Numãrul 540

Opinia
4 iulie 2011

8 pagini

1 leu

naþionalã
Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
Director: Mioara Vergu-Iordache

OFERTA EDUCAÞIONALÃ
a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul de învãþãmânt 2011-2012

EXAMENUL DE LICENÞÃ
Pentru unii studenþi a venit
vacanþa. Pentru cei mai mici dintre
ei. Alþii aruncã toca la festivitatea de
absolvire Cei din anii terminali,
Pentru absolvenþi a venit examenul
de licenþã. Emoþii mari, mai mari
decât la orice alt examen. Acest
examen este unul foarte important. În
primul rând, confirmã valoarea ta ca
student, nivelul la care ai ajuns, din
punct de vedere academic, te ajutã sã
te autoevaluezi, iar, în al doilea rând
este un examen simbolic: marcheazã
trecerea de la calitatea de student la
cea de licenþiat. Dacã în primul an
þi-ai ales ce îþi doreai sã devii când
vei fi mare, acum eºti mare, ºi ai ºansa
sã faci ce îþi doreºti. Trebuie doar sã
te concentrezi ºi sã faci apel la
cunoºtinþele pe care le-ai asimilat.
Este momentul în care dovedeºti cât
de mult ai acumulat pe toatã perioada
anilor de studii. În anii de facultate ai
avut profesori ºi asistenþi universitari
care sã te ajute, sã te îndrume, sã îþi
arate unde ai greºit ºi sã te corecteze,
ai avut acces la consultaþii ºi
îndrumãri ºtiinþifice, ai dispus de
materialele necesare dezvoltãrii tale
intelectuale, cãrþile din bibliotecile
facultãþilor ºi cele virtuale, manuale,
cursuri universitare, ai avut chiar ºi
posibilitatea de a participa la
simpozioanele ºtiinþifice, naþionale ºi
internaþionale organizate de
Universitatea Spiru Haret, acum însã,
eºti singur, ai doar pagina de examen
deschisã în faþã ºi cunoºtinþele pe care
le-ai dobândit de-a lungul anilor.

Primul examen de licenþã, în
campusul din strada Fabricii nr. 46 G,
a fost susþinut de absolvenþii
Facultãþii de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie, marþi, 28 iunie.
Studenþii s-au adunat încã de
dimineaþã. Emoþiile au pus stãpânire
pe ei. Unii erau foarte agitaþi, însã
toþi aºteptau cu nerãbdare începerea
examenului. Grupaþi pe bisericuþe
(imaginea îmi aminteºte de anii de
liceu ºi cei de generalã; în fond,
suntem aceiaºi, doar responsabili-

tãþile ºi informaþiile sunt mai mari ºi
mai multe), studenþii recapitulau
pentru ultima oarã ceea ce li se pãrea
lor cã nu au reþinut. În sãlile de la
etajul doi în care s-au susþinut
examenele, tinerii au avut acces doar
pe baza actului de identitate ºi a
carnetului de student. Liste, pe toate
uºile sãlilor de examen, cu numele
studenþilor al cãror acces este permis.
Liniºte. Studenþii au în faþã un
computer, pe care se încarcã examenul
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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),
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Copie legalizatã dupã
diploma de bacalaureat,
însoþitã de adeverinþã eliberatã
de facultatea la care se aflã
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original (pentru cei care
urmeazã a doua facultate).
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Itinerariul internaþional al revistei
Carmina Balcanica
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 test grilã, întrebãri din toate materiile,
din cei trei ani de facultate. La etajul
1, garderoba. Pentru cã nu este voie în
sala de examinare cu obiecte personale, studenþii le-au lãsat la garderobã.
La parter, sãlile de aºteptare. Au fost
create toate condiþiile pentru a nu
exista incidente neplãcute.

