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Inspectorul
Spiru Haret
lanseazã
campania
de admitere
pentru anul
universitar
2011-2012
la
Universitatea
care îi poartã
numele
Universitatea Spiru Haret lanseazã Admiterea pentru anul universitar
2011-2012, cu ajutorul unei campanii de informare ºi promovare,
consolidatã în jurul personalitãþii lui Spiru Haret.
Pornind de la o realitate tristã  aceea cã mulþi dintre tinerii din ziua
de azi nu ºtiu, cu adevãrat, cine a fost Spiru Haret, Universitatea care îi
poartã numele ºi-a propus reînvierea imaginii marelui om de ºtiinþã ºi
reformator al învãþãmântului românesc.
Ideea campaniei Inspectorul a fost inspiratã de personalitatea lui Spiru
Haret, readus în vremurile noastre pentru a vedea cum se desfãºoarã
lucrurile în aceastã universitate.
Conceptul care stã la baza informãrii ºi promovãrii admiterii din acest
an pune accent pe valorile care îl animau pe Spiru Haret: reformarea ºi
modernizarea învãþãmântul românesc. Un secol mai târziu, Universitatea
Spiru Haret le promoveazã ºi le dezvoltã.
Anul acesta, campania este susþinutã, în premierã, de un website
dedicat www.admitere.spiruharet.ro ºi este promovatã prin intermediul
spoturilor tv ºi al materialelor tipãrite, destinate potenþialilor candidaþi.

Spotul tv îl prezintã pe Spiru Haret luând pulsul mediului universitar.
Pe holuri, în amfiteatre sau laboratoare, inspectorul Spiru Haret se
confruntã cu realitãþi complet diferite, care îi induc noi constatãri, peste
timp. Concluzia vine de la sine: Învãþãmântul superior nu mai e ce a
fost; acum e mai bun.
Materialele tipãrite reiau ideea centralã a campaniei, arãtându-l pe
Spiru Haret în mijlocul studenþilor. Rolul materialelor este de a comunica
viitorilor candidaþi oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret, o
universitate acreditatã, având 25 de facultãþi cu 53 de specializãri,
profesori de excepþie, condiþii moderne de studiu ºi taxe foarte avantajoase.
Campania de informare ºi promovare a admiterii în anul universitar
2011-2012 la Universitatea Spiru Haret a fost realizatã de cãtre: Ioana
Voloacã - Project Manager, Octavian Segãrceanu (Sega) - idee, scenariu,
regie, Adrian ªerbãnescu  graficã, Alexandru Paul  fotografie, Trilogy
film - producþie spot. Difuzarea media este asiguratã de Zenith Media.
Direcþia Comunicare ºi Relaþii Publice, Universitatea Spiru Haret

Oaspeþi americani la Universitatea Spiru Haret

Libby Gitestein, Richard ºi Kathryn Chefetz
Visiting Professor



* Taxa pentru forma de învãþãmânt FR include contravaloarea cursurilor ºi materialelor didactice tipãrite

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

FACULTÃÞI/SPECIALIZÃRI
ARHITECTURÃ, Bucureºti /  Arhitecturã
ARTE, Bucureºti /  Artele spectacolului (Actorie)  Pedagogie muzicalã
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti /  Drept  Administraþie
publicã
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti /  Educaþie fizicã ºi sportivã 
Kinetoterapie ºi motricitate specialã
FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti /  Finanþe ºi bãnci
GEOGRAFIE, Bucureºti /  Geografie  Geografia turismului
JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, Bucureºti /  Jurnalism
 Comunicare ºi relaþii publice
LITERE, Bucureºti /  Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã,
germanã, spaniolã, italianã, rusã/clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã  Limbi ºi
literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã)/clasicã ( latinã)  Limba ºi
literatura modernã (englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi
literatura modernã (englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (japonezã)  Limba
ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã)
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Bucureºti /  Management
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE, Bucureºti
/  Marketing  Afaceri internaþionale
MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ, Bucureºti /  Matematicã  Informaticã
MEDICINÃ VETERINARÃ, Bucureºti /  Medicinã veterinarã
SOCIOLOGIE- PSIHOLOGIE, Bucureºti /  Sociologie  Psihologie
RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE, Bucureºti /  Relaþii
internaþionale ºi studii europene  Istorie  Filosofie
ªTIINÞE ECONOMICE, Blaj /  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
MANAGEMENT, Braºov /  Management  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov /  Psihologie  Pedagogie
ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov /  Administraþie publicã
 Drept
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Câmpulung-Muscel /  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Constanþa /  Drept  Administraþie publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Constanþa /  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Management
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Craiova /  Drept  Administraþie publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Craiova /  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Afaceri internaþionale
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Rm. Vâlcea /  Contabilitate ºi informaticã
de gestiune  Finanþe ºi bãnci
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Rm. Vâlcea /  Drept
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Ciprian Bîlbã
Preot, student,
anul III al Facultãþii
de Psihologie ºi
Pedagogie, Braºov,
Universitatea Spiru
Haret, promoþia 2011
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Vineri, 17 iunie, Libby
Gitenstein, asistent psihiatric clinic
specialist, soþia ambasadorului SUA
în România, a primit titlul de Visiting Professor din partea
Universitãþii Spiru Haret, oferit de
prof.univ.dr. Florin Tudose, decanul
Facultãþii de Sociologie ºi
Psihologie. Acelaºi titlu l-au primit
ºi oaspeþii din Washington, Richard
Chefetz, medic psihiatru, ºi Kathryn
Chefetz, psihanalist.

Oaspeþii au fost onoraþi ºi
deosebit de încântaþi de distincþia
primitã ºi s-au arãtat deschiºi în a
continua colaborarea începutã cu un
an în urmã.
Specialiºtii americani au fost
gãzduiþi de Facultatea de Sociologie
ºi Psihologie a Universitãþii Spiru
Haret,
pentru
Conferinþa
« Psihoterapia Traumei ºi a
Disocierii ». Au fost susþinute
comunicãrile:
Trauma
ºi

Disocierea , Disocierea ºi punerea
în act, s-a prezentat studiul de caz
Nu vorbesc cu tine ºi s-a purtat un
dialog pe baza filmului Precious .
Evenimentul a fost o
oportunitate de a crea o punte de dialog între specialiºtii din România ºi
cei din SUA, pentru a ne cunoaºte,
a face schimb de experienþã, a învãþa
ºi împãrtãºi din experienþa în lucrul
cu trauma. Profesioniºtii din
România au fost invitaþi sã se

prezinte, sã punã întrebãri, sã ofere
feed-back-uri ºi sã exprime din
preocupãrile legate de acest
domeniu.
La eveniment au participat 180 de
persoane, profesioniºti din domeniu:
psihoterapeuþi, medici psihiatri,
psihologi, asistenþi sociali, studenþi.

Elena TIRON
(Continuare în pag. 3)

Seminar la nivel
înalt pentru liderii
universitari
europeni

CUM SÃ
ACCEPTÃM
CLASIFICÃRILE
 Prezentarea raportului
EUA despre clasificãrile
internaþionale ale universitãþilor
 17 iunie 2011, Bibliotheque
Solvay, Bruxelles, Belgia
În ultimele 18 luni, Asociaþia Universitãþilor Europene -EUA a efectuat
un sondaj asupra clasificãrilor majore pentru universitãþile din lume,
acestea confruntându-se cu o gamã largã de iniþiative privind clasificãrile
 atât la nivel naþional cât ºi internaþional. În timp ce mulþi lideri
universitari au rezerve în ceea ce priveºte clasificãrile, metodologiile ºi
criteriile lor, se admite, totuºi, cã unele sunt corecte. Sondajul a arãtat
cã, în ciuda punctelor de vedere contrare privind clasificãrile, acestea au
un impact deosebit asupra factorilor de decizie ºi activitãþilor din
universitãþile europene. Iatã motivul pentru care EUA a decis cã este

nevoie sã rãspundã în numele a 850 de universitãþi, prin publicarea
Sondajului asupra clasificãrilor în învãþãmântul superior internaþional.
Publicaþia a fost lansatã cu prilejul seminarului, participarea fiind
reprezentatã de 150 de lideri universitari din þãrile membre EUA, printre
care s-au aflat ºi reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret. Conferinþa a
fost deschisã de Jean-Marc Rapp, Preºedintele Asociaþiei Universitãþilor
Europene ºi de Lesley Wilson, Secretar general al EUA.
(Continuare în pag. 3)

Premii pentru Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi
Cel mai uºor scrii când nu ai nimic a spune. Deciziile
sunt rapide când nu e în joc pielea ta. Când însã inima
iþi tremurã într-un fel aparte, lucrurile se schimbã.
Pentru mine, psihologia la Spiru Haret a fost o
practicã la ºcoala dialogului ºi comuniunii. Timp de
trei ani de zile, fie c-a fost vorba de cursuri, seminarii,
conferinþe, sesiuni de comunicãri, momente omagiale
sau vizite în locuri adãpostind persoane defavorizate,
am învãþat cã inima are raþiuni despre care raþiunea
nu ºtie nimic; inteligenþa emoþionalã e cel puþin la fel
de însemnatã ca aceea pe care o slãvim noi atât de
mult ºi din care poate cã prea adesea ne facem un idol.
Când mergeam la facultate întâlneam prieteni;
oameni de a cãror prezenþã mã bucuram ºi care mã
odihneau, oameni pe care voiam sã-i întâlnesc tot mai
des, profesorii mei. Ce amestec frumos de respect ºi
prietenie! Ce familie!
Un fapt de comuniune. Respectul, profesionalismul
ºi prietenia corpului profesoral au fost temelia
asumãrii acestei relaþii indelebile. De aceea inima mea
are mâner doar pe dinafarã .
Oarecum în descendenþa generozitãþii patronului
spiritual al Universitãþii, ministrul Spiru Haret, care
primea pe tot omul la el acasã ºi-l servea cu o ceaºcã
de ceai, la dascãlii acestei facultãþi gãseºti întotdeauna
ceva cald: un zâmbet, o vorbã de duh, o simþire ºi o
abordare aparte
ªi cum aºchia nu sare departe de tãietor putem
fi siguri ca viitorul psihologiei marca Spiru Haret
va dãinui. Copacul va creºte ºi va rodi an de an tot
mai mult, hrãnindu-se din rãdãcini deopotrivã trainice
ºi profunde.

Alexandru Matei: Comunismul
Este stângaci, la propriu, are grijã
la detalii, nu doar de aspect fizic, ci ºi
de exprimare, se sparg geamuri atunci
când îi sunã telefonul(sonerie: geam
spart). Când se vede într-o situaþie mai
dificilã, când trebuie sã ofere rãspuns
la o întrebare mai delicatã, complexã,
zâmbeºte, duce mâna stângã la frunte
ºi coboarã privirea, dupã câteva
secunde se ridicã ºi rãspunde. Frazele
seduc prin voce ºi mimicã, vorbeºte
discret, ºi cu mâinile, priveºte
publicul. Subliniazã, la un moment
dat, un amãnunt ce ar fi putut scãpa
privirilor noastre, erau ºase becuri
aprinse, la felinarele de pe Calea
Victoria Socialismului, accentul pus
pe detalii reiese ºi din þinuta sa, bluzã
roºie, o culoare puternicã, sacou
negru cu o croialã modernã, pantofi
sport, accesorii, ochelarii cu ramã
subþire, verighetã simplã, o cruciuliþã
agãþatã de un lãnþiºor ºi geanta de
la laptop în care se zãreºte un ziar
de culturã. Trecuserã mai mult de
douã ore de când lansarea începuse,
dar discuþia cu Alexandru Matei nu
se epuizase încã, nici mãcar interesul
nu a scãzut. Ne aflãm în sala Studio

a Universitãþii Spiru Haret, la
lansarea volumului Mormântul
comunismului românesc, aparþinând eseistului Alexandru Matei,
cadru didactic la Facultatea de
Litere. S-a prezentat ºi filmul
Autobiografia lui Nicolae
Ceausescu.
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este o avangardã!

Opinia naþionalã: Domnule
Alexandru Matei, de ce vã
pasioneazã perioada comunistã, în
special epoca lui Nicolae
Ceauºescu?
Alexandru Matei: Fiindcã am
unele experienþe mult mai directe,
nealterate intelectual, teoretic, altfel

decât cele ale majoritãþii. Pentru cã
am avut ºi am o fascinaþie pentru
Ceauºescu. Probabil cã iese din
normalitatea cotidianului. ªtiu însã
cã se simte nevoia de a afla
momente absolute, care, deºi
depãºite, fac deliciul cotidianului.
De pildã, existã niºte continuitãþi pe
care le descopãr. Discursul puterii
absolutiste din acea perioadã (19651989  n.r.) este una dintre aceste
continuitãþi. Atât înainte de
Ceauºescu, în interbelic, cât ºi dupã,
a fost o anumitã continuitate
intelectualã a setei de putere. Un
context istoric, pe care îl manifestã
discursul cioranian în perioada
interbelicã ºi pe care îl manifestã,
apoi, Ceauºescu: naþionalismul. Numi dau seama dacã astãzi discursul
e sau nu naþionalist, dar atunci a
existat acest context istoric. Nu ºtiu
de unde vine, neapãrat, acest context,
dar mi se pare ceva care mi-a afectat
percepþia despre lume în societate.
Interviu realizat de

Corina GHIGA

(Continuare în pag. 7)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti

 lector univ. dr. Aurelia DUCA

Efectele crizei economice ºi financiare au scos în evidenþã, încã o datã, importanþa cunoaºterii aprofundate a forþelor care conduc
la adâncirea deficitului bugetar public pentru a fundamenta ºi formula mãsuri adecvate de relansare economicã.
Economia globalã a intrat în anul 2008 într-una din cele mai profunde ºi extinse crize economice dupã marea recesiune din anul
1930, care a afectat atât þãrile dezvoltate, cât ºi þãrile emergente, demonstrând gradul de interdependenþã a economiilor lumii. Începând
cu ultimul trimestru al anului 2008, criza s-a propagat ºi în România, puternic integratã în economia UE, în contextul în care economia
þãrii noastre a înregistrat o creºtere de 7,3% în anul 2008, însoþitã de o deteriorare considerabilã a indicatorilor finanþelor publice.
Evoluþia economiei reale din România în anul 2009 a fost puternic afectatã de criza economicã ºi financiarã, impactul negativ al crizei
s-a reflectat în reducerea produsului intern brut cu 7,1% faþã de 2008.
Ca urmare a mãsurilor de stimulare monetare ºi fiscale fãrã precedent luate de cãtre guverne, existã semne de stabilizare ºi revenire
a activitãþii economice pe plan european ºi global. Astfel, în trimestrul III 2009 activitatea economicã pe ansamblul UE 27 a înregistrat
o revenire dupã 4 trimestre de contracþie, înregistrând creºterea PIB faþã de trimestrul II de 0,3%. Principalele þãri partenere comerciale
ale României au intrat, de asemenea, pe o pantã de creºtere economicã trimestrialã faþã de trimestrul precedent, cu excepþia Italiei.
Aceste evoluþii ar fi trebuit sã creeze premisele pentru relansarea exporturilor româneºti, ºi în consecinþã, a creºterii economice în
România în 2010. Ultimele estimãri aratã însã, o reducere în termeni reali a produsului intern brut, de 1,9% pentru anul 2010, în
condiþiile unor mãsuri de ajustare bugetarã, inclusiv de creºtere a cotei standard de TVA de la 19% la 24%.

Student: Începând cu anul 2000 ºi pânã în 2005, economia
româneascã a cunoscut o perioadã de creºtere a PIB real cu o
medie anualã de circa 5%, urmatã în urmãtorii trei ani de creºteri
mai mari, respectiv 7,9% în 2006, de 6,3% în 2007 ºi de 7,3% în
2008. Cum se justificã aceastã evoluþie?
Profesor: Existã pãreri ale economiei iluziei: crizã ºi anticrizã.
economiºtilor (Lucian Croitoru,
Creºterea economicã, criza ºi
populismul, articol publicat în Ziarul
financiar, 11.oct.2010), potrivit
cãrora, politicile fiscale ºi salariale
promovate în aceastã perioadã au
împins creºterea economicã efectivã
peste potenþialul naþional, ceea ce a
dus la dezechilibre externe, la
erodarea competitivitãþii economiei,
ºi chiar mai grav, au erodat ºi
potenþialul de creºtere. Mai mult, alþi
economiºti (Liviu Voinea, Sârºitul

O abordare heterodoxã, Editura
Publica, Bucureºti, 2009, pg.63.)
apreciazã cã modelul de creºtere pe
care s-a înscris România, potenþat de
explozia creditãrii începând din 2003
ºi de relaxarea politicilor fiscalbugetare începând din 2005, a
condus la mari vulnerabilitãþi,
creºterea fiind bazatã pe consumul
intern finanþat din economii externe,
pe boomul imobiliar ºi a fost umflatã
de politici fiscale ºi bugetare prociclice.

Student: Cum ar arãta, în sintezã, evoluþia economiei în
primul deceniu al mileniului trei?
Profesor: Pentru o imagine globalã a evoluþiei economiei în perioada

2000-2009, în tabelul 1 a fost prezentatã evoluþia creºterii produsului
intern brut (PIB) ºi a poziþiei finanþelor publice mãsuratã prin deficitul
bugetului general consolidat.

SUSTENABILITATEA FINANÞELOR PUBLICE ROMÂNEªTI
 CONDIÞIE A DEZVOLTÃRII DURABILE
Student: Cum aratã evoluþia creºterii economice mãsuratã prin
PIB real în comparaþie cu cea a produsului Intern Brut potenþial?
Profesor: Evoluþia creºterii economice mãsuratã prin PIB real (fãrã
influenþa inflaþiei) în comparaþie cu cea a PIB-ului potenþial, este prezentatã
în tabelul nr.3. Se constatã o reducere constantã a ratei PIB potenþial,
începând cu anul 2008 pânã în perioada actualã, de la o medie anualã de
6,56% la circa 2,08%. Aceasta este explicatã în mare mãsurã prin scãderea
ratei investiþiilor directe strãine ºi reducerea productivitãþii totale a factorilor
(capital ºi muncã), datoritã înãspririi condiþiilor creditãrii ºi a volumului
aºteptat de investiþii strãine directe mai scãzut. Concomitent, PIB real
(actual) creºte în medie peste potenþial (economia se încãlzeºte) pânã în
anul 2008, dupã care scade la -7,1 în 2009, mult sub PIB-ul potenþial de
2,08%. (Prognozele recente aratã ºi în anul 2010 o scãdere de -1,9%, ºi se
estimeazã o creºtere în 2011 de 1,5%, de asemenea sub potenþial).

Student: Ce reprezintã acest sold
bugetar?
Profesor: Într-o abordare simplificatã,
soldul bugetar (B)  excedent sau deficit 
reprezintã diferenþa (pozitivã sau negativã)
dintre veniturile (T) ºi cheltuielile bugetare (G),
respectiv:
B=TG
Veniturile bugetare sunt corelate direct cu
variaþia venitului naþional în sensul cã, la o ratã
fixã de impozitare, acestea vor creºte când
venitul naþional creºte ºi vor scãdea când
venitul naþional scade.
Cheltuielile bugetare sunt, în general,
relativ insensibile (rigide) la variaþia venitului
naþional.
Soldul bugetar se modificã pe mãsurã ce
venitul naþional se modificã, astfel (fig.nr.1):
 dacã soldul bugetar este pozitiv (T>G),
vorbim de excedent, atunci acesta va creºte în
mod automat, odatã cu creºterea venitului
naþional;
 dacã soldul bugetar este negativ (T<G),
vorbim de deficit, atunci acesta va creºte (se
va adânci) în mod automat, odatã cu scãderea
venitului naþional.

Tabelul nr.1. Evoluþia PIB ºi a deficitului bugetului general consolidat

- % faþã de anul anterior -

Sursa: Prelucrat dupã: Ministerul Finanþelor Publice  (PC)Programul de
Convergenþã 2006-2009 (iunie 2007), Programul de Convergenþã 2007-2010
(noiembrie 2007), Programul de Convergenþã 2008-2011 (mai 2009)ºi Programul
de Convergenþã 2009-2012(februarie 2007), //www.mfinante.ro
Notã: *- prognozele recente prezentate în Strategia fiscal-bugetarã pe perioada
2011-2013 au fost ajustate în jos, conform ultimelor evoluþii.

Student: Dezvoltarea economicã poate fi abordatã ºi din altã
perspectivã?
Însã, aceºti factori se definesc la
Profesor: Dezvoltarea economicã

Figura nr. 1 - Analiza soldului bugetar ºi politica de relaxare fiscalã în raport cu variaþia PIB
unde notãm cu: B0, B1 = Funcþia soldului bugetar la momentul (0) ºi (1), (excedent sau deficit); T0,
T1 =Venituri din impozite la momentul (0) ºi (1); G0, G1 =cheltuieli bugetare la momentul iniþial (0)
ºi (1); PIB*= potenþialul; PIB0, PIB1 = real mai mare/mai mic, decât potenþialul.

Student: Se poate analiza
Student: Ce evidenþiazã analiza soldului bugetar structural?
poziþia finanþelor publice
Profesor: În ceea ce priveºte analiza soldului bugetar structural (sau
independent de variaþia venitului soldul bugetar ajustat cu componenta ciclicã), aceasta a scos în evidenþã
evoluþia nesustenabilã a finanþelor publice pe termen mediu. Evoluþia
naþional?
Profesor: Pentru a analiza comparatã a principalilor indicatori macroeconomici este prezentatã în

poziþia finanþelor publice independent de variaþia venitului naþional, se
analizeazã indicatorul numit soldul
bugetar ajustat ciclic, (numit ºi
Sursa: Florin Georgescu, Macroeconomics indicators and financial sector developments in the recent crisis context,
excedent/deficit structural), care se
Bucharest, 25 mai 2010 (preluat la 28.06.2010 de pe http://www.bnr.ro/Publicatii-ocazionale-3231.aspx)
defineºte ca soldul care ar rezulta dacã
economia ar funcþiona la nivelul venitului naþional potenþial (PIB potenþial).
Student: Care sunt provocãrile ultimei recesiuni?
În acest caz, poziþia curbei funcþiei soldului bugetar în raport cu venitul
Profesor: Recesiunea a revenit importante numãrându-se ºi naþional este datã numai de politica fiscal-bugetarã.
în 2009 când PIB real a scãzut cu necesitatea unei noi abordãri a
7,1%, considerat a fi mult sub nivelul politicilor fiscal-bugetare, atât pe
Student: Cum se face o analizã a politicii fiscal-bugetare prin
potenþial. În conformitate cu teoriile partea de cheltuieli, cât ºi pe partea
macroeconomice, aceasta relevã de venituri, în vederea consolidãrii deficitul structural?
posibile vulnerabilitãþi ale finanþelor finanþelor publice, menite sã
Profesor: Figura nr. 1 deplasa într-o direcþie diferitã de
publice naþionale, evidenþiate de constituie o bazã solidã pentru ilustreazã modul de analizã a politicii aceea a soldului bugetar structural
valorile deficitelor din tabel. Astfel, relansarea economiei româneºti, aºa fiscal-bugetare prin deficitul planificat, în exemplul nostru, faþã
criza financiarã a pus în faþa cum sunt asumate de Guvern în structural. Iniþial, considerãm cã de cel planificat în momentul (0).
Dacã economia se gãseºte la
guvernului României o serie de Strategia fiscal-bugetarã pe politica fiscal-bugetarã rãmâne
provocãri, printre cele mai perioada 2011-2013.
neschimbatã, iar soldul bugetar nivelul PIB1 suficient de mare faþã
(deficit/excedent) se modificã numai de potenþial (PIB*), vorbim de un
Student: Cum se definesc componentele macroeconomice ale pentru cã se modificã PIB. Funcþia anumit excedent bugetar. Dar avem
acestei Strategii Fiscal-bugetare?
soldului bugetar se va comporta acest excedent numai pentru cã
veniturile (T1), care variazã automat
Profesor: Principalele componente macroeconomice, referitoare la conform curbei (B0).
Dacã la nivelul PIB* (potenþial) odatã cu variaþia PIB, sunt suficient
poziþia finanþelor publice în Strategia fiscal-bugetarã, au fost prezentate
se planificã un anumit deficit de mari ca sã mascheze efectul
în tabelul nr.2.
scãderii deficitului structural.
Tabelul nr.2 - Evoluþia PIB ºi a deficitului bugetului general consolidat în perioada 2008-2013
Cu cât nivelul PIB curent scade
ºi se apropie de PIB*, cu atât existã
riscul apariþiei unui deficit bugetar
curent, chiar în condiþiile unui nivel
al PIB curent mai mare decât PIB*
potenþial, trecând printr-un punct al
PIB în care bugetul curent este
echilibrat.
Creºterea deficitelor bugetare
sub acest punct de echilibru
bugetar,
sporeºte
însã,
împrumuturile publice externe (în
condiþii date). Aceasta presupune un
Sursa: //www.mfinante.ro, Strategia fiscal-bugetarã pe perioada 2011-2013
transfer de putere de cumpãrare
Student: Ce ne puteþi spune despre evoluþia deficitului bugetar structural, atunci, la un nivel mai cãtre rezidenþii autohtoni în
mare al PIB actual (notat cu PIB0) momentul acordãrii împrumutului,
în aceastã perioadã?
ºi un transfer în sens invers cãtre
Profesor: Deficitul bugetar a vor avea o evoluþie aproape constantã, bugetul curent va prezenta un rezidenþii externi, cu ocazia plãþii
excedent
bugetar
curent.
Dacã
însã,
avansat de la 4,8% din PIB în 2008 în jurul valorii de 32%, în timp ce
nivelul PIB actual (notat cu PIB1) este dobânzilor ºi ratelor la scadenþã din
la 7,4% la sfârºitul anului 2009, ca pentru cheltuielile bugetare autoritãþile
mai mic decât PIB*, atunci bugetul impozitele viitoare, afectând în
urmare, în principal, a efectelor au în vedere mãsuri de reducere pentru
curent va prezenta un deficit bugetar acest fel nivelul de trai al
încadrarea
în
deficitele
bugetare
contracþiei activitãþii economice
curent mai mare decât cel structural. generaþiilor urmãtoare.
asupra veniturilor bugetare, dar ºi a asumate în limitele convenite cu FMI/
Dacã, însã, guvernul ar investi
În pasul urmãtor, considerãm cã
CE/BM
prin
Acordul
Stand-By
din
mãsurilor de politicã fiscal-bugetarã
resursele împrumutate în proiecte cu
funcþia
soldului
bugetar
se
va
luate de Guvern. Începând cu anul aprilie 2009, respectiv de 4,4% în anul
comporta conform curbei (B 1) în un randament cel puþin egal cu
2011 veniturile bugetare raportate la 2011, de 3,0% în anul 2012, ºi de 2,5%
condiþiile aplicãrii unor mãsuri de dobânda aferentã datoriei, atunci PIB
produsul intern brut, se estimeazã cã pentru anul 2013.
relaxare fiscalã, fie prin reducerea ar creºte cu o ratã suficientã pentru a
fiscalitãþii (de la T0 la T1), fie prin evita povara fiscalã suplimentarã
Student: În actualele condiþii economice, sociale ºi politice ale creºterea cheltuielilor (de la G0 la G1) pentru generaþia urmãtoare.
României, se va putea realiza un model de construcþie bugetarã sau printr-o combinaþie a acestora.
În opinia mea, apreciez cã
capabil sã susþinã atingerea obiectivului strategic al României - de
În cazul în care funcþia soldului evoluþia finanþelor publice româneºti
bugetar se va comporta conform raportatã la variaþia PIB, a avut un
convergenþã cãtre nivelul de trai din UE?
Profesor: Rãspunsul poate fi dat numai pe baza unor analize riguroase, curbei (B 1), deficitul structural comportament asemãnãtor situaþiei
plasate în contextul teoriilor economice ale dezvoltãrii ºi realizate de cãtre creºte. Cu cât aceastã creºtere este prezentate în figura nr. 1, respectiv:0
crescãtor al curbelor (B
colective complexe de specialiºti. În acest studiu, în mod concret, am mai mare, cu atât aportul net al pe trendul
1
încercat sã scot în evidenþã modul în care deficitul bugetar abordat pe termen politicilor fiscal-bugetare la ºi B ) pânã în anul 2008 ºi pe1trendul
lung, constituie un stabilizator cu acþiune automatã a economiei pe termen cheltuielile agregate aferente acelui descrescãtor al curbei (B ) dupã
scurt (anul curent). Aceasta pentru cã potrivit teoriilor economice, deficitul nivel al PIB curent este mai mare, acest an, aºa cum s-a prezentat în
bugetar necesitã abordãri din mai multe planuri, fiind determinat (Lipsey, dar soldul bugetar curent s-ar putea analiza urmãtoare.
Richard, K. Alec Chrystal, Economia pozitivã, Editura Economicã,
Bucureºti, 1999, pg 900): parþial exogen, de politica fiscal-bugetarã a
Student: Care este elementul esenþial în formularea politicilor
guvernului; parþial endogen, de starea economiei.

