperiºurilor de altãdatã.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

dezbateri. O expoziþie permanentã
de tezaur va cuprinde lucrãri
originale ilustrând istoria benzii
desenate româneºti, iar patru
expoziþii temporare vor fi dedicate
lucrãrilor contemporane.
Vor fi organizate, de asemenea,
o serie de conferinþe consacrate
imaginilor din zone paralele cu arta
BD (caricaturã, animaþie, ilustraþie
de carte), dezbateri cu participarea
unor autori ºi editori, ateliere de
creaþie, sesiuni de live drawing,
lansãri de carte, proiecþii de filme
ºi, nu în ultimul rând, concerte.
Deschiderea oficialã va avea loc
joi, 16 iunie, începând de la ora 19,
când vor fi vernisate trei expoziþii
permanente: Tezaur - Istoria benzii
desenate româneºti, Salonul
Internaþional al Benzii Desenate din

România (contribuþii ale unor mari
autori strãini care au fost în România
de-a lungul timpului) ºi Cum se
face o bandã desenatã. În acelaºi
cadru, va avea loc vernisajul primei
expoziþii din Galeria MBD Webcomics de România ºi va fi
lansat numãrul 4 al revistei Comics.
În continuare, de la ora 20.30, pe
Terasa MNAC se vor face auziþi ºi
vãzuþi Cycler ºi The Graphic Show
- Sensor cu PisicaPãtratã,
informeazã organizatorii.
Proiectul pilot Muzeul Benzii
Desenate este derulat de Institutul
Cultural Român ºi Muzeul Naþional
de Artã Contemporanã, cu sprijinul
clusterului EUNIC în România, al
Centrului Belgian de Bandã
Desenatã ºi în parteneriat cu
Asociaþia Bedefililor din România.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Cãtãlina Codreanu între apã ºi foc

Noaptea Lungã
a Filmelor
Scurte
Noaptea Lungã a Filmelor Scurte
a ajuns la a treia ediþie. Evenimentul
ShortsUP va aduce la Bucureºti cele
mai premiate scurtmetraje ale anului.
Majoritatea filmelor vor fi proiectate
în premierã absolutã în România, cãci
abia au revenit de la marile competiþii
de film ale lumii. Câºtigãtoarele ºi
nominalizatele la Oscar, Berlin,
BAFTA, Veneþia sau ClermontFerrand se vor alinia la start sâmbãtã,
18 iunie, de la ora 20.00, la Muzeul
Naþional de Artã Contemporanã,
Palatul Parlamentului.
Rezultã emoþii tari în doze mici:
în reprize de maximum 20 de
minute, pe ecrane se vor înghesui
neliniºtea, dragostea, amuzamentul,
depresia fãrã leac, fericirea fãrã
seamãn ºi multe alte stãri care îi vor
þine pe cinefili atenþi de la 8 seara
la 6 dimineaþa. Este singura noapte
în care scurtmetrajele lumii au parte
de aplauze.
Filmele-vedetã vor fi introduse
de actori ºi personalitãþi, iar
experienþa ShortsUP va fi dublatã
de arte conexe filmului: un concert
live cu trupa Cuantune (jazz-funk),
care va deschide evenimentul; o
serie de proiecþii spectaculoase pe
clãdire (mapping) semnate
Videogram si Noper; expoziþii de
fotografie cu lucrãri de Cosmin
Bumbuþ, Cristian Crisbãºan, Mihai
Barbu ºi mulþi alþii.

Neagu UDROIU

Muzeul Benzii Desenate

Premiile Uniunii Scriitorilor
din România pentru anul 2010
Poezie
Debut
- RADU DESPOT, apasã, Editura - ION MUREªAN, Cartea Alcool,
Editura Charmides
Cartea Româneascã
Prozã
- RADU MAREª, Când ne vom
Literaturã în limbile
întoarce, Editura Limes
minoritãþilor naþionale
- LIUBINCA PERINAÞ STANCOV, Criticã ºi istorie literarã, eseu
- MIHAI DINU, Un alt
Exerciþii pentru un soare postum,
Bolintineanu  gânduri despre
poezii, limba sârbã.
natura poeziei, Editura Spandugino

sufletului ne dedat
somnului al Teiului.
Obiºnuieºte sã batã în
fereastrã, are un alfabet
rãscolitor ºi tainic, prin
care sevele sale
convoacã
aproape
soborul de semne ce
stau
orânduite în
vitrine, pentru a le rosti
vizitatorilor câte meritã
ºtiute despre existenþa
ieºeanã a fiului de
cãminar. Asta ºi face
Teiul în orele sale de
veghe când atinge uºor
oblonul dinspre parc al
castelului vegheat de turnuri: seminarizeazã metodic cupele încãrcate cu
nectar, dovezi de trecere eminescianã prin târgul de pe coline. Pentru mai
multã siguranþã, în adãstarea curioºilor de a doua zi.
Existã, desigur, Casa Pogor, la doar doi paºi depãrtare de Parcul Copou,
ºi acolo ai de întâlnit piese din tezaurul de stare civila a Poetului. Le vezi
o datã ºi n-ai sã le uiþi cât trãieºti. Cum sã îþi plece din memorie acele
semne halucinante surprinse de masca desprinsã de pe chipul celui hotãrât
sã plece atât de repede dintre noi? Cum ai putea uita inelul de aur cu
piatrã de rubin, cândva rostuit pe degetul sãu? Apoi, este acel ceas cu
monogramã, primit în dar de la cãminar. La ore de specialã rostire de
orologiu, sunt aduse încoace. Dar în absenþa lor îþi stau la dispoziþie, ca
într-un peisaj priceput în a te câºtiga prin tot ce are, semne doveditoare
ale unei logodne istorice între mereu cãlãtorul Eminescu ºi oraºul ce ºi
l-ar fi dorit statornic. Scrierile lui în felurite ediþii realizate de edituri din
þarã ºi strãinãtate, fotografii, documente originale, piese de mobilier ºi
vestimentaþie de epocã, lucrãri de artã plasticã sub semnãturi de autoritate.
Troneazã, peste toate, setul de fotocopii dupã caietele lui Eminescu, aflate
la Academia Românã. Meritã adusã încoace aceastã magnificã dovadã de
iubire de Eminescu, travaliu care încorporeazã iniþiativa ºi devotamentul
unor cãrturari de seamã ai prezentului, truditori ani ºi ani de zile pentru a
pune punct unui proiect preþios.
Un drum la Iaºi fãrã a fi mers pe Copou? Mai bine blestemul de a
nu-l fi cunoscut vreodatã.

Cãtãlina Codreanu a surprins iar pe
amatorii de picturã cu o nouã serie de tablouri
expuse, de aceastã datã, la cafeneaua Carada
din Bucureºti. Cu puþin timp în urmã, am fost
martorul entuziast la deschiderea expoziþiei
sale, care avea ca temã principalã apa, iar,
acum, artista ne propune o meditaþie în
imagini, dedicatã focului.
Profesorul ºi pictorul Nicolae G. Iorga a
fost cel care a rostit cuvântul de la vernisaj ºi
când a fost vorba despre apã, dar ºi acum, la
experienþa teribilã a focului. De fiecare datã,
Cãtãlina Codreanu a mai venit ºi cu câteva
lucrãri speciale, ce ilustreazã lumea
animalelor sale fantastice.

Clãdiri de patrimoniu

Prima întâlnire cu pictura Cãtãlinei
Codreanu a fost, pentru mine, în cadrul atât de
special al Bibliotecii Centrale Universitate, unde
am citit o tinereþe întreagã ºi chiar acum, la vârsta
care ar trebui, în mod normal, sã fie a
înþelepciunii. A doua, este la cafeneaua Carada,
recent deschisã în apropiere de eleganta clãdire
a Bãncii Naþionale Române.
ªi atunci ºi acum, impresia este copleºitoare.
Atât în ceea ce priveºte universul de culori al
Cãtãlinei Codreanu, cât ºi în ceea ce priveºte
universul de cuvinte rostite de domnul Iorga.
Cãtãlina Codreanu este absolventã a
Academiei de Arta N. Grigorescu din
Bucureºti, secþia Creaþie vestimentarã. Între anii
1989-1992 activeazã ca designer vestimentar la
CENTROCOOP, iar, din 1992 pânã în prezent,
ca profesor de Educaþie Plasticã. Din anul 1994,
Cãtãlina Codreanu este membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici din Bucureºti, secþia Graficã.
Lucrãrile Cãtãlinei Codreanu se aflã în
diverse colecþii particulare din Anglia, Canada,
Danemarca, Elveþia, Finlanda, Franþa, Grecia,
India, Israel, Japonia, România ºi Statele Unite
ale Americii.
Pânã la finalul lunii iunie 2011, tablourile
sale pot sã fie admirate, în liniºte, la cafeneaua

Carada, din Bucureºti. Dacã nu aveþi timp,
cãutaþi, cu mare insistenþã, lucrãrile sale. Ele
sunt mereu o mãrturie a artei autentice,
într-o lume mereu agresatã de imitaþii ºi
imitatori. Semneazã aceste rânduri, un
admirator, fãrã limite, al picturii semnate
inconfundabil Cãtãlina Codreanu.

Aristotel BUNESCU

ÎN RÃSPÃR

Dacã tupeu nu e, nimic nu ie(se)!
Am revãzut, zilele trecute, varianta
cinematograficã a romanului lui Marin
Preda Cel mai iubit dintre pãmânteni.
Nu ºtiu cum ºi l-a imaginat Preda pe Victor
Petrini, dar cred cã, dacã l-ar fi vãzut pe
ªtefan Iordache jucând acest personaj, ar
fi fost fericit. Drama intelectualului de
rasã, care a îndrãznit sã spunã NU
ticãloºiilor politice din anii 50 ai secolului
trecut, e recompusã de Iordache într-o
manierã pe cât de tulburãtoare, pe atât de
plinã de trimiteri la noua noastrã realitate.
V-aþi gândit, de pildã, ce s-ar fi
întâmplat cu Victor Petrini dacã, trecând
prin euforia din 89, ar fi ajuns sã trãiascã
azi? Ce s-ar fi petrecut în sufletul sãu, dând
cu ochii de foºtii torþionari, foºtii directori
ori ºefi imbecili, foºtii colegi clevetitori,
ori fosta iubitã rea de muscã, ajunºi cu toþii
politicieni cu pretenþii de ºtaif ori afaceriºti
învârtitori de sute de milioane în valutã?
Cu siguranþã, continuând sã spunã NU
minciunii ºi compromisului, încercând

sã-ºi defineascã umanitatea prin raportarea
la Cuget, deci exist ºi nu la Totul e bine
în cea mai bunã dintre lumile posibile,
Petrini ar fi fost taxat de contemporanii
noºtri drept nebun. (ori credul, ori patetic,
ori, mai curând, ciumete, prost ca noaptea,
fraier coclit...)
Dacã dragoste nu e, nimic nu e, scria
Preda preluându-l pe Apostolul Pavel. În
România lui 2011, sintagma pare sã fie
valabilã doar pentru o mânã de Victori
Petrini, a cãror verticalitate moralã ori
dorinþã de dreptate sunt tratate cu dispreþ.
Am crezut, o vreme, cã invitaþia la
tupeu ºi aroganþã, propusã într-o veselie
pe mai toate canalelor noastre teve, e doar
o glumã. Se pare, însã, cã nu e nici mãcar
una de prost gust. Tupeul ºi aroganþa
gãunoasã sunt noile repere al succesului
în România. Fãrã de care - cred tot mai
mulþi, încurcând vechea sintagmã  nimic
nu iese...