Aºa cum se cunoaºte deja, revista de culturã
- cu titlul ce trimite sugestiv la un spaþiu mai mult
spiritual decât strict geografic  Carmina
Balcanica este editatã (odatã cu numãrul 5) sub
egida Fundaþiei România de Mâine.
Într-o epocã a globalizãrii, care nu exclude
încã false idei, revista a apãrut ºi ca un rãspuns
la conotaþia vãdit peiorativã izvorâtã din
prejudecatã ºi necunoaºtere. Spiritualitatea, arta,
cãrþile de înþelepciune, ca ºi toate formele de
interpenetraþie spiritualã ar trebui sã justifice o
de-peiorativizare a modului în care este privitã
ºi înþeleasã lumea Levantului. Fiecare þarã din

ansamblul aºa-zis balcanic a contribuit (ºi
contribuie) la edificarea unei culturi europene.
Mai mult chiar. Se poate spune cã toate
temeiurile civilizaþiei europene îºi au sorgintea
în spaþiul balcanic. În plus, Balcanii nu ar trebui
priviþi (iarãºi o prejudecatã!) drept butoiul cu
pulbere al Europei. O va explica într-un interviu
ºi academicianul român Rãzvan Theodorescu,
care reamintea cã, deºi la Sarajevo se va declanºa
Primul Rãzboi Mondial, n-ar trebui sã dãm
uitãrii cã Sarajevo a fost cândva perceput ca un
nou Ierusalim, acolo convieþuind toate
civilizaþiile: musulmanã, creºtinã, mozaicã.

ªi astfel de exemple ar putea continua. Se uitã
astfel cã Balcanii, priviþi azi ca un tãrâm al
intoleranþei, au fost cândva model ºi pildã de
toleranþã.
De la aceastã idee am pornit noi (Mihaela
Albu  redactor ºef, Dan Anghelescu  director,
Marius Chelaru  redactor ºef adjunct) în
edificarea profilului revistei, în alcãtuirea
sumarului acesteia, dar ºi în proiectul de
promovare a publicaþiei deopotrivã în þarã,
precum ºi în afara ei. Ediþiile anterioare le-am
lansat la Iaºi, Craiova, Galaþi, Brãila, Focºani,
Cluj, dar ºi la Paris, Ankara, Nis, Novi Sad ºi
New York. Cu recentul numãr editat sub
auspiciile Fundaþiei România de Mâine se
deschide, putem spune, o nouã perspectivã pe
linia stabilirii unui dialog cu alte universitãþi din
lume. Itinerariul lansãrilor, al promovãrii
revistei, deopotrivã cu promovarea Fundaþiei ºi
Universitãþii Spiru Haret, a coincis cu debutul
Ateneului Cultural România de Mâine în data
de 14 aprilie 2011.

Mihaela ALBU ºi Dan ANGHELESCU
(Continuare în pag. 3)

În data de 27 iunie 2011, a avut loc conferinþa Seminþe de viitor, în cadrul cãreia a fost prezentat documentul de viziune
a învãþãmântului superior din România la orizont de timp 2025. Conferinþa a avut loc la sala Amfiteatru din cadrul
Institutului Naþional de Statisticã din Bulevardul Libertãþii nr. 16, sector 5. Din partea Universitãþii Spiru Haret a
participat conf. univ. dr. George Grigore, decanul Facultãþii de Arte.