tabelul nr.4, ºi pentru a fi mai sugestiv, în graficul nr.1.
În condiþiile unei creºteri economice (PIB real), considerate a fi în
jurul PIB-ului potenþial, soldul bugetar structural coincide cu cel curent.
În condiþiile în care PIB real oscileazã de o parte sau de alta a celui
potenþial, existã o componentã ciclicã a bugetului care se datoreazã
factorilor conjuncturali, ºi care ia semnul pozitiv, dacã PIB real este mai
mare, sau semnul negativ dacã PIB real este mai mic.În grafic se constatã
cã în anul 2005, cele douã solduri bugetare erau aproximativ egale, ºi
aratã cã PIB curent se situa aproape de PIB potenþial. În anii urmãtori,
curba soldului bugetar ciclic se îndepãrteazã tot mai mult de curba
soldului bugetar curent, în jos, pânã în 2008 când ajunge la un decalaj
maxim, chiar în condiþiile unei creºteri a PIB curent cu 7,3% . Începând
cu anul 2009, trendul se inverseazã, estimându-se cã prin mãsurile
întreprinse de Guvern, cele douã solduri se vor apropia din nou în 2012.
Evoluþia indicatorilor pânã în 2009 aratã tendinþa de adâncire a
nesustenabilitãþii finanþelor publice ca urmare a numeroºi factori, printre
care ºi politicile fiscal-bugetare cu aplicabilitate pe termen mediu ºi lung,
atât pe partea de venituri - începând cu introducerea cotei unice de 16%
la impozitul pe venituri, cât ºi pe partea de cheltuieli - prin mãsurile de
majorare a diferitelor componente de cheltuieli bugetare.

ºi posibilitãþile de dezvoltare economicã sustenabile, în condiþiile
politicilor de atingere a obiectivului de convergenþã ºi a sustenabilitãþii
finanþelor publice. Aceasta înseamnã cã îmbunãtãþirile sistematice în ceea
ce priveºte convergenþa realã trebuie fãcute de o manierã care sã nu
afecteze criteriile de convergenþã nominalã, cunoscute sub denumirea de
criteriile Maastricht. Altfel spus, formularea politicilor de susþinere a
creºterii economice ca bazã pentru o dezvoltare durabilã sunt constrânse,
de menþinerea stabilitãþii macroeconomice în perioada curentã, care
include sustenabilitatea finanþelor publice - una din componentele
fundamentale aflate sub controlul direct al guvernelor.

poate fi abordatã, însã, ºi din perspectiva
factorilor de care depinde ritmul
dezvoltãrii economice, fãrã a intra în
contradicþie cu prima abordare.
Avantajul acestei abordãri este acela cã
scoate în evidenþã cele mai importante
forþe care au capacitatea de a produce
mai mult, pentru a asigura
îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã a
oamenilor în calitatea lor de
consumatori. În centrul acestei abordãri,
teoriile economice ale dezvoltãrii
plaseazã producþia potenþialã într-o
viziune dinamicã asupra economiei,
(mãsuratã prin PIB  potenþial) pentru
a evidenþia schimbãrile care au loc sub
influenþa factorilor, consideraþi de bazã,
de care depinde ritmul dezvoltãrii. Cele
mai multe dintre teoriile economice ale
dezvoltãrii au încercat sã identifice
premisele dezvoltãrii cu acei factori care
au o influenþã directã asupra ritmului
de dezvoltare, cum ar fi:
 rata acumulãrii ºi a investiþiilor
(creºterea stocului de capital);
 rata de creºtere a populaþiei
active (15-64 ani);
 ritmul de creºtere a
productivitãþii factorilor (a
capitalului ºi forþei de muncã).

condiþii de eficienþã, procesul decizional public se bazeazã pe existenþa a douã
funcþii interdependente principale, corespunzãtoare elementelor acestui proces,
care corespund unor domenii diferite de analizã ºi acþiune, ºi anume:  funcþia
politicã, reprezentând asumarea politicã a variantei de decizie - supusã rigorilor
ºtiinþelor din domeniul politic. Obiectivul general urmãrit de politicieni îl
reprezintã obþinerea de voturi din partea populaþiei, pentru ajungerea la
guvernare;  funcþia tehnicã, reprezentând asumarea fundamentãrii diferitelor
variante de decizii  supusã rigorilor ºtiinþifice din domeniile vizate. Obiectivul
general urmãrit de tehnicieni îl reprezintã notorietatea în cariera
profesionalã ºi este supusã rigorilor din domeniul cercetãrii ºtiinþifice.
Importanþa relativã a fiecãrei funcþii a evoluat în decursul timpului în
legãturã directã cu evoluþia procesului democratic ºi rolul acestuia în
viaþa economicã ºi socialã.

Sursa: Prelucrat dupã: Ministerul Finanþelor Publice  (PC)Programul de Convergenþã 2006-2009 (iunie 2007),
Programul de Convergenþã 2007-2010 (noiembrie 2007), Programul de Convergenþã 2008-2011 (mai 2009)ºi Programul
de Convergenþã 2009-2012 (februarie 2007), ºi * Strategia fiscal bugetarã pe perioada 2011-2013, //www.mfinante.ro;
Notã*: În noua ediþie a Programului de Convergenþã, se vor ajusta în mod corespunzãtor ºi datele pentru soldul
bugetar curent, respectiv ajustat.

Sursa: Prelucrat dupã: Ministerul Finanþelor Publice  (PC)Programul de Convergenþã 2006-2009, Programul de
Convergenþã 2007-2010, Programul de Convergenþã 2008-2011 ºi Programul de Convergenþã 2009-2012, http://ec.europa.eu/
economy_finance

drept dezvoltare economicã, înþeleasã în primul
rând, ca o îmbunãtãþire continuã ºi de duratã a
condiþiilor materiale de viaþã, condiþii care se
reflectã în general, în sfera consumului. Teoretic,
aceastã abordare este adecvatã, pentru cã
exprimã corect aºteptãrile oamenilor de la
economie, în calitatea lor de consumatori. Din
aceastã perspectivã este abordat ºi obiectivul
strategic al României, de convergenþã cãtre
nivelul de trai din Uniunea Europeanã.

rândul lor prin alþi factori variabili care
pot influenþa dinamica dezvoltãrii
(inflaþia, nivelul presiunii fiscale, forþa
concurenþei, îmbãtrânirea populaþiei,
costurile cu protecþia mediului, etc.),
motiv pentru care studiul lor este foarte
important ºi presupune o abordare
corespunzãtoare. În mod concret, acest
studiu a scos în evidenþã faptul cã
politicile fiscal-bugetare pro-ciclice,
luate pânã în anul 2008, au adâncit
dezechilibrul bugetului general
consolidat în anul 2009 sub efectele
crizei economice ºi financiare.
Rigiditatea cheltuielilor bugetare
raportate la variaþia PIB, nu a lãsat
loc în buget pentru mãsuri de stimulare
a economiei, care inevitabil presupun
adâncirea în continuare a deficitului
bugetar (fie prin reducerea veniturilor,
fie prin majorarea cheltuielilor), ceea
ce a declanºat numeroase controverse
între opiniile politicienilor,
specialiºtilor ºi a cetãþenilor.
Înfãptuirea politicii fiscal-bugetare
a guvernului presupune elaborarea ºi
adoptarea de decizii publice cu caracter
normativ, menite sã asigure realizarea
obiectivelor stabilite prin Programul de
guvernare adoptat.

Student: Pe ce se bazeazã îndeplinirea obiectivelor stabilite?
Profesor: În linii generale, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în

Tabelul nr.4  Evoluþia dinamicii PIB ºi a soldului bugetar (deficit) în perioada 2005-2012

Student: Cum a perceput populaþia
de susþinere a creºterii economice ca bazã pentru o dezvoltare
creºterea
economicã din perioada
durabilã?
Student: În ce fel se manifestã controlul statului asupra
Profesor: Prin Programele de convergenþã elaborate ºi transmise 2000-2008?
Profesor: Populaþia a perceput creºterea
bugetului public?
periodic la Comisia Europeanã potrivit asumãrii reglementãrilor
Profesor: Potrivit teoriei economice, folosindu-se, într-o mãsurã sau comunitare, România evalueazã în mod sistematic, stadiul atins, precum economicã susþinutã din perioada 2000-2008,

alta de forþa coercitivã a finanþelor publice, statul poate manevra în
acþiunile lui economice sau non-economice, atât nivelul cât ºi structura
elementelor de bazã ale bugetului public, respectiv: veniturile fiscale,
cheltuielile ºi soldul bugetar, în scopul de a influenþa intercondiþionãrile
dintre oferta agregatã ºi cererea agregatã pentru a determina nivelul
producþiei ºi al preþurilor pe termen scut. Potrivit teoriei economice, se
analizeazã implicaþiile politicii fiscal-bugetare asupra stabilizãrii venitului
naþional cu ajutorul funcþiei soldului bugetar, ilustratã ca în figura
nr.1(Schema inspiratã dupã Lipsey, Richard, K. Alec Chrystal, Economia
pozitivã, Editura Economicã, Bucureºti, 1999, pg 901).

Tabelul nr.3  Evoluþia dinamicii PIB potenþial ºi PIB real (curent)

Student: Ce scop are
apariþia Legii responsabilitãþii
fiscal-bugetare?
Profesor: Legea responsa-

bilitãþii fiscal-bugetare (Legea
responsabilitãþii fiscal-bugetare nr.69/
2010, Monitorul Oficial nr. 252 din
20.04.2010, are ca scop,
Art.1,alin.(1), Asigurarea ºi
menþinerea disciplinei fiscalbugetare, a transparenþei ºi
sustenabilitãþii pe termen mediu ºi
lung a finanþelor publice pentru a
proteja competitivitatea pe termen
lung ºi pentru a asigura echitatea între
generaþii.), începând cu anul 2010,
procesul decizional public privind
finanþele publice s-a îmbunãtãþit
substanþial.
S-au
stabilit
responsabilitãþi clare pentru
iniþiatorii unor astfel de decizii
publice, propunerile lor fiind
verificate ºi avizate din punct de
vedere tehnic, de cãtre Consiliul fiscal
- instituþie strict specializatã ºi
independentã din punct de vedere
politic, subordonatã Parlamentului. În
situaþia propunerilor de introducere a
unor mãsuri/politici/iniþiative
legislative a cãror adoptare atrage
majorarea cheltuielilor bugetare sau
conduc la diminuarea veniturilor
bugetare, iniþiatorii au obligaþia sã
prezinte o fiºã financiarã prevãzutã
la art.15 din Legea privind finanþele
publice nr.500/2002 însoþitã de
ipotezele ºi metodologia de calcul
utilizatã. Prin fiºa financiarã se
estimeazã (numai) impactul financiar
asupra þintelor bugetare anuale ºi pe
termen mediu (asumate iniþial de
Parlament în Strategia fiscalbugetarã). Potrivit teoriei economice,
specialiºtii abordeazã impactul
mãsurilor fiscal-bugetare din mai
multe planuri: financiar, economic ºi
social, pentru cã produc ºi modificãri
de comportamente economice.

Procesul decizional în domeniul finanþelor publice poate fi îmbunãtãþit printr-o serie de mãsuri,
axate pe urmãtoarele direcþii:
 asumarea responsabilitãþii iniþiatorilor unor astfel de decizii publice care au un impact
important, în mod suplimentar, nu prin elaborarea, ci prin alegerea unei variante rezultate în
contextul realizãrii de studii complexe supuse regulilor cercetãrii ºtiinþifice - privind formularea de
variante de soluþii ºi impactul acestora asupra vieþii economico-sociale. În acest fel, cercetarea
ºtiinþificã din România poate sã sprijine în mod real fundamentarea politicilor fiscal-bugetare (vezi
reducerea cotei de TVA la produsele alimentare la 5 %, care nu respectã standardele în uz);
 realizarea unui Registru naþional unic privind legiferarea cheltuielilor publice, care sã reflecte
definirea funcþiilor principale asumate de autoritãþile publice (asemãnãtor Registrului impozitelor)
ºi postarea lui pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice. Aceasta ar asigura transparenþa deciziilor
publice în domeniu, pentru cetãþeni în calitatea lor de beneficiari dar ºi de finanþatori ai acestor
cheltuieli bugetare, în special pentru categoria transferurilor sociale ºi pentru investiþii.
Asemenea mãsuri pot sã contribuie, prin transparenþã ºi predictibilitate, la evitarea politicilor
fiscal-bugetare pro-ciclice, în favoarea politicilor de relansare ºi dezvoltare economico-socialã
durabilã ºi creºterea credibilitãþii finanþelor publice naþionale.

539  27 iunie 2011

Concursul
TOÞI PENTRU O ROMÂNIE COMPETITIVÃ
la final!

Concursul TOÞI PENTU O
ROMÂNIE
COMPETITIVÃ,
organizat la iniþiativa Centrului de
Formare ºi Testare Profesionalã, a
ajuns la final.
În aceastã competiþie, studenþii
haretiºti au dovedit cã valorile ºi
capitalul uman pot fi pãstrate în
þarã, iar tinerii absolvenþi îºi pot
construi o carierã profesionalã de
succes, fãcând apel la propriile idei
de business.
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OPINIA NAÞIONALÃ

Cele mai creative ºi originale
lucrãri s-au dovedit a fi: România,
þara tuturor posibilitãþilor, elaboratã
de Mihai Laurenþiu Stancu, student
în anul I la Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale,
ºi Strãin în propria-þi þarã, lucrare
scrisã de Marius Petruþ Stãnoi,
student în anul II, la Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale.
Concursul a fost lansat pe 2 mai
2011 ºi s-a încheiat la 31 mai a.c.,
desfãºurându-se în conformitate cu
prevederile Regulamentului oficial
prezentat
pe
site-ul:
www.ebcl.spiruharet.ro la secþiunea
concurs.

Lector univ. dr. Ion Olteþeanu

Oaspeþi americani la Universitatea Spiru Haret

Libby Gitestein, Richard Chefetz ºi Kathryn Chefetz
 Visiting Professor

Concurenþii au avut de realizat, (Urmare din pag.1)
la alegere, o lucrare de trei pagini,
cu tema: Cum sã ne pãstrãm forþa
de muncã în România, sau un film,
de maximum nouã minute, cu
aceeaºi temã.
Prin originalitatea ideilor ºi
opiniilor expuse de cãtre autorii
lucrãrilor, care au captat atenþia
comisiei de jurizare, procedura
pentru validarea premiilor a fost o
etapã foarte dificilã.
Studenþii haretiºti s-au dovedit
a fi inovativi, informaþi, hotãrâþi ºi,
cel mai important, au demonstrat cã
le pasã!

Prezentarea lectorilor:
Libby Gitenstein are un master în îngrijire psihiatricã ºi
o carierã de peste 30 de ani ca asistent clinic specialist în Washington DC ºi zonele limitrofe. Activitatea sa a inclus consiliere
oferitã persoanelor ºi rudelor celor care au trecut prin diferite
crize sau au suferit traume majore. A intervenit dupã masacrul
de la Universitatea Virginia Tech sau dupã un accident de
metrou în Washington DC, când douã trenuri s-au ciocnit ºi
cercetând ºi adaugã, astfel, încã multe lucruri noi mai mulþi oameni au murit, iar alþii au fost rãniþi. Consilierea
despre ilustrul interpret.
implicã explicarea reacþiilor psihice ºi fizice în situaþii de crizã.
Triada se continuã cu reperul bucureºtean
completând, astfel, proiectul unui prim portret, menit
a-l aduce spre noi pe maestrul Ion Voicu. Ca o codã la
acest triptic autorul vorbeºte despre un nume care îºi
aºteaptã, încã, cercetarea: violonistul Mircea Vasilescu.
Cartea lui Ion Olteþeanu mai adaugã ºi alte
probleme în cuprins, altele decât maeºtrii. Este vorba
despre lutierul clujean Pavel Onoaie, prieten cu ªtefan
Ruha, despre arta lãutarilor din Þara Oaºului, de douã
nume descoperite în cercetãrile sale: elveþianul Michael
Hostetler ºi românul Dan Scurtulescu, precum ºi de
lectura documentelor oferite pentru studiu de cãtre
Valeriu Râpeanu, Iuliana Ruha, Sandor Thurzo.
Impresia mea la lecturã reþine ideea cã aceastã carte
este, de fapt, sâmburele din care va ieºi, peste un timp,
o carte mai mare, aºa cum se întâmplã cu nucii ºi
stejarii plaiurilor vâlcene, care cresc în peisaje mirifice,
unde Ion Olteþeanu a deprins sã mediteze despre
muzicienii dragi lui ºi viorii sale.

Dimensiuni estetice, tehnice
ºi pedagogice în arta violonisticã româneascã
Literatura violonisticã ni se oferã sub douã
accepþiuni, dacã ne gândim cã, în paralel cu partiturile
destinate celebrisimului instrument, suntem învecinaþi
numeroaselor cãrþi, al cãror subiect are menirea sã-i
descrie destinul, de-a lungul veacurilor. Iatã de ce, nici
o carte despre vioarã nu mi se pare inutilã, cãci ne
ajutã sã înþelegem mai mult despre arta, interpretarea
ºi mesajul ei în lume.
Muzicianul vâlcean Ion Olteþeanu recidiveazã în
aceastã direcþie. Violonist, profesor ºi interpret, el
continuã, acum, cu o carte, recent apãrutã la Editura
Ars Academica- Bucureºti. Subiectul propune o
ofertã generoasã: Dimensiuni estetice, tehnice ºi
pedagogice în arta violonisticã româneascã.
Cu interes parcurgem, astfel, capitole dedicate
marilor noºtri artiºti, priviþi de aproape de un martor
ºi urmaº.
Ion Olteþeanu încadreazã imaginea lui George
Enescu într-o ramã barocã, drept un Corelli al
Carpaþilor. Regãseºte astfel, surprinzãtoare argumente,
similare cu mai-marele, de acum, peste trei veacuri,
propunând noi observaþii privind Orfeul moldav.
Autorul se îndreaptã apoi spre reperul clujean
al artei violonistice româneºti care, fireºte, nu poate
fi altul decât ªtefan Ruha. M-a interesat noua cale
de pãtrundere în acest subiect, dupã realizarea unei
monografii anterioare. Ion Olteþeanu nu a ostenit

Dr. Richard Alan Chefetz este: psihiatru în practica
privatã în Washington, profesor în cadrul Programului de
Psihoterapie Avansata din cadrul Washington School of psychiatry, al Institutului de Psihoterapie ºi Psihanalizã
Contemporanã ºi al Centrului de Psihanalizã din Washington,
profesor diplomat la Institutul de Psihiatrie, Psihanalizã ºi
Psihoterapie William Alanson White, NYC, consultant
Certificat al Societãþii Americane de Hipnozã Clinicã, fost
preºedinte al Societãþii Internaþionale pentru Studiul Traumei
ºi Disocierii  membru fondator ºi director al Programului de
Pregãtire în Tulburãri Disociative, membru fondator al
Institutului pentru Psihoterapie ºi Psihanalizã Contemporanã,
lector naþional ºi internaþional pe problematica traumei, autor
ºi editor pentru numeroase publicaþii legate de abordãrile
multi-disciplinare ale originilor ºi efectelor sociale ºi personale
ale traumei, practician certificat EMDR - nivelul 1 ºi 2
specializat în tratamentul adulþilor cu, experienþe traumatice,
abuz ºi neglijare în copilãrie, sau trauma în dezvoltare,.
Kathryn Chefetz, LCSW este Asistent Social Certificat,
psihanalist, practicant al psihoterapiei psihanalitice cu
experienþã vastã în problematica traumei ºi profesor în cadrul
Programului de Psihoterapie Avansatã al Washington School
of Psychiatry.
Pentru dialog, specialiºtilor americani li s-au alãturat
specialiºtii români: prof.univ.dr. Florin Tudose  medic psihiatru,
ªef Departament Psihiatrie de Legãturã, Spitalul Universitar, lect.
univ.dr. Claudia Elena Rusu  psihoterapeut, lector universitar
drd. Lucian Trasa  psihoterapeut analist, Elena Tiron  trainer
în dezvoltare personalã, psihoterapeut în formare, practician
Brainspotting ºi Arheologie Somaticã, Oana Pãnescu 

psihoterapeut, preºedintele Asociaþiei Române de Analizã
Tranzacþionalã, Filiala Bucureºti asistent universitar Amina
Ruxandra Khleef  psiholog clinician, consilier psiholog
psihanalist, Iuliana Lungu  psihoterapeut în formare în
psihanaliza ºi analiza tranzacþionalã, asistent universitar Elena
Sandu  psiholog clinician, psihoterapeut analitic.
Moderatorul conferinþei a fost neuropsihiatrul Cristian
Andrei - preºedintele Institutului de Relaþii Umane.
În numele organizatorilor, Elena Tiron a mulþumit prof. univ.
dr. Florin Tudose ºi conf.univ.dr. Laura Goran pentru sprijinul ºi
deschiderea oferitã în realizarea evenimentului. De asemenea,
le-a mulþumit specialiºtilor, care s-au implicat în partea de dialog, ºi tuturor participanþilor.
Cei care doresc mai multe informaþii despre trauma
psihologicã ºi tratamentul ei, se pot adresa la
elenatiron10@gmail.com.