Gabriel NÃSTASE
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
SUCCESE PARIZIENE
ALE MICILOR PIANIªTI VÂLCENI
De curând, s-au întors,
victorioºi, de la Paris, elevii pianiºti
calificaþi în finala Concursului
Naþional al Franþei (14-15 mai).
Fondatã în anul 1979, sub înaltul
patronaj al Ministerului Francez al
Culturii, de cãtre pianista Ginette
Gaubert, competiþia a reunit, în
finala acestei ediþii, participanþi din
10 þãri europene ºi din SUA. Ei ºi
însoþitorii, profesori ºi pãrinþi, au
trãit zile pline de emoþii ºi
satisfacþii, de neuitat. Eforturile lor,
Larisa-Maria HODOROGEA
legate, nu doar de pregãtirea
muzical-artisticã, propriu-zisã, ci ºi
de organizarea, finanþarea, cumularea tuturor factorilor implicaþi într-un
asemenea demers, au rodit. Începutã în urmã cu un an, strãdania lor a
fost încununatã de succese care le dau dreptul, legitim, sã priveascã cu
încredere competiþiile viitoare, tinzând spre clasificãri ºi mai bune.
Concursul s-a desfãºurat, în etapa eliminatorie, prin realizarea,
înregistrarea ºi trimiterea, cãtre juriu, a repertoriului, impus, pentru fiecare
categorie de vârstã, ºi, în finalã, prin confruntarea scenicã, la Paris, a
celor mai buni. Printre profesorii pianiºtilor premiaþi, se aflã cadre
didactice ale Facultãþii de Arte (Catedra de Muzicã) din cadrul
Universitãþii Spiru Haret: lect. univ. dr. Dorina Arsenescu ºi lect. univ.
dr. Ion Olteþeanu.
Cei 12 finaliºti vâlceni, care au putut face deplasarea la Paris, au
înregistrat, oficial, urmãtoarele rezultate:
Categoria Enfantin
Premiul I - Alexandru CURCÃNEANU - profesor Doina Olteþeanu
Premiul I - Alexia-Ioana STANCIU - profesor Doina Olteþeanu

Premiul I - Iasmina- Maria MANAFU - profesor Dorina Arsenescu
Premiul I - Cristina Elena IORDAN - profesor Raluca Bogdan
Categoria Initial
CMF (cel mai mare premiu al categoriei respective)
CMF- Karina-Maria DOBRE - profesor Mihaela Manafu
Premiul I - Alexandru RADU - profesor Ion Olteþeanu
Categoria Debutant I
CMF - ªtefan NÃSTÃSESCU - profesor Mihaela Manafu
Premiul I - Alexandru-CURCÃNEANU - profesor Doina Olteþeanu
Premiul I - Sofia-Elena DEACONEASA - profesor Mihaela Manafu
Categoria Debutant II
Premiul I - Karina-Maria DOBRE - profesor Mihaela Manafu
Categoria Preparatoire I
Premiul I Editura COMBRE- Sabin BÃNESCU - profesor Mihaela Manafu
Categoria Elementaire I
Premiul I Editura COMBRE- Mihnea-Silviu VOICU - profesor Doina
Olteþeanu
Categoria Superior I
Premiul I - Mihnea-Silviu VOICU - profesor Doina Olteþeanu
Categoria Virtuosite III
Premiul I - Larisa-Maria HODOROGEA - profesor Doina Olteþeanu
Categoria Excelence
Premiul II - Larisa-Maria HODOROGEA - profesor Doina Olteþeanu
Premiul III - Oana-Iulia DUMITRESCU - profesor Cristiana Lazãr
Categoria Pian la patru mâini
CMF - Sofia-Elena DEACONEASA  Sabin BÃNESCU - profesor
Mihaela Manafu
Aflate într-un permanent crescendo, rezultatele din acest an, ca
numãr ºi valoare, plaseazã micii pianiºti vâlceni în prim-planul acestui
prestigios concurs.

Lector univ dr. Ion OLTEÞEANU

La Gym Festival de la Trnava
(Slovacia), Larisa Iordache,
campioanã europeanã la junioare, sa impus la individual compus cu
un total de 59,500 puncte, depãºindo pe rusoaica Ana Pavlova, care a
acumulat doar 55,600, informeazã
Federaþia Românã de Gimnasticã.
Maria Balea a terminat pe treapta a
treia a podiumului de premiere, cu
53,650 p, în timp ce Georgiana
Gheorghe a încheiat competiþia pe
poziþia a 7-a, cu un total de 49,200.

O noapte furtunoasã pe scena celebrei
Town Hall de pe Broadway, informeazã
un comunicat al instituþiei. Spectacolul
a fost tradus în limba englezã, iar actriþa
Stela Popescu a avut o partiturã
muzicalã intitulatã Poveºti pentru
femei. Dupã succesul înregistrat la
Town Hall, Opera Comicã pentru Copii
va mai susþine câte o reprezentaþie la
New York ºi la Connecticut, cu
Artiºtii Operei Comice pentru spectacolul de muzicã ºi dans
Copii împreunã cu actriþa Stela Popescu Primãvara Magnoliilor, în care invitat
au susþinut o reprezentaþie a musicalului special este Stela Popescu

Eminescu 
Recital extraordinar
susþinut de
Ion Caramitru în SUA
Un spectacol inedit, incluzând selecþiuni din manuscrisele de poezie,
prozã ºi filosofie ale marelui poet Mihai Eminescu, susþinut de Ion Caramitru,
va fi itinerat peste ocean în New York, Washington ºi Philadelphia. În
spectacolul imaginat de Ion Caramitru, cuvântul poetului nepereche se va
întâlni cu sunetul muzicii prin contribuþia clarinetistului Aurelian-Octav Popa.
Acesta este un spectacol inedit, care include selecþiuni din manuscrisele de
poezie, prozã ºi filosofie ale marelui poet. Grosul operei lui Eminescu se afla în
celebra lui ladã cu care umbla pe unde se muta ºi în care îºi ducea caietele ºi
notaþiile lui, ºi care acum, în sfârºit, au fost tipãrite prin sistem digital, facsimilate
de cãtre Academia Românã. Mãrturisesc cã am avut o participare fundamentalã
la acest proces, pe durata mandatului meu la Ministerul Culturii.  Ion Caramitru.
Stilul contribuþiei mele muzicale în acest spectacol imaginat de Ion Caramitru
este de sorginte simfonicã ºi este ca o fereastrã cãtre poezie. Nu este o ilustraþi,e
ci un discurs aparte. Artele sunt orgolioase, nu se aseamãnã, dar se pot întâlni
dacã ajung la acel nivel superior al bucuriei împãrtãºite.  Aurelian-Octav Popa

Pe 11 iunie, în Noaptea Muzeelor Pragheze, în
Galeria Institutului Cultural Roman din Praga a fost
vernisatã expoziþia George baron Lowendal.
Redescoperirea unui mare scenograf european de la
începutul sec. al XX-lea. Expoziþia a fost pregãtita de
Fundaþia Lowendal dupã proiectul scenografei Viorica
Petrovici. ICR Praga propune astfel introducerea
publicului ceh în universul artistic al omului de teatru ºi
al pictorului George baron Lowendal, un deschizãtor de
drumuri în scenografia modernã, prin decorurile sale
realiste, constructiviste ºi cubiste.
Dupã Noaptea Muzeelor, în perioada 16-26 iunie, vor
urma zece zile dedicate artelor spectacolului, în special
scenografiei. Cvadrienala de Scenografie din Praga, cu o
continuitate de aproape 45 de ani, prima ediþie având loc
în 1967, se va desfãºura anul acesta în Palatul Veletrní ºi

Spectacolul Supersomething, în coregrafia lui Cosmin Manolescu,
a participat la Festivalul European de Dans ºi pe scena Teatrului
Rialto din Limassol, Cipru, în data de 8 iunie. Supersomething
este un spectacol graffiti despre România, dragoste ºi pierderi
dureroase. Supersomething a fost creat în 2008, în cadrul proiectului
Dans.Dialog, iniþiat de Cosmin Manolescu ºi coordonat de Gabriela
Tudor, ºi a avut premiera în iulie 2009. Versiunea actualã a
spectacolului îi are ca interpreþi pe Mãdãlina Dan,
Paul Cimpoieru ºi Cosmin Manolescu.
Cosmin Manolescu este coregraf, performer ºi manager cultural.
Este director executiv al Fundaþiei Gabriela Tudor
ºi al Asociaþiei ArtistNe(s)t  Reþeaua Centrelor de Rezidenþã
pentru Artiºti în România. Cosmin Manolescu a jucat un rol important
în crearea Centrului Naþional al Dansului Bucureºti.

Pe aparate, Larisa s-a impus la
paralele, bârnã ºi sol, cu exerciþii
care i-au adus cele mai mai mari
note din partea brigãzilor de arbitre:
14,250 p - 15,600 p - 14,850 p; la
sãrituri nu a concurat. Maria Balea
a terminat a doua la paralele (13,300
p) ºi a treia la sol (13,500), în timp
ce Georgiana Gheorghe ºi-a
încheiat evoluþia la aparate cu un loc
5 la bârnã (12,700 p).
Competiþia a constituit o foarte
bunã verificare în regim de concurs
în perspectiva participãrii la
Festivalul European al Tineretului
European (24-29 iulie, Trabzon),.
Ediþia cu numãrul 24 a Gym
Festival, care s-a desfãºurat în
organizarea Federaþiei Slovace de
Gimnasticã ºi a clubului Slavia din
Trnava, a reunit 29 de gimnaste din
Rusia, Australia, Ucraina, Polonia,
Croaþia, Ungaria, Cehia, Slovacia ºi
România.