Seminþe de viitor

ale învãþãmântului universitar românesc

Unitatea Executivã Pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior, a Cercetãrii,
Dezvoltãrii ºi Inovãrii, instituþie publicã cu
personalitate juridicã aflatã în subordonarea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, se ocupã sã construiascã un document
de viziune cu orizont de timp 2025 pentru
SEDIUL CENTRAL:
învãþãmântul superior românesc, în cadrul
str. Ion Ghica nr. 13,
proiectului strategic european: Calitate ºi
sector 3, Bucureºti,
leadership pentru învãþãmântul superior
telefon:
românesc. Parteneri în cadrul acestui proiect îi
sunt Consiliul Naþional al Rectorilor (CNR),
021.455.10.00;
Academia Românã (AR), Agenþia Românã de
e-mail:
Facultatea de Management Financiar Contabil, luni,
Asigurare a Calitãþii (ARACIS), Institutul
27 iunie 2011, festivitatea de absolvire. Înainte de a începe
info@spiruharet.ro;
Fraunhofer pentru Sisteme de Cercetare ºi
oficial examenele de licenþã, studenþii de la MFC au sãrbãtorit
Inovare (Fraunhofer ISI), Institutul pentru Studii
www.spiruharet.ro
sfârºitul unei etape din viaþa lor ºi începutul unui nou stadiu.
Tehnologice Prospective (IPTS), Centru
Acesta este primul articol scris în calitate de absolvent European pentru Învãþãmântul Superior
al facultãþii de jurnalism. ªi da, sunt proaspãt absolvent al (UNESCO-CEPES), Asociaþia Europeanã a
Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de Jurnalism, Universitãþilor (EUA).
Comunicare ºi Relaþii Publice. Într-o Românie în care cei
ARHITECTURÃ, Bucureºti /  Arhitecturã
mai mulþi dintre studenþi se feresc sã spunã cã au absolvit
(Continuare în pag. 4)
ARTE, Bucureºti /  Artele spectacolului (Actorie)  Pedagogie muzicalã
Spiru, noi, cei de la Jurnalism, trebuie odatã sã spargem
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti /  Drept  Administraþie
aceste ziduri imaginare ce au fost puse în faþa noastrã de
publicã
persoane rãu voitoare. Sã fi fost ei azi, în amfiteatrul din
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti /  Educaþie fizicã ºi sportivã 
Berceni ºi sã fi vãzut 165 de proaspeþi absolvenþi de De la 1 iulie 2011, semnãtura electronicã este obligatorie
Kinetoterapie ºi motricitate specialã
jurnalism! Sã fi vãzut ei ceea ce am vãzut eu de la pupitrul
FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti /  Finanþe ºi bãnci
unde alãturi de colega mea, Roxana Tudor, am avut onoarea
GEOGRAFIE, Bucureºti /  Geografie  Geografia turismului
sã fim gazdele evenimentului. Sã fi vãzut ei entuziasmul
JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, Bucureºti /  Jurnalism
din fiecare individ, dorinþa de performanþã, acea sclipire în
la nivelul fiecãrei instituþii trebuie sã asigure prelucrarea datelor
ochi asemeni unui uliu pentru a vâna un subiect la fiecare
 Comunicare ºi relaþii publice
Conf. univ. dr. Luminiþa IONESCU,
pas. Ei bine, voi, cei de acolo, aveþi grijã, mai avem un pas,
înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile
LITERE, Bucureºti /  Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã,
îl vom trece, apoi vom veni cãtre voi. ªi nu venim sã vã
decanul Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Rm. Vâlcea aplicabile, controlul ºi pãstrarea acestora pe suporturi tehnice. La
germanã, spaniolã, italianã, rusã/clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã  Limbi ºi
privim. Venim sã vã luãm locul. Pentru cã Spiru Haret ne-a
elaborarea ºi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere
literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã)/clasicã ( latinã)  Limba ºi
învãþat sã gândim liber, ne-a dat libertatea de a învãþa
criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în activitatea
literatura modernã (englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi
împreunã cu vremea ºi de a ne adapta la nou. Nu am fost
La nivelul anului 2011, se remarcã un nivel ridicat al birocraþiei la financiarã ºi contabilã, potrivit reglementarilor legale în vigoare. Unitãþile
literatura modernã (englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (japonezã)  Limba
prizonierii cãrþilor vechi, ce ne învaþã o meserie teoreticã,
nivelul aparatului de stat ºi în special în domeniul finanþelor publice. de informaticã sau persoanele care efectueazã lucrãri cu ajutorul sistemului
ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã)
dar care nu ne pregãteºte deloc pentru ceea ce e acolo, în
informatic de prelucrare automatã a datelor poartã rãspunderea prelucrãrii
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Bucureºti /  Management
aceastã junglã urbanã numitã Bucureºti. Am învãþat multe Societãþile comerciale, ca ºi toþi contribuabilii sunt obligaþi la depunerea cu exactitate a informaþiilor din documente, iar beneficiarii rãspund pentru
numeroaselor
declaraþii
fiscale,
care
reprezintã
suportul
de
colectare
a
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
lucruri bune, dar ºi lucruri rele. Toate acestea cu scopul de
exactitatea ºi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE, Bucureºti
a ne face jurnaliºti. Superman, atunci când nu fãcea pe su- datelor fiscale de cãtre Ministerul Finanþelor Publice. Pentru a reduce
Externalizarea contabilitãþii, ca element al reformei contabile în România,
/  Marketing  Afaceri internaþionale
per eroul, era un jurnalist. Am învãþat sã fim ºi rãi, pentru numãrul funcþionarilor publici ºi pentru a elimina dificultãþile
ca ºi importanþa majorã a profesionistului contabil în cadrul sectorului
contribuabililor
de
a
depune
pe
suport
tipãrit
declaraþiile
fiscale
sau
cã
psihologia
din
anul
I
ne-a
învãþat
cum
sã
ne
folosim
de
MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ, Bucureºti /  Matematicã  Informaticã
public prefigureazã un nou profil al contabilului modern. Acesta trebuie
contabile,
a
fost
adoptatã
legislaþia
cu
privire
la
semnãtura
electronicã
ºi
diferite trucuri pentru a afla informaþia doritã.