Prof. univ. dr.
Grigore CONSTANTINESCU,

preºedintele Uniunii Criticilor Muzicali
din România

*Recenzie prezentatã în emisiunea Oaza de Muzicã (redactor Sorina Goia) la Radio România Cultural, marþi
7 iunie 2011, ora 14

Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi

Comunicat post-conferinþã

Conferinþa privind practica studenþeascã
de specialitate din cadrul proiectului
Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi
Miercuri, 22 iunie 2011, ora 11.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, a avut loc Conferinþa privind practica studenþeascã de
specialitate din cadrul proiectului european Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi
(POSDRU/90/2.1/S/64176).
Cu acest prilej, s-a fãcut o analizã privind derularea primului an de proiect, rezultatele obþinute,
precum ºi concluziile privind revizuirea stagiilor de practicã pentru urmãtorul an. De asemenea,
a avut loc decernarea premiilor în cadrul Concursului de identificare a celor mai bune idei de
îmbunãtãþire a activitãþii organizatorului de practicã.
La conferinþã au participat membrii echipei de management al proiectului ºi membrii echipelor de
implementare a proiectului din cadrul universitãþilor ºi instituþiilor partenere, beneficiari ºi
participanþi în proiect, studenþi, masteranzi ºi tutori, precum ºi reprezentanþi ai presei.
Proiectul se desfãºoarã pe o perioadã de 3 ani, în regiunile: Bucureºti-Ilfov, Sud-Muntenia, SudVest Oltenia, Sud-Est Centru, judeþele: Argeº, Dolj, Vâlcea, Bucureºti, Constanþa, Braºov ºi Alba.
Principalul obiectiv îl constituie întãrirea capacitãþii de derulare oportunã a stagiilor de practicã
pentru studenþii instituþiilor din proiect, prin întãrirea motivaþiei celor implicaþi, prin diseminarea
corespunzãtoare printre studenþi a informaþiilor privind stagiile de practicã ºi derularea unui program
continuu ºi eficient de evidenþã ºi încadrare a studenþilor în activitatea practicã.
Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta la: Universitatea Spiru Haret
Adresa: Strada Italianã nr. 28, sector 2, Bucureºti
Tel. 021/455.19.99
e-mail: studentipracticieni@spiruharet.ro
Web: www.studentipracticieni.ro
Persoanã de contact: Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, Manager proiect

La sfârºitul primului an de activitate în
cadrul proiectului POSDRU, Studenþi
practicieni- studenþi activi ºi integraþi, al cãrui
iniþiator ºi beneficiar este Universitatea Spiru
Haret, în parteneriat cu Universitatea de Apãrare
Carol I, sãptãmâna trecutã, pe 22 iunie, a avut
loc conferinþa privind practica studenþeascã.
Cu aceastã ocazie, s-au prezentat concluziile
în proiect, a cãrei primã etapã s-a desfãºurat în
perioada iulie 2010 - iunie 201. Proiectul are ca
obiectiv general efectuarea de studii, analize,
rapoarte ºi strategii în domeniul corelãrii teoriei
cu practica de specialitate pe durata studiilor
universitare. Acesta urmãreºte asigurarea
tranziþiei de la ºcoalã la viaþa activã, abordânduse, astfel este ºi problematica resurselor umane,
prin corelarea procesului instructiv educativ cu
piaþa muncii. Proiectul Studenþi practicienistudenþi activi ºi integraþi este un proiect
multiregional, ce se desfãºoarã în regiunile
Bucureºti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Sud-Est Centru, judeþele: Argeº, Dolj,
Vâlcea, Bucureºti, Constanþa, Braºov ºi Alba.
Sala Studio a Universitãþii Spiru Haret, str. Ion
Ghica, nr. 13, a fost neîncãpãtoare: au participat
la conferinþã studenþi ºi masteranzi, tutori, cadre
didactice coordonatoare, reprezentanþi ai
partenerilor de practicã. Conf. univ. dr. Maria
Andronie, asistent de proiect, a deschis Conferinþa,
facând o scurtã prezentare a evoluþiei proiectului,
o analizã a derulãrii primului an de activitate.
Lector univ. drd. ªtefan Barbãlatã a evidenþiat
câteva concluzii cu privire la revizuirea stagiilor
de practicã ºi câteva dintre ideile care au fost expuse
de studenþi în eseurile cu care au participat la
Concursul de eseuri pentru identificarea celor mai
bune idei de îmbunãtãþirea activitãþii
organizatorului de practicã. Conf. univ. dr. Florin
Fãiniº a prezentat metodologia de concurs ºi a
acordat premiile pentru cele mai bune eseuri
studenþilor care au participat în concurs. Dintre cei
162 de studenþi participanþi, 32 au primit Premiul
I,eseurile cu care au participat în concurs au obþinut
din parte celor trei evaluatori punctaj total între
4,50 ºi 5. Alþi 50 de studenþi cu punctaj între 4 ºi
4,50, au obþinut premiul al II- lea. S-a subliniat
faptul cã eseurile participante la concurs cuprind
foarte multe idei bune, care vor fi luate în
considerare: s-a propus ca stagiul de practicã sã se
desfãºoare pe o perioadã mai îndelungatã, sã existe
o mai bunã comunicare între tutori ºi studenþi, sã
existe un centru special pentru desfãºurarea
seminariilor de instruire, practica de specialitate
sã se evalueze printr-un examen ºi nu un colocviu.
Pe principiul egalitãþii de ºanse,
nediscriminãrii ºi egalitãþii de gen, accesul la
activitãþile proiectului s-a fãcut numai pe bazã
de competenþe, în funcþie de gradul de interes ºi
de acceptare a obiectivelor proiectului. Grupul
þintã - 2100 de studenþi ºi 105 tutori - a fost atins
ºi depãºit: au participat 2609 studenþi ºi 159 tutori
de la partenerii înscriºi la practica de specialitate.
În ceea ce priveºte activitãþile implementate
pe parcursul primului an de practicã de specialitate
amintim: au fost acordate 266 de subvenþii primilor

10% dintre participanþii la stagiile de practicã, sau acordat certificate ºi au fost aplicate chestionare,
post-stagiu, studenþilor incluºi în program, dupã
încheierea stagiilor de practicã a fost realizatã
evaluarea studenþilor, de cãtre tutori, ºi notarea lor,
de cãtre cadrele didactice coordonatoare, a fost
organizat un concurs de eseuri pentru identificarea
celor mai bune idei de îmbunãtãþire a activitãþii
organizatorului de practicã, au fost instituite opt
seminarii de feedback, la care au participat peste
450 de studenþi, cadre didactice ºi tutori, au fost
elaborate rapoarte de revizuire a stagiilor de
practicã pe specializãri.
Acest proiect se adreseazã studenþilor ºi
masteranzilor care îºi doresc sã descopere în
amãnunt domeniul pe care îl studiazã. Îndrumaþi
de profesorii coordonatori ºi cãlãuziþi de tutorii din
instituþiile partenere, tinerii au ocazia sã cunoascã
domeniul în care îºi doresc sã activeze în viitor.
În concluzie, potrivit rezultatelor pozitive
înregistrate, în primul an de implementare,
proiectul POSDRU - Sudenþi practicienistudenþi activi ºi integraþi a fost un succes.

Corina GHIGA

Studenþii care au primit Premiul I la Concursul de eseuri:

Ilioara Sofia Raicu, specializarea contabilitate ºi informaticã de gestiune, Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureºti, Camelia
Ionescu, contabilitate ºi informaticã de gestiune, Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureºti, Marius Alexandru Bãncilã drept, Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Cornel Tãnãsescu Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I, Anca Larisa ªtirbu, drept, Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Carmen Simona Ilie, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Ionel Manolache,
drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Ilinca Marin (Simionescu), drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti,
Adriana Roxana Bãltãþescu, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Cristinel Olaru, Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol
I, Corina Ghiga, Jurnalism, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice, Marilena Rãdulescu (Duþã), drept, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, Bucureºti, Gabriela Iosef (Dîrþu), drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Mãdãlina Angela Rotaru
(Neaþu), drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Roxana Simona Popescu, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Bucureºti, Ioana Maria Pãtraºcu, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Ioana Veronica Anghel, drept, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, Bucureºti, Claudia Florentina Nenciu, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Ion Soare, drept, Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Alina Fotã Bãlãnescu, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Teodora Gheorghe,
drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Roxana Mihaela Calafeteanu, drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Bucureºti, Denis ªerban Cernat, drept, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi administrative, Braºov, Cristian Constantin Tudorache, drept, Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Luciana Mihalcea, administraþie publicã, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Mihãiþã
Enache, jurnalism, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice, Doiniþa Nedelcu ªerban, administraþie publicã, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative, Braºov, Sinica Lupu (Menachem), drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Mariana Caba, administraþie
publicã, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Georgeta Doina Clinciu (Halmaghi), administraþie publicã, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, Bucureºti, Laura Cristescu (Sirboiu), drept, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, Gyongyike Csopike
Borbely (Rujan), administraþie publicã, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov.

Foto: Mihãiþã ENACHE
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SEMINAR LA NIVEL ÎNALT PENTRU LIDERII UNIVERSITARI EUROPENI
(Urmare din pag.1)

Prezentarea raportului
ºi a rezultatelor acestuia

Autor: Prof. Andrejs Rauhvergers, Secretar
general al Conferinþei Rectorilor din Letonia,
Secretar de Stat în Ministerul Educaþiei din
Letonia, Preºedinte al Reþelei Europene de
Recunoaºtere a Centrelor Academice (ENIC)
În ultimii ani, clasificãrile academice au
devenit deosebit de importante în întreaga lume;
numãrul de clasificãri globale a crescut în
intervalul acestui sondaj ºi se preconizeazã o mai
mare creºtere. Clasificãrile au atins un nivel
global în 2003, atunci când Shanghai Jiao Tong
University a publicat rezultatele primei
clasificãri globale universitare. Iar importanþa
acestor clasificãri se pare cã se mãreºte
exponenþial.
Clasificãrile au fost dintotdeauna subiect de
controversã. Societãþii îi place sã aibã un tabel
care-i permite sã vadã cine este cel mai bun
din lume (ºi cine nu este). Politicienilor le place
sã li se prezinte informaþia ca într-o afacere 
iar clasificãrile respectã acest format. În aceste
timpuri de crizã economicã, factorii de decizie
din diferite þãri sunt din ce în ce mai interesaþi
de comparaþiile de performanþã a diferitelor
instituþii de învãþãmânt superior, potrivit unor
indicatori obiectivi. Cu toate acestea, rezultatele
oricãrei clasificãri, ºi în special tabelele globale,
depind în mare mãsurã de alegerea indicatorilor
ºi de importanþa acordatã acestora. Pe lângã
aceasta, este dificil, dacã nu ºi imposibil, de a
se mãsura ºi cuantifica calitatea însãºi  de aceea,
clasificãrile folosesc anumite criterii, unde unele
dintre ele sunt de fapt foarte depãrtate de
adevãrata calitate a predãrii ºi cercetãrii.

Scopul ºi principiile acestui sondaj

Scopul acestui sondaj al lui EUA este de a
informa universitãþile despre metodologiile din
spatele clasificãrilor globale cele mai populare
ºi despre impactul potenþial al acestora.
Sondajul EUA al clasificãrilor universitare
globale a urmat principiile de mai jos:
 abordeazã cele mai cunoscute clasificãri
universitare globale, precum ºi alte încercãri de
a mãsura performanþa (clasificãri, rating-uri, etc)
care sunt relevante pentru universitãþile
europene. Totuºi, acest sondaj nu acoperã
clasificãrile naþionale;
 sondajul nu are scopul de a clasifica
clasificãrile însele, ci de a oferi universitãþilor o
analizã a metodologiilor bazate pe clasificãrile
globale;
 se folosesc numai informaþiile care sunt
fãcute publice ºi sunt accesibile; o astfel de
metodã a fost folositã pentru a demonstra cât de
transparentã este fiecare clasificare din punctul
de vedere al utilizatorului;
 s-au fãcut eforturi pentru a descoperi ce
anume se spune cã se mãsoarã, ce se mãsoarã
de fapt, cum se calculeazã rezultatele pentru
indicatorii individuali ºi, unde este cazul, cum
se calculeazã rezultatele finale ºi ce înseamnã
de fapt aceste rezultate.
Credem cã aceastã analizã a metodologiei
de clasificare va oferi informaþii utile
universitãþilor în momente când aceste clasificãri
au un mai mare impact asupra strategiilor din
învãþãmântul superior ºi a opiniei publice.

Selecþia clasificãrilor în acest sondaj

Potrivit principiilor de mai sus, au fost
folosite urmãtoarele clasificãri:
 Clasificarea academicã Shanghai a
universitãþilor din lume (ARWU)  Shanghai
Ranking Consultancy, China
 Clasificarea Times pentru învãþãmântul
superior, Times Higher Education (în colaborare
cu Quacquarelli Symonds, pânã în 2009 ºi cu
Thomson Reuters, din 2010)
 Clasificarea celor mai bune universitãþi din
lume  US News & World Report, în colaborare
cu Quacquarelli Symonds, SUA
 Clasificarea Globalã a Universitãþilor 
Reitor, Rusia
 Evaluarea UE bazatã pe cercetarea
academicã  AUBR Working Group, Comisia
Europeanã
 Clasificarea Leiden  Leiden University,
Olanda
 Clasificãrile de performanþã ale lucrãrilor
ºtiinþifice pentru universitãþile din lume 
Consiliul de Acreditare ºi Evaluare pentru
Învãþãmântul Superior, Taiwan
Clasificarea universitãþilor fãcutã de
Centrul pentru Dezvoltarea Învãþãmântului
Superior  CHE/die Zeit, Germania
 Clasificarea în termeni de excelenþã fãcutã
de Centrul pentru Dezvoltarea Învãþãmântului
Superior  CHE/die Zeit, Germania
 Clasificarea U-Map  CHEPS
 Clasificarea U-multirank, Proiect finanþat UE
 Evaluarea Rezultatelor Învãþãrii în
Învãþãmântul Superior (AHELO)  Organizaþia
pentru Colaborare ºi Dezvoltare Economicã
(OECD)
 Clasificarea web-ometricã a universitãþilor
din lume  Cybermetrics lab, Centrul de ªtiinþe
Umaniste ºi Sociale, Spania

Rezumat al observaþiilor
ºi al rezultatelor

Tendinþele din ultimii ani demonstreazã cã
numãrul de clasificãri va creºte, deºi ele vor fi
din ce în ce mai specializate. Factorii de decizie
ºi societatea în general percep aceste clasificãri
globale ale universitãþilor ca instrumente ale
transparenþei universitare, deºi este dificil sã
se argumenteze contrariul  cu alte cuvinte, în
lipsa clasificãrilor, universitãþile ar fi nontransparente/opace.
Gama clasificãrilor globale universitare
prezente acoperã urmãtoarele:
- Clasificãrile universitare al cãror scop este
de a da naºtere la tabele ale universitãþilor de
top (numai) - Clasificarea academicã Shanghai
a universitãþilor din lume (ARWU), bazatã pe
indicatori de cercetare; Clasificarea Times
pentru învãþãmântul superior (THE), în
colaborare cu Quacquarelli Symonds, pânã în
2009 ºi cu Thomson Reuters, din 2010, ºi care
foloseºte un alt set de indicatori; Clasificarea
Globalã a Universitãþilor  Reitor ºi altele.
- Clasificãrile universitare care se referã
numai la performanþa în cercetare  cu sau fãrã
acele tabele - Clasificarea Leiden, fãrã scor final;
Clasificãrile de performanþã ale lucrãrilor
ºtiinþifice pentru universitãþile din lume 
Consiliul de Acreditare ºi Evaluare pentru

Învãþãmântul Superior, Taiwan  cu tabele
conþinând rezultate finale, ºi Evaluarea UE
bazatã pe cercetarea academicã  AUBR
Working Group, Comisia Europeanã  care este
o metodologie de evaluare a cercetãrii care are
ca þintã transparenþa pentru diverse scopuri ºi
nu o clasificare propriu-zisã.
- Clasificãrile universitare care folosesc un
numãr de indicatori, fãrã a avea intenþia de a
calcula rezultate finale sau tabele - la început,
Clasificarea universitãþilor fãcutã de Centrul
pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Superior 
CHE, Germania, a fost menitã sã ajute posibilii
studenþi în alegerea lor a unei universitãþi,
potrivit criteriilor acestora; Clasificarea U-Map
care le permite studenþilor sã gãseascã ºi sã
compare universitãþi cu profiluri similare, iar
Clasificarea U-multirank îi ajutã sã compare
performanþa universitãþilor în funcþie de
aspectele variate ale activitãþilor lor.
- Evaluarea Rezultatelor Învãþãrii în
Învãþãmântul Superior (AHELO)  Organizaþia
pentru Colaborare ºi Dezvoltare Economicã
(OECD) se aflã în fazele incipiente, care au
intenþia de a eticheta universitãþile potrivit
rezultatelor învãþãrii demonstrate de studenþi.
- Clasificãrile universitãþilor numai pe baza
vizibilitãþii lor pe web  Webometrica.
În ciuda anumitor puncte slabe, pãreri
parþiale, clasificãrile se bucurã de un grad
ridicat de acceptare în rândul participanþilor
ºi a publicului larg, datoritã simplitãþii lor ºi
a informaþiei de tip consumerist (AUBR
Expert Group, 2009). Astfel, clasificãrile
universitare nu vor dispãrea; ci numãrul acestora
va creºte, dar ele vor deveni mai specializate
(Marginson, 2011).

Clasificarea universitãþilor de elitã,
colapsul celorlalte

Cele mai cunoscute tabele de clasificare
(ARWU, THE-QS ºi THE - Thomson Reuters,
US News and World Report Ranking (USNWR),
HEEACT, Reitor ºi altele) se ocupã numai de
universitãþile de top ale lumii. În primul rând,
tabelele de clasificare includ cam 1-3% dintre
universitãþi (200-500 de universitãþi) din cele
aproximativ 17.000 din lume. În al doilea rând,
este important sã observãm cã clasificãrile din
care rezultã tabele nu au posibilitatea de a da
rezultate stabile pentru mai mult de 700-1200
de universitãþi în clasamentul global ºi de 300
de universitãþi în cel pe materii.

demonstreazã de ce clasificãrile genereazã
tabele, dar nu pot fi obiective.
Indicatorii folosiþi de clasificãri pot folosi
valori absolute (numãrul de publicaþii, citaþiile,
studenþii, membrii personalului, etc) sau valori
relative (publicaþii per persoanã, citaþii ale
publicaþiilor, finanþare per student, etc). Trebuie
luat în considerare acest simplu aspect atunci când
se analizeazã rezultatele clasificãrii. Dacã o
clasificare foloseºte valorile absolute în mod
predominant, atunci rezultatele sale sunt
dependente de mãrime, adicã favorizeazã
universitãþile mari. Dacã predominã cele relative,
atunci universitãþile care sunt mai eficiente ºi nu
foarte mari, vor avea rezultate mai bune. Exemple
de clasificãri din prima categorie ar fi ARWU ºi
Reitor. HEEACT ºi THE-QS ºi THE-TR sunt
din a doua categorie (mai ales pentru sondaje de
reputaþie). Leiden, care nu combinã rezultatele,
oferã indicatori din ambele categorii.
Locurile de vârf curente ale universitãþilor
de top nu pot fi considerate de la sine. Ci
dimpotrivã, aceste universitãþi trebuie sã facã
eforturi suplimentare pentru a-ºi menþine aceste
poziþii, deoarece ºi rivalele lor evolueazã la fel
de bine (CHERPA, 2010).

Cât de mult ne putem încrede
în indicatori?

În general, clasificãrile academice globale
reflectã performanþa în cercetare a
universitãþii, care este mult mai corectã decât
cea în predare/învãþare.
Indicatorii
bibliometrici, care se folosesc pentru a mãsura
performanþa în cercetare (în majoritatea
clasificãrilor), au ºi ei punctele lor slabe,
subiectivism, dar sunt totuºi mãsurãtori directe,
ºi legãtura lor cu calitatea predãrii/învãþãrii este
indirectã, în cel mai bun caz. O extremã ar fi
mãsurarea calitãþii educaþiei prin intermediul
numãrului de câºtigãtori ai Premiului Nobel
dintre absolvenþii universitãþii (ARWU); acest
indicator poate fi considerat ca fiind legat de
calitatea educaþiei, dar într-un mod special ºi
indirect. Judecând calitatea predãrii numai prin
folosirea procentului cadre didactice/studenþi
fãrã a examina predarea/învãþarea însãºi (THEQS) este o altã extremã. Mai mult, s-a dovedit
cã procentul cadre didactice/studenþi poate fi
uºor manipulat. Indicatorii cum ar fi salariile
profesorilor sau timpul pânã la absolvire nu
mãsoarã de fapt calitatea. Indicatorul de durata
studiilor pânã la absolvire este de mare

Fig1. Procentajul universitãþilor din clasificãrile globale existente versus numãrul total
al universitãþilor din lume
Din cauza unei metode elitiste aplicate
metodologiilor tabelelor globale, mai mult de
16.000 de universitãþi din lume nu vor obþine
nici un loc în acele clasificãri. Întrebarea
retoricã a lui Jamil Salmi (2010): Câte
universitãþi pot fi printre primele 500?, ºi
rãspunsul sãu, 500, este foarte clar.
O problemã a consecinþei nedorite, dupã
cum denumesc clasificatorii impactul negativ al
clasificãrilor, este cã atât societatea cât ºi factorii
de decizie sunt tentaþi sã judece tot învãþãmântul
superior din lume prin prisma standardelor pe care
clasificãrile le folosesc pentru a detecta
universitãþile top în cercetare, decât sã aplice unul
dintre principiile de bazã ale asigurãrii calitãþii 
principiul fitness for purpose (se bazeazã pe
capacitatea unei instituþii de a-ºi îndeplini misiunea
sa în conformitate cu scopurile sale). Cu alte
cuvinte, nu numai universitãþile de cercetare meritã
atenþie, ci ºi universitãþile care sunt importante din
punct de vedere regional sau cele care se
intereseazã de facilitarea accesului la învãþãmântul
superior a tinerilor. Astfel, una dintre consecinþele
nedorite este cã instituþiile de învãþãmânt
superior care au alte misiuni decât sã fie cele
mai bune în cercetare vor trebui sã-ºi re-justifice
profilul lor în momentul în care diferenþierea
misiunii este pe primul loc în agenda de lucru a
învãþãmântului superior din Europa.
Descrierile metodologiilor a majoritãþii
tabelelor de clasificare sunt simplificate ºi foarte
rar permit celui care le consultã sã urmãreascã
calculul efectiv al rezultatelor indicatorilor
individuali ºi a scorului final combinat. Pentru a
putea urmãri calculele, se cere accesul la surse
mai specializate, acolo unde informaþia este mai
sofisticatã ºi care nu-l ajutã prea mult pe cel care
doreºte sã vadã numai de unde vin aceste numere.

Combinarea indicatorilor într-un scor
final  doar un simplu calcul?

Trebuie observat cã diverºi indicatori au
dimensiuni ºi numitori diferiþi  numãrul de
publicaþii, personalul, citaþiile în alte publicaþii,
etc. Înainte de a combina rezultatele de la
indicatorii individuali într-unul final, aceste
rezultate sunt considerate din punct de vedere
matematic, pentru a le face fãrã dimensiuni.
Aceasta înseamnã cã rezultatele publicate nu
sunt valorile indicatorului, ci cu totul altceva
 în majoritatea cazurilor, procentul dintre
valoarea indicatorului universitãþii în discuþie ºi
universitatea care are cea mai mare valoare a
indicatorului. De obicei, tabelele de clasificare
nu indicã în capetele de tabel cã numãrul
furnizat nu este valoarea indicatorului însãºi ci
mai degrabã un rezultat al operaþiilor
matematice. Ca urmare, rezultatele din tabele
pot duce la neînþelegeri.
Rezultatele combinate conþin întotdeauna
elemente subiective. În toate cazurile, acolo
unde se calculeazã un rezultat combinat,
clasificatorii acordã importanþã fiecãrui indicator
în cadrul rezultatului general. Aceasta
înseamnã cã opinia subiectivã a
clasificatorului determinã care dintre
indicatori sunt mai importanþi. Cu alte
cuvinte, rezultatul combinat reflectã conceptul
de calitate al clasificatorului. Cele de mai sus

importanþã în unele þãri, dar nu aºa de important
în altele. Nu este clar dacã un timp mai scurt
sau procentele mai ridicate de absolvire sunt
semne ale calitãþii superioare sau mai degrabã
criterii scãzute calitativ. Aceºti indicatori lasã
loc de manipulare.
În Clasificarea CHE, indicatorii despre
predare/învãþare sunt aleºi având în vedere
ajutorul dat posibililor studenþi de a alege
universitatea potrivitã. Informaþia folositã este
luatã din sondajele fãcute printre studenþi (cele
care aratã gradul de satisfacþie)  care sondaje
se potrivesc acestui scop, mai ales cã CHE nu
genereazã tabele de clasificare.
În ceea ce priveºte indicatorii bibliometrici,
indicatorii folosiþi pentru mãsurarea
performanþei în cercetare, parþialitatea ºtiinþelor
naturale ºi medicinei a fost evidentã încã de la
primul ARWU, în 2003. ªtiinþele naturale ºi
medicina sunt favorizate de toate clasificãrile
bazate pe indicatori bibliometrici  cele 21 de
subiecte de studiu general de la ISI sunt de fapt
sub-domenii ale ºtiinþelor naturale ºi medicinei,
în timp ce ºtiinþele sociale sunt slab reprezentate,
iar ºtiinþele umaniste sunt pur ºi simplu ignorate.
În acelaºi timp, diferite domenii au diferite
publicaþii ºi culturã a citaþiilor. Sunt mai multe
publicaþii ºi mai multe citaþii per publicaþie în
ºtiinþele naturale ºi în special în medicinã (asta
deoarece principalele baze de date de citaþii 
WoS ºi Scopus nu conþin foarte multe cãrþi.)
Au existat încercãri de a compensa pentru
aceste favoritisme. Normalizarea domeniului se
efectueazã prin împãrþirea numãrului de citaþii
ale unui articol la numãrul mediu aºteptat de
citaþii în acelaºi domeniu ºi an.
Au fost dezvoltaþi doi indicatori ai
impactului citaþiilor: numãrul normalizat de
citaþii pe domeniu (CPP/FCSm), indicatorul
prim din Clasificarea Leiden ºi, mai recent,
numãrul mediu normalizat de citaþii (MNCS).
Calcularea acestor doi indicatori folosind datele
de citaþii este descrisã în detaliu în textul de bazã
al sondajului. Din punctul de vedere al
calculãrii, diferenþa între ele este în secvenþa
operaþiilor matematice. Indicatorul CPP/FCSm
se calculeazã prin însumarea valorilor de numãr
de citaþii per articol ºi, separat, numãrul mediu
de citaþii (în acelaºi domeniu, din acelaºi an),
împãrþind prima sumã la a doua. Indicatorul
MNCS se calculeazã în secvenþã inversã, prin
împãrþirea numãrului de citaþii a fiecãrui articol
la numãrul mediu de citaþii relevant, iar apoi se
însumeazã rezultatele.
Se poate demonstra cã indicatorul CPP/FSm
este în mod natural pãrtinitor faþã de publicaþiile
mai vechi  asta fiindcã aceste publicaþii au
acumulat, prin definiþie, mai multe citaþii. În
plus, prin însumarea numerelor de citaþii ale
articolelor în toate domeniile posibile înainte de
împãrþire face oarecum neclar rezultatul. Cu
toate acestea, se iveºte o problemã nouã: cele
mai noi publicaþii au acumulat mai puþine citaþii,
ºi numerele medii de citaþii din lume nu pot fi
luate în considerare, asta fãcând instabil
rezultatul indicatorului. Din acest motiv, în
2010, a fost propus un indicator MNCS2
modificat, care lasã pe dinafarã cele mai recente
publicaþii (ale ultimului an).Deºi se eliminã o

problemã, se creeazã o alta. Iar, în cele din urmã,
aceste încercãri de a îmbunãtãþi metodele de
calcul nu se ocupã îndeaproape de problema
principalã, care este faptul cã citaþiile de cãrþi
sau compendii de articole nu sunt luate în calcul.
În ceea ce priveºte factorul de impact al
citaþiilor de revistã, este important de observat
(în special pentru ºtiinþele sociale ºi umaniste),
clasificãrile de frunte nu se împacã foarte bine
cu factorii de impact (AUBR, 2010). În domeniile
de mai sus ºi în inginerie, alte surse (cum ar fi
cãrþile ºi lucrãrile din cadrul conferinþelor) sunt
la fel de importante. Pe pagina de web a lui
Thomson-Reuter se gãseºte o notã de avertizare ,
care spune cã factorul de impact n-ar trebui
folosit decât având mare grijã la multe fenomene
care influenþeazã procentele de citaþie.
Favoritismul revizuirii colegiale. Termenul
de revizuire colegialã este destul de ambiguu el
însuºi  folosit pentru a desemna procese diferite
în asigurarea calitãþii ºi a clasificãrilor. În QA
(pentru predare/învãþare ºi cercetare), termenul de
revizuire colegialã se foloseºte pentru evaluarea
de cãtre colegi (de obicei din instituþii similare), ºi
care implicã proceduri riguroase. Prin contrast, în
clasificãri, exerciþiile de revizuire colegialã nu
sunt decât niºte sondaje cu privire la reputaþia
instituþiei în discuþie. În clasificarea THE-QS, chiar
dacã a fost abordat numãr mare de cadre didactice
din diferite instituþii, doar 5% dintre aceºtia au
rãspuns. În al doilea rând, cel puþin pentru
clasificarea THE-QS, colegii nu nominalizeazã
de fapt universitãþile pe care le considerã excelente
 lor li se dau niºte liste deja pregãtite, din care
multe universitãþi ºi chiar þãri întregi au fost omise.
În al treilea rând, existã dovezi cã pãrerea
colegilor a fost influenþatã de reputaþia pe care o
instituþie o are deja (AUBR, 2010).
Favoritism de limbã ºi de regiune
geograficã. S-a observat cã, încã de la publicarea
primelor clasificãri globale cã acestea
favorizeazã universitãþile din þãrile vorbitoare
de limbã englezã, deoarece lucrãrile în alte limbi
sunt publicate ºi citate mai puþin. Un studiu
recent efectuat de cãtre echipa Leiden a arãtat
cã impactul de citaþie al publicaþiilor
universitãþilor franceze ºi germane în limbã
francezã ºi germanã a fost mai mic decât
impactul publicaþiilor în limba englezã a
aceloraºi universitãþi (van Ran et al., 2010)

Îmbunãtãþirea calitãþii sau
îmbunãtãþirea poziþiilor de clasificare?