Opera Comicã
pentru Copii
ºi Stela Popescu,
vedete
pe Broadway

România la Noaptea Muzeelor
ºi la Cvadrienala de Scenografie din Praga

Cosmin Manolescu,
la Festivalul European de Dans

Larisa Iordache,
câºtigãtoare
la Gym Festival
de la Trnava
(Slovacia)

Cãlãtor prin Bucureºti

în alte zeci de spaþii din Praga. Cvadrienala îºi propune sã
investigheze fenomenul interdisciplinaritãþii dintre artele
vizuale ºi teatru, manifestat în teatrul contemporan, reunind
expoziþii ºi artiºti din peste 62 de þãri ºi cinci continente,
cu o participare de peste 5 000 de teatre profesioniste ºi
studenþi la artele spectacolelor în cei peste 10 000 mp de
spaþiu expoziþional. Cele mai bune spectacole
internaþionale, cele mai bune montaje de lumini ºi sunet,
cele mai spectaculoase costume, încadrate în cele trei
secþiuni competiþionale ale Cvadrienalei de Scenografie
din Praga  Secþiune profesioniºti: þãri ºi regiuni, Secþiunea
arhitecturã ºi Secþiunea studenþeascã  aºteaptã sã fie
vizitate ºi admirate de peste 40 000 de vizitatori.
Potrivit ICR Praga, reprezentarea româneascã, sub
coordonarea comisarului naþional prof.univ.dr. scenograf
ªtefania Cenean, se va afla sub deviza Arta ca jertfa.

Artiºtii Teatrului Luceafãrul,
premiaþi la Festivalului Teatrului de Pãpuºi de la Praga

Berlin
Film - reþeta
noastrã secretã

Directorul artistic al Teatrului Luceafãrul, din Iaºi, Oltiþa Cântec, a declarat cã una dintre distincþiile obþinute la
Festivalul de teatru din Cehia pentru o reprezentaþie cu Cartea junglei, dupã Kipling, a fost Premiul publicului,
categorie la care au mai fost nominalizate companiile Figurentheater Vlinders&CO (Belgia) ºi Das Weite Theater
Berlin (Germania). Cea de-a doua distincþie a fost acordatã pentru regia spectacolului ºi combinarea unor stiluri Cinci masterclass-uri dau ocazia
diverse de pãpuºi. Ediþia a XV-a World Festival of Puppet Art Praga a reunit producþii din 23 de þãri, precum publicului berlinez de a-i întâlni
pe unii dintre cei mai talentaþi
Germania, Elveþia, Belarus, Canada, Iran, Belgia, Olanda, SUA, Croaþia, Mexic, Rusia, România.
cineaºti români din ziua de azi.
La primul masterclass, din
februarie 2011, a participat
regizorul Alexandru Solomon, cu
Artistul fotograf Dragos Lumpan reprezintã Geografic, autor al unor albume tulburãtoare (despre pelicula Kapitalism, reþeta
România la cel mai important festival de fotografie mãnãstirea Stavropoleos sau despre viata monahalã dintr- noastrã secretã, program care a
din Spania, în secþiunea OpenPhoto, care se un lãcaº din nordul Moldovei), dar ºi autor de fotografii avut un mare succes la public.
desfãºoarã în fiecare an la Cuenca. Lucrãrile expuse de publicitate sau scurt-metraje de documentare, Dragoº Al doilea masterclass al seriei
de Dragoº Lumpan fac parte dintr-un amplu proiect Lumpan este un artist complex, cu o privire atentã
l-a adus la Berlin pe apreciatul
dedicat transhumanþei ºi sunt prezentate sub îndreptatã spre zone mai puþin vizibile ale realitãþii. Aºa
s-a întâmplat cu amplul proiect dedicat transhumanþei, din regizor Corneliu Porumboiu,
denumirea Ultima transhumanþã.
Dragoº Lumpan este unul dintre cei mai care face parte expoziþia ce a fost vernisatã vineri, 10 iunie, care, dupã proiecþia filmului
apreciaþi ºi premiaþi fotografi ai momentului din în Spania. Dragoº Lumpan a urmãrit din interior, de multe Poliþist, adjectiv, a rãspuns
România. Colaborator constant al revistei National ori trãind laolaltã cu ciobanii, fenomenul transhumanþei, întrebãrilor publicului, a purtat o
nu doar în România, ci ºi în Turcia, Albania, Grecia, Italia. discuþie legatã de creaþia ºi
Spania este de asemenea o þarã în care moºtenirea lui Abel inspiraþia filmului, creând un
a fost prezentã secole de-a rândul. Dragoº Lumpan dialog între experienþa regizoralã
încearcã, prin fotografii deja premiate (Premiul al III-lea românã ºi curiozitatea
la European Central Bank Annual Photography Award, spectatorului german.
2009, cu fotografiile expuse la MNAC), sã capteze esenþa Prezentarea filmului Poliþist,
unui fenomen pe cale de dispariþie, ca atâtea dintre adjectiv a avut loc pe 9 iunie, la
tradiþiile lumii vechi. Animale docile, amãnunte mizere cinematograful de artã FSK din
ale vieþii de stânã, pe fundalul luminilor de autostradã, Kreuzberg, cinematograf cu o
nenumãrate detalii din aceste fotografii semnate de Dragoº lungã tradiþie de promovare, dar ºi
Lumpan sunt greu de uitat.
de distribuþie a filmelor de autor
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe 24 iulie, din întreaga lume.
informeazã ICR Madrid.

Spania. Dragoº Lumpan  Ultima transhumanþã
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Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Neîncrederea în celãlalt  cel mai mare rãu dintre toate relele posibile

Silviu ªERBAN
Rashomon poate fi considerat un
film filosofic prin excelenþã, subiectul
constituind prilejul unei explorãri ce
ajunge pânã la fundamentele
cunoaºterii. Nucleul tematic este
extras de Kurosawa din douã nuvele
ale nu mai puþin celebrului prozator
mizantrop Ryunosuke Akutagawa,
Rashomon, cea care furnizeazã doar
cadrul ºi decorul, ºi Într-o dumbravã,
care asigurã personajele ºi subiectul,
unul pe cât de simplu pe atât de
paradoxal: autorul prezintã ºapte
mãrturii cu privire la o crimã, însã
fiecare dintre acestea le contrazice pe
toate celelalte. Regizorul japonez
reduce numãrul mãrturiilor la patru
ºi, totodatã, completeazã subiectul
nuvelei printr-o scenã finalã ce
permite o oarecare ieºire din cercul

vicios creat de cele patru mãrturii
contrare. Personajele ce oferã variante
de adevãr referitoare la actul criminal
sunt mai întâi cei trei implicaþi direct,
un bandit, Tajomaru (Toshiro
Mifune), samuraiul Takehiro
(Masayuki Mori), victima omorului,
ºi soþia acestuia, Masago (Machiko
Kyo), cea care apare ca fiind violatã
de Tajomaru în toate cele patru
scenarii. Cea de-a patra posibilã
desfãºurare a violului ºi a crimei
aparþine unuia dintre personajele
adãpostite sub poarta Rasho, ferinduse de ploaia torenþialã ce marcheazã
apãsarea începutului filmului,
atmosferã contrastantã cu finalul
senin ºi cu un soare ce stã sã aparã.
Cei trei adãpostiþi sub Rasho-mon
sunt un tãietor de lemne (Takashi
Shimura), susþinãtorul celei de-a patra
versiuni, deºi iniþial se prezentase
doar ca descoperitor al cadavrului, un
preot (Minoru Chiaki) ºi un sãtean
(Kichijiro Ueda). Ultimul este
singurul care nu este relaþionat în
niciun fel cu cele petrecute, fiind, în
fapt, cel cãruia i se relateazã
întâmplarea ºi, care, mai ales în scena
finalã, oferã cheia interpretãrii
mesajului filmului.
Pe scurt, cele patru variante ale
crimei sunt urmãtoarele: Tajomaru
relateazã cã, fiind atras de femeie, îl
conduce pe soþul acesteia într-o
dumbravã, pretextând descoperirea

unei sãbii valoroase, unde îl leagã de
un copac; ulterior o aduce ºi pe soþia
samuraiului în acelaºi loc, violândo; la început, femeia se împotriveºte
ameninþãtor, dupã care cedeazã,
sedusã de banditul insistent.
Considerând cã nu poate trãi
onorabil atâta timp cât ambii bãrbaþi
ce au dezonorat-o sunt în viaþã,
Masago îi cere banditului sã se
dueleze cu soþul sãu, urmând ca ea
sã aparþinã învingãtorului. În urma
unei lupte crâncene, Tajomaru îl
ucide pe samurai, însã, între timp,
femeia fugise. Cea de-a doua
versiune aparþine chiar femeii: dupã
spusele acesteia, Tajomaru o

Rashomon
(Akira Kurosawa, 1950)
pãrãseºte dupã viol, rãmânând
singurã cu soþul ei, ce n-o poate ierta
pentru cele întâmplate, privind-o
dispreþuitor. Masago suportã cu greu
reproºul privirii soþului, cerându-i
acestuia s-o ucidã cu pumnalul
personal: þinându-l strâns în mânã,
disperatã ºi deznãdãjduitã, îºi pierde
cunoºtinþa, leºinând. Când îºi revine,
îºi gãseºte soþul mort, cu propriul
pumnal înfipt în piept. Mortul, prin
intermediul unui medium, oferã cea

de-a treia variantã a omorului,
conform cãreia Tajomaru îi cere
soþiei samuraiului sã plece cu el, însã
aceasta pretinde ca banditul sã-i
ucidã mai întâi bãrbatul. Tajomaru
refuzã, blamând comportamentul
femeii, ºi-l elibereazã pe soþul
acesteia. Dezamãgit însã, acesta se
sinucide cu pumnalul, adãugând
totodatã cã, mai târziu, a simþit
cum cineva i-a smuls pumnalul din
piept. Ultima mãrturie provine de la
tãietorul de lemne, care povesteºte
cã Tajomaru îi cere femeii pe care o
violase sã se cãsãtoreascã cu el, dar
aceasta îºi elibereazã soþul, sperând
cã samuraiul va lupta pentru ea.
Takehiro, iniþial, refuzã nepãsãtor,
denigrându-ºi soþia, fapt ce-l face pe
bandit s-o abandoneze la rândul lui,
însã, ulterior, în urma acuzelor
femeii de lipsã de bãrbãþie la adresa
celor doi, Tajomaru ºi Takehiro decid
sã se dueleze; numai cã, de data
aceasta, lupta dintre cei doi este
înfãþiºatã caricatural, încruciºânduºi sãbiile tremurând de fricã, în raport
cu vitejia arãtatã de aceºtia în prima
versiune. Tajomaru iese învingãtor,
cu noroc, ezitând îndelung în a-ºi
înfige sabia în pieptul combatantului.
La o primã citire, mesajul filmului
pare a fi acela rostit de preot în scena
de debut: toatã aceastã poveste
conduce cãtre lipsa de încredere în
oameni, cel mai mare rãu dintre toate

relele posibile. Sãteanul însã, al cãrui
cinism poate fi descifrat încã din scena
primei întâlniri dintre cei trei sub
poarta Rasho, oferã ºi o explicaþie a
acestui rãu: egoismul. Egoismul, în
special, asigurã supravieþuirea în
mijlocul unor vremuri tulburi. Sãrãcia
nu-þi mai permite sã te gândeºti decât
la propriul interes. Iar sãteanul oferã o
mostrã a egoismului atunci când,
gãsind un copil abandonat sub poarta
unde cei trei se adãpostiserã, furã
kimono-ul ºi amuleta pãrãsite odatã cu
acesta, motivând fapta prin
accentuarea egoismului pãrinþilor ce
lepãdaserã nefericitul bebeluº.
Recitind mesajul lui Rashomon prin
cheia oferitã de sãtean, putem construi
varianta realã a crimei dacã avem în
vedere faptul cã fiecare personaj
ascunde în versiunea proprie ceva ce
ar scoate la ivealã propria lipsã de
moralitate datoratã egoismului.
Singura certitudine în acest sens este
descoperitã tot de sãtean, care îl acuzã
pe tãietorul de lemne cã din scenariul
sãu lipseºte pumnalul, obiect valoros
ce fusese însuºit de cel ce prima datã
afirmase cã doar a descoperit cadavrul
samuraiului. Kurosawa construieºte
totuºi un final plin de speranþã, prin
adoptarea bebeluºului de cãtre tãietorul
de lemne, care cautã sã repare furtul
pumnalului, faptã ce stârneºte
admiraþia preotului, care e pe cale sãºi recâºtige încrederea în oameni.