MEDICINÃ VETERINARÃ, Bucureºti /  Medicinã veterinarã
sã devinã un consilier al managerului economic sau public, având
Vremurile ºi timpul ne-au fãcut sã fim ºi parºivi. Am avut obþinerea certificatului digital.
SOCIOLOGIE- PSIHOLOGIE, Bucureºti /  Sociologie  Psihologie
cunoºtinþe solide în domeniul resurselor umane, managementului, dar ºi
Semnãtura
electronicã
este
în
strânsã
legãturã
cu
certificatul
digital,
parte
în
cei
trei
ani
ºi
de
lucruri
bune
ºi
de
lucruri
rele.
Pe
RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE, Bucureºti /  Relaþii
ambele le-am trãit împreunã. Chiar dacã termenul împreunã dispozitivul securizat pentru crearea semnãturii ºi aplicaþia software pentru al sistemelor informatice integrate. Astfel, în condiþiile reformei
internaþionale ºi studii europene  Istorie  Filosofie
pentru cele douã momente, bune ºi rele, poate avea sens diferit semnarea electronicã a oricãrui tip de fiºier. Certificatele digitale se pot contabilitãþii, profesionistul contabil utilizeazã semnãtura electronicã
ªTIINÞE ECONOMICE, Blaj /  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
în privinþa conþinutului. Dar azi, 24 iunie 2011, ne-am adunat obþine de la societãþi autorizate, iar începând cu data de 1 iulie 2011, toþi extinsã pentru comunicarea informaþiei contabile.
MANAGEMENT, Braºov /  Management  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
Semnãtura electronicã reprezintã date în formã electronicã, care sunt
în aceeaºi salã unde acum trei ani intram pentru prima datã ºi, agenþii economici din România sunt obligaþi sã deþinã semnãturã
PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov /  Psihologie  Pedagogie
cu foile pe sus ºi grupa scrisã, încercam sã ne descoperim colegii. electronicã pentru a putea înregistra declaraþiile fiscale.
ataºate sau logic asociate cu alte date în formã electronicã ºi care servesc
ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov /  Administraþie publicã
Am aplaudat profesorii, ºefii de grupã, dar, în primul rând,
ca metodã de identificare. (Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind
 Drept
ne-am aplaudat unul pe celãlalt. Pentru cã, mereu, sã începi o
semnãtura electronicã, publicatã în MO 429 din data de 31 iulie 2001)..
Semnãtura electronicã ºi rolul acesteia
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Câmpulung-Muscel /  Contabilitate ºi
facultatea va fi foarte uºor, dar numai la final vor ieºi la ivealã
Semnãtura electronicã a fost legiferatã de zece ani în România, fãrã Conform legii, semnãtura electronicã se aplicã unui document în format
cei care au avut puterea sã o ducã pânã la capãt.
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
ca aceasta sã fie aplicatã cu adevãrat. În practicã, semnãtura electronicã electronic, redactat sau obþinut prin intermediul programelor informatice,
Acum am ajuns la capãtul drumului, dar acesta nu e
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Constanþa /  Drept  Administraþie publicã
a constituit soluþia perfectã pentru desfãºurarea comunicãrii de afaceri ca de exemplu: documente Microsoft Office Word (contracte, documente,
sfârºitul, ci doar începutul. Începutul unei noi aventuri.
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Constanþa /  Contabilitate ºi
notificãri, adrese etc.); spread-sheet Excel (rapoarte financiare, state de
Viaþa va ghida paºii fiecãruia dintre noi pe drumuri mai exclusiv prin mijloace electronice. Semnãtura electronicã cu valoare platã a salariilor, note de comandã etc.); documente Adobe Acrobat (ca ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Management
legalã poate constitui garanþia integritãþii, autenticitãþii ºi nerepudierii
mult
sau
mai
puþin
diferite.
Important
e
cã
ne
vom
îmbarca
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Craiova /  Drept  Administraþie publicã
în cazul Microsoft Office Word, însã superioare din punct de vedere al
în aceastã cãlãtorie cu capul sus, mândri, dar ºi cu un bagaj mesajelor ºi documentelor electronice, fãcând legãtura neechivocã între
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Craiova /  Contabilitate ºi
aspectului ºi al securitãþii sau integritãþii informaþiilor); fotografii digitale
informaþiile
semnate
ºi
semnatar.
Orice
persoanã,
fizicã
sau
juridicã,
aflatã
de cunoºtinþe ce reprezintã fundaþia jurnaliºtilor de mâine.
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Afaceri internaþionale
Fie cã vom fi editori, redactori, reporteri, moderatori, pe teritoriul României, poate beneficia de servicii de certificare în vederea (constatãri, mostre, comandã de produse etc.); programe expert de gestiune
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Rm. Vâlcea /  Contabilitate ºi informaticã
prezentatori sau DTP-iºti, noi suntem noua generaþie. Aºa utilizãrii semnãturii electronice cu efecte benefice asupra transmiterii, a documentelor (documente ale administraþiei publice centrale ºi locale,
de gestiune  Finanþe ºi bãnci
cum e scris ºi pe emblema facultãþii NOI suntem gestionãrii ºi utilizãrii informaþiilor financiare, fiscale ºi contabile. documente care urmeazã sã fie arhivate în cadrul arhivelor electronice
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Rm. Vâlcea /  Drept
Introducerea semnãturii electronice are ca scop diminuarea numãrului din cadrul unor Data Centre etc.); documente rezultate din prelucrarea
ROMÂNIA DE MÂINE.
de exemplare ale documentelor transmise ºi pãstrate în arhivele unitãþilor datelor contabile ºi fiscale (declaraþii de impunere, documente de platã
Vã doresc mult succes în viaþã tuturor !
emitente, ca ºi reducerea numãrului de persoane însãrcinate cu gestionarea cãtre Bugetul de Stat etc.).
Citiþi ºi în pagina 8
(Continuare în pag. 2)
ªtefan MOªNEANU acestor documente. Sistemul informatic de prelucrare automatã a datelor
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OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