Într-o încercare de a-ºi îmbunãtãþi poziþiile
în clasificãri, universitãþile sunt tentate sã-ºi
îmbunãtãþeascã performanþele exact în acele
domenii mãsurate de indicatorii de clasificare.
Au existat cazuri în care, în loc sã-ºi
îmbunãtãþeascã performanþele, datele au fost
manipulate, de exemplu:fuziunea între
universitãþi doar pentru a ajunge pe poziþii
fruntaºe; numãrul de aplicaþii la universitate;
rezultate standardizate la teste pentru aplicanþi;
numãrul personalului academic; raportul
studenþi/ personal (s-a demonstrat cã folosind
diverse definiþii ale personalului ºi studenþilor,
raportul poate varia între 6:1 ºi 39:1) (Baty,
2009); salariul profesorilor; sondaje pentru
reputaþie realizate de studenþi (studenþii sunt
încurajaþi direct sã mintã); chiar ºi indicatorii
bibliometrici pot fi viciaþi din cauza manipulãrii
datelor (AUBR 2010: 13).

Cum pot fi îmbunãtãþite clasificãrile?

Furnizorii de clasificãri încearcã sã
îmbunãtãþeascã metodologia pe care o
folosesc. În orice caz, îmbunãtãþirile sunt mai
mult tehnice decât conceptuale. De exemplu,
este important sã fie folosite date normalizate
din domeniu ºi, în acest sens, noul indicator
MNCS2 îmbunãtãþeºte într-adevãr datele în
comparaþie cu precedentul indicator coroanã
CPP/ FCSm (Vezi descrierea Clasificãrii
Leiden.) (numãrul normalizat de citaþii pe
domeniu). În orice caz, acesta nu este de nici un
ajutor ºtiinþelor umaniste, care rãmân ignorate
de aproape toþi indicatorii bibliometrici folosiþi
în tabelele globale de clasificare. Îmbunãtãþirea
metodelor de calcul nu este suficientã;
clasificãrile trebuie sã facã eforturi majore
pentru a acoperi toate domeniile de cercetare în
mod egal.
Unele clasificãri ale universitãþilor pretind
cã pot sã îi ajute pe studenþi sã aleagã.
Clasificãrile au potenþialul de a-i ajuta pe
studenþi sã aleagã universitatea potrivitã din þarã
sau de peste hotare. Totuºi, puþine dintre
clasificãrile globale pot face asta. Un exemplu
ar fi clasificarea CHE. În general, pentru a-i ajuta
pe potenþialii studenþi, majoritatea clasificãrilor
au nevoie sã aleagã indicatori adecvaþi ºi sã
furnizeze mult mai multe explicaþii despre ce
înseamnã de fapt rezultatele indicatorilor.
Acum, când clasificãrile atrag multã atenþie
din partea publicului general, inclusiv al
politicienilor, existã cerere pentru clasificãri
mai democratice. Pânã acum, tabelele de
clasificare globale indicã câteva sute de
universitãþi care sunt cele mai bune din lume.
Astfel, au fost create probleme pentru miile de
universitãþi normale, care îºi fac pur ºi simplu
treaba, adicã instruirea specialiºtilor pentru piaþa
muncii sau derularea cercetãrii fundamentale sau
aplicate. Se pare cã aceste clasificãri actuale au
instaurat o gândire bazatã pe principiul: dacã nu
eºti în aceste clasificãri, nu exiºti. Clasificãrile
pot fi schimbate substanþial, astfel încât mai multe
instituþii de învãþãmânt superior sã poatã face
parte din ele. Acesta este un lucru important mai
ales pentru acele instituþii care au fost create cu o
anumitã funcþie, cum ar fi ajutorul pentru regiunea
în care sunt localizate sau furnizarea de
învãþãmânt superior studenþilor adulþi sau celor
care lucreazã pe parcursul studiilor. Includerea
mai multor universitãþi poate fi vãzutã ca o metodã
de recunoaºtere a contribuþiilor importante a
instituþiilor care suferã din cauza consecinþelor
nedorite ale clasificãrilor.
La nivel naþional, clasificãrile înlesnesc
achiziþia ºi publicarea de date de încredere cu
privire la învãþãmântul superior. Într-un context
internaþional, clasificãrile încurajeazã adoptarea
definiþiilor convenite pentru acele aspecte cu
privire la care se colecteazã date. Rezultatele
clasificãrilor globale pot conduce ºi la dezbateri
naþionale ºi la o analizã concentratã a factorilor
cruciali implicaþi care, în schimb, pot aduce
ajustãri pozitive ale politicilor.
Majoritatea tabelelor de clasificare globale
publicã de asemenea liste cu privire la
performanþele þãrilor. Aceste comparaþii se
fac numãrând universitãþile din fiecare þarã în
lista universitãþilor de top, de obicei atribuind
un numãr diferit de puncte, þinând cont de

apariþia universitãþii în Top 100, Top 100-200
sau în topurile urmãtoare. Þãrile ce conduc în
listele publicate sunt SUA, Regatul Unit,
Germania ºi Franþa. În orice caz, dacã listele
publicate sunt normalizate împãrþind numãrul
universitãþilor de top la numãrul locuitorilor,
apar noi lideri, cum ar fi Elveþia, Suedia,
Finlanda ºi Danemarca (Salmi, 2010).

Îmbunãtãþiri recente
în clasificãrile internaþionale

Clasificãrile existente, cu excepþia unor
posibile clasificãri cu mai mulþi indicatori, nu
pot furniza un diagnostic al întregului sistem
de învãþãmânt superior, deoarece de obicei este
vorba doar de universitãþile de top din cercetare.
De asemenea, clasificãrile globale actuale pot
furniza puþine informaþii folositoare cu privire
la calitatea predãrii ºi învãþãrii, accesibilitatea,
implicarea regionalã, implicarea în învãþarea pe
parcursul vieþii, eficienþa costurilor ºi altele, din
simplul motiv cã indicatorii folosiþi nu acoperã
aceste probleme. Evaluãrile Cercetãrilor
Universitare din UE (AUBR), U-Map, UMultirank ºi AHELO au fost lansate ca încercãri
de a dezvolta instrumente internaþionale pentru
transparenþã pentru toate instituþiile de
învãþãmânt superior, deºi toate au niºte limite.
Grupul de lucru AUBR a realizat o analizã a
elementelor puncte forte sau slabe ale diferiþilor
indicatori de cercetare ºi potrivirea acestora
pentru diferite scopuri de evaluare, întocmind o
metodologie pentru evaluarea cercetãrii
universitare. Concluziile grupului de lucru
AUBR cu privire la diferiþi indicatori sunt de
folos atunci când sunt analizate clasificãrile
universitare globale.
U-Map a fost dezvoltat pentru a clasifica
toate instituþiile de învãþãmânt superior
indiferent de tipul instituþiei, punctele
centrale, etc. ºi reflectã varietatea misiunilor ºi
profilurilor instituþiilor de învãþãmânt superior
european, fãrã a furniza un scor final. U-Map
foloseºte indicatori care caracterizeazã punctele
centrale ºi intensitatea diferitelor aspecte ale
instituþiilor de învãþãmânt superior într-o mãsurã
mai mare decât performanþa, impactul sau
calitatea. Indicatorii U-Map acoperã nivelul de
predare, studenþii, intensitatea cercetãrii,
schimbul de cunoºtinþe, orientarea internaþionalã
ºi implicarea regionalã. U-Map are douã
instrumente de vizualizare: unul pentru a gãsi
instituþiile de învãþãmânt superior care se
potrivesc caracteristicilor stabilite de utilizator
ºi unul care permite comparaþia detaliatã a
maximum trei instituþii de învãþãmânt superior.
Lipsa unor date comparabile la nivel
internaþional este o problemã pentru U-Map.
Trebuie încã dezvoltate definiþii comune pentru
a permite comparaþia între date din diferite þãri.
Pânã când vor fi colectate date din UE, U-Map
va trebui sã se sprijine pe datele naþionale ºi
internaþionale ºi este astfel mai adecvatã
compararea instituþiilor dintr-o þarã decât la nivel
internaþional. U-Map este încã testat ºi datele
sunt completate anterior de instituþii de
învãþãmânt superior din þãrile voluntare.
U-Multirank este gânditã ca o clasificare
multidimensionalã ce include toate aspectele unei
instituþii de învãþãmânt superior- educaþia,
cercetarea, schimbul de cunoºtinþe ºi implicarea
regionalã. Nu se va calcula scorul final al nici unei
instituþii de învãþãmânt superior, însã, pânã acum,
este neclar cum terþele pãrþi vor fi împiedicate sã
transforme rezultatele clasificãrilor într-un tabel de
clasificare (Boulton, 2010). U-Multirank va folosi
date din Thomson Reuters pentru indicatorii
bibliometrici. Ceilalþi indicatori se vor baza pe date
auto-raportate de cãtre instituþiile de învãþãmânt
superior cu privire la studenþi, profesori ºi cercetare
(cu excepþia publicaþiilor). O mare varietate de date
va fi luatã din sondajele studenþilor.
Problemele cu privire la datele incompatibile
la nivel internaþional ar putea preocupa UMultirank chiar mai mult decât în cazul U-Map.
Însã pentru U-Multirank, ca clasificare, existã
ºi alte capcane. Folosirea datelor auto-raportate
poate fi sigurã în cazul U-Map ca instrument de
clasificare. În cazul U-Multirank, chiar dacã nu
combinã scoruri ale indicatorilor într-un scor
final, existã riscul ca datele auto-raportate sã fie
manipulate pentru a obþine un punctaj mai bun
în cazul anumitor indicatori. Luarea în
considerare a sondajelor realizate de studenþi
este cu siguranþã de preferat sondajelor la care a
rãspuns personalul (care nu se folosesc în UMultirank). În orice caz, sondajele la care au
rãspuns studenþii pot fi mai puþin de încredere
în comparaþiile internaþionale, pentru cã studenþii
noteazã instituþiile numeric, deºi tradiþiile de
notare pot fi diferite în funcþie de þarã. UMultirank se afla încã în stadiul pilot, dar pare
sã înainteze spre o metodologie a notãrii, mai
curând decât una a clasificãrii. Colectarea de date
pare sã fie una dintre problemele cele mai mari.
Proiectul OECD AHELO este o încercare de
a compara instituþiile de învãþãmânt superior la
nivel internaþional pe baza rezultatelor reale ale
învãþãrii. Trei instrumente de testare vor fi
dezvoltate în cadrul AHELO: unul pentru
mãsurarea aptitudinilor generice ºi douã pentru
testarea aptitudinilor specifice disciplinelor, în
economie ºi inginerie. În aceste faze iniþiale ale

proiectului, dezvoltatorii trebuie sã gãseascã
rãspunsuri la un numãr de întrebãri, inclusiv dacã
este posibil sã fie dezvoltate instrumente care
sã capteze rezultatele învãþãrii care sunt
percepute ca fiind valide în diverse contexte
naþionale ºi internaþionale.

Este suficientã auto-reglementarea?

În toamna lui 2010, Grupul de Experþi în
Clasificãri Internaþionale (IREG) a anunþat cã va
iniþia un exerciþiu de audit al clasificãrilor. Auditul
va fi realizat folosind 20 de crierii bazate pe
Principiile Berlin. Responsabilitatea pentru
auditul clasificãrilor revine Comitetului Executiv
al Observatorului IREG, care va nominaliza de
asemenea membrii fiecãrei echipe de audit.
Comitetul Executiv IREG are o compoziþie mixtã
de furnizori de clasificãri ºi experþi care au urmãrit
îmbunãtãþirile în clasificãri.
Procedura de audit al clasificãrilor IREG
este modelatã pe procedurile de asigurare a
calitãþii în învãþãmântul superior: un raport de
autoevaluare se realizeazã pe baza unui
chestionar; apoi echipa de audit realizeazã o
vizitã la locaþie; dupã vizitã, echipa de audit
compileazã un raport de audit pentru a fi aprobat
de cãtre Comitetul Executiv. Clasificãrile care
au primit feedback pozitiv vor obþine o etichetã
aprobat IREG. IREG este compus din douã
categorii de specialiºti: cei care fac cercetare
pentru clasificãri, însã nu realizeazã ei înºiºi
clasificãrile ºi furnizorii de clasificãri.
Întrunirea cerinþelor Principiilor Berlin nu
este uºoarã ºi majoritatea, dacã nu toate
clasificãrile existente ar trebui sã opereze
schimbãri pentru a fi în concordanþã cu acestea.
Este desigur prematur sã fie evaluat auditul
clasificãrilor IREG.

CONCLUZII

Nu existã nici o îndoialã cã apariþia pe scenã
a clasificãrilor universitãþilor a stimulat lumea
academicã. Aceste universitãþi au fost incapabile
de a evita comparaþiile naþionale ºi
internaþionale, iar asta a dus la schimbãri în
modul de funcþionare a universitãþilor.
Clasificãrile ºi tabele de clasificare au
adoptat metodologii care abordeazã numai
universitãþile top de cercetare din lume. De
facto, aceste metodologii oferã rezultate de
încredere numai pentru 700-1000 de universitãþi,
care reprezintã numai o micã parte a celor 17.000
de universitãþi din lume. Majoritatea
universitãþilor nu sunt incluse în ecuaþie. În timp
ce aceastã metodã genereazã o listã a
universitãþilor de frunte, problema este cã toatã
aceastã activitate în jurul clasificãrilor afecteazã
întreaga comunitate a învãþãmântului superior
(criteriile incluse în sondaje sunt relevante numai
pentru universitãþile de top în cercetare).
Pânã acum, clasificãrile acoperã numai unele
dintre misiunile universitãþilor. Câteva dintre
clasificãri se adreseazã unei game mai largi ºi a
unor misiuni diferite ale instituþiilor de
învãþãmânt superior.
Clasificãrile le conferã universitãþilor
transparenþã. Cu toate acestea, metodologiile
clasificãrilor existente, ºi în special ale celor mai
cunoscute tabele de clasificare, sunt opace. Este
dificil, dacã nu imposibil, de a urmãri calculele
efectuate din date brute la valori ale indicatorilor,
iar de acolo, la rezultate finale, doar prin
folosirea informaþiilor fãcute publice.
Nu existã ceva mai bun decât un indicator
obiectiv (a se vedea AUBR 2010). Lipsa unor
indicatori de încredere este mai evidentã atunci
când se mãsoarã performanþa în predare a
universitãþilor, pentru care nu existã înlocuitori
potriviþi. Situaþia este mai bunã atunci când se
evalueazã performanþa în cercetare. Cu toate
astea, chiar ºi indicatorii bibliometrici folosiþi
pentru mãsurarea performanþei în cercetare au
ºi ei puncte slabe. Clasificatorii fac eforturi
pentru a-ºi îmbunãtãþi metodologiile, dar
îmbunãtãþirile sunt de obicei la metoda de calcul
 asta în timp ce problema realã este folosirea
înlocuitorilor nepotriviþi sau omiterea unei pãrþi
de informaþie, din cauza limitãrilor
metodologice. Înlocuitorii pot fi îmbunãtãþiþi,
dar vor fi mereu pe post de înlocuitori.
În momentul de faþã, ar fi dificil sã
argumentãm cã beneficiile oferite prin
intermediul informaþiei clasificãrilor, precum ºi
de la transparenþa mãritã sunt mai mari decât
efectele negative ale aºa-numitelor consecinþe
nedorite ale clasificãrilor.
Au fost fãcute noi încercãri de a dezvolta
clasificãrile, rating-urile care se referã la
instituþiile de învãþãmânt superior ºi la misiunile
lor diferite, cum ar fi AUBR, U-Map, UMultirank ºi AHELO, pentru a se îmbunãtãþi
situaþia. Cu toate acestea, este prematur sã
spunem cum funcþioneazã aceste instrumente
noi; ele se aflã în diferite etape de dezvoltare
sau de aplicare a versiunilor pilot, iar altele se
aflã în faþa unor situaþii grele cum ar fi colectarea
de date ºi dezvoltarea de noi înlocuitori.
Deciziile de strategie în învãþãmântul
superior nu trebuie sã se bazeze numai pe datele
din clasificãri.

NB: În numãrul viitor vom prezenta: Criterii care stau la baza clasificãrii
Universitãþilor din lume
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Sã ne cunoaºtem profesorii

PIETON REPORTER

Conf. univ. dr. VALENTIN PETCULESCU 

SCRIITOR
ªI COMPOZITOR

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Atunci când Facultatea de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret a
dat mâna cu sora sa  Facultatea de
Muzicã a aceleiaºi universitãþi împreunã formând actuala Facultate
de Arte, un Domn dintre cadrele
Catedrei de Muzicã s-a apropiat de
mine ºi mi-a înmânat o carte. Era
un volum de piese de teatru. Curios,
am deschis cartea ºi, chiar în acea
zi, am citit-o, propunându-mi ca cel
puþin o piesã scurtã sã o montez cu
studenþii mei de la anul II, Ciclul I
Bologna, Catedra de Arta actorului.
Mai târziu aveam sã aflu cine este
acest Domn interesat de arta noastrã
teatralã. Este conf. univ. dr. Valentin
Petculescu, o personalitate a artei
muzicale, dar ºi cu aplecare asupra
artei scrisului.

Valentin Petculescu (nãscut la
16 martie 1947 în Bucureºti) este
compozitor, muzicolog, scriitor ºi
profesor de armonie. A studiat la
Universitatea Naþionalã de Muzicã
(secþia pedagogicã  1966-1970,
secþia compoziþie  1968-1971) cu
Anatol Vieru (compoziþie), Florian
Eftimescu (armonie), Zeno Vancea
(contrapunct), Aurel Stroe
(orchestraþie), Tudor Ciortea (forme
muzicale), Viorel Cosma (istoria
muzicii), Emilia Comiºel (folclor).
A fost profesor la Liceul de Artã
George Enescu din Bucureºti (19711992), lector la catedra de armonie
la Conservatorul din Bucureºti
(1992-1995), în prezent este profesor
de armonie la Facultatea de Arte a
Universitãþii Spiru Haret.

A publicat eseuri, cronici
muzicale în Muzica, Actualitatea
muzicalã, poezii, prozã ºi teatru în
România literarã, Contrapunct,
Luceafãrul, ASTRA (Braºov),
Steaua (Cluj), Teatrul azi, Scânteia
tineretului (Suplimentul literar). A
fãcut parte din cenaclul literar
Junimea din Bucureºti (1980),
debutând cu prozã în volumul
colectiv Desant 83 (Editura Cartea
Româneascã, 1983).
A realizat emisiuni de Radio
(Radio Europa Liberã), a susþinut
conferinþe, prelegeri, comunicãri
ºtiinþifice. A fost membru în
numeroase jurii a concursurile
instrumentale sau corale ale ºcolilor
ºi liceelor de muzicã din Bucureºti
ºi din þarã, invitat la Concursul de
muzicã slovacã din Bratislava (iunie
1995) ºi la simpozionul pe tema
drepturilor de autor de la Tirana
(septembrie 2007).
În 1997, este director artistic la
SIMC (Sãptãmâna Internaþionalã a
Muzicii Noi). Face parte din Biroul
Secþiei Simfonice a UCMR (19911997), apoi din Biroul Secþiei de
Creaþie Didacticã ºi pentru copii. În

2006, este membru în juriul
Concursului de lied Ion Perlea din
Slobozia, unde are incluse trei lieduri
în repertoriul impus. Este membru
al Uniunii Scriitorilor din România.
A fost distins cu Premiul
Uniunii Compozitorilor (1985,
1988, 1990, 2003), cu Premiul
Academiei Române (1997), ºi cu
Premiul pentru Excelenþã al
Ansamblului ARCHAEUS (2003).
Când vor înflori magnoliile aºa se numea volumul pe care l-am
primit cu autograful autorului.
Magnoliile au înflorit splendid ºi în
acest an, iar teatrul înfloreºte ºi mai
tare prin înfrãþirea cu muzica. Ca un
semn premonitoriu a fost darul pe
care mi l-a fãcut conf. univ. dr.
Valentin Petculescu, cel ce, din
Lumea Muzicii, s-a aplecat asupra
Artei Teatrale, înainte ca noi sã
gândim cã doar împreunã vom
reuºi, prin înfrãþirea celor douã arte,
a celor douã limbaje, a celor douã
moduri de exprimare artisticã.
O magnolie înfloritã dãruim ºi
noi scriitorului ºi compozitorului,
artistului ºi pedagogului, conf. univ.
dr. Valentin Petculescu!

Unde ne sunt absolvenþii

Mareº Panã: Încet, dar sigur
Cum au fost anii studenþiei la Universitatea
Spiru Haret? Care au fost cursurile din facultate
care þi-au plãcut cel mai mult?
Au fost niºte ani frumoºi, în care am avut
ce învãþa, în primul rând din punct de vedere
vocal. În primul an am susþinut examenul de
Ansamblu Coral în cvartet cu: soprana Unica,
altista Ana Maria Ferenþ, tenor Cristi Nistor,
eu fiind vocea de bas. Cursurile preferate au
fost: Ansamblul Coral, Dirijat Coral, Canto
Coral, Canto - muzicã uºoarã, fiindcã se bazau
exact pe ceea ce mã interesa pe mine, ºi anume
tehnicã vocalã, exerciþii de ritm, respiraþie,
solfegiu.
De unde pasiunea pentru muzicã?
La o vârstã destul de micã, aveam o voce
care se diferenþia de restul copiilor, care ºi ei, la
rândul lor, cochetau cu muzica. Precizia cu care
atacam notele muzicale, dar ºi armonicele destul
de bine conturate la o vârstã atât de fragedã
impresionau auditoriul, multã lume încurajândumã sã continui cu muzica.
Ce a reprezentat anul 1996 pentru tine?
Este anul în care am urcat pentru prima datã
pe scenã. Acela a fost momentul în care am
realizat cã îmi place foarte mult ceea ce fac.
Cum este sã fii considerat unul dintre
oamenii de bazã ai unui cor?
Pot spune cã e bine, dar ºi greu. Este bine
deoarece acele momente îþi dau încredere în tine
ºi în ceea ce faci, iar greu pentru cã orice greºealã
are o greutate mult mai mare, comparativ cu
greºelile celorlalþi colegi.
Cât timp îþi ia sã te pregãteºti pentru un
festival?
Comparativ cu restul concurenþilor, din acest
punct de vedere, sunt uºor atipic. Dacã îmi place
o piesã o repet pentru mine, indiferent de
moment, iar în clipa în care sunt anunþat cã
urmeazã un festival nu mã pregãtesc absolut
deloc, fiindcã piesele le stãpânesc destul de bine.
Asta se datoreazã ºi acelei precizii de a ataca
sunetele ºi notele muzicale, despre care vorbeam
anterior.
Cum te simþi în momentul în care te afli pe
scenã?
În acel moment cred cã orice artist se simte
mai împlinit, mai fericit ºi mult mai bucuros,
conºtientizând puterea de a face oamenii sã uite
de tot ce este greu ºi urât în aceastã lume care
ne înconjoarã, pentru câteva minute. Cred cã asta
este cel mai important pentru un artist, ºi acesta
este adevãratul nostru har, sã vedem oamenii
zâmbind ºi aplaudând de bucurie ºi fericire.
Putem sã tragem concluzia cã doar în momentul
evoluþiei unui artist vedem adevãrata ºi curata
faþã a oamenilor.