* * *
Urmãtoarea proiecþie propune o
revenire în Franþa ºi o întâlnire cu
un maestru al thriller-ului, HenriGeorges Clouzot, ºi al sãu Le Salaire
de la peur (Salariul groazei).

Uzina de Reparaþii
Atelierele Centrale
Înfiinþatã la puþin timp dupã constituirea în anul 1909 a Societãþii
de Transport Bucureºti, Uzina de Reparaþii Atelierele Centrale (URAC)
este locul unde vreme de mai bine de un secol se reparã,
recondiþioneazã, transformã, modernizeazã ºi se fabricã vehicule
pentru transportul public de suprafaþã.
Povestea Atelierelor Centrale a început în anul 1910, când se
achiziþioneazã o parte din cele 9,8 ha ale actualei suprafeþe a uzinei.
Imediat dupã acest moment, s-a trecut la construcþia primelor douã hale
ºi a unei linii de cale feratã, care sã lege uzina de reþeaua naþionalã de
cãi ferate. În 1912, acestea aveau sã fie finalizate, astfel cã, peste numai
doi ani, începe construcþia a încã douã hale ºi a unui atelier pentru reparat
echipament electric. În prezent, în aceste hale îºi au domiciliul
atelierele de lãcãtuºerie ºi strungãrie, respectiv secþia de montaj II.
Primele tramvaie modificate
Sfârºitul anilor 20 ai secolului trecut debuteazã cu transformarea
vechilor vagoane ale tramvaiului cu cai în remorci pentru tramvaiele
electrice. Cinci ani mai târziu, era rândul remorcilor de tramvai
Thompson sã fie transformate în vagoane motor. Pentru ca aceste
reparaþii sã nu mai fie executate în depourile Bonaparte, Colentina ºi
Tei, în incinta Atelierelor Centrale se construieºte Hala Montaj
Vagoane (azi secþia 1).
Dupa 44, uzina cunoaºte o dezvoltare spectaculoasã. Astfel, chiar
în anul eliberãrii patriei de sub jugul fascist, se construieºte atelierul
de turnãtorie, urmat apoi, dupã numai trei ani, de carosarea ºasiurilor
de Renault (achiziþionate încã din 37) în autobuze. În acelaºi timp, se
trece ºi la construirea de remorci pentru tramvaiele V08, aflate în acel
timp în parcul Întreprinderii de Transport Bucureºti.
Primele tramvaie, autobuze ºi treleibuze de tip urban
Deceniul cinci debuteazã cu construcþia primelor vagoane ale
tramvaiului de mare capacitate, Festival. Prototipul acestuia a fost
realizat în 51, în total, în uzinã, realizându-se 30 de vagoane, dupã
care producþia fiind preluatã de Electroputere Craiova. Un
deznodãmânt asemãnãtor a avut atât autobuzul, cât ºi troleibuzul de
tip urban. Astfel, dupã ce în 55 erau realizate prototipurile ºi sunt
produse 70 de troleibuze, producþia de serie este preluatã de uzinele
Mao tze Dun (Vulcan) ºi respectiv Tudor Vladimirescu (Rocar). În
urmãtorii douãzeci de ani, pe poarta Atelierelor Centrale ies primele
autobuze ºi troleibuze articulate ale Bucureºtiului, precum ºi tramvaiul
cu trei articulaþii  vestitul V3A. Construcþia lui a debutat la începutul
anilor 70, având la bazã un vagon LHB, livrat pe comandã. În 1973,
primul V3A era pus în miºcare în prezenþa tovarãºului secretar general
Ceauºescu. 15 ani mai târziu, cel de-al 500-lea tramvai V3A era livrat
beneficiarului. În total, au fost produse 586 de V3A-uri, din care 175
au fost pentru provincie (Braºov, Brãila, Botoºani, Cluj-Napoca,
Constanþa, Oradea ºi Ploieºti). Concomitent cu producþia acestora,
Atelierele Centrale au realizat ºi tramvaiul V2A, destinat liniilor cu
cererea micã de transport. Din punct de vedere constructiv, V2A este
un tramvai alcãtuit din douã vagoane, cu douã boghiuri motoare ºi un
boghiu purtãtor sub articulaþie.
O nouã generaþie de tramvaie
Anii scurºi de la evenimentele din decembrie 89 au constituit o
piatrã de hotar în activitatea uzinei de reparaþii a RATB-ului. Astfel,
în 93, aceasta demareazã programul de modernizare al tramvaielor
V3A. Urmeazã apoi restaurarea a cinci vagoane de epocã pentru
Mariatzell  Austria, precum ºi un nou tip de tramvai  V2ST  vagon
modernizat din douã vagoane T4R. Acestuia i se va alãtura, din a doua
jumãtate a anilor 2000, o nouã generaþie de tramvaie: BUCUR. Primul
tramvai al acestei serii a fost gata în 2003, în total executânduse numai
opt bucãþi. Trei ani mai târziu, acestora li se va alãtura o nouã versiune
a tramvaiului V3A. Principala inovaþie a acestuia consta în podeaua
parþial coborâtã a vagonului 2 . Aceastã inovaþie avea sã fie prezentã
într-o proporþie mai mare la tramvaiul BUCUR LF. Deºi construcþia
acestuia a fost finalizatã în 2008, LF-ul a început sã circule cu cãlãtori
abia din august 2009. La timp pentru a participa la parada ce marca
centenarul RATB-ului
Ora amintirilor
În urmã cu ºase ani, aceastã uzinã a fost locul unde, alãturi de alte
specimene ale rutei progresive, am primit botezul muncii în echipã.
Se întâmpla în primãvara anului 2005. Pãstrez ºi acum în memorie
bucuria întregului colectiv al clasei IX F. Cu siguranþã, acolo sus,
cineva ne iubea, astfel nimeni nu ne-ar fi trimis în practicã cu o zi
înainte de testul de la Chimie
ªase ani mai târziu, mânat de curiozitatea unui jurnalist aspirant, am
revizitat uzina pentru a documenta acest articol. La finalul vizitei, am
vrut sã revãd locul în care vreme de douã sãptãmâni am sãvârºit liturghia
muncii de jos. Mã aºteptam ca, odatã ce voi deschide uºile masive din
fier ale halei, sã dau piept cu mirosul sãrat ºi tãios al sodei caustice folositã
la decaparea punþilor de autobuz, aºa cum fãcem în 2005. De aceastã
datã, însã, mirosul parcã nu venise la muncã. La fel ºi oamenii. Doar apa
care picurã neîntrerupt din zidul de beton, pare a fi singura care a semnat
condica de prezenþã azi. Ea ºi domnul îmbrãcãt într-un halat albastru, ce
bântuie asemeni unei fantome hala fãrã suflet, sunt singurele semne cã pe
culoarul chelit de maºinile-unele au trecut cândva meºteri tare pricepuþi.
Acum locul este pustiu. Undeva, într-un colþ de halã, o punte de autobuz/
Ikarus a rãmas încremenitã pe capre, aidoma unui monument.
În buzunarul de la piept port o fotografie veche. E fãcutã dupã
pauza de masã a ultimei zile de practicã. Uitându-mã la ea, am impresia
cã timpul s-a oprit în loc. În faþa ochilor vãd doar un puºtan de vreo 14
ani, care, dupã ce aranjeazã sculele în imensele sertare gri ale bancului,
strânge mâna groasã a muncitorului, cu promisiunea de a reveni în
vizitã, ori de câte ori o sã aibã ocazia. Din pãcate, acest lucru nu s-a
întâmplat decât târziu, dupã al 12-lea ceas, când hala în care devenisem
vremelnic furnicã proletarã fusese golitã de sufletul ei Timpul nu
mai avea rãbdare Cum spunea ºi Robert Turcescu la unul dintre
cursurile lui Mai bine sã-þi fie rãu, decât sã-þi parã rãu!