 prof. univ. dr. Radu STANCU

Consiliul European, instituþie politicã a Uniunii Europene, alcãtuit din ºefii de stat ºi/sau ºefii de guverne ai statelor membre
ale Uniunii Europene, în ºedinþa sa de la Lisabona din 23-24 martie 2000, a stabilit obiectivul strategic ca Uniunea Europeanã sã
devinã cea mai competitivã ºi dinamicã economie bazatã pe cunoaºtere din lume, capabilã de o creºtere economicã durabilã,
însoþitã de o creºtere cantitativã ºi calitativã a numãrului de locuri de muncã ºi de o mai mare coeziune socialã.
Consiliul European de la Barcelona din 15 ºi 16 martie 2002 a stabilit obiectivul ca sistemele de educaþie ºi de formare ale
Uniunii Europene sã devinã, pânã în 2010, un model de calitate la nivel mondial ºi a solicitat întreprinderea de acþiuni care sã
îmbunãtãþeascã stãpânirea aptitudinilor de bazã, în special prin învãþarea a cel puþin douã limbi strãine de la o vârstã cât mai
micã. Prin Decizia 1720/2006 s-a instituit un program de acþiune comunitarã în domeniul învãþãrii continue.
Student: Cum sunt urmãrite obiectivele programului de
Student: Cum se raporteazã învãþarea continuã la formarea
învãþare continuã?
profesionalã a judecãtorilor, procurorilor ºi personalului
Profesor: Obiectivele progra- doctorat, precum ºi ale instituþiilor din justiþie?
Profesor: În politica europeanã privind învãþarea continuã se
mului de învãþare continuã sunt ºi organizaþiilor care oferã sau
urmãrite prin punerea în aplicare a
patru subprograme sectoriale, a unui
program transversal ºi a
subprogramului Jean Monnet.
Subprograme sectoriale: Programul
Comenius,
care
rãspunde
necesitãþilor în materie de predare ºi
învãþare ale tuturor participanþilor la
învãþãmântul preºcolar ºi ºcolar,
pânã la sfârºitul ciclului liceal,
precum ºi ale instituþiilor ºi
organizaþiilor care oferã acest gen de
învãþãmânt. I s-au alocat 13% din
resursele financiare; Programul
Erasmus,
care
rãspunde
necesitãþilor în materie de predare ºi
învãþare ale tuturor participanþilor la
învãþãmântul superior formal ºi la
învãþãmântul profesional ºi formare
profesionalã de nivel superior,
indiferent de durata cursurilor sau de
calificare ºi incluzând studiile de