ªi-au avut de fiecare datã ctitorii motivele, bine ºtiute de ei ºi uneori
doar de ei, în a fixa spaþiul de existenþã al lãcaºurilor de rugãciune ºi ne
rãmâne nouã, celor de azi, sã vedem cu câtã pricepere ºi intuiþie au procedat,
organizându-ne drumurile departe sau aproape de casã, dupã cum ne e
vrerea, transferând spre noi stãri sufleteºti iradiate din ºtiinþa lor de a opri
timpul în loc. Existã la scara istoriei o capacitate ieºitã din comun a marilor
spirite de a-ºi alãtura felul de a gândi ºi fãptui, obligându-ne sã constatãm
cã de regulã binecuvântarea datã unui loc anume vine din mai multe pãrþi
deodatã, dintr-o întâmplare poate, dar mai ales dintr-o nevoie de a se ºti de
folos în ajutarea memoriei colective, a noastrã ca oameni ºi ca români.
Omul sfinþeºte locul aºa cum locul vorbeºte îndeajuns despre
sfinþenia omului.
Cozia, scoarþã de sãrbãtoare scoasã la poartã pentru a putea fi vãzutã
de departe ºi de cât mai mulþi, piatrã de râu, solid ºi îndelung ºlefuitã de
dragostea valurilor, cu strãluciri diamantine dãltuite ºi întreþinute de
cine ºi cum s-a priceput.
De câte ori n-am trecut eu pe aici, vãzând din tren ori din fuga
maºinii alcãtuirea de cãrãmidã ºi piatrã prinsã pe malul apei ca ºi cum
s-ar fi ºtiut, încã de pe-atunci, de venirea târzie a poetului. El avea
nevoie de turnuri voievodale pentru a le descoperi umbra de-a latul
valurilor, neobosite de generaþii, sã atingã în cadenþe pe potriva
respiraþiilor cerul sprijinit pe munþi ºi pe vârfuri de brazi, ca într-o imensã
încãpere clãditã ºi ea acolo pe urme de paºi de soldaþi romani ºi pe
semne de rugãciune, pe mers domnesc în vecinãtatea apelor neostoite,
strigãtul tandru al lucrurilor ºi fiinþelor ºtiutoare de cele întâmplate:
Mircea, îi rãspunde codrul,/ Mircea Oltul repeteazã 
Grigore Alexandrescu nu face decât sã ne premeargã cu un secol ºi
mai bine în a desluºi umbra lui Mircea la Cozia, statura ei, acaparatoare,
dimensiunile de dincolo de orizonturile existenþei.
Mircea cel Bãtrân îºi doarme somnul de veci sub lespedea de piatrã
din pronaos, în vreme ce zugrãveala peretelui, tabloul votiv, fixeazã
imaginea domnitorului: înalt, suplu, în straie de sãrbãtoare ºi, caz unic,
voievodul poartã armã.
În apropiere, mormântul maicii Teofana, mama lui Mihai Viteazul.
Biserica a fost construitã în anii 1387-1388. Pereþii tencuiþi sunt brãzdaþi dea latul de brâiele din cãrãmidã aparentã, întrerupte doar acolo unde au trebuit
sã-ºi facã loc ferestre cu ramã din piatrã înfloratã ºi rozetele traforate cu
dibãcie în rocã durã. Neagoe Basarab o restaureazã în anii construcþiei de la

Curtea de Argeº (1517),
moment în care se
clãdeºte ºi fântâna din
curte. O reparã, în 1583,
Mihnea
Turcitul.
Decisiv intervine ºi
Brâncoveanu, cãruia i se
datoreazã elegantul
pridvor, cu arcele mari
sprijinite pe stâlpii traºi
prin inel. S-a lucrat la
Cozia cu ºtiinþa
amãnuntului de efect, cu
luarea în seamã a ceea
ce impune de regulã
talentul  recunoaºterea
ºi respectul.
În câteva încãperi
de la etaj, pe partea
dinspre râu, muzeul mânãstirii þine la dispoziþia doritorilor obiecte de
cult, cãrþi ºi publicaþii, istorii vechi ºi noi din existenþa Coziei. Peste
drum, aºteaptã sã fie bãgatã în seamã biserica bolniþei. I se datoreazã
lui Radu Paisie (1542), fecior din flori al lui Radu cel Mare, cãlugãr
rãspopit ºi voievod nu lipsit de ciudãþenii. Frescele interioare  unde
poate fi vãzut domnul, soþia, Ruxandra, ºi fiul sãu, Marcu  sunt de
atunci (1543).
De regulã, refacerea picturilor introduce aproximaþii în conservarea
datului iniþial, implicit sugereazã dubii cu privire la valoare, la
autenticitate. Mã întreb dacã se poate ºi altfel. Oricum, agenþilor
distructivi, coborâþi din cer  cutremure, intemperii neprietenoase,
distrugeri la vreme de rãzboi  li se adaugã ºi aici agresiunea continuã
a vizitatorilor fãrã noimã ºi fãrã bunã creºtere. Frescele din naos au
avut a lupta cu vârfuri de cuþit, cuie, creioane, pixuri ºi alte obiecte
dispuse sã scrijeleze pe trupul marelui voievod, pe gât, pe faþã, pe
veºminte, nume de indivizi ori cupluri, locuri de obârºie, data la care
ºi-au hotãrât, în ctitoria domneascã de la Cozia, sã acceadã la eternitate.

Neagu UDROIU

În curtea Casei Memoriale Nicolae Iorga
S-a nãscut pe 1 iulie 1986,în municipiul
Râmnicu Sãrat din judeþul Buzãu.
În 1999, intrã în Corul Casei de Culturã
Florica Cristoforeanu din Râmnicu Sãrat,
condus de Mariana Popa. Este considerat
unul dintre pionii principali al acestui cor, în
care se adunau cele mai bune voci ale oraºului.
În 2001, Mareº se înscrie la ªcoala Popularã
de Arte din Buzãu, la secþia Canto - muzicã
uºoarã, unde îl are ca profesor pe Sibin
Mangov. În 2004, terminã ªcoala Popularã de
Arte, cu media generalã 10.
Primul festival internaþional la care
concureazã este Blow Music and dance,
la Bistriþa, unde primeºte premiul II.
Palmares artistic:
2006- Premiul I Laleaua de Aur- Piteºti
2006- Premiul I La Sulina.
2006- Premiul II Florentin DelmarFocºani.
2007- Premiul I Laura Stoica- Bucureºti.

Preferi vreun cântãreþ de muzicã uºoarã din
România sau din afarã?
Da. Din punctul meu de vedere, cea mai bunã
voce masculinã de la noi din þarã este a
cantautorului Laurenþiu Cazan, care mi se pare
ºi cel mai mare muzician român în domeniul
muzicii pop. Cea mai bunã voce femininã din
România este ceea a lui Nico. Pe plan
internaþional, sunt douã voci care m-au
impresionat ºi mã impresioneazã în continuare.
Este vorba despre Tom Jones ºi Al Bano.
Ai participat la festivaluri ºi în strãinãtate?
Existã vreo diferenþã între festivalurile cele din
þarã ºi cele din afarã?
Am participat la un singur festival, în
Republica Moldova, care se numeºte Barza de
Cristal, unde am obþinut premiul special.
Neavând o experienþã atât de mare în
festivalurile din strãinãtate, pot spune cã, din
punctul de vedere al spectacolului, în România
existã trei festivaluri net superioare celor din
Republica Moldova. Din celelalte puncte de
vedere nu existã nicio diferenþã.
În afarã de a cânta, mai faci ºi altceva? Ce
îþi place sã faci în timpul liber?
Da. Am o ºcoalã de canto, unde predau, alãturi
de colega mea Alina Roºca, cursuri de: Canto
muzicã uºoarã ºi Artã teatralã (Miºcare scenicã). Mai
sunt ºi membru în juriile unor festivaluri de muzicã

CÃUTAREA ADEVÃRULUI

Prin amabilitatea doamnei Daniela Moraru,
muzeograf coordonator la Muzeul de Etnografie al
Vãii Teleajenului, din Vãlenii de Munte, am avut
ocazia specialã sã cunosc un om aparte. Este vorba
despre domnul profesor Ion Bocioacã. Întâlnirea a
avut loc într-o dimineaþã însoritã, chiar în curtea Casei
Memoriale Nicolae Iorga, din Vãlenii de Munte.
Am primit de la dânsul volumul intitulat
2007- Trofeul Atenþie se cântã din
Inginer
Gheorghe Pãnculescu - legendã ºi
nou!TVR1.
adevãr. Cartea a apãrut la Editura Verus din
2007- Trofeul Student Fest Star- Iaºi.
Bucureºti ºi repune în discuþie, pe parcursul a 141
2007- Trofeul Iulian Andreescu- Drobetade pagini, bogat ilustrate ºi cu numeroase
Turnu Severin.
documente, subiectul legãturii dintre Gheorghe
2008- Trofeul Aurelian AndreescuPãnculescu ºi construcþia Turnului Eiffel, din Paris.
Bucureºti.
Aceastã carte a fost prezentatã ºi în cadrul
2010- Trofeul Mãrþiºor dorohoian- Dorohoi.
Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice care a avut loc
la Vãlenii de Munte cu prilejul marcãrii a 140 de
2010- Premiul I Nufãrul Alb- Tulcea.
ani de la naºterea istoricului de geniu care a fost,
În prezent, Mareº Panã este directorul ªcolii
este ºi o sã rãmânã peste veacuri, Nicolae Iorga.
de Arte Vox Apollo, dar ºi un interpret cu o
Ion Bocioacã a prezentat ºi la Academia
activitate intensã.
Românã, la sesiunea anualã de comunicãri
ºtiinþifice, rezultatul cercetãrilor sale. Dar, sã îl
lãsãm pe profesorul Ion Bocioacã sã vorbeascã
uºoarã pentru copii. Recunosc faptul cã timpul meu despre volumul sãu: Este vorba de o lucrare
liber este foarte scurt. Având doar duminica la apãrutã recent, o carte care suscitã multe pãreri,
dispoziþie ca sã-mi reîncarc bateriile pentru
urmãtoarea sãptãmânã, prefer sã stau în casã sã mã
odihnesc, sã mã uit la televizor, sã stau pe Internet,
iar seara sã ies în oraº la o plimbare, dacã este frumos
afarã, sau în moll la un ceai, un suc, o bere.
Cum te caracterizezi?
Ca orice artist consacrat sau nu, mã consider
ºi sunt un om sensibil, care se ataºeazã uºor de
prieteni, care ajutã chiar ºi când nu poate, un om
optimist, cãruia îi place sã vadã oamenii veseli în
jurul lui, care nu suportã personajele intrigante,
rãutãcioase ºi invidioase. Aceste ultime trei tipuri
de persoane se aflã într-o antitezã totalã cu
persoana mea ºi modul meu de a mã comporta.
Din punctul tãu de vedere, talentul conteazã
la noi în þarã?
În momentul în care un artist(cântãreþ)
evolueazã doar în baruri ºi la nunþi, în timp ce
toate creaturile devin persoane publice, cred cã
rãspunsul se subînþelege.
Care este deviza ta în viaþã?
Ca un rac veritabil ce sunt, deviza mea nu ar
fi putut fi alta decât: Încet, dar sigur.

Dorina PARASCHIV,

Gabriel NÃSTASE

Muzeul Naþional Peleº gãzduieºte expoziþia
temporarã Ferdinand I - Omul ºi Regele, al cãrei
vernisaj a avut loc vineri, 24 iunie. Expoziþia îºi
propune sã dezvãluie marelui public o laturã a
omului Ferdinand, prin intermediul pasiunilor
sale: botanica, bibliofilia, lectura ºi vânãtoarea,
fãrã a neglija nici calitatea sa de monarh, dar ºi
pentru a marca împlinirea a 95 de ani de la
intrarea României în Primul Rãzboi Mondial.
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe
2 septembrie.
Organizatã în douã secþiuni, Ferdinand 
omul ºi Ferdinand  regele, expoziþia reuneºte
piese cu valoare artisticã, istoricã ºi
documentarã, care fac parte din patrimoniul
muzeului gazdã, dar ºi din colecþiile unor muzee

În continuare, profesorul Bocioacã ne
relateazã, în curtea lui Nicolae Iorga: Pe de altã
parte, un film fãcut de o societate din Constanþa
ºi difuzat la postul de televiziune B1, prezintã
turnul românesc din Capitala Franþei. Sigur, ar
fi excepþional. Am ajuns la autorul filmului ºi
l-am întrebat dacã pot sã îl citez în carte. El a
spus nu mã citaþi, nu este adevãrat, am spus doar
aºa, dã bine ca titlu, era frumos, dar nu era
adevãrat.
Apoi, profesorul Bocioacã îmi oferã detalii
reale despre viaþa lui Pãnculescu, cum a ajuns
la memoriile lui Eiffel, la arhitecþi din Franþa.
Nu sunt ºtiri despre Gheorghe Pãnculescu.
Sigur, am fost frustraþi în istorie, cu Paulescu de
exemplu. Dar, am demostrat cã, în cazul lui
Gheorghe Pãnculescu, el nu a fost implicat în
construirea Turnului din Paris.
Tot la Vãlenii de Munte l-am cunoscut pe
profesorul dr. Constantin Pârvu, autorul mai
multor volume despre Enciclopedia plantelor,
lucrare premiatã de Academia Românã.
În total, au fost trei zile foarte pline la Vãlenii
de Munte, unde am participat la Sesiunea
naþionalã de comunicãri ºtiinþifice Rolul
muzeelor memoriale în muzeografia
Româneascã.
Voi reveni aici cu mare plãcere, cât mai
curând. Poate îmi cumpãr chiar o casã la Vãlenii
de Munte, cã este prea frumos.

Aristotel BUNESCU

Ferdinand I
 Omul ºi Regele,
la Muzeul Peleº

Staþi, civilizat, la coadã!
ºi-o sã deschidem! Tranc. Uºa e din nou
închisã ºi la fel de plinã cu anunþuri de
avertizare. Bãtrânelul a rãmas fãrã replicã.
Ceilalþi întorc privirile, stânjeniþi. Evantaiele
improvizate îºi reiau fluturatul, încercând
inutil sã îmblânzeascã aerul încins.
Cele trei minute trec greu. Le urmeazã alte
cinci, la fel de apãsãtoare. Apoi, dintr-o datã,
ca o gurã de aer pentru un aproape înecat,
ghiºeul se deschide. Oamenii aºteaptã cuminþi.
Ajunºi în faþã, unul din doi este anunþat cã
trebuie sã revinã peste o sãptãmânã. Cã
lucrarea nu e gata. Între fericiþii rezolvaþi,
la ieºire, unul din doi dã, invariabil, cu capul
de scara pe sub care trebuie sã treacã ºi pe
care, cu ochii la noua Carte de Identitate, uitã
sã o ocoleascã.
Pentru cã a încercat sã deschidã ghiºeul
cu trei minute mai devreme, bãtrânelul cel
demn ºi-a pierdut rândul ºi trebuie sã ia coada
de la cap. Ultimii veniþi nu-i recunosc
prioritatea. Vocifereazã din nou. Îºi revendicã
dreptul. Mai vechii îl privesc la fel de
indiferenþi, amuzaþi ori plictisiþi. Sâcâitã,
femeia de la ghiºeu strigã la agentul de la
intrare. Apare un ins cu mers legãnat ºi leneº.
Bãtrânul explicã. Dupã mai multe clãtinãri
din cap a nemulþumire, omul legii se rãsteºte
cu autoritate-înþeleaptã ºi spirit civic: Vã rog
sã staþi, civilizat, la coadã!
Bucureºti, iunie 2011. Civilizaþia cozii a
reînflorit.

pro ºi contra. Subiectul este inginerul român
George Pãnculescu, cãruia, un ziarist, cu 40 de
ani în urmã, i-a pus în seamã contribuþia efectivã
la construirea Turnului Eiffel din Paris, la
constuirea cãii ferate Ploieºti-Predeal, 1877 1879, precum ºi la studiile fãcute pentru Podul
de la Cernavodã, construit de Anghel Saligny.
Sublinez cã s-a dat numele sãu unei ºcoli de la
Vãlenii de Munte. Acum, dupã 40 de ani, câþiva
pseudo istorici, preluând acea informaþie
laconicã ºi neadevãratã din 1971, au dat o
cercetare proprie ºi au repus în discutie toatã
aceastã probmemã. Poate este o pãrere, dar are
49 de pagini pe internet, cu peste 200 de trimiteri.
Remarc faptul cã unul dintre ei a fost la Paris ºi
spune cã nu a gãsit nimic în acest sens. Dar, toate
aceste pagini de pe internet, îi pun lui în cãrcã
afirmaþia cã a fost la Paris ºi în timp ce parizienii
au un cult pentru inginerul Gheorghe
Pãnculescu, noi, românii, îl ignorãm. Am avut
marele noroc sã prind un moºtenitor la Bucureºti,
este citat în carte. El a pãstrat numeroase
documente. Punând cap la cap toate aceste
lucruri cu ce am gasit la Paris, dar ºi în þarã, am
ajuns la ideea sã definitivez o carte.

studentã, anul I, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

ÎN RÃSPÃR

Bãtrânelul se agitã iritat, privind cu insistenþã
când ceasul de la mânã (O Pobeda veche ca
victoria asupra fascismului, dar care, iatã,
continuã sã ticãie cu precizie de invidiat, oh, those
russians!), când spre ghiºeul tãiat în uºa de placaj,
plinã de anunþuri avertizatoare, din incinta Secþiei
de poliþiei 12, Biroul Evidenþa Populaþiei.
O mulþime pestriþã transpirã abundent în
cãmãruþa de câþiva metri pãtraþi. Doamnele
îºi fac vânt cu plicurile de acte, domnii bâþâie
din picioare nervoºi, ori dau mãrunt din buze,
în numai de ei ºtiute alinturi.
Coadã la paºapoarte, coadã la cãrþi de
identitate, coadã la cazier. Cozi planificate,
organizate, împãrþite pe zile, pe ore, pe dimineþi
ºi dupã-amiezi, pe depuneri de acte ori ridicãri
de acte etc.
Mai sunt trei minute pânã la 6,30 p.m.
Ora când se va deschide ghiºeul de eliberãri
Cãrþi de Identitate. Bãtrânelul în cauzã se
hotãrãºte brusc, îºi aruncã, demn, spre spate,
o ºuviþã de pãr galben-cãrunt, se îndreaptã
cu paºi fermi spre ghiºeu ºi ciocãneºte de trei
ori. Câþiva colegi de suferinþã îl privesc cu
aproape interes. Alþii, uºor amuzaþi ori
plictisiþi. Spre uimirea tuturor, dupã câteva
clipe uºa se întredeschide: Ce doriþi? Cea care
întreabã pare gata sã apese pe trãgaciul
Kalaºnikovului. Doamnã, mai sunt doar trei
minute,... ºtiþi, stãm în picioare, e tare cald...
nu s-ar putea?... Asta-i culmea!, continuã
vocea þâfnoasã ºi ascunsã. N-avem voie nici
sã mergem la veceu! Aºteptaþi, sã se facã ora

COZIA

prestigioase din capitalã: Muzeul Naþional de
Istorie a României, Muzeul Naþional Filatelic
ºi Muzeul Naþional Militar ,,Ferdinand I.
Turiºtii interesaþi vor putea admira în cadrul
acestei expoziþii temporare mantia regelui
Ferdinand I, copii ale coroanei regale ºi
buzduganului de la încoronare, un tron de la
sfârºitul secolului al XIX-lea, masca mortuarã,
portrete regale, ordine ºi medalii, fotografii de
epocã, trei dintre uniformele suveranului, dar ºi
un valtrap.
Vor putea fi admirate puþinele obiectele
personale ale omului Ferdinand: câteva cãrþi de
botanicã ºi beletristicã, un ierbar din prima
tinereþe, un portret semnat de Argnani, jocul de
ºah ºi cravaºa de cãlãrie. Sunt expuse o serie de
fotografii realizate de regina Maria, care îl
imortalizeazã cu talent în câteva ipostaze ale
vieþii cotidiene: la masa de lucru, în anturajul
familiei sau al prietenilor apropiaþi, în lungile
drumeþii pe potecile pãdurilor de la Sinaia.
Din anul 1997 pânã astãzi, Muzeul Naþional
Peleº a organizat câte douã expoziþii dedicate
urmãtoarelor figuri regale: regina Maria (2000
ºi 2004), regina Elisabeta (1997 ºi 2009), regele
Carol I (2006 ºi 2009) ºi cea mai recentã,
dedicatã regelui Carol al II-lea (2010).
Expoziþia Ferdinand I - Omul ºi Regele poate
fi vizitatã miercuri între orele 11:00  17:00 ºi de
joi pânã duminicã între orele 9:15 ºi 17:00.

Reclame vechi româneºti 1860-1989
Pânã pe 30 iunie 2011 mai puteþi vizita, la
Ceainãria Cãrtureºti, expoziþia multimedia
Reclame vechi româneºti 1860-1989
Expoziþia a fost vernisatã vineri, 10 iunie
2011. La vernisaj au luat cuvântul colecþionarul
Florian Ciobanu ºi Marian Þuþui, director adjunct
al Arhivei Naþionale de Filme din România.
Expoziþia prezintã manifestãri publicitare
româneºti din secolele XIX ºi XX: ziare, broºuri,
obiecte din colecþia Florian Ciobanu, precum ºi
spoturi video din Arhiva Naþionalã de Filme.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
Street Delivery.
Campanii integrate, din 1938, pentru Fabrica
de ciocolatã ºi produse zaharoase Regina Maria
sau pentru faimoasa bere Bragadiru, reclame la

sãpunul Pisica, nectarul Mamaia, dar ºi
scurtmetraje pentru promovarea turismului
românesc (Sighiºoara, Dracula) se vor regãsi în
cuprinsul acestei expoziþii-eveniment. Imaginat ca
un puzzle, demersul îºi propune sã evidenþieze
transformãrile unui domeniu economic ºi cultural
complex.
Colecþia Florian Ciobanu cuprinde mai
multe mii de reclame, publicate în revistele
româneºti de-a lungul unui veac ºi jumãtate,
din jurul anului 1840 - începând cu Albina
româneascã (1843) a lui Gheorghe Asachi ºi
cu Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã
(1850), trecând prin Diarulu Buciumulu (18631864), Românulu (1863), Trompeta Carpaþilor
(1874) ºi Resboiul (1877) - pânã în 1990.

Reflecþii sãptãmânale

Groapa lui Thales
Cei care vor sã arate cã filosofia nu este în mãsurã
sã dea seama de aºa numitele realitãþi ale vieþii,
amintesc un episod anecdotic din viaþa lui Thales
din Milet: în timp ce se plimba cercetând stelele
a cãzut într-o groapã ºi a început sã strige dupã
ajutor. Bãtrâna servitoare care îl însoþea a gãsit
atunci de cuviinþã sã-l apostrofeze astfel: Cum
vrei sã ºtii ce e în cer dacã nu eºti în stare sã vezi
ce-i la picioarele tale.
Imaginea înþeleptului cu mintea rãtãcitã printre
nori s-ar potrivi mai bine celor care abandoneazã
lumea ºi nu celor care se retrag în strãfundurile
ei pentru a-i lãmuri temeiurile.
Resorturile palpabilului nu au densitatea
concretului, refuzându-se atingerii pentru a se dãrui cu voluptate necuprinderii gândului.
Din lumea de înþeles îºi deapãnã contururi întreguri ce se vãd, aºa cã fiinþa plinã se adunã-n precedent.
De-aceea mi se pare cã slujnica isteaþã este scoasã din groapã de Thales, din ... adânc.

Alexandru LUCINESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Festivalul de Film
de la Bruxelles

Judo:

Corina Cãprioriu,
aur la Grand Slam-ul
din Brazilia

Corina Cãprioriu a cucerit medalia de aur
la Grand Slam-ului de judo de la Rio de
Janeiro (Brazilia), la categoria de 57 de
kilograme. Tricolorii au câºtigat o medalie ºi
la masculin, Costel Danculea obþinând bronzul
la 73 de kilograme.
În vârstã de 28 de ani, Corina Cãprioriu
europeanã, mondialã ºi olimpicã.

 Bunã ! Ce faci?

Filmul românesc Bunã ! Ce faci?,
în regia lui Alexandru Maftei, film în
care unul dintre rolurile principale
este interpretat de Dana Voicu, cadru
didactic la Facultatea de Arte din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, este
prezentat în competiþia Festivalului
de Film de la Bruxelles, care are loc
este multiplã campioanã între 22 ºi 29 iunie. Festivalul
programeazã 50 de filme ºase secþiuni

Medalii
la
Cupa Mondialã
Alina Dumitru ºi Dan Fâºie au
obþinut medaliile de argint la
Cupa Mondialã de Judo
de la Sao Paolo.
Delegaþia României a mai cucerit
douã distincþii:
Andreea Chitu
ºi Costel Danculea - bronz.