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
16:30 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide (r)
LUNI  13 iunie 2011
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:00 Promo USH
Spiru Haret*
06:05 Comorile oraºului (r)
18:30 Noi consumatorii.
06:30 Deutsche Welle (r)
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
07:00 Grãdina cu statui (r)
19:00 În cãutarea folkului pierdut.
08:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Emisiune de Maria Gheorghiu (r)
08:30 Atelier tv studenþesc (r)
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Marinescu Simona ªerban
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Spiru Haret*
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 O lume piperatã. Emisiune de Viorel Popescu
11:20 Teleamfiteatrul Universitãþii
22:30 Deschide cartea (r)
Spiru Haret*
23:00 Film documentar  Globe spin
13:00 Ecumenica (r)
23:30 ªlagãr fix.(r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin 00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Dumitrache la dispoziþia dvs.
Spiru Haret* (r)
14:58 Promo USH
03:00 Ani de liceu (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
03:30 Casã dulce (r)
Spiru Haret*
04:30 Scrisori de acreditare (r)
16:30 Mioriþa (r)
05:00 Academica  Economia pentru cine? (r)
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
JOI  16 iunie 2011
18:30 Românul, cetãþean european.
06:00 Promo USH
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
19:00 Cãlãtori în timp. Emisiune de Violeta Screciu 06:10 Contrapunct (r)
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
07:00 TVRM-edicina (r)
Marinescu Simona ªerban
08:00 Noi consumatorii (r)
21:00 Academica  ªtiinþã.
08:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Alexandru Mironov
Emisiune de Cristina Matei
22:00 Lumea sporturilor.
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Cristina Matei
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
22:30 Gândeºti, deci exiºti.
Spiru Haret*
Emisiune de Victoriþa Duþu
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
23:00 Film documentar  Tehnologia azi
11:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
23:30 ªlagãr fix (r)
Spiru Haret*
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 La hanul morãriþei.
Spiru Haret* (r)
Emisiune de Paulina Irimia
03:00 Ecumenica (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
04:00 Românul, cetãþean european (r)
Firicã la dispoziþia dvs
04:30 Lumea sporturilor (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
05:00 Cãlãtori în timp (r)
Spiru Haret*
16:30 Din sãlile de concert. Realizator Mihai Darie
MARÞI  14 iunie 2011
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:00 Promo USH
Spiru Haret*
06:05 Contrapunct (r)
18:30 Circulaþi, vã rog. Emisiune de Cãtãlina Barbu
07:00 TVRM-edicina (r)
19:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
08:00 Românul, cetãþean european (r)
Emisiune de Florin Rotaru
08:30 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
20:00 Lumea vãzutã de aproape.
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
21:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Spiru Haret*
Emisiune de Constantin Predilã
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 O lume piperatã. Emisiune de Viorel Popescu
11:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
22:30 Cronica ST
Spiru Haret*
Emisiune de Cristian Român (r)
13:00 Invitatul de la ora 13.
23:00 Film documentar  Innov8
Emisiune de Sorin Lupaºcu
23:30 ªlagãr fix (r)
14:00 Academica - ªtiinþã ºi spiritualitate
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Alexandru Mironov
Spiru Haret*
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
03:00 Lauri pentru liceeni (r)
Spiru Haret*
03:30 La hanul morãriþei (r)
16:30 Panteon (r)
04:30 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
05:30 Cronica ST (r)
Spiru Haret*
18:30 Un rãspuns pentru fiecare.
VINERI  17 iunie 2011
Emisiune de Simona ªerban
06:00 Promo USH
19:00 Istoria cu învãþãturã.
06:10 Agricultura ºi alimentaþia (r)
Emisiune de Valeriu Râpeanu
07:00 TVRM-edicina (r)
20:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniºi 08:00 Gândeºti, deci exiºti (r)
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
08:30 Performeri în arenã.
22:00 O lume piperatã.
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Viorel Popescu
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
22:30 Cronica scepticului.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Cristian Român
Spiru Haret*
23:00 Film documentar  Tehnologia azi
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
23:30 ªlagãr fix (r)
11:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
13:00 Nocturna (r)
03:00 Haretiºtii (r)
14:30 Atelier tv studenþesc.
03:30 Un rãspuns pentru fiecare (r)
Emisiune de Ciprian Vasilescu
04:00 Nocturna (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
05:00 Nimic fãrã lege (r)
Spiru Haret*
16:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
MIERCURI  15 iunie 2011
Emisiune de Mioriþa Got
06:00 Promo USH
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:10 Cãlãtori în timp (r)
Spiru Haret*
07:00 Istoria cu învãþãturã (r)
18:30 Virtuþi ºi vicii.
08:00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Ani de liceu. Emisiune de Denisa ªerban 19:00 Viaþa ca un spectacol.
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Viorel Popescu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Spiru Haret*
Marinescu Simona ªerban
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
21:00 Grãdina cu statui. Emisiune de Neagu Udroiu
11:20 Teleamfiteatrul Universitãþii
22:00 O lume piperatã. Emisiune de Viorel Popescu
Spiru Haret*
22:30 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
13:00 Casã dulce româneascã.
23:00 Film documentar  Minunile lumii
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
23:30 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru 00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Oproiu la dispoziþia dvs.
Spiru Haret* (r)

TVRM Educaþional

03:00 Performeri în arenã (r)
03:30 Atelier tv studenþesc (r)
04:00 Virtuþi ºi vicii (r)
04:30 Viaþa ca un spectacol (r)
05:30 Cafe concert (r)

FESTIVALUL COMEDIEI ROMÂNEªTI

 FESTCO 2011

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE
- STUDENT FM

SÂMBÃTÃ  18 iunie 2011

06:00 Promo USH
06:10 Contrapunct (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
08:00 Circulaþi, vã rog (r)
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
10:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
10:30 Academia copiilor. Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
12:30 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu (r)
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu
16:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român (r)
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Cinefilia. Emisiune de Daniel Paraschiv
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Film artistic  Abilene Town (SUA)
Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi
vizionat de copii cu acordul pãrinþilor. Film artistic
- 1946; Genul: western; Regia: Edwin L. Marin,
Distribuþie: Randolph; Ann Dvorak, Rhonda
Fleming; Lloyd Bridges; La 5 ani dupã terminarea
rãzboiului civil, un drum pentru vite, lung de o mie
de kilometri, se întindea din câmpiile din Texas
pânã în Kansas. Timp de 90 de zile istovitoare prin
praf, cãldurã, bântuiþi de muºte ºi plini de tristeþe,
cowboy-ii mânã vitele din Texas cãtre nord, pe
drumul de ce duce la Abilene. Mergând cu o vitezã
de 3/4 mile pe orã cãtre Abilene Kansas, unde
carnea vitelor din sud se transformã în bani. Abilene
se aflã la capãtul acestui drum de 90 de zile presãrat
cu obosealã ºi plictis.
23:00 Cum vã place. Emisiune de Viorel Popescu
00:00 Magazin de week-end (r)
00:30 En garde (r)
01:30 Adevãratele stele (r)
03:00 Ieri ºi azi (r)
03:30 Cronica scepticului (r)
04:00 Cinefilia (r)
05:00 Cum vã place (r)

DUMINICÃ  19 iunie 2011

06:00 Promo USH
06:10 Cinefilia (r)
07:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
07:30 Deutsche Welle. Emisiune de Oana Popescu
08:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
09:30 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
10:30 Ghiozdanul cu surpize.
Emisiune de Carmen Fulger
11:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
12:00 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
12:30 Starea de duminicã. Emisiune de Sorin Bejan
13:00 Invitatul de la ora 13 (r)
14:00 Cronica ST. Realizator Cristian Român
14:30 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu
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 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
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 (r)
22:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00:00 Starea de duminicã (r)
00:30 Idei în dialog (r)
02:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
03:00 Dor de-acasã (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

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

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

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

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

NB. Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret participã
miercuri, 15 iunie, ora 19, la Cercul militar (CCA), cu Cameristele, la
Festivalul Hyperion.

Stimaþi cititori,

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

20.00-23.00
MUZICÃ

Se aflã în plinã desfãºurare cea de-a IX-a
ediþie a Festivalului Comediei Romaneºti
- festCO 2011 (10 ºi 17 iunie), ce
propune spectatorilor o gamã variatã de
forme de spectacol, incluzând ºi teatru
non-verbal, musical, teatru de revistã,
teatru de magie, teatru pentru copii ºi
teatru de stradã, dar ºi evenimente
adiacente, precum lansãri de carte,
dialoguri, dezbateri.
Organizat de Teatrul de Comedie, cu
sprijinul Primãriei ºi al Ministerului
Culturii, evenimentul s-a diversificat la
aceastã a IX-a ediþie. În Centrul Vechi al
Capitalei, acolo unde Comedia este
asaltatã de publicul de teatru, spectacolul
va ieºi, pe perioada festCO, ºi în stradã
Timp de opt zile, atât pe scenele sãlilor
Teatrului de Comedie cât ºi pe alte scene

convenþionale ºi neconvenþionale din
Bucureºti ºi din þarã vor fi prezentate
spectacole susþinute de Teatrul de
Comedie, Teatrul Odeon, Teatrul
Constantin Tãnase, Teatrul Tineretului
din Piatra Neamþ, Teatrul Naþional Radu
Stanca din Sibiu, Teatrul Dramatic I.D.
Sîrbu din Petroºani, Teatrul Naþional
Vasile Alecsandri din Iaºi, Compania de
Teatru Passe Partout Dan Puric, Clubul
Þãranului Român
ºi Muzeul Naþional al Literaturii Române.
În afara concursului vor fi prezente
cu spectacole Universitatea de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã I.L.
Caragiale Bucureºti, Teatrul Þãndãricã
ºi Teatrul de Magie.
Spectacolele selecþionate se vor juca în
secþiunea principalã (competitivã),
acestea fiind realizate ºi pe texte de
Caragiale, Ionesco, Arghezi, Teodor
Mazilu.
Centrul istoric din Bucureºti gãzduieºte,
pe strãzile aflate în zona Teatrului de
Comedie, scurte momente de teatru de
stradã. Prima zi a festCO a fost dedicatã
dramaturgului Matei Viºniec. În
deschidere, a avut loc, în prezenþa
autorului, lansarea antologiei de teatru
scurt Omul din cerc, apãrutã
la Editura Paralela 45.
În cadrul festivalului, oamenii de teatru
dialoghezã cu publicul, una dintre
întâlniri fiind axatã pe împlinirea a 50 de
ani ai Teatrului de Comedie. O temã de
discuþie va fi ºi cea intitulatã Cine mai
scrie comedie româneascã?. La
dialoguri se încadreazã ºi Ora veselã,
cu momente din Fonoteca de aur a
Radiodifuziunii Române.
În închidere, în Gala festCO, se vor
decerna premiile Festivalului Comediei
Româneºti  festCO 2011, ediþia a IX-a,
ºi premiile Concursului de Comedie
Româneascã, ediþia a VI-a.
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CONCERT PENTRU TZUNAMI ªI PIAN

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE,
decanul Facultãþii de Arte
 La Palatul Mogoºoaia a concertat pianista Ioana Maria
Lupaºcu, cea care a scãpat de furia valului tzunami din Insula
Kanuhura din Maldive în anul 2004
În data de 30 mai 2011, în
cadrul celei de-a doua ediþii a
Stagiunii Muzica la Palatele
Brâncoveneºti, s-a desfãºurat la
Palatul Brâncovenesc de la
Mogoºoaia, un recital pianistic
dedicat bicentenarului naºterii
compozitorilor Frederic Chopin ºi
Robert Schumann, susþinut de
Ioana Maria Lupaºcu. Pe parcursul
unei ore am putut astfel cãlãtori

virtual în trecut, pânã în secolul XIXlea, când geniul  sortit unui destin
tragic  era privit deopotrivã cu
admiraþie ºi rezervã. Pianista, cu
studii la Conservatoarele din
Bucureºti, Lausanne, dar ºi la
Academia Europeanã de Muzicã din
Italia, a selectat din creaþia
compozitorilor aniversaþi lucrãri care
au conturat douã ipostaze, diferite ºi
totuºi complementare din punct de

vedere al limbajului muzical, al
suferinþei umane: zbucium interior ºi
resemnare meditativã, încrâncenare ºi
seninãtate, incertitudine ºi speranþã.
Rezumând într-un singur cuvânt
aceastã dupã amiazã muzicalã, voi
spune: contrast. Un contrast
timbral, sugerat prin intermediul celor
douã planuri: regimul grav al pianului
ºi cel acut.
Pianista Ioana Maria Lupaºcu este
cea care, în anul 2004, a scãpat de furia
valului tzunami ce a lovit sudul
Pacificului. Sursa: Arhiva personalã.
Acum aproape ºapte ani, solista la pian
a Filarmonicii Paul Constantinescu
din Ploieºti avea lumea la picioare. Era
o tânãrã de 27 de ani ºi îl avea drept
dascãl pe maestrul italian Lazar
Berman, alãturi de care susþinuse