CE de Box:

Rãzvan Andreiana (56 kg)
ºi Mihai Nistor (+91 kg)
medalii de bronz
Rãzvan Andreiana (categoria 56 de kg) ºi
Mihai Nistor (categoria +91 de kg) au
obþinut la Campionatul European de Box
(care s-a desfãºurat la Ankara) medaliile
de bronz.

Medalii pentru sportivii români
la CE de kaiac-canoe
Liviu Alexandru Dumitrescu ºi Victor Mihalachi au devenit campioni
europeni la C2-500 metri ºi au obþinut medaliile de bronz la 1000 de
metri. Iosif Chirilã a fost medaliat cu argint în proba de 1.000 metri.
Echipajul de kaiac patru a urcat pe poziþia a treia a podiumului, la 1000
de metri. Iulian ªerban a obþinut medalia de aur în proba de K1 200 m,
din cadrul întrecerilor rezervate persoanelor cu dizabilitãþi, incluse în
programul Campionatelor Europene de kaiac-canoe de la Belgrad.
Campion european ºi mondial în 2010, Iulian ªerban ºi-a apãrat titlul
continental la K1 200 m, dupã o cursã pe care a dominat-o în a doua parte,
câºtigând cu o jumãtate de barcã în faþa austriacului Marcus Swoboda.
Iulian ªerban, 26 ani, ºi-a pierdut piciorul drept într-un accident de
tren în urmã cu cinci ani. El va putea concura la Jocurile Paraolimpice
din 2016, când proba lui va fi inclusã în program.

oficiale. A noua ediþie marcheazã
debutul colaborãrii între Flagey ºi
Palatul de Arte Frumoase (BOZAR)
ºi va aduce pe scena ambelor instituþii
culturale belgiene mari actori,
regizori ºi producãtori europeni.
Bunã ! Ce faci? a avut premiera
în România în martie ºi este
povestea unei cãsnicii de 20 de ani
între Gabriel ºi Gabriela, care nu
mai simt nicio atracþie unul faþã de
celãlalt. Sã fie asta tot ce viaþa le
mai poate oferi? Dupã ce îºi petrec
câteva nopþi comunicând pe Internet
cu un necunoscut, amândoi se
îndrãgostesc - fãrã sã ºtie cã, de fapt,
s-au gãsit tot unul pe celãlalt.

Muzica în sânge
de Alexandru
Mavrodineanu,
premiat la
Festivalul
Norvegian de
Scurtmetraj
Filmul Muzica în sânge a fost
desemnat cel mai bun film
internaþional la recent încheiatul
Festival Norvegian de Scurtmetraj,
desfãºurat în oraºul Grimstad, între
15 ºi 20 iunie. Regizorul
Alexandru Mavrodineanu a fost
prezent la festival ºi a ridicat
trofeul The Golden Chair în cadrul
ceremoniei care a avut loc.
Motivaþia juriului a fost
urmãtoarea: Nu multe filme spun
lucruri pozitive despre natura
umanã. Câºtigãtorul trofeului The
Golden Chair o face în cea mai
purã formã. Un film emoþionant,
deºi nesentimental, despre relaþia
dintre tatã ºi fiu.
Scurtmetrajul Muzica în sânge a
concurat în competiþia internaþionalã
alãturi de alte 27 de filme din 19 þãri.

Alexandra Stan pe locul întâi
în Billboard Hot Dance Airplay
Alexandra Stan este cel de-al treilea artist român care intrã în
topul Billboard Hot Dance Airplay, dupã ce Inna ºi Edward Maya
au reuºit sã ajungã, anul trecut, pe prima poziþie a clasamentului,
informeazã bestmusic.ro.
Piesa Mr. Saxobeat a fost listatã în Hot Dance Airplay pe 28
mai ºi a ocupat prima poziþie în ultimele cinci sãptãmâni.

Popasuri culturale

Premierã pentru publicitatea româneascã:

Douã Mari Premii pentru McCann Erickson

O agenþie româneascã a reuºit, în
premierã, sã câºtige douã Mari Premii
la cel mai important festival
internaþional de publicitate - Cannes
Lions. Campania Noul Rom
(American Rom) a adus, luni seara,
agenþiei McCann Erickson Marele
Premiu la secþiunile Direct Lions ºi
Promo&Activation Lions, secþiuni în
care a înregistrat mai multe
nominalizãri ºi câte un Gold Lion.
Aceeaºi campanie a adus McCann ºi
doi Lei de bronz la secþiunea PR Lions,
potrivit unor reprezentanþi ai agenþiilor
româneºti prezenþi la galã de premiere.
Contactat luni seara de
HotNews.ro, Adrian Boþan de la
McCann Erickson a spus cã nu a
putut fi prezent la galã de premiere,

prezent la Cannes Lions, a spus: Ne
bucurãm pentru McCann - au avut
douã Golduri la Direct, respectiv
Promo Lions, ambele transformate în
Grand Prix. Au avut un Gold la
fiecare dintre cele douã categorii ºi,
în plus, douã Bronze la secþiunea PR.
din cauza unei întârzieri a zborului Felix Tãtaru a precizat cã o campanie
cãtre Cannes. El a afirmat cã este înscrisã de GMP/Webstyler la
vorba despre cea mai bunã secþiunea PR Lions ºi inclusã pe listã
performanþã de pânã acum pentru o scurtã nu a fost premiatã.
Prin campania Noul Rom,
agenþie din Europa Centralã ºi de Est
ºi cã el crede cã aceasta campanie McCann Erickson a urmãrit sã
va mai câºtiga ºi alte premii la ediþia trezeascã patriotismul reactiv al
din 2011 a festivalului de publicitate romanilor. Batonul a fost îmbrãcat
Muzeul Naþional de Istorie a României. Un muzeu de istorie clãdit pe
Cannes Lions, care se desfãºoarã într-un ambalaj american, dupã
care a revenit la vechiul ambalaj un loc plin de istorie: în secolul al XVII-lea, aici se aflau casele marelui
sãptãmâna aceasta la Cannes.
Felix Tãtaru, director al agenþiei tricolor. Acþiunea a declanºat agã Constantin Bãlãceanu. Case pe locul cãrora domnitorul Constantin
GMP ºi preºedinte IAA România, proteste pe Facebook ºi în alte medii. Brâncoveanu a construit un mare han, ce i-a purtat numele (Hanul
Constantin Vodã). Incendiul din anul 1847, care a cuprins o mare parte din
oraº, a distrus ºi hanul, peste ruinele acestuia, edilii oraºului hotãrând sã
înalþe Palatul Poºtelor. Construcþia acestuia a debutat în anul 1894 ºi avea
sã dureze vreme de ºase ani. Conceput în stil neoclasic, dupã planurile arh.
Alexandru Sãvulescu, Palatul Poºtelor are o faþadã principalã cu trepte pe
toatã lungimea ei ºi un portic susþinut de 10 coloane dorice. Extremitãþile,
formate din douã volume proeminente, sunt înãlþate ºi acoperite de câte o
cupolã. Poºta centralã a oraºului a funcþionat aici pânã în anul 1970, când
au fost demarate lucrãrile de renovare a clãdirii ºi de amenajare a Muzeului
În cadrul proiecNaþional de Istorie al R.S. România. Iniþial, muzeul trebuia sã fie deschis
tului Diversidade
pentru public în 1971, pentru a se marca cei 50 de ani de la fãurirea Partidului
Europeia, Museu de
Comunist Român. Din pãcate, la previzionare, Nicolae Ceauºescu nu a
Arqueologia
e
fost încântat ºi a ordonat o nouã organizare a muzeului. Acest lucru a
presupus decalarea cu un an a deschiderii muzeului. Pe 8 mai 1972, Muzeul
În perioada 17 iunie - 26 august 2011, Etnografia do Distrito
Naþional de Istorie îºi deschidea porþile pentru public. În cele 60 de sãli,
Institutul Cultural Român de la Varºovia de Setúbal gãzduieºte,
care însumau 8.000 mp, erau reunite un numãr de 678.579 de obiecte, din
organizeazã, în colaborare cu Galeria în perioada 24 iuniecare 78.580 erau obiecte arheologice, 183.714 obiecte de istorie, 333.511
Zona din £ód, expoziþia româneascã 10 septembrie 2011, o
obiecte numismatice, 605 volume ºi 80.200 de timbre.
de artã contemporanã Eu muncesc. Eu expoziþie de picturã a
produc. Eu controlez., în cadrul cãreia artistei Silvia Pintilie.
Un monument aparte: Columna lui Traian
Silvia Pintilie este
vor fi prezentate lucrãri ale artiºtilor
Astãzi, Muzeul Naþional de Istorie a României se aflã într-un vast proces
români Matei Bejenaru, Florin Bobu, membrã a Uniunii
de organizare ºi consolidare. În ciuda acestui impediment, pentru public au
Alexandru Grigoraº, Lavinia German, Artiºtilor Plastici din România ºi absolventã a studiilor universitare ºi masterale fost menþinute deschise douã expoziþii permanente, ºi anume: Tezaurul Istoric
Bogdan Vatavu ºi Andrea Faciu. la Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti, clasa profesor Ion Stendl, a unui ºi Lapidarium. Vedeta acestuia din urmã este copia Columnei lui Traian.
Expoziþia, al cãrei curator este Livia master în filosofie aplicatã ºi management cultural la Universitatea Al. I. Cuza Puþini ºtiu cã aceastã copie, deºi a fost realizatã în timpul celui de-al Doilea
Pancu, abordeazã conceptul de din Iaºi ºi beneficiarã a doua burse de studii în Italia, la Accademia di Belle Rãzboi Mondial, a venit în þarã abia în iunie 1967. Întrucât, la acea vreme,
muncitor din punctul de vedere al Arti di Macerata ºi Accademia di Belle Arti di Torino.
Palatul Poºtelor nu era transformat în muzeu de istorie, Columna a intrat în
specificitãþii unei practici artistice
Artista se remarcã atât la nivel naþional, prin participarea la numeroase patrimoniul Muzeului Satului ºi a fost expusã în cadrul Muzeului de Istorie a
individuale. În cadrul ei sunt prezentate, expoziþii itinerante ºi saloane de artã (Bucureºti, Iaºi, Cluj, Timiºoara), Partidului Comunist. Dupã înfiinþarea Muzeului Naþional de Istorie a
printre altele, lucrãrile video Looking în galerii de renume (UnaGaleria, Centrul Artelor Vizuale - Cãminul României, în curtea interioarã a vechiului Palat al Poºtei s-a construit un
for Caslav ºi From Afar/De departe de Artei), cât ºi internaþional, lucrãrile sale fiind prezente pe simezele spaþiilor corp de clãdire modern, menit sã adãposteascã Lapidarium ºi, implicit, copia
Matei Bejenaru, Touching the City, No.1
expoziþionale din Hong Kong, Italia, Franþa, Portugalia, Serbia, Suedia, Columnei lui Traian. De jur împrejurul acesteia, pe cele douã niveluri, sunt
(Iaºi) ºi Sketch for a Caught Vision de
expuse monumente greceºti, romane ºi medievale. La câþiva metri de acestea,
Andrea Faciu, Pegas de Alex Grigoraº, Ungaria sau Austria. Pânã în prezent, artista a realizat mai mult de zece se aflã una dintre cele mai importante piese de patrimoniu a României, ºi
expoziþii
personale.
Lavinia German ºi Bogdan Vatavu,
Parcursul creativ al Silviei Pintilie este recunoscut ºi apreciat cu ocazia a anume: Tezaurul Istoric. Pentru a ajunge la acesta, vizitatorul trebuie sã treacã
Galeria Gheorghe Petraºcu, Tecuci,
printr-un mic hol, în care sunt expuse ordine ºi medalii primite de o serie de
mai
mult de treizeci de concursuri de artã vizualã naþionale ºi internaþionale.
2011 de Florin Bobu.
personalitãþi de calibru ale istoriei noastre naþionale, dintre care amintim pe
prim-ministrul Armand Cãlinescu - Ordinul Militar ºi Ospitalier Sf. Lazãr
de Ierusalim, diplomatul Nicolae Titulescu - Gradul de Mare Cruce, mareºalul
Ion Antonescu - Marea Cruce de Aur a ordinul Vulturul German.
Cloºca cu puii de aur
Cu ocazia Întâlnirii Forumului Arhitecþilor
În spatele uºii de securitate, se aflã ceea ce a mai rãmas din faimosul
de la Marea Neagrã 2011, la invitaþia Tezaur de la Pietroasa. Descoperit întâmplãtor în anul 1837, Cloºca cu
 Concert extraordinar
Institutului Cultural Român din Istanbul ºi a puii de aur, cum a fost denumit Tezaurul de la Pietroasa, cuprindea 22
obiecte, din care 10 au fost pierdute. Celelalte 12 au fost grav deteriorare
Dan Grigore - Misha Katz la Chiºinãu Organizaþiei Arhitecþilor din România, în de
perioada 16-30 iunie a.c., Petruþ Cãlinescu înainte de a intra în proprietatea statului, în anul 1838. Meritã menþionat
expune, în cadrul expoziþiei-eveniment faptul cã tezaurul a devenit celebru încã de la descoperire ºi a fost expus
În perioada 21 iunie - 6 iulie 2011, Alianþa Francezã din Arhitectura Balcanicã, proiectul Around the în pavilionul românesc din cadrul Expoziþiei Universale de la Paris din
Republica Moldova organizeazã cea de a IX-a ediþie a Black Sea, realizat împreunã cu jurnalistul anul 1867, precum ºi în alte mari muzee europene. Ce a urmat apoi este
Festivalului internaþional Nopþile Pianistice din Moldova - ªtefan Cândea. Organizaþia Arhitecþilor din demn de filmele poliþiste. Astfel, în decurs de nouã ani, tezaurul a fost
Marea Neagrã. Ediþia din acest an este una din cele mai România (OAR) asigurã din 2009 preºedinþia furat ºi a trecut printr-un incendiu. Aceste douã evenimente ºi-au pus
bogate, participând 16 soliºti din Franþa, Germania, România, Forumului, context în care în acest an are loc amprenta asupra tezaurului, în aºa fel încât a trebuit sã fie restaurat. Acest
Moldova, Ucraina, Statele Unite ºi Belarus.
Conferinþa de Arhitecturã Balcanicã, tradiþie lucru avea sã se întâmple în 1886, când Cloºca cu puii de aur a fost
Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la datând din 1960, dar întreruptã în anii 90, restauratã în forma actualã de cãtre orfevrierul berlinez Paul Telge. Un
Chiºinãu este partener în cadrul acestei manifestãri de þinutã, revitalizatã, în 2004, la Sofia ºi reluatã, anul alt moment foarte important al biografiei tezaurului este anul 1917, când,
susþinând prezenþa României la festival. Cu concursul ICR acesta, la Istanbul. Sub titlul Arhitecturã ºi împreunã cu tot tezaurul României, este trimis spre pãstrare la Moscova.
De acolo el s-a întors abia în 1956, când Uniunea Sovieticã a restituit
Chiºinãu, Festivalului internaþional Nopþile Pianistice din
Dezvoltare Urbanã în Balcani, conferinþa României tezaurul artistic trimis în timpul Primului Rãzboi Mondial.
Moldova - Marea Neagrã se bucurã de prezenþa marelui
gãzduieºte douã sesiuni: Istorie Comunã,
pianist Dan Grigore.
Bijuteriile Casei Regale
Identitate ºi Culturã în Balcani ºi Practici de
Dan Grigore are o senzaþionalã clasã mondialã!, cu
Alãturi de Cloºca cu puii de aur, expoziþia Tezaur Istoric a Muzeului
Arhitecturã
ºi
Dezvoltare
Urbanã
în
Balcani.
aceastã frazã începe prezentarea artistului român, ziarul Kleine
Naþional de Istorie mai cuprinde ºi o colecþie foarte diversificatã de bijuterii
Around the Black Sea a fost finalizat în
Zeitung din Viena. Nãscut la Bucureºti, în familia unui ofiþer
ale Casei Regale româneºti. Dintre acestea, în centrul atenþiei se aflã coroanele
aviator de elitã, Dan Grigore a debutat la 14 ani într-un concert 2010 cu sprijinul Trustului Mãrii Negre pentru regale ale regilor ºi reginelor care s-au aflat la un moment dat pe tronul
Cooperare Regionalã, un proiect Marshall Regatul României. Dintre acestea, cea mai expresivã este coroana regelui
cameral Enescu, alãturi de soliºti consacraþi ai timpului.
Este câºtigãtor al Concursului Naþional George Enescu Fund. Cei doi iniþiatori au parcurs 13 000 de Carol I, datoritã faptului cã a fost confecþionatã, la Arsenalul Armatei Românei,
1960, laureat al Concursurilor Internaþionale George Enescu kilometri în jurul Mãrii Negre, surprinzând în din þeava unui tun capturat la Plevna în timpul Rãzboiului de Independenþã
fotografie ºi text crâmpeie de viaþã, dar ºi (1877-1878). Motivul pentru care regele Carol I a ales sã-ºi facã coroana din
1961 ºi 1967 ºi Montreal 1968.
Profesor la Conservatorul din Bucureºti între 1967  1979, moduri de locuire de pe litoralul Mãrii Negre. oþelul tunului capturat este foarte simplu: câºtigarea independenþei României,
revine, la cererea studenþilor, ca profesor la catedra de pian a Proiectul prezentat la Istanbul conþine 46 de jertfã a întregului popor, reprezintã cea mai mare realizare a regelui Carol I.
instantanee din Bulgaria, Turcia, Georgia,
Universitãþii de Muzicã Bucureºti (pânã în 2001).
Conferinþe, exponate ºi expoziþii
Dan Grigore a cântat în cele mai importante sãli de Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina,
În holul principal de la intrarea în muzeu, se þin, periodic, conferinþe ºi
concerte din lume, a susþinut masterclass-uri ºi conferinþe în Republica Moldova ºi România, care constituie expoziþii temporare, cele mai recente fiind conferinþa 70 de ani de la
Marea Britanie, Japonia, Italia ºi este frecvent invitat în jurii tot atâtea piese ale unui puzzle cultural al Mãrii deportãrile din Basarabia ºi Bucovina de Nord din 12-13 iunie 1941 ºi
Negre. Proiectul se alãturã altor douã expoziþii, expoziþiile 70/80. Tinereþea noastrã ºi, respectiv, Colecþie de copilãrii 
ºi festivaluri internaþionale de prestigiu.
În cadrul Nopþilor Pianistice din Moldova - Marea Arhitectura Sustenabilã în Europa (pregãtitã expoziþie temporarã de jucãrii de colecþie ºi istorice. Totodatã, în holul central,
Neagrã, maestrul Dan Grigore urmeazã sã susþinã un concert de Consiliul European al Arhitecþilor) ºi Muzeul Naþional de Istorie a României a început sã organizeze o serie de
alãturi de Misha Katz, la Sala cu Orgã din Chiºinãu, în data Arhitecturã ºi Dezvoltare Urbanã în Balcani micro-expoziþii intitulate Exponatul lunii, expoziþii în cadrul cãrora vor fi
de 6 iulie 2011, la ora 19.00
(prezentatã de Camera Arhitecþilor din Turcia). prezentate o serie de obiecte din colecþiile MNIR. Dupã coroana regelui
Carol I, exponatul lunii iunie este reprezentat de noile piese dacice adãugate
Tezaurului Istoric al României. Concret, este vorba despre cea de-a
treisprezecea brãþarã de aur dacicã din zona Sarmizegetusei Regia, douã
umbo-uri de scut de paradã din fier ºi 229 de monede de argint dacice de tip
Koson ºi stateri de tip Lysimachos, emiºi la Tomis ºi Callatis, recuperate în
prima jumãtate a lunii mai a acestui an de autoritãþile statului român din
Germania.
Unde se aflã Muzeul Naþional de Istorie a României?
Muzeul Naþional de Istorie a României se aflã în Bucureºti, sectorul
3, Calea Victoriei, nr. 12 ºi se poate vizita, pe perioada verii, de miercuri
pânã duminicã, între orele 10:00 ºi 18:00. Accesul în muzeu este gratuit
în data de 26 din fiecare lunã.
Gance), personajele centrale ale a lui Napoleon, care, încercând sã
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Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

MÃREÞIA LIMBAJULUI CINEMATOGRAFIC

Silviu ªERBAN
Ceea ce face din pelicula lui
Abel Gance o capodoperã nu este
subiectul ei, ci modul în care acesta
este exprimat utilizându-se tehnica
cinematograficã la îndemânã,
specificã perioadei respective.
Napoleon fusese conceput ca primã
parte a unei serii ce urma sã prezinte
biografia marelui om de stat
francez. Deºi filmul în întregime
include elemente artistice deosebite
din punct de vedere al construcþiei
cinematografice, Gance aduce
totuºi ºi ceva cu totul ºi cu totul nou.
Este vorba de procedeul
poliviziunii, pe care regizorul

francez îl utilizeazã în proiecþia rolei
finale, cãutând sã ofere o încheiere
impresionantã a creaþiei sale.
Versiunea iniþialã nu a fost însã
proiectatã decât de câteva ori dupã
lansarea filmului. Datoritã
dificultãþilor de prezentare a pãrþii
finale, ce includea ansamblul de trei
imagini proiectate simultan,
distribuitorii au modificat aceastã
porþiune, pãstrând doar imaginea din
centrul tripticului ºi eliminând prin
aceasta procedura poliviziunii.
Procesul de restaurare a întregului
film ºi în special a pãrþii finale
originale a fost deschis de cineastul
ºi istoricul de film Kevin Brownlow
în anii 70, prima versiune restauratã
a lui Napoleon apãrând în 1980, cu
o coloanã sonorã creatã de Carl
Davis, ce includea pãrþi bune din
simfoniile lui Mozart ºi Beethoven.
Pornind de la aceastã variantã,
studioul lui Francis Ford Coppola ºi
George Lucas, American Zoetrope,
realizeazã cea mai cunoscutã
versiune a filmului lui Gance, cu
muzica realizatã de Carmine
Coppola ºi având 235 de minute.
Structura scenariului include ca
pãrþi principale: 1) episodul
desfãºurat la Brienne-le-Château,

academia militarã unde adolescentul
Napoleon (Vladimir Roudenko)
conduce o bãtãlie cu bulgãri de
zãpadã, prilej cu care se face
remarcat; 2) Napoleon ºi Revoluþia
francezã, în care Gance mixeazã
perioada revoluþionarã, luând
cunoºtinþã cu Robespierre (Edmond
Van Daële), Danton (Alexandre
Koubitzky) ºi Marat (Antonin
Artaud), cu episodul conflictului din
Corsica, tãrâmul natal al personajului
central, dintre Napoleon (Albert
Dieudonné) ºi forþele politice locale
ataºate puterilor strãine, spaniole,

Napoleon

(Abel Gance, 1953)
italiene ºi engleze; 3) Asediul Toulonului, ocazie cu care Napoleon se
remarcã ºi în bãtãliile reale, devenind
principalul artizan al înfrângerii
britanicilor; 4) Teroarea, perioadã
tulbure dominatã de rãzbunãri,
revanºe ºi crime ordonate în numele
Revoluþiei, simbolul acestei pãrþi
constituindu-l imaginea ghilotinei,
iar, Robespierre ºi Saint-Just
(interpretat chiar de regizorul Abel

terorii, în aceastã perioadã Napoleon
ajungând în închisoare, la fel ca
viitoare sa soþie, Josephine de
Beauharnais (Gina Manes);
5) Thermidor, parte ce cuprinde
îndepãrarea celor doi capi ai terorii,
Robespierre ºi Saint-Just, eliberarea
lui Napoleon ºi a Josephinei, ºi
expediþia condusã de Napoleon pe 13
Vendémiaire împotriva regaliºtilor;
6) ultima parte, intitulatã Reacþia,
include, pe lângã episodul consumat
între Napoleon ºi Josephine ºi
finalizat cu mariajul acestora, ºi
partea de încheiere, realizatã prin
intermediul poliviziunii, ce prezintã
debutul campaniei napoleoniene din
Italia.
Tehnic, filmul este realizat
excepþional. În primele pãrþi abundã
supraimpresiunile, creând o
simbolisticã specialã. Cea mai
relevantã scenã din aceastã
perspectivã este constituitã din
suprapunerea imaginii ghilotinei
peste tabloul uneia dintre întâlnirile
Convenþiei, atunci când Robespierre
cere acuzarea publicã a girondinilor,
sugerându-se viitoarea teroare ce va
sã vinã. Întâlnirea în cauzã este
montatã în paralel cu scena pe ocean

scape de urmãritorii sãi corsicani, se
aventureazã în larg pe o barcã,
folosind ca velã drapelul naþional.
Furtuna, ce agitã apele oceanului ºi,
odatã cu acestea, barca tânãrului
militar, este transpusã de Abel Gance
ºi în cadrul întâlnirii din Convenþie,
unde agitaþia stârnitã de discursul lui
Robespierre este înfãþiºatã imagistic
prin miºcãri legãnate ale camerei,
similar celor ale bãrcii prinse în
mijlocul furtunii pe apele oceanului.
De o construcþie excelentã
beneficiazã ºi episodul asediului
Toulon-ului, în special finalul
acestuia, unde Gance, printr-un
flash-back inspirat, aduce în
comparaþie bãtãlia cu bulgãri de
zãpadã de la Brienne cu cea de
asediere a oraºului provensal,
ambele soldându-se cu victoria
încununatã cu lauri a lui Napoleon.
Cât priveºte partea finalã, pe care
regizorul o prezintã prin procedeul
poliviziunii, aceasta include episodul
inspecþiei trupelor de cãtre
proaspãtul comandant al campaniei
de cucerire a Italiei, marºul de luptã
al ostaºilor francezi, atacul de la
Montenotte, urmat de marºul
victorios, totul încheindu-se la

popasul de la Montezemolo, o scenã
lucratã stilistic exemplar, dacã ar fi
sã amintim doar imaginea în triptic
a vulturului, personificare a marelui
comandant francez, simbol al
curajului, dârzeniei ºi al aspiraþiei
cãtre înãlþimi ameþitoare, sau tonarea
celor trei imagini în tuºe albastrualb-roºii, culorile Franþei, pe coloanã
sonorã oferitã de Marseillaise.
* * *
Urmeazã o producþie sovieticã
din 1957, Letyat zhuravli (Zboarã
cocorii), regizatã de georgianul
Mihail Kalatozov ºi premiatã la
Cannes cu Palme dOr.