concertul de Crãciun în exclusivistele
Insule Maldive. Cu trei zile înainte de
concertul contractat pentru Revelion,
luxoasele insule s-au dovedit a fi
decorul tragic al celui mai mare
tsunami din istoria recentã a omenirii.
Pianista a dezvãluit pentru presã la
acea datã cum norocul supravieþuirii
s-a transformat într-un coºmar pentru
familia sa. În dimineaþa de 28
decembrie, îmi beam cafeaua pe plaja
insulei Kanuhura din Maldive. De
Crãciun avusesem un concert ºi ne
pregãteam pentru recitalul de
Revelion. La un moment dat, am auzit
multe þipete ºi oameni ieºind
înspãimântaþi din ocean. Când mi-am
ridicat privirea, am vãzut un zid de apã
imens, prãvãlindu-se spre mine. Am
fugit cât am putut ºi am urmat
exemplul localnicilor, care s-au agãþat
de copaci în aºteptarea potopului,
povesteºte Ioana Lupaºcu. Atu-ul pe
care tânãra pianistã l-a avut în aceste
momente a fost experienþa sa de
înotãtoare profesionistã: în copilãrie a
fost campioanã naþionalã în lotul de
juniori. S-a luptat cu puhoiul de apã
minute bune, încercând sã se fereascã
de copacii ºi materialele de construcþie
cu care tsunami a mãturat micuþa
insulã. Dupã valul ucigaº am trãit întro teroare continuã pentru cã cei de pe
insulã erau avertizaþi zilnic de
posibilitatea producerii de noi tsunami.
Am stat pe acoperiºul unui bungalow
ore în ºir, privind cu spaimã la ocean
ºi aºteptând sã murim, povesteºte
pianista. Nu mici i-au fost mirarea ºi
bucuria când din apele înspumate a
rãsãrit geanta de voiaj în care erau
actele de identitate ºi paºaportul fãrã
de care nu putea pãrãsi insula. Dupã
cinci zile de aºteptare, Ioana ºi colegii

sãi de breaslã au fost transportaþi cu
un hidroavion în capitala insulelor
Maldive, Male. Aici, aeroportul era
inundat ºi se fãceau liste cu plecãrile
turiºtilor. Alergam disperatã de la un
poliþist la altul pentru cã voiam sã scap
cât mai repede din acel iad. Îmi era
fricã sã nu fiu abandonatã acolo. Abia
am reuºit sã prind un loc în cursa spre
Milano, iar când am decolat ºi am
vãzut dezastrul, din avion, mi-au dat
lacrimile, spune artista. Coºmarul
Ioanei nu s-a oprit însã aici. La
revenirea în þarã, pianista a aflat cã tatãl
sãu, medicul Gabriel Lupaºcu, a crezut
cã Ioana a murit înecatã în apele
oceanului ºi a fãcut un infarct fatal.
Am trecut de la o extremã la alta. Tata
s-a prãpãdit pentru cã m-a crezut
moartã. Aºa cã eu am fost cea care l-a
condus pe tata pe ultimul drum, spune
tânara cu durere în suflet. A fost
momentul în care am decis sã pãrãsesc
Italia, unde am concertat cinci ani, ºi
sã mã întorc în România, sã fiu alãturi
de mama mea, spune pianista. La
patru ani de la aceastã cumpãnã a
vieþii, solista Filarmonicii Paul
Constantinescu din Ploieºti va
publica o carte, Bagheta Prinþului,
în care îºi spune povestea
cutremurãtoare trãitã în inima valului
ucigaº.
Nãscutã la Brãila, începe studiul
pianului la vârsta de patru ani cu prof.
Mircea Bogatu. Absolvã Liceul de
Muzicã George Enescu Bucureºti,
apoi Conservatorul Ciprian
Porumbescu din Bucureºti, obþinând
la susþinerea licenþei (Conservatorul
George Enescu din Iaºi) nota
maximã. În anul 2000 este admisã la
Masterul Virtuosity Level la
Conservatoire du Lausanne, Elveþia,

la clasa prof. J.F. Antonioli, dar, dupã
câteva luni, se mutã în Italia, unde
devine studenta marelui pianist Lazar
Berman, la Accademia Europea di
Musica. Dupã încheierea masterului
de trei ani în Perfecþionare Solisticã,
a continuat sã lucreze cu
maestrul Berman pânã la tragica sa
dispariþie, în 2005; cei cinci ani de
studiu cu marele pianist au ajutat-o
sã-ºi îmbogãþeascã mijloacele de
expresie muzicalã ºi sã aprofundeze
viziunea asupra interpretãrii
solistice. Maestrul Berman o definea
drept o solistã cu imense posibilitãþi
tehnice ºi artistice. A mai lucrat ºi
cu Valentina Berman, Lucia
Teodorescu, Dag Aschatz. În anul
2005 se reîntoarce în România.
Câºtigãtoare, finalistã sau
laureatã a numeroase concursuri,
dintre care Lira de Aur, Suceava,
Concursul Naþional de Muzicã - în
anii copilãriei, Mihail Jora
Bucureºti, Konzerteum - Grecia,
Ferdi&Lili Statzer din Istanbul,
Turcia (unde a câºtigat ºi Premiul
Vedat Kosal) nu s-a simþit atrasã
de viaþa competiþionalã ºi a început
cariera solisticã, fiind prezentã pe
scene din Italia, România, Elveþia,
Croaþia, Slovacia, Belgia, Lituania,
Turcia, Spania, Germania. În Italia a
atras atenþia criticilor dupã un recital
la Conservatorio Giuseppe Verdi de
la Milano, dupã care ziarele au numito ricca di virtuosita (plinã de
virtuozitate).
Între 2000 - 2005, invitatã
permanentã
în
stagiunea
fribourghezã, participã cu recitaluri
solo, concerte sau împreunã cu
muzicieni de marcã la diferite
festivaluri de muzicã, precum:

Pazailis Music Festival - Lituania,
Gala Proms of Delight - Ediþia de
Paºte 2007, care a avut loc la Ateneul
Român, Festivalul de Teatru de la
Sibiu - Capitalã Europeanã, unde a
luat parte la o seratã de muzicã ºi
dramaturgie alãturi de mari nume ale
scenei: Ion Caramitru, Richard
McCabe, William Nadylam. De la
reîntoarcerea sa în România, a cântat
cu cea mai mare parte a orchestrelor
filarmonice naþionale: Bucureºti
(Orchestra Naþionalã Radio,
Bucharest Symphonic Pops), Ploieºti,
Arad, Cluj, Iaºi, Timiºoara, Bacãu,
Botoºani, Sibiu, Tg. Mureº,
Constanþa, Târgoviºte, Galaþi,
Craiova, Satu Mare. În anul 2007 în
deschiderea stagiunii, este prima
pianistã care concerteazã ca solistã
împreunã cu Filarmonica Muntenia
din Târgoviºte.
A cântat sub baghetele dirijorilor:
J. F. Antonioli (Elveþia), Ovidiu Bãlan,
Brian Barker (Canada), Ken Carella
(Italia), Mika Eichenholz (Suedia),
Iurie Florea, Dorin Frandeº, I.IonescuGalaþi, Ladislau-Petru Horvath (Italia),
Marius Hristescu, Alexandru Iosub,
ªtefan Novak, Radu Postãvaru,
Gottfried Rabl (Austria), Petre
Sbârcea,Tiberiu Soare, Florin Totan,
Takiro Ueno (Japonia). A colaborat cu
violoniºti de marcã precum Ladislau
Petru Horvath ºi Florin Paul. A
concertat în sãli importante precum
Sala Puccini (Conservatorio G.Verdi
Milano), Teatro San Babila, Ateneul
Român, Sala Radio, Sala Thalia. În
anul 2005, dupã ce a susþinut un recital
dedicat muzicii lui George Enescu, în
cadrul Festivalului România - Valori
ºi tradiþii Artistice Europene, care se
þine anual la Milano, devine Membrã

de Onoare a A.R.I. Milano
(Associazione Rumeni în Italia).
Este invitatã sã facã parte sau sã
prezideze diferite jurii ale
concursurilor naþionale de pian.
În 2007, lanseazã CD-ul Live
Piano Solo (Ed. Libris), urmat
de Piano Recital în 2009 (Ed.
Casa Radio  Radiodifuziunea
Românã). În 2008, a fost invitatã
de cãtre Societa dei Concerti sã
deschidã stagiunea de recitaluri
din Sala Puccini a Conservatorului G. Verdi din Milano ºi,
în acelaºi an, lanseazã primul sãu
roman autobiografic Prinþul
Baghetei la Editura MeteorPress,
al cãrui prim tiraj s-a epuizat în
primele trei luni de la apariþie.
Având preocupãri în mai multe
domenii ale exprimãrii, pe timpul
cât a locuit în Italia a fost
jurnalist-corespondent din
strãinãtate pentru ziarul
Monitorul de Brãila, publicând
timp de trei ani de zile articole
sãptãmânale ºi primind în anul
2004 Diploma de Excelenþã
pentru contribuþii publicistice la
ziarul Monitorul. Din 2009
începe sã publice articole pe teme
preponderent culturale pentru
diferite publicaþii sau site-uri
precum: Global Events Business,
Liternet, România în Contact.
Un artist român cu un destin
special, ales de pronia cereascã
spre a dãrui din talentul sãu, din
cântecul ºi din interpretarea sa,
celor care au nevoie de alinarea
suavã a muzicii. Pianista Ioana
Maria Lupaºcu, astãzi, pentru
dumneavoastrã...
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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 MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti
telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
e-mail: ushmi@spiruharet.ro

Sesiunea ºtiinþificã de la Facultatea de Geografie:
Regionalizarea administrativ-politicã în România ºi Uniunea Europeanã

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Bulevardul Timiºoara nr. 58, sector 6, Bucureºti
telefon: 021 444 20 71
e-mail: ushg@spiruharet.ro

Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile

Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile

MATEMATICÃ INFORMATICÃ
În cadrul primului ciclu de studii de trei ani ai specializãrii matematicã,
se asigurã dobândirea de cunoºtinþe fundamentale ºi specialitate în
domeniul matematicii ºi cunoºtinþe complementare în domeniul
informaticii, care permit absolvenþilor sã lucreze în calitate de: profesor
de matematicã pentru gimnaziu (232201); matematician (212109);
referent de specialitate matematician (212104).
În cadrul primului ciclu de studii de trei ani ai specializãrii informaticã,
se asigurã dobândirea de cunoºtinþe fundamentale ºi de specialitate în
domeniul informaticii ºi cunoºtinþe complementare în domeniul
matematicii, care permit absolvenþilor sã lucreze în calitate de: profesor
de informaticã pentru gimnaziu (232201); administrator de baze de date
(213903); programator (213102); analist (213101); asistent cercetare în
informaticã (250102); asistent de cercetare în matematicã-informaticã
(249110); proiectant sisteme informatice (213103); administrator de reþea
de calculatoare (213902). Recent, a fost propus ca noi ocupaþii pentru
absolvenþii informaticieni sã fie incluse în COR: informatician designer,
analist achiziþie ºi analizã date ºi specialist testare aplicaþii.
Desfãºuratã sub deviza Excelenþã în educaþie ºi cercetare, pregãtirea
viitorilor specialiºti se realizeazã prin planuri de învãþãmânt moderne,
compatibile cu programele de studii internaþionale (sistem ECTS) ºi
conforme standardelor specifice ARACIS, care cuprind discipline
obligatorii, discipline opþionale ºi discipline facultative. Printre disciplinele
facultative se regãsesc capitol special de matematicã ºi informaticã, studiul
limbilor strãine ºi discipline de pregãtire psiho-pedagogicã.
Studenþii beneficiazã de experienþa didacticã ºi de cercetare a unui
valoros colectiv de cadre didactice. Cadrele didactice au o activitate de
cercetare recunoscutã internaþional, o parte dintre acestea fiind doctori ai
unor universitãþi strãine (SUA, Franþa). În plus, studenþii facultãþii