Foto ºi text:
Mihãiþã ENACHE
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13:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
LUNI  27 iunie 2011
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:00 Promo USH
Spiru Haret*
06:05 Comorile oraºului (r)
16:30 Scrisori de acreditare.
06:30 Deutsche Welle (r)
Emisiune de Mihaela Mihailide (r)
07:00 Grãdina cu statui (r)
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
08:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Spiru Haret*
08:30 Atelier tv studenþesc (r)
18:30 Noi consumatorii.
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
19:00 În cãutarea folkului pierdut.
Spiru Haret*
Emisiune de Maria Gheorghiu (r)
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
11:20 Teleamfiteatrul Universitãþii
Marinescu Simona ªerban
Spiru Haret*
21:00 Academica  Economia pentru cine?
13:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin 22:00 O lume piperatã. Emisiune de Viorel Popescu
Dumitrache la dispoziþia dvs.
22:30 Deschide cartea (r)
14:58 Promo USH
23:00 Film documentar  Globe spin
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
23:30 ªlagãr fix.(r)
Spiru Haret*
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
16:30 Mioriþa (r)
Spiru Haret* (r)
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
03:00 Ani de liceu (r)
Spiru Haret*
03:30 Casã dulce (r)
18:30 Românul, cetãþean european.
04:30 Scrisori de acreditare (r)
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
05:00 Academica  Economia pentru cine? (r)
19:00 Cãlãtori în timp. Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
JOI  30 iunie 2011
Marinescu Simona ªerban
06:00 Promo USH
21:00 Academica  ªtiinþã.
06:10 Contrapunct (r)
Emisiune de Alexandru Mironov
07:00 TVRM-edicina (r)
22:00 Lumea sporturilor.
08:00 Noi consumatorii (r)
Emisiune de Cristina Matei
08:30 Lauri pentru liceeni.
22:30 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
23:00 Film documentar  Tehnologia azi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
23:30 ªlagãr fix (r)
Spiru Haret*
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Spiru Haret* (r)
11:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
03:00 Ecumenica (r)
Spiru Haret*
04:00 Românul, cetãþean european (r)
13:00 La hanul morãriþei.
04:30 Lumea sporturilor (r)
Emisiune de Paulina Irimia
05:00 Cãlãtori în timp (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
MARÞI  28 iunie 2011
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:00 Promo USH
Spiru Haret*
06:05 Contrapunct (r)
16:30 Din sãlile de concert. Realizator Mihai Darie
07:00 TVRM-edicina (r)
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
08:00 Românul, cetãþean european (r)
Spiru Haret*
08:30 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
18:30 Circulaþi, vã rog. Emisiune de Cãtãlina Barbu
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 19:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Florin Rotaru
Spiru Haret*
20:00 Lumea vãzutã de aproape.
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Neagu Udroiu
11:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
21:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
Spiru Haret*
22:00 O lume piperatã. Emisiune de Viorel Popescu
13:00 Invitatul de la ora 13.
22:30 Maºina timpului.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Cristian Român (r)
14:00 Academica - ªtiinþã ºi spiritualitate
23:00 Film documentar  Innov8
Emisiune de Alexandru Mironov
23:30 ªlagãr fix (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
16:30 Panteon (r)
03:00 Lauri pentru liceeni (r)
17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
03:30 La hanul morãriþei (r)
Spiru Haret*
04:30 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
18:30 Un rãspuns pentru fiecare.
05:30 Maºina timpului (r)
Emisiune de Simona ªerban
19:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
VINERI  1 iulie 2011
20:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniºi 06:00 Promo USH
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
06:10 Agricultura ºi alimentaþia (r)
22:00 O lume piperatã.
07:00 TVRM-edicina (r)
Emisiune de Viorel Popescu
08:00 Gândeºti, deci exiºti (r)
22:30 Cronica scepticului.
08:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Cristian Român
Emisiune de Mugur Popovici
23:00 Film documentar  Tehnologia azi
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
23:30 ªlagãr fix (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
03:00 Invitatul de la ora 13 (r)
11:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
04:00 Nocturna (r)
Spiru Haret*
05:00 Nimic fãrã lege (r)
13:00 Nocturna (r)
14:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
MIERCURI  29 iunie 2011
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:00 Promo USH
Spiru Haret*
06:10 Cãlãtori în timp (r)
16:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
07:00 Istoria cu învãþãturã (r)
Emisiune de Mioriþa Got
08:00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
08:30 Ani de liceu. Emisiune de Denisa ªerban 17:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
09:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
18:30 Virtuþi ºi vicii.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Spiru Haret*
19:00 Viaþa ca un spectacol.
11:00 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Viorel Popescu
11:20 Teleamfiteatrul Universitãþii
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Spiru Haret*
Marinescu Simona ªerban

TVRM Educaþional

21:00 Grãdina cu statui. Emisiune de Neagu Udroiu
22:00 O lume piperatã. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
23:00 Film documentar  Minunile lumii
23:30 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
LUNI  VINERI
03:00 Performeri în arenã (r)
07.00-10.00
03:30 Atelier tv studenþesc (r)
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
04:00 Virtuþi ºi vicii (r)
04:30 Viaþa ca un spectacol (r)
Realizator: Tiberiu Ursan
05:30 Cafe concert (r)
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
SÂMBÃTÃ  2 iulie 2011
Realizator: Robert Tache
06:00 Promo USH
06:10 Contrapunct (r)
13.00-16.00
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
CUTIA PANDOREI
08:00 Circulaþi, vã rog (r)
Realizator: Kristine
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
Spiru Haret*
LA ORA 13
10:30 Academia copiilor. Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Film documentar  Buddha pe muntele sfânt Realizator: Sorin Lupaºcu
12:30 Magazin de weekend.
16.00-19.00
Emisiune de Marius Voicu
FRESH NEWS
12:57 Promo
Realizatori: Otilia Zamfir
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Virtuþi ºi vicii.
19.00-22.00
Emisiune de Alexandru Lucinescu (r)
DESTRESEARA
14:30 Adevãratele stele.
Realizator: Maria Ilie
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
22.00-23.00
16:00 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu Luni-Joi MUZICÃ
16:30 Maºina timpului.
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
Emisiune de Cristian Român (r)
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23.00-24.00
18:30 Cinefilia. Emisiune de Daniel Paraschiv
Luni-Joi CAFE NOCTURN
19:30 Am venit cu drag la voi.
Realizator: Luminiþa Bondrea
Emisiune de Georgel Nucã
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
21:30 Film artistic  Adio arme (SUA)
Realizatori: Otilia Zamfir
Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi
02.00-07.00  NIGHT FEVER
vizionat de copii cu acordul pãrinþilor;
Film artistic (1932); Genul: dramã; Regia: Frank Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Borzage; Din distribuþie: Gary Cooper; Helen Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Hayes; Descriere: povestea de dragoste dintre
lt. Henry ºi asistenta Catherine Barkley în timpul Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
primului rãzboi mondial; Acþiunea are loc în Realizator: Robert Tache
Italia; Cei doi se îndrãgostesc ºi nimic nu-i poate
02.00-07.00  NIGHT FEVER
opri pentru a fi împreunã.
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
23:00 Cum vã place. Emisiune de Viorel Popescu Realizator: Marru
00:00 Magazin de week-end (r)
01.00-07.00  NIGHT FEVER
00:30 En garde (r)
01:30 Adevãratele stele (r)
03:00 Ieri ºi azi (r)
03:30 Maºina timpului (r)
04:00 Cinefilia (r)
05:00 Cum vã place (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE
- STUDENT FM

DUMINICÃ  3 iulie 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 surprize.
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 Maºina timpului. 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)

Opinia naþionalã: Dacã ar fi sã
daþi o definiþie comunismului, care
ar fi aceea?
Alexandru Matei: Nu pot sã
dau o definiþie comunismului
pentru cã existã niºte impulsuri
ideologice de la început de secol
XX: comunismul este o
avangardã! Existã un comunism
violent ºi cuceritor, imperialist
i-aº spune, atunci când Uniunea
Sovieticã stãpâneºte asupra unei
pãrþi din lume, din Europa mai
ales. Existã ºi un comunism ca
ideal moral permanent al unei
societãþi în care conºtiinþa
fiecãruia este mereu activatã ºi
existã, evident, comunismul în
numele cãruia s-au petrecut atâtea
grozãvii. Deci nu aº putea sã dau
o definiþie comunismului, una
singurã, dar e vorba în orice caz
de un ideal. Pot sã-i spun fantasmã
câteodatã. Important e în ce
mãsurã ai luciditatea de a-þi da
seama cã e o fantasmã sau în ce
mãsurã deþii instrumentele puterii,
care pot sã te facã sã te gândeºti cã
fantasma aceea se poate împlini.
Opinia naþionalã: Spuneaþi,
înaintea vizionãrii filmului lui
Ujicã, Autobiografia lui Nicolae
Ceausescu, cã aþi fost la un miting
de-al tovarãºului. Cum arãta
comunismul din perspectiva
copilului prins de mulþimea unui
miting?
Alexandru Matei: Atunci nu mã
gândeam la comunism. Când mã
aflam în mulþime, mã simþeam foarte
mic, foarte fragil, dar, în acelaºi timp,
simþeam puterea. Pe de altã parte, în
momentul ãla, discursul lui
Ceauºescu nu-l mai asculta nimeni,
nici eu nu eram fascinat de ce spunea
Ceauºescu. Nici nu auzeam ce spune

Ceauºescu ºi mã uitam tot timpul la el.
Simþeam absolutul momentului de a fi
nu lângã el, ci lângã putere ºi în prezenþa
ei. De asemenea, observam ºi
falsificarea aplauzelor, pe care le copiau
ºi le difuzau integral la megafoane, ca
ºi sloganurile Ceauºescu P.C.R.!.
Opinia naþionalã: Cum aþi explica,
unui student, anii Epocii de Aur?
Alexandru Matei: Generalizând ºi
vorbind despre comunism în general,
aº spune cã cel mai important lucru
care s-a întâmplat dupã cãderea
comunismului ºi care diferenþiazã
regimul actual de cel comunist este
cã acum putem vorbi oricum despre
prezent, în timp ce atunci nu puteam
vorbi oricum despre prezent.
Rãspunsul care mi se aduce cel mai
des este cã acum degeaba vorbeºti. În
mare parte, adevãrat. Numai cã la
nivel psihologic e foarte important,
atunci când eºti nemulþumit, sã poþi
sã-þi spui nemulþumirea. La nivel
cultural ºi politic, în general, nivelul
puterii, faptul cã existã permanent mai
multe centre de putere, mai mulþi poli,
face ca niciunul sã nu radicalizeze. În
fond, aceasta este diferenþa între
dictaturã ºi democraþie: faptul cã în
democraþie puterea ºi oamenii se
schimbã, ºi niciunul nu ajunge sã dea
atâta putere încât sã i se ofere mijloace
de a domina spaþiul, pe care îl
conduce, ºi oamenii, pe care îi
conduce din postura celui aflat în stare
de întâietate. Nu cã ar fi conducãtorii
de astãzi mai buni. Aici sunt mai mulþi
ºi, la un moment dat, Bãsescu acum,
de pildã, are, sigur, niºte tendinþe
autoritare. Îºi terminã ultimul mandat,
nu mai are cum sã conducã, odatã,
apoi este obligat sau are posibilitatea
ca în fiecare zi sã urmãreascã un
anumit post de televiziune care îl
înjurã ºi sã accepte asta. Asta nu era
posibil pe timpul lui Ceauºescu.

09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ

Opinia naþionalã: Vã referiþi la
povestea cu schimbarea tabloului
oficial al lui Ceauºescu?
Alexandru Matei: Azi, poþi sã-l
înjuri (pe conducãtor n. red.), dar nu
se va schimba nimic. El (Bãsescu 
n.red.) este la al doilea mandat. Ceea
ce se întâmpla înainte de 89 în
regimul comunist era cã un
conducãtor politic putea sã
reorganizeze cadrul instituþional ºi
administrativ al þãrii astfel încât sã-ºi
transforme preºedinþia într-o
dictaturã, pe când acum nu s-ar mai
putea întâmpla aºa ceva. Asta nu s-a
putut întâmpla, gândiþi-vã un pic,
pentru cã, în România lui Dej nu mai
exista opoziþie. Dacã ar fi existat
opoziþie, în momentul în care
Ceauºescu, ca lider al Partidului
Comunist, ar fi propus, de pildã,
reînfiinþarea Comitetului Central al
Partidului Comunist, sau alegerea
secretarului general de cãtre popor în
locul Biroului Politic, opoziþia s-ar fi
opus. Ori neexistând opoziþie, ci doar
un singur partid politic, liderul lui
avea toatã ºansele sã devinã un
dictator. Ceea ce este bine e cã existã
diversitate. În lipsa opoziþiei, lucrurile
pot degenera mult mai uºor, chiar dacã
societatea este lipsitã de atmosfera
aceea încãrcatã de care ziceam.
Astãzi, fiecare preºedinte e un om ca
ºi noi. Semãnã cu noi, pe când, atunci,
Ceauºescu era intangibil, ca persoanã.
Sunt tot felul de oameni cu care mã
întâlnesc ºi îmi spun cã l-au pupat pe
Ceauºescu când erau ºoimi sau
pioneri. Chestia asta era un eveniment
atunci. Acum, sã-l atingi, sã-i vorbeºti
lui Iliescu nu mai era aºa un
eveniment pentru cã persoana lui este
mai accesibilã. Persoana lui
Ceauºescu era pentru omul de rând
inaccesibilã. Tu nu puteai vorbi cu el,
el nu vorbea cu tine. Între tine ºi el
era un spaþiu vid din ce în ce mai mare

Muzeul Literaturii
Române a gãzduit,
sãptãmâna trecutã, o
dezbatere dedicatã
poeþilor Ion Barbu (18
martie 1895 - 11 august
1961) ºi Lucian Blaga (9
mai 1895- 6 mai 1961),
la împlinirea a 50 de ani
de la dispariþia lor.
Ion Barbu
Profesorul Dumitru
Micu, unul dintre cei care l-au cunoscut
îndeaproape pe Lucian Blaga, ºi-a amintit cã
poetul era un om foarte timid. Lucian Blaga
îºi þinea cursurile stând pe scaun. Era foarte
timid ºi primele propoziþii le rostea cu o voce
tremurândã, antrenantã, plinã de conþinut,
povesteºte Micu.
În opinia sa, încã de la naºtere, timiditatea
era la Blaga o exteriorizare a orgoliului. De
abia la patru ani a început sã vorbeascã limpede,
impecabil. La acea vârstã, fãrã sã fie conºtient,
nu voia sã spunã niciun cuvânt stâlcit, pânã când
nu a putut sã rosteascã cu claritate fiecare
vocabulã, a spus profesorul Micu.
Acesta este de pãrere cã Blaga nu a fost
un anticomunist declarat, nu a avut niciun act
care sã poatã fi interpretat ca fiind ostil
regimului, dar nu a acceptat nicio concesie de
naturã artisticã sau filozoficã faþã de ideologia
pe care începea sã o impunã Partidul Comunist
Român. El mi-a spus explicit cum devine
cazul cu poezia angajatã ideologic, în spirit
comunist. Artistul nu e liber ºi nu e liber
nimeni, afirmaþie a lui Blaga care concordã cu
întreaga lui teorie despre inconºtientul colectiv
despre cenzura transcendentã. În fiecare epocã
existã o anumitã concepþie care marcheazã
conºtiinþele, dar aceasta este liber asumatã, iar
artiºtii renaºterii nu erau liberi, însã aveau
aceastã iluzie, remarcã Micu.
Blaga se pronunþa în favoarea deplinei
libertãþi, fie cã este vorba de religie sau
politicã: Poþi sã scrii orice, oricum, dar nu la
comandã ºi, dacã porneºte din adâncul fiinþei,

orice material de
inspiraþie, orice atitudine este legitimã, a
mai punctat vorbitorul,
citându-l pe poet.
Scriitorul Romulus
Vulpescu a evocat, la
rândul sãu, personalitatea poetului ºi
matematicianului Dan
Lucian Blaga
Barbilian, care scria
sub pseudonimul Ion Barbu. Am avut ºansa
sã-l cunosc pe profesorul Dan Barbilian ºi pe
poetul Ion Barbu, graþie prieteniei de care
m-am bucurat din partea profesorului Rosetti,
îºi aminteºte Vulpescu.
El a evocat un episod de la facultate, unde
a asistat la un curs al prestigiosului
matematician. Intrã profesorul, s-a dus direct
la tablã ºi a început sã scrie cu o vitezã nebunã
ceva, în timp ce studenþii notau. La un moment
dat se opreºte ºi spune: Nu, nu, existã o cale
mai elegantã... ªi pânã sã zicã cineva, ceva,
ºterge ce scrisese pe tablã, povesteºte
Vulpescu. Ulterior, a continuat el, a fost întrebat
de studenþi dacã le poate rãspunde la întrebãri
legate de teorema pe care a expus-o profesorul
pe tablã, întrucât remarcaserã cã nu lua notiþe,
iar Vulpescu le-a rãspus cã venise sã-l vadã pe
poetul Ion Barbu ºi nu pe matematicianul Dan
Barbilian.
Pentru a face legãtura dintre cei doi mari
poeþi, Barbu ºi Blaga, Romulus Vulpescu a
recitat o scurtã poezie semnatã de Lucian
Blaga, intitulatã De Profundis: Încã o zi,
un an, un ceas -/ ºi drumurile toate s-au retras/
de sub picioare, de sub pas./ Încã un an ºi-un
vis, ºi-un somn -/ ºi-oi fi pe sub pãmânturi
domn,/ al oaselor ce drepte dorm.
La eveniment a participat ºi actriþa
Cãtãlina Mustaþã, care a recitat versuri din
creaþia ambilor poeþi.
Cu acelaºi prilej, a fost deschisã o
expoziþie de fotografie ºi manuscrise ale
poeþilor Ion Barbu ºi Lucian Blaga.

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
20.00-23.00
MUZICÃ

ION BARBU ºi LUCIAN BLAGA
evocaþi la Muzeul Literaturii Române

Stimaþi cititori,

10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: 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

ALEXANDRU MATEI:
(Urmare din pag. 1)

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
06.00-09.30
MUZICÃ
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Comunismul este o avangardã!

despre care, într-un articol de-al meu,
am spus cã l-a umplut sau a încercat
sã-l umple cât mai mult Cenaclul
Flacãra, într-o anumitã perioadã.
Existã o scrisoare importantã pentru
mine din punctul acesta de vedere, în
care Pãunescu îl invita pe Ceauºescu
la Cenaclul Flacãra. Cum puteai tu
sã-l inviþi, când nu aveai contact cu
el? Sã-l inviþi pe Ceauºescu undeva,
într-un spectacol care nu era organizat
în cinstea lui, ci era un spectacol al
tãu, pur ºi simplu un spectacol.
Ceauºescu era destinatarul oricãrui
spectacol, ori, în aceastã invitaþie pe
care Pãunescu i-o adresa, eu vãd
încercarea acestuia de a media acea
legãturã dintre oameni ºi conducãtor,
despre care se credea
Opinia naþionalã: cã este fiul
rebel al Tratatului de la Varºovia
Alexandru Matei: Da, a fost un
fiu rebel al Tratatului de la Varºovia.
Însã nu ca Tito, care, nu-mi dau
seama, nu deþin foarte multe date
acum, dar din câte ºtiu, a fost
adevãratul rebel al blocului
comunist, mai degrabã decât
Ceauºescu.
Opinia naþionalã: Ceauºescu a
fost etichetat ca fiu rebel dupã
invadarea Cehoslovaciei din 1968, la
care România nu a participat.
Alexandru Matei: Dar nici Tito
nu a participat, din câte ºtiu.
Opinia naþionalã: Tito nu a
condamnat intervenþia militarã
sovieticã în Cehoslovacia într-un
miting, aºa cum a fãcut Ceauºescu...
Alexandru Matei: Într-adevãr,
pentru cã Tito nu þinea la suveranitatea
unei republici care, oricum, era
federativã. Asta a fost cumva bine.
Miloºevici a urmat exemplul lui
Ceauºescu, ca lider naþionalist, doar cã
acolo intervenþia pentru a reprima a
venit mai degrabã din afarã decât
dinãuntru. Eu sunt convins cã ºi la noi

intervenþia ar fi venit din afarã, dacã
Ceauºescu ºi-ar fi menþinut sprijinul
poporului. Numai cã nu ºi-l menþinuse.
A fost destul de simplu sã fie victima
unei revoluþii. Pe de o parte, a fost o
revoltã mai degrabã. Pe de altã parte, a
fost un element dintr-un plan general
de schimbare a sistemului politic din
Europa ºi din lumea civilizatã.
Opinia naþionalã: Priveam
imaginile înainte de a începe, cu
doamna asistent univ. Gabriela Iliuþã ºi
m-a întrebat care este sentimentul. Erau
exact imaginile acelea cu copii pioneri
ºi cu 23 August. I-am spus cã sunt uºor
amuzante, mi se par gesturi exagerate,
aproape hilare. Ea mi-a spus cã o
încearcã un sentiment trist, un sentiment
total contradictoriu cu cel pe care îl simt
eu. Cât ne afecteazã aceastã diferenþã
de perspectivã asupra comunismului?
Alexandru Matei: Eu zic cã ne
afecteazã în bine, în sensul în care voi,
care, pentru cã n-aþi trãit în regimul
comunist, o sã puteþi sã gândiþi mai
bine ceea ce a însemnat, nu neapãrat
pentru fiecare în parte, ci ceea ce a
însemnat la un anumit nivel de
conceptualizare, regimul comunist,
dictatura ºi cazul particular al dictaturii
ceauºiste în blocul estic. E bine sã
privim istoria cu detaºare. Din punctul
meu de vedere, voi, generaþiile viitoare,
veþi fi cele care veþi scrie, de fapt,
istoria comunismului ºi istoria
tranziþiei, pentru cã ºi anii 90 sunt
extrem de interesanþi, pânã în 96.
Privind pe youtube la tot felul de
filmuleþe, ºtiu cã în societatea
româneascã de astãzi existã o nevoie
de mãreþie, de sublim, care fusese
supralicitatã ºi suprasaturatã pe timpul
regimului ceauºit, nevoie ce existã ºi
ce se manifestã permanent în forme de
radicalism politic, care vor rãmâne spre
marginal, dar e foarte important sã ne
dãm seama de aceste nevoi ºi sã nu le
transformãm în proiecte politice, ci sã
le satisfacem. Sã nu încercãm sã

impunem altora viziunile pe care le
avem noi, chiar dacã asta ne va aduce
în continuare la atomizarea socialã, pe
care o trãim astãzi. E preþul pe care îl
plãtim ieºirii din dictaturã.
Opinia naþionalã: Numai
rãsfoind cartea dvs., am vãzut cã
explicaþi anumite pasaje prin filme.
Cu ce film aþi asocia perioada
comunismului?
Alexandru Matei: În parte cu
1984. În altã parte cu Racheta Albã,
în sensul în care copilãria în timpul
comunismului, pentru mine, cel puþin,
n-a fost nefericitã din cauza
comunismului neapãrat. Vreau sã
spun cã nouã ne plãceau de pildã
serialele cu Pistruiatul, chiar dacã
ºtiam cã erau ideologizate. Toatã
activitatea lor depãºea respingerea
ideologicã, sã spunem, de care noi nu
eram atât de conºtienþi. Depinde. Spre
exemplu, atunci când am citit
Cireºarii m-am identificat în mare
mãsurã cu ce se întâmpla acolo. La
fel, Liceenii, dincolo de un moment
foarte ideologizat, cel în care Mihai
se întoarce în atelier sã refacã o piesã,
pe care nu o terminase. Eu ºtiu ce
înseamnã atelierul. Fãceam ºi noi
niºte obiecte, dar, în general, scriam
norme de protecþie a muncii. În fine,
seamãnã foarte mult cu felul în care
vedeam iubirea, felul în care vedeam
relaþiile personale, acea floare pe care
Mihai o punea în fiecare zi în banca
Danei, nu mi se pãrea patetic  în
sensul englezesc  de pildã. De aceea,
filmul Liceenii a avut probabil cel mai
mare succes dintre filmele româneºti,
din perioada copilãriei mele. Dar
v-am spus, ceea ce ne nemulþumea era
faptul cã toþi aveau uniforma la patru
ace, faptul cã unele cadre didactice
aveau un anumit discurs artificial în
cancelarie, însã mi se pãrea, pe de o
parte, ceva normal. Încã nu ajunsesem
la ideea cã arta este o imagine
necoloratã sau neînfrumuseþatã a
lumii. Eram convinºi cã era normal

ca într-un film sã nu vezi lucrurile
chiar aºa cum sunt. Bun. În parte
1984, în parte Racheta Albã, Cireºarii
 filmele pentru copii ºi Liceenii, în
momentul în care am ajuns sã fiu
conºtient de sexualitatea mea, lucru
care s-a întâmplat în clasa a VII-a.
Atunci mã puteam extrage destul de
bine din discursul oficial. Chit cã local
erau permise tot felul de mici glume.
De pildã, eu am apucat, un an,
uteciºtii. Uteciºtii se fãceau la 14-15
ani, în clasa a VIII-a. Ca sã devii
utecist, fiecare punea o întrebare
celuilalt. În principal, întrebãrile se
refereau la statut. ªi o colegã de-a
noastrã a întrebat pe un coleg cât costã
statutul, care costa 1 leu. ªi noi am
zâmbit. Altãdatã, a venit o activistã
tânãrã ºi drãguþã, care ne-a promis cã
este omul nostru ºi sã avem încredere
în ea ºi care ne-a întrebat ce înseamnã
ºcoala ºi partidul pentru noi. La
întrebarea despre partid exista o
autocenzurã, adicã nu puteai sã spui
cã pentru tine partidul nu însemna
nimic, dar te puteai eschiva. Despre
ºcoalã, o colegã a desenat o gurã de
balaur, care era ºcoala. Dupã care a
venit diriginta speriatã: Voi sunteþi
nebuni? Ce-mi faceþi? Aia (activista
 n. red.) ne pãcãlise de fapt ºi am
mai dat încã o datã extemporal. Da,
local se puteau întâmpla chestiunile
acestea. ªi, în acelaºi timp, mie îmi
plãceau de pildã telejurnalele din anii
80, în care se arãtau imagini din
vizitele lui Ceauºescu în lume. Pentru
cã n-am mai vãzut de atunci imagini
din Zair, Nepal etc. Erau o mulþime
de imagini din zone astãzi
insignifiante. Nepalul mai puþin. Dar
cine a mai vãzut imagini din Zair sau
din Bangladesh? În Bangladesh,
Ceauºescu a primit cheia capitalei. A
fost în Nepal ºi a fost plimbat cu
trãsura. Pe mine nu mã interesau acele
onoruri, mã uitam ca pe Discovery.
Opinia naþionalã: La un moment
dat, în timpul vizionãrii filmului lui

Ujicã, aþi spus cã veneaþi în
Bucureºti
ºi
fotografiaþi
realizãrile regimului...
Alexandru Matei: Da. Asta
s-a întâmplat într-o vacanþã în 87.
Am fãcut aceste fotografii din care
mai am ºi acum câteva. Mã fascina
Bucureºtiul, mai întâi ca oraº
foarte mare faþã de Târgul Mureº.
Îmi plãcea faptul cã în Bucureºti
autobuzele circulau mai bine decât
în Târgul Mureº ºi era mult mai
multã lume. ªi, într-adevãr,
imagologia epocii reuºise sã mã
convingã cã în România se
construia foarte mult ºi
construcþiile respective trebuiau sã
alimenteze nevoia de mãreþ ºi
grandios pe care o aveam. Dar asta
nu însemna cã eu eram de acord
cu Ceauºescu, adicã aºa cum s-a
spus ºi aici, lucrurile funcþionau
paralel, fãrã dialog, adicã, pe de o
parte îl bârfeam pe Ceauºescu, pe
de altã parte, filmam, fotografiam
acele blocuri, fãrã sã-mi pun
problema cã acele blocuri existã
pentru cã Ceauºescu fãcea lucrãri
pentru care îl bârfeam. Funcþionau
aºa, independent.
Opinia naþionalã: Ce planuri
aveþi pentru viitor?
Alexandru Matei: Sã am
studenþi ca voi, care sã-mi
adreseze întrebãri ºi care sã fie
curioºi, care sã poatã sã-mi
schimbe idei sau prejudecãþi. La
un moment dat, cu vârsta tinzi sã
ai prejudecãþi pentru cã nu-þi mai
confrunþi ideile cu alte idei mai
noi. Consideri cã tu ai dreptate ºi
cei mici sunt neºtiutori. Sã predau
în continuare lucruri care îmi plac,
sã citesc cãrþile care îmi plac, sã
fac cercetãri ºi sã public cãrþi în
care sã încerc sã gãsesc utilizarea
socialã a discursului intelectual.
Opinia naþionalã: Vã mulþumim!