 GEOGRAFIE  GEOGRAFIA TURISMULUI

beneficiazã de programele ORACLE Academy  Informaticã avansatã ºi
MSDN-AA (Microsoft Developer Network  Academic Alliance) pentru
acces gratuit la tehnologii informatice ºi pot susþine teste de competenþe
IT în cadrul programelor XPERT IT (EUROED-http://
www.gutgebildet.de/) ºi teste de competenþã în limbi moderne ECL.
Studenþii au acces la o bazã materialã adecvatã (amfiteatru, sãli de
curs/seminar ºi cinci laboratoare de informaticã dotate cu echipamente
performante ºi licenþe software pentru a satisface toate cerinþele
programelor de studii oferite de cãtre facultate.
În activitatea didacticã se utilizeazã atât metode clasice cât ºi moderne de
predare (proiecþii video, platforma e-Learning Blackboard, biblioteca virtualã,
avizierul virtual, consultaþii prin intermediul presei scrise ºi televiziunii), învãþare
ºi evaluare. Studenþii beneficiazã de îndrumare ºi consiliere în carierã.
Studenþii ºi masteranzii pot participa la dezbateri în cadrul Seminariilor
ªtiinþifice ºi la activitãþi de cercetare cuprinse în planul de activitate al
Centrului de Cercetãri în Matematicã ºi Informaticã al Universitãþii Spiru
Haret. Rezultatele deosebite ale studenþilor ºi masteranzilor se prezintã în
cadrul Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ºi se publicã în revista Analele
Universitãþii Spiru Haret, Seria Matematicã-Informaticã, clasificatã
CNCSIS la nivelul B+ (http://anale-mi.spiruharet.ro).

CÂMPULUNG MUSCEL

FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE

Strada Traian nr. 223, Câmpulung Muscel
telefoane: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00
e-mail: ushm_conta@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
 FINANÞE ªI BÃNCI  ADMINISTRAREA AFACERILOR
Pentru realizarea misiunii ºi
obiectivelor stabilite, Facultatea de
Contabilitate ºi Finanþe din
Câmpulung Muscel beneficiazã de
condiþiile necesare înzestrãrii
studenþilor cu cunoºtinþele teoretice ºi
abilitãþile practice necesare integrãrii
cu succes a absolvenþilor în activitãþile
practice specifice contabilitãþii ºi
informaticii de gestiune.
Toatã activitatea de cercetare
desfãºuratã în cadrul Facultãþii de
Contabilitate ºi Finanþe din
Câmpulung Muscel se focalizeazã în
activitãþile Centrului de Cercetãri
Economice Aplicate (CCEA), care au
ca misiune promovarea ºi de
diseminarea rezultatelor cercetãrilor
individuale ºi colective ale membrilor
Catedrei de Contabilitate ºi Finanþe.
Activitatea Centrului de cercetare se
desfãºoarã în sfera cercetãrilor
fundamentale ºi aplicative din
domeniul economic, cu orientare spre
creºterea capacitãþii de generare de
noi cunoºtinþe ºtiinþifice, în vederea
asigurãrii suportului ºtiinþific necesar
progresului ºi consolidãrii unei poziþii
competitive în domeniul ºtiinþelor

internaþionale (RePeC, Copernicus,
SCIPIO); în 2011, au fost prezentate
47 de lucrãri din care nouã din
strãinãtate, iar din Comitetul ªtiinþific
au fãcut parte opt membri de prestigiu
din strãinãtate ºi nouã membri de
prestigiu din România.
Cadrele didactice coordoneazã
sesiuni ºi cercuri ºtiinþifice
studenþeºti, implicând astfel studenþii
ºi masteranzii în munca de cercetare.
Rezultatele se regãsesc în articole,
studii, studii de caz, dosare de practicã
ºi lucrãri de disertaþie. Astfel, la
sesiunea ºtiinþificã a studenþilor ºi
masteranzilor din luna noiembrie
2009 au fost susþinute 14 lucrãri
împãrþite în douã secþiuni: Economie
ºi Informaticã, iar, în 2010, 9 lucrãri
din aceleaºi domenii de cercetare.
O preocupare permanentã a
cadrelor didactice o constituie
publicarea de manuale ºi articole în
strictã corelare cu domeniul de studiu
aprofundat. Dintre acestea menþionãm:
Contabilitate managerialã  Viorica
Bragã, Managementul firmei Laurenþia Georgeta Avram, Abordãri
comparative privind situaþiile
financiare la instituþiile de credit 

economice, fundamentarea ºi
susþinerea politicilor ºi strategiilor de
dezvoltare durabilã. O activitate
strategicã a CCEA este realizarea
anualã a unei conferinþe ºtiinþifice
internaþionale a cadrelor didactice.
Aceastã activitate s-a concretizat în
realizarea a douã ediþii a The Annual
International Conference in
Economics, Informatics and
Communications
Field,
cu
urmãtoarele specificaþii: în 2010, au
fost prezentate 36 de lucrãri din care
7 din strãinãtate, iar cele mai
valoroase au fost publicate în Analele
Universitãþii Spiru Haret, Seria
Economie, ISSUE 3 ºi 4 din anul
2010 ºi indexate în baze de date

Odi Mihaela, Zãrnescu Contabilitate
managerialã în proiectarea ºi
producþia modelelor, matriþelor altor
produse ºi servicii similare - Viorica
Mirea, Psihologia educaþiei  Daliana
Tascovici, Instruire asistatã de
calculator - Daliana Ecaterina
Tascovici, Robert Dragomir, et all.
O dimensiune modernã a
cercetãrii este datã ºi de implicarea
membrilor facultãþii în proiecte de
tip POSDRU ºi trei proiecte cu
mediul de afaceri intern.
Participarea la conferinþe
internaþionale de prestigiu se regãseºte
cu prisosinþã în numeroasele articole
acceptate spre publicare la: Harvard,
UNAp, IECS 2011.

Facultatea de Geografie s-a
înfiinþat în anul 1996 ca urmare a
cerinþei tot mai mari de cadre
didactice în învãþãmântul preuniversitar ºi de licenþiaþi în geografie,
care sã lucreze ºi în unitãþi de
cercetare, de monitorizare a calitãþii
factorilor de mediu, în reþeaua hidrometeorologicã, în unitãþi de turism º.a.
Pentru primul ciclu de trei ani planul
de învãþãmânt s-a întocmit în
concordanþã cu planuri ale unor
facultãþi de profil din Franþa, Italia ºi
România, care asigurã studenþilor o
pregãtire fundamentalã temeinicã, în
paralel cu formarea unor deprinderi
ºi competenþe solicitate pe piaþa forþei
de muncã, din învãþãmântul gimnazial, turism, protecþia mediului º.a.
Din anul universitar 2008-2009,
existã o nouã specializare în cadrul
facultãþii, specializarea Geografia
Turismului, creatã ca urmare a
solicitãrilor venite din partea
candidaþilor, a cererii pe piaþa forþei
de muncã ºi a faptului cã facultatea
dispune de personal calificat ºi bazã
materialã care sã-i permitã aceastã
extindere a activitãþii. Pentru
candidaþii ce doresc sã urmeze noua
specializare se cere cunoaºterea
unei limbi strãine de circulaþie (pe
baza unui atestat ataºat la dosarul
de înscriere), în caz contrar trebuind
sã facã dovada înscrierii la Centrul
de Limbi Strãine din cadrul
Universitãþii Spiru Haret ºi
pregãtirii temeinice, fapt dovedit cu
notele obþinute la evaluãri.

Pentru a asigura studenþilor o
serie de competenþe ºi aptitudini
profesionale absolut necesare în
diferite domenii de activitate
conexe geografiei, facultatea
dispune de un efectiv de 28 cadre
didactice, 97,5% dintre cadrele
didactice fiind titularizate în
învãþãmântul superior.
Prin baza materialã ºi corpul
profesoral, facultatea oferã: - un plan
de învãþãmânt astfel conceput încât
sã nu se încarce programul
studenþilor, numãrul de ore pe
sãptãmânã fiind în medie de 20, ºi
programe analitice adaptate la
necesitãþile societãþii; - toate

disciplinele din plan au un numãr de
credite transferabile, foarte utile în
cazul în care studentul se transferã la o
altã facultate din þarã sau din
strãinãtate; - cursuri atractive folosind
tehnologie modernã (video ºi
retroproiectare) dar ºi tehnici moderne
de predare; - condiþii foarte bune în
sãlile de curs ºi în cele opt laboratoare,
foarte bine dotate cu aparaturã
specificã ºi calculatoare, unde studenþii
deprind tehnicile de lucru ºi metodele
de prelucrare ºi interpretare a
informaþiei geografice. În laboratoarele
de informaticã ºi teledetecþie, de
exemplu, studenþii sunt familiarizaþi cu
tehnicile moderne de întocmire a
hãrþilor digitale; - practici de
specialitate în staþionar ºi itinerante, ca
ºi frecvente aplicaþii pe teren pentru a
forma la studenþi aptitudini ºi
competenþe în domeniu; - o bibliotecã
cu 13.000 volume ºi o salã de lecturã,
absolut necesare în procesul de
pregãtire a studenþilor; - ofertã bogatã
de carte academicã.

FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ

Strada Vasile Conta nr. 4, Craiova
telefon: 0251 42 33 95
e-mail: ushdcr@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
Facultatea dispune de un corp didactic calificat, majoritatea cadrelor fiind
specialiºti în domeniile pe care le predau ºi în acelaºi timp practicieni, ceea ce
face ca partea teoreticã a cursurilor sã fie susþinutã ºi nuanþatã cu exemple
concrete din practica judiciarã cu care se confruntã zilnic, acest lucru ajutând
studentul sã înþeleagã mult mai bine ºi mai uºor legãtura dintre teorie ºi practicã
iar la absolvire sã se poatã integra mai uºor ºi mai rapid pe piaþa muncii.
Cadrele Facultãþii sunt preocupate pentru actualizarea permanentã a
cursurilor la nevoile pieþei muncii naþionale ºi europene, cursurile fiind
realizate în concordanþã cu prevederile documentelor europene. Cursurile
susþinute de profesori cu ocazia prelegerilor sunt postate în aceiaºi zi pe
site-ul Facultãþii pentru a putea fi accesate ºi de studenþii care din motive
obiective nu au putut participa la ore sau pentru cei care doresc sã îºi
completeze notele de curs ulterior.
Facultatea dispune de peste 450 de calculatoare de ultimã generaþie
puse la dispoziþia studenþilor pentru informare, pregãtire ºi evaluarea
cunoºtinþelor. De asemenea, în imobilul proprietate în care funcþioneazã
Facultatea, existã un amfiteatru cu peste 400 de locuri ºi alte 20 de sãli
de cursuri ºi seminarii dotate cu mobilier nou, modern, adecvat unui
învãþãmânt performant, european precum ºi un laborator de criminalisticã
cu aparaturã specificã activitãþilor din acest domeniu: foto-video, balisticã,
grafologicã, dactiloscopicã, traseologicã ºi informaticã.
In afarã de activitatea didacticã, cadrele Facultãþii desfãºoarã cercetare
ºtiinþificã în domeniu juridic ºi administrativ, în acest sens în cadrul
Facultãþii funcþioneazã Centrul European de Studii ºi Cercetãri Juridice,
care anual organizeazã cel puþin un simpozion de comunicãri ºtiinþifice
din domeniul dreptului ºi administraþiei publice , manifestãri la care de
fiecare datã participã cadre didactice, studenþi ºi invitaþi de la alte instituþii
de profil din þarã, precum ºi din afara þãrii. În acelaºi context, Facultatea a
derulat sau deruleazã o serie de granturi ºi contracte de cercetare, atrãgând
astfel fonduri europene sau de la firme private, fãcându-ºi astfel cunoscutã
valoarea cadrelor didactice ºi preocupãrile lor de a performa permanent.
Calitatea învãþãmântului desfãºurat la Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã Craiova este datã ºi de absorbþia pe piaþa muncii a absolvenþilor, astfel cã
din datele culese de la absolvenþii ultimei promoþii, rezultã cã 60 % ºi-au gãsit
un loc de muncã, aspect ce demonstreazã seriozitatea cu care este abordat procesul
instructiv al studenþilor Facultãþii ºi nivelul de pregãtire dobândit la absolvire.
Cele mai multe profesii compatibile cu nivelul studiilor absolvite sunt cele
de: magistraþi, juriºti, notari, consultanþi pe probleme juridice, avocaþi,
cercetãtori, cadre didactice, grefieri, auxiliari ai instanþelor de judecatã, sau
funcþii din domeniul administraþiei publice centrale, judeþene sau locale, experþi,
precum ºi alte funcþii asimilate înscrise în Codul ocupaþiilor din România.
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Craiova, are parteneriate
de colaborare cu toate instituþiile din domeniul juridic ºi administrativ
din zonã ºi este deschisã oricãror forme de colaborãri sau parteneriate
menite sã îmbunãtãþeascã procesul de învãþãmânt în aºa fel încât
absolvenþii celor douã specializãri, respectiv: drept ºi administraþie publicã
sã fie buni profesioniºti ºi sã se poatã integra rapid pe piaþa muncii.

În numerele urmãtoare continuãm prezentarea facultãþilor din cadrul Universitãþii Spiru Haret

Corina POPESCU VASILE, absolvent,
Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe, Câmpulung Muscel



Viaþa de student este foarte
frumoasã dacã ºtii sã te faci
plãcut, sã legi prietenii ºi sã fii
activ. Iar facultatea este un pas
important în formarea noastrã,
ne ajutã sã ne dezvoltãm, sã ne
maturizãm ºi sã facem primii
paºi spre o carierã de succes.
Universitatea Spiru Haret este o
universitate unde se învaþã, unde
materia este bine structuratã,
cadrele didactice sunt foarte bine
pregãtite ºi au multã rãbdare
pentru a ne face sã înþelegem
materia ºi lucruri din viaþã.
Pentru viitorii studenþi, le pot
spune sã vinã cu încredere aici,
sã se þinã de treabã, sã fie cât
mai mult prezenþi la cursuri,
pentru cã le va folosi, ºi sã aibã
încredere în reuºitele lor.
Ca puncte forte al acestei
universitãþi pot enumera costul mic
al taxelor, programul flexibil,
profesori foarte bine pregãtiþi,
condiþii bune pentru învãþare.
Daniel Alexandru BOLOZAN,
student anul I, Facultatea
de Matematicã ºi Informaticã

CONSTANÞA
CRAIOVA



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.

FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL

Strada Unirii nr. 32-34, Constanþa
telefoane: 0241 54 14 90; 0241 54 14 91; 0241 54 50 15
e-mail: ushctasg@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
 FINANÞE ªI BÃNCI  MANAGEMENT
Dorim ca absolvenþii cursurilor
Facultãþii de Management FinanciarContabil Constanþa sã obþinã
competenþe ce le vor permite
ocuparea de posturi asimilate
urmãtoarelor: · specialiºti cu ocupaþii
intelectuale ºi ºtiinþifice. Specialiºti cu
funcþii administrative ºi sociale, în
domenii precum: financiar-bancar,
probleme de personal ºi de pregãtire
profesionalã a personalului, specialiºti
cu funcþii administrative ºi comerciale;
specialiºti în ºtiinþe economice sociale
ºi umaniste; cercetãtori ºi asistenþi de
cercetare în domeniul financiar bancar;
cercetãtori ºi asistenþi de cercetare în
ºtiinþe economice, sociale ºi umaniste;
· conducãtori de unitãþi economico 
sociale: directori generali, directori din
unitãþi economico-sociale; conducãtori
de compartimente (secþie, serviciu,
birou, laborator etc.) cu activitãþi de
producþie ºi sociale din unitãþi
economico-sociale (ex: agriculturã,
industrie, comerþ, transporturi,
hoteluri, restaurante, sãnãtate,
învãþãmânt etc.), conducãtori de
compartimente (secþie, serviciu, birou,
laborator etc.) cu activitãþi nelucrative
din unitãþi economico sociale; ·
profesori în învãþãmântul secundar ºi
superior: profesori în învãþãmântul
secundar, profesori universitari,
conferenþiari, lectori, asistenþi).
Facultatea funcþioneazã în cele
douã clãdiri situate în Constanþa, strada
Unirii nr. 32  34, respectiv strada
Unirii nr. 67, în interiorul cãrora sunt
amenajate sãli ºi laboratoare dotate cu
echipamente didactice de ultimã
generaþie. Astfel, toate sãlile de curs
dispun de videoproiector ºi ecran de
proiecþie, iar sãlile în care se desfãºoarã
activitãþile practice dispun de
computere conectate la Internet (cu
acces individual pentru fiecare
student), sisteme audio  video, table
inteligente, multifuncþionale, videoproiectoare, flip-chart-uri. Totodatã,
facultatea dispune de o bibliotecã de
174 de locuri, care asigurã studenþilor
accesul la materialele didactice
necesare (manuale, caiete de lucrãri

practice, studii de caz) la cãrþi publicate
în þarã ºi strãinãtate de autori renumiþi
(însumând circa 2.146 de titluri) ºi la
colecþiile de reviste de specialitate,
româneºti ºi strãine (peste 30 de titluri).

colaborãrilor ºtiinþifice ale
cercetãtorilor noºtri, Facultatea de
Management Financiar-Contabil
organizeazã, anual, în Constanþa,
conferinþa ºtiinþificã internaþionalã
International Conference on
Business and Economics, care se
bucurã de participarea unui numãr
mare de personalitãþi ºtiinþifice din
Europa, America ºi Asia. Cele mai
valoroase dintre lucrãrile prezentate
cu aceastã ocazie sunt publicate în
revista facultãþii Journal of Academic
Research in Economics, recunoscutã

Despre calitatea procesului educaþional desfãºurat în cadrul
Facultãþii de Management Financiar-Contabil Constanþa vorbesc
rezultatele absolvenþilor:
 ponderea numãrului de licenþiaþi în totalul absolvenþilor este de
peste 90%
 ponderea absolvenþilor încadraþi în muncã este peste 60%
 ponderea absolvenþilor care reuºesc sã ocupe un post potrivit
specializãrii în primii doi ani dupã absolvire este de peste 40%.
Studenþii au posibilitatea de a consulta
materialele bibliografice dorite în sala
de lecturã special amenajatã, care oferã
cele mai bune condiþii de studiu. De
asemenea, biblioteca dispune de douã
calculatoare cu acces la Internet pentru
diferite baze de date, biblioteci
legislative (Indaco Lege, Lex) ºi acces
la baza de date ºtiinþifice EBSCO.
Comunicarea cu studenþii se
face în timp real, aceºtia beneficiind
de cont individual pe site-ul
Universitãþii Spiru Haret ºi, pe
aceastã bazã, putând obþine toate
informaþiile necesare, care le sunt
adresate de pe pagina facultãþii.
Totodatã, un suport util în procesul
de studiu individual al studenþilor
este accesul la platforma e-learning
Blackboard cu topic-uri adresate
fiecãrei discipline studiate.
Cadrele didactice care susþin
cursuri ºi seminarii la Facultatea de
Management Financiar-Contabil
Constanþa sunt personalitãþi
recunoscute în mediul academic din
România ºi de peste hotare.
Recunoaºterea acestora este datã de
articolele publicate în reviste de
specialitate din þarã ºi din strãinãtate
(peste 300 de articole în ultimii cinci
ani), de participãrile în cadrul
manifestãrilor ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale (peste 400 de participãri
în ultimii cinci ani), de valoarea
materialelor didactice ºi a cãrþilor de
specialitate elaborate. Pe baza

ca o revistã de specialitate relevantã,
prin cotarea în categoria B+ CNCSIS.
Studenþii sunt permanent implicaþi
în activitãþi de cercetare în cadrul
cercurilor ºtiinþifice derulate sub
coordonarea cadrelor didactice, printre
care: Managementul proiectelor
europene, Contabilitate armonizatã,
Evaluarea afacerilor etc. Rezultatele
activitãþii acestora sunt prezentate,
periodic, în cadrul conferinþelor
ºtiinþifice ale studenþilor ºi
masteranzilor.
O atenþie deosebitã este acordatã
activitãþii de practicã a studenþilor,
aceasta derulându-se potrivit celor
mai moderne precepte europene în
cadrul unor programe finanþate din
Fondul Social European.
Facultatea de Management
Financiar-Contabil Constanþa acordã
o atenþie primordialã asigurãrii unei
tranziþii armonioase a absolvenþilor
noºtri cãtre viaþa activã. De aceea, în
afarã de organizarea riguroasã a
activitãþilor de practicã ºi de adaptarea
permanentã a materialelor didactice la
cerinþele pieþei muncii, în cadrul
facultãþii funcþioneazã un Centru de
Consiliere ºi Orientare Profesionalã,
dotat cu licenþã de utilizare a
Chestionarelor de Determinare a
Intereselor Vocaþionale Jackson,
adresate studenþilor care doresc sã
primeascã consilierea unui psiholog
autorizat în interpretarea abilitãþilor
profesionale.