539  27 iunie 2011

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ

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

cuprinde un stadion, cu o capacitate de 10.000 de locuri, terenuri de fotbal,
tenis, volei, handbal ºi baschet etc.
Studenþii ºi masteranzii au la dispoziþie urmãtoarele categorii de resurse:
 platforma de e-learning Blackboard, susþinutã de o dotare adecvatã
cu peste 10.000 de computere de ultimã generaþie;
 emisiuni-consultaþii transmise prin posturile proprii de televiziune,
România de Mâine, 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 MEDICINÃ VETERINARÃ

Craiova

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Strada Maºina de Pâine nr. 47, sector 2, Bucureºti
telefoane: 021 242 15 75, 021 242 15 76, 021 319 13 35
e-mail: ushmedvet@spiruharet.ro

Strada Brazda lui Novac nr. 4, telefon: 0251 59 82 65
e-mail: ushmfccig_dj@spiruharet.ro; ushmfcfb@spiruharet.ro

Specializãri/programe de studii universitare de licenþã
6 ani, 360 de credite de studiu transferabile

Specializãri/programe de studii universitare
de licenþã, 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE  FINANÞE ªI BÃNCI
Aproximativ 90% dintre absolvenþii FMV-USH sunt angajaþi dupã
 AFACERI INTERNAÞIONALE
absolvire în domeniul medicinã veterinarã la nivelul calificãrii universitare
Facultatea ºi-a asumat misiunea de a forma
Din misiunea sa, facultatea ºi-a derivat
în cel mult un an dupã absolvire. Aceastã ratã bunã de angajare în domeniul
specialiºti cu pregãtire superioarã, universitarã, scopul ºi obiectivele principale de activitate
medicinã veterinarã se datoreazã ºi faptului cã majoritatea studenþilor
facultãþii noastre lucreazã, încã din timpul facultãþii, în cabinete, clinici,
în domeniile contabilitãþii, finanþelor ºi al astfel: pregãtirea specialiºtilor necesari asigurãrii
spitale veterinare, ferme, firme de distribuþie medicamente sau firme proprii.
afacerilor internaþionale, în concordanþã cu noile prezervãrii ºi dezvoltãrii disciplinelor de profil,
exigenþe ale reconstrucþiei societãþii româneºti în cadrul sistemului naþional de cercetare
Studenþii Facultãþii de Medicinã Central de Cercetare ªtiinþificã al generate de tranziþia de la vechiul tip de societate ºtiinþificã; formarea specialiºtilor necesari pentru
la noua societate avansatã, contemporanã.
extinderea, dezvoltarea ºi ridicarea nivelului
Veterinarã au posibilitatea sã efectueze Universitãþii Spiru Haret.
aplicaþii practice în clinicile facultãþii,
În cadrul fermei didactice
la ferma didacticã, dar ºi asistenþã de Negoieºti, facultatea are organizatã
specialitate în centrele de practicã din Clinica animale mari pe o suprafaþã
unitãþi de producþie zootehnice ºi de de 100 mp. În cadrul clinicii, studenþii,
industrie alimentarã, cu care facultatea sub îndrumarea cadrelor didactice,
a încheiat convenþii de colaborare.
desfãºoarã activitãþi de consultanþã,
Facultatea de Medicinã Veterinarã consultaþii, tratamente ºi intervenþii
a Universitãþii Spiru Haret dispune de chirurgicale.Clinica de animale mici
spaþii de învãþãmânt necesare asigurã desfãºurarea optimã a
desfãºurãrii activitãþilor didactice ºi de procesului didactic, sub îndrumarea
cercetare ºtiinþificã specifice, respectiv cadrelor didactice de specialitate.
sãli de curs, laboratoare pentru
Spaþiile didactice ºi de cercetare
activitãþi aplicative, clinici pentru sunt dotate cu aparaturã, instrumentar,
consultaþii ºi tratamente (recepþie sticlãrie, reactivi necesare desfãºurãrii
cazuri, spaþii de radiologie ºi ecografie, activitãþilor didactice ºi de cercetare
sãli de intervenþie chirurgicalã), fermã ºtiinþificã. Studenþii au posibilitatea
didacticã etc. La nivelul facultãþii sã intervinã direct atât pe animale de
funcþioneazã un Centru de cercetare companie în cadrul Clinicii Veterinare
VETSCIENCE, dotat corespunzãtor, a facultãþii, cât ºi pe animale mari, în
coordonat metodologic de Institutul ferma didacticã.
 MEDICINÃ VETERINARÃ

Facultatea de Medicinã
Veterinarã pregãteºte specialiºti în
domenii precum: sãnãtatea animalelor, sãnãtatea publicã veterinarã ºi
igiena produselor de origine animalã,
supravegherea ºi diagnosticul de
laborator veterinar, controlul igienei
furajelor, coordonarea identificãrii ºi
înregistrãrii animalelor, testarea,
înregistrarea ºi autorizarea producerii
ºi comercializãrii produselor ºi
medicamentelor e uz veterinar,
consultanþã ºi audit veterinar.
O altã misiune a facultãþii este
aceea de a instrui viitorii absolvenþi
prin activitãþile de instruire pedagogicã
ºi metodicã, astfel încât aceºtia sã
devinã cadre didactice în învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar.

La fel de importantã este ºi
misiunea facultãþii de pregãtire
continuã a absolvenþilor ºi
participarea la Programul aferent
Sistemului Naþional de Educaþie
Continuã, iniþiat de Asociaþia
Generalã a Medicilor Veterinari din
România, Colegiul Medicilor din
România, ANSVSA ºi Facultãþile de
Medicinã Veterinarã, precum ºi
pentru organizarea concursului pentru
obþinerea gradului de medic primar
veterinar. Facultatea de Medicinã
Veterinarã USH Bucureºti s-a integrat
în reþeaua internaþionalã a instituþiilor
de învãþãmânt ºi cercetare, devenind
membrã a EAEVE (http://
w w w. e a e v e . o rg / a b o u t - e a e v e /
member-establishments.html).

FACULTATEA
DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureºti
telefoane: 021 255 60 95, 021 255 60 94, 021 255 60 98
e-mail: ushp@spiruharet.ro; ushsp@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile
 SOCIOLOGIE  PSIHOLOGIE

FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6, Bucureºti
telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 86; 021 316 97 88; 021 316 97 89
e-mail: ushmkt@spiruharet.ro
Specializãri/programe
de studii universitare de licenþã
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 FINANÞE ªI BÃNCI
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci realizeazã pregãtirea
profesionalã, ºtiinþificã ºi practicã de performanþã a
studenþilor sãi, astfel încât aceºtia sã facã faþã cerinþelor
tot mai ridicate ale pieþei muncii, formarea de
economiºti, specialiºti în domeniul financiar-bancar.
În cadrul procesului de învãþãmânt se acordã o
atenþie cu totul deosebitã atât transmiterii unor
cunoºtinþe solide de specialitate, cât ºi formãrii
deprinderilor de utilizare a echipamentelor moderne de
calcul electronic în prelucrarea informaþiilor statistice
ºi financiar-bancare. În acest scop, sunt organizate
seminarii cu caracter aplicativ, lucrãri de laborator, în
cadrul cãrora se realizeazã studii diagnostic, multe dintre
ele finalizate cu adoptarea unor soluþii decizionale.
Realizãrile sunt ºi rodul corpului profesoral.
Cadrele didactice care îºi desfãºoarã activitatea în
cadrul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci sunt personalitãþi
recunoscute atât în mediul economic cât ºi în mediul
academic din România, dar ºi de peste hotare, autori
de numeroase articole publicate în reviste de
specialitate din þarã ºi din strãinãtate, cu numeroase
participãri la manifestãri ºtiinþifice internaþionale ºi
autori de materiale didactice de valoare. De menþionat
ºi preocuparea conducerii universitãþii pentru
selectarea, atragerea ºi formarea de cadre didactice din
rândul absolvenþilor facultãþilor sale.
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci acordã o atenþie cu
totul deosebitã activitãþii de cercetare ºtiinþificã, atât
în rândul cadrelor didactice, cât ºi al studenþilor. În
acest sens, sesiunile ºtiinþifice anuale, devenite

tradiþionale, se bucurã în continuare de un deosebit
succes, de o participare numeroasã, activã ºi creativã.
Competenþe dobândite în procesul instructiveducativ: generale: cunoaºterea, înþelegerea ºi
cunoaºterea conceptelor, teoriilor, principiilor ºi
metodelor fundamentale de investigare ºi prospectare
specifice economiei. Explicarea ºi interpretarea ideilor,
proceselor, fenomenelor, stãrilor ºi tendinþelor specifice
activitãþii la nivel micro ºi macroeconomic în contextul
cunoaºterii; culegerea, analiza ºi interpretarea de date
ºi informaþii cantitative ºi calitative referitoare la o
problemã definitã; analiza de stãri ºi/sau situaþii ºi
asumarea de responsabilitãþi pentru a rezolva probleme,
a comunica ºi a demonstra rezultatele propriei activitãþi;
capacitatea de a lucra independent sau în echipã pentru
rezolvarea de probleme în contexte profesionale
definite; utilizarea tehnologiei informatice moderne
pentru tehnoredactarea de lucrãri, procesarea de
informaþii ºi accesarea de baze de date specifice
diferitelor activitãþi din structurile organizaþionale
profesionale; comunicarea verbalã ºi scrisã în scop
profesional în cel puþin o limbã de circulaþie
internaþionalã. De specialitate: cunoaºterea, înþelegerea
ºi utilizarea conceptelor, teoriilor ºi modelelor
economico-financiare în analizã ºi pregãtirea deciziei
în domeniile: finanþe publice, finanþe corporative,
asigurãri, bãnci, burse de valori ºi domenii conexe;
înþelegerea ºi utilizarea în comunicarea profesionalã
scrisã ºi verbalã din cadrul organizaþiei ºi între
organizaþii, inclusiv în cadru internaþional, a limbajului
financiar-bancar de specialitate; utilizarea de modele,
metode, tehnici ºi indicatori de analizã financiarã/audit
ºi de interpretare a rezultatelor acestora; capacitatea de
a utiliza instrumente de naturã cantitativã ºi calitativã
specifice profilului, în conceperea de proiecte ºi
programe de profil, precum ºi in derularea acestora.

În numerele urmãtoare continuãm prezentarea
facultãþilor din cadrul Universitãþii Spiru Haret

Facultatea de SociologiePsihologie dispune de bazã
materialã adecvatã ºi în continuã
modernizare.
Planul de învãþãmânt a fost
elaborat în urma unei atente
documentãri asupra experienþei ºi
practicii altor instituþii de
învãþãmânt superior din þarã ºi din
strãinãtate: Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti;
Facultatea de Sociologie ºi
Asistenþã Socialã - Universitatea
din Oradea; Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea Babeº-Bolyai din
Cluj; Facultatea de Sociologie ºi
Psihologie - Universitatea de Vest
din Timiºoara; Faculté de
Philosophie et Sociologie Université Paris Sorbonne-Paris
IV; Facultades de Ciencias
Psychologigues - Universitates de
Luilles Iares Barcelona, Faculty of
Psychology and Social Sciences 
Groningen University Amsterdam.

În cadrul Facultãþii de
Sociologie-Psihologie cercetare
ºtiinþificã are la bazã temele de
cercetare individuale ºi colective
ale cadrelor didactice împreunã
cu studenþi ºi colaboratori ai
Facultãþii. Studenþii noºtri pot
opta pentru cercurile ºtiinþifice:
Diagnozã ºi prognozã socialã,
Educaþie  identitate, Geoistorie
ºi geopoliticã, Cercul de
consiliere ºi psihoterapie, Cercul
de psihologie experimentalã,
Cercul de psihodiagnostic,
Cercul de resurse umane, Cercul
de dezvoltare personalã
Pe parcursul vacanþelor de varã
se desfãºoarã programele de
practicã de specialitate, oferindu-se
studenþilor oportunitatea profesionalizãrii. Aceste programe de
practicã sunt reînnoite anual,
pentru studenþi reprezentând
cadrul de aplicare ºi consolidare
a cunoºtinþelor teoretice, de
formare profesionalã la nivelul
cerinþelor actuale.

Absolvenþii Facultãþii de
Sociologie-Psihologie sunt
integraþi în piaþa muncii în
proporþie de 90%, activând în
instituþii de specialitate,
organizaþii guvernamentale ºi
nonguvernamentale, administraþii publice, institute de
cercetare etc., între acestea
înscriindu-se: Institutul de
Filosofie ºi Psihologie C.
Rãdulescu-Motru al Academiei Române, Ministerul
Administraþiei ºi Internelor 
Agenþia Naþionalã Antidrog ºi
centrele de prevenire, evaluare
ºi consiliere antidrog din
sectoarele 3, 4 ºi Ilfov,
Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti,
Ministerul Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei 
Autoritatea naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copilului
ºi Direcþiile judeþene de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului (Timiº, Satu-Mare,
Braºov etc.) ºi ale sectoarelor
Capitalei, Direcþia Generalã de
Poliþie a Municipiului
Bucureºti  Serviciul de
Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii, Organizaþia
Salvaþi copii, Fundaþia Sf.
Irina, Administraþia Naþionalã
a Penitenciarilor  Penitenciarul Bucureºti-Jilava etc.

calitativ al învãþãmântului economic, la toate
treptele ºi nivelurile ierarhice ale sistemului
naþional de învãþãmânt; formarea de economiºti,
specialiºti în domeniile contabilitate, finanþe ºi
afaceri internaþionale; compatibilizarea
formaþiei profesionale ºi a competenþelor
absolvenþilor facultãþii cu standardele Sistemului
european de credite transferabile, în vederea
promovãrii mobilitãþii ºi recunoaºterii
diplomelor în spaþiul european.
Din 2008, în cadrul facultãþii funcþioneazã
Centrul European de Studii Manageriale în
Administrarea Afacerilor - CESMAA, a cãrui
misiune este aceea de a deveni o punte între
oamenii de ºtiinþã, cercetãtorii dedicaþi ºi
reprezentanþii mediului de afaceri interesaþi în
promovarea cercetãrii ºi inovãrii prin crearea
unui mediu stimulant pentru o dezvoltare
continuã ºi activã. Þintind spre excelenþã în
cercetarea ºtiinþificã, adevãratã cheie a
succesului ºi dezvoltãrii, viziunea strategica a
CESMAA este: Excelenþa în cercetarea
ºtiinþificã iar valorile sale fundamentale sunt:
inovare ºi creativitate în activitatea de cercetare;
excelenþa profesionalã a resurselor umane;
integrarea la generaþia cunoaºterii;
comportament etic ºi integritate în cercetare.
Direcþii de cercetare ale CESMAA: inovaþie ºi
eficienþã în managementul afacerilor prin tehnologia
informaþiei; promovarea culturii antreprenoriale prin
mijloace moderne de management; implicarea
pieþelor financiare în procesul dezvoltãrii durabile
din România; politici contabile moderne în context
internaþional; management ºi performanþã în IMMuri; implementarea principiilor de guvernanta
corporativã în România.

Râmnicu Vâlcea

FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
Bulevardul General Praporgescu nr. 22
telefon: 0250 73 55 87; e-mail: ushdvl@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 DREPT
Facultatea de Drept si Administraþie Publicã Rm. Vâlcea, ºcoala viitorilor
juriºti vâlceni, îºi desfãºoarã activitãþile într-un edificiu pe cât de modern si elegant,
pe atât de funcþional. Facultatea oferã condiþii de studiu la un înalt nivel si se
înscrie, fãrã discuþie, în categoria privilegiatã a instituþiilor de învãþãmânt superior.
Graþie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ºtiinþificã, armonios
conjugatã cu aceea de învãþãmânt, a dat nastere unei autentice ºi inconfundabile
ºcoli de drept. Absolvenþii Facultãþii sunt, astfel, cunoscuþi ºi recunoscuþi în mediile
juridice dupã calitatea ºi cantitatea cunoºtinþelor dobândite, dupã amprenta
stiinþificã imprimatã de dascãlii lor de-a lungul anilor de studiu.
În funcþie de anii de studii, studenþii au posibilitatea armonizãrii ºi completãrii
cunoºtinþelor teoretice cu cele aplicative, practice, desãvârºindu-si pregãtirea de
specialitate prin practicã de specialitate, pe care o efectueazã, în baza protocoalelor
încheiate, la instanþele din municipiul Rm. Vâlcea: Judecãtoria Rm. Vâlcea,
Tribunalul Vâlcea ºi la autoritãþile administraþiei publice: Instituþia Prefectului
jud. Vâlcea, Primãria municipiului Rm. Vâlcea, Consiliul Judeþean Vâlcea, Oficiul
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Vâlcea.
O dimensiune definitorie a activitãþii desfãºurate în facultate o constituie
cercetarea ºtiinþificã, concretizatã în numeroase manifestãri stiinþifice, sesiuni ale
cadrelor didactice ºi studenþilor, colocvii etc., care s-au bucurat de o largã prezenþã
ºi de un binemeritat ecou. În acest mod, am încercat, îndeosebi, sã dezvoltãm spiritul
creator al studenþilor, capacitatea de adaptare la realitãþile în continuã schimbare.
Pregãtirea obþinutã în facultatea noastrã deschide perspectiva ca absolvenþii
juriºti sã exercite oricare dintre disciplinele de profil, putând îndeplini funcþii de
magistraþi, judecãtori sau procurori, avocaþi, notari publici, consilieri juridici,
executori judecãtoresti, grefieri, specialisti în administraþia publicã, în domenii
de cercetare stiinþificã s.a.

FACULTATEA DE MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE
Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6, Bucureºti
telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 86; 021 316 97 88; 021 316 97 89
e-mail: ushmkt@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 MARKETING  AFACERI INTERNAÞIONALE
Derivatã din misiunea fundamentalã asumatã de cãtre Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, misiunea specificã a
acesteia urmãreºte: pregãtirea de
specialiºti cu studii superioare, în
domeniul marketingului ºi afacerilor
economice internaþionale, prin activitãþi
didactice ºi de cercetare ºtiinþificã,
adecvate specificului actual al mediului
de afaceri intern ºi internaþional.
Un rol important în procesul de
pregãtire a studenþilor facultãþii se
acordã cunoaºterii limbilor strãine
de circulaþie internaþionalã incluse
în planul de învãþãmânt (precum a
altor limbi strãine facultative) ºi a
utilizãrii tehnologiei informaþiei în
procesul de învãþãmânt pentru
informare  documentare ºi
deprinderea unor abilitãþi specifice
pregãtirii economice.
Prin disciplinele cuprinse în
planurile sale de învãþãmânt,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale asigurã
absolvenþilor sãi competenþe
compatibile calificãrilor din
Codificarea ocupaþiilor din România,
aceºtia putând deveni dupã absolvire

economiºti, specialiºti în domeniul
marketingului ce au la bazã: cercetãri
de marketing, politici de marketing,
sisteme informaþionale de marketing,
marketingul serviciilor, marketing
bancar, proiecte de marketing,
marketing internaþional, programe de
marketing, marketing social -politic,
web marketing etc. În acelaºi timp,
absolvenþii îºi pot desfãºura activitatea
în diverse domenii ale economiei sau
ale anumitor instituþii publice, centrale
ºi locale, precum: direcþii, servicii de
marketing, comerciale sau de vânzãri;
departamente de cercetare-field,
cercetare calitativã ºi PR;
departamente de servicii clienþi;
servicii specializate în organizarea de
târguri ºi expoziþii; departamente de
creaþie media, planificare media ºi
publicitate; direcþii, departamente,
servicii de logisticã ºi aprovizionare;
societãþi comerciale, corporaþii sau
companii transnaþionale etc.
Membrii corpului profesoral al
Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale au o pregãtire
teoreticã ºi practicã apreciatã de mediul
academic românesc ºi nu numai.
În ceea ce priveºte activitatea de
cercetare ºtiinþificã din cadrul

Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale aceasta se
realizeazã sub egida Centrului de
Studii ºi Mobilitãþi Europene, ce
funcþioneazã începând cu anul 2000,
concretizatã în proiecte europene de
tip Leonardo da Vinci ºi în contracte
de cercetare cu mediul de afaceri.
Misiunea CSME o reprezintã
consolidarea activitãþii de cercetare
ºtiinþificã de calitate ºi alinierea la
prioritãþile ºi obiectivele ºtiinþifice
specifice Ariei Europene a Cercetãrii
 ERA. CSME are în prezent 23 de
membri activi ºi doi experþiconsultanþi, dispune de programe
proprii de cercetare, a încheiat
acorduri de colaborare cu instituþii
din strãinãtate ºi organizeazã anual
conferinþe ºi seminarii ºtiinþifice
interne ºi internaþionale.

Rezultatele activitãþii de cercetare
ºtiinþificã a cadrelor didactice ale
programului sunt valorificate prin
publicaþii în reviste de specialitate sau
edituri din þarã recunoscute CNCSIS
sau din strãinãtate, comunicãri
ºtiinþifice prezentate la sesiuni,
simpozioane, seminarii din þarã ºi
strãinãtate. În ceea ce priveºte
activitatea de cercetare derulatã în
cadrul cercurilor ºtiinþifice studenþeºti
din cadrul Facultãþii de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale,
menþionãm Cercul ªtiinþific Studenþesc Activ Marketer ºi Cercul ªtiinþific
Studenþesc de creativitate economicã,
filozoficã ºi sociologicã (CEFS).
În
cadrul
preocupãrilor
conducerii Facultãþii de Marketing ºi

Afaceri Economice Internaþionale un
loc important il ocupã organizarea ºi
desfãºurarea practicii de specialitate,
care se efectueazã în cadrul
societãþilor comerciale (studii de
piaþã, campanii media, planificare
strategicã de marketing, fundamentarea sistemului informaþional
logistic, lansare de produs ºi alte
activitãþi de marketing), facultatea
având incheiate ºapte convenþii de
practicã. Pregãtirea practicã a
studenþilor este aprofundatã ºi
desãvarºitã în ultimul an de studii, în
planul de invãþãmant fiind prevãzutã
disciplina Proiecte de marketing,
finalizatã cu susþinerea unei lucrãri de
cercetare, ce presupune serioase
cunoºtinþe practice de specialitate.