faciliteazã acest gen de educaþie ºi
de formare. I s-a alocat partea cea
mai mare din fondurile cu acest scop,
respectiv, 40 %; Programul
Leonardo da Vinci, care rãspunde
necesitãþilor în materie de predare ºi
învãþare ale tuturor participanþilor la
învãþãmântul profesional ºi formare
profesionalã, cu excepþia celor de
nivel superior, precum ºi ale
instituþiilor ºi organizaþiilor care
oferã sau faciliteazã acest gen de
educaþie ºi de formare. I s-au alocat
25 % din fonduri; Programul
Grundtvig, care rãspunde necesitãþilor în materie de predare ºi învãþare
ale participanþilor la toate formele de
învãþãmânt pentru adulþi, precum ºi
ale instituþiilor ºi organizaþiilor care
oferã sau faciliteazã acest gen de
educaþie ºi de formare. I s-au alocat
4 % din fonduri.

integreazã ºi formarea profesionalã judiciarã. Judecãtorii ºi procurorii din
statele membre ale Uniunii Europene, se apreciazã în Rezoluþia Consiliului
nr. 2008/C 299/01 privind formarea profesionalã a judecãtorilor, a
procurorilor ºi a personalului din justiþie în cadrul Uniunii Europene
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 299 din 22.11.2008.), joacã un
rol crucial în garantarea respectãrii dreptului Uniunii Europene. Cooperarea
judecãtorilor naþionali cu Curtea de Justiþie a Uniunii Europene în obþinerea
unei hotãrâri preliminare ale Curþii de Justiþie a Uniunii Europene este de
primã importanþã în asigurarea coerenþei sistemului juridic european.
Programul de la Haga din 2004 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C 53 din 03.03.2005.), printre mãsurile considerate necesare creºterii
încrederii între sistemele judiciare ale statelor membre chemate sã aplice
corect principiul recunoaºterii reciproce în executarea hotãrârilor în
domeniile civil ºi penal, pronunþate într-un alt stat membru, a prevãzut ºi
includerea sistematicã în formarea profesionalã a judecãtorilor ºi
procurorilor, a unei componente referitoare la Uniunea Europeanã.

Student: Ce urmãreºte
Programul de învãþare
continuã în perimetrul
judiciar al Uniunii
Europene?
Student: Care sunt activitãþile-cheie ale Programului transversal? Profesor: Comisia EuroProfesor: Programul transversal cuprinde urmãtoarele patru peanã, executivul Uniunii

activitãþi  cheie: a) cooperarea în ceea ce priveºte politicile strãine în
materie de învãþare continuã; b) promovarea învãþãrii limbilor;
c) dezvoltarea, în domeniul învãþãrii continue, a unui conþinut, a unor
servicii, pedagogii ºi practici inovatoare bazate pe Tehnologia Informaþiei
ºi Comunicãrii (TIC); d) difuzarea ºi valorificarea rezultatelor acþiunilor
sprijinite în cadrul programului ºi al unor programe conexe anterioare,
precum ºi schimbul de bune practici.

Student: Cui se adreseazã ºi care sunt activitãþile-cheie ale
Programului Jean Monet?
Profesor: Programul Jean instituþiile desemnate care se ocupã

Monnet sprijinã instituþii ºi activitãþi
în domeniul integrãrii europene.
Acesta cuprinde urmãtoarele trei
activitãþi-cheie:a) acþiunea Jean
Monnet; b) acordarea de subvenþii
de funcþionare pentru a sprijini

de chestiuni legate de integrarea
europeanã; c) acordarea de
subvenþii de funcþionare pentru a
sprijini alte instituþii ºi asociaþii
europene în domeniul educaþiei ºi
formãrii.

Student: Ce cuprinde Programul transversal?
Profesor: Programul transversal cuprinde acþiunile rezultând din
cooperarea a cel puþin douã subprograme sectoriale.

Student: Pe cine vizeazã ºi la ce se referã Programul de
învãþare continuã?
Profesor: Programul de învãþare sociali ºi organizaþiile acestora la toate
continuã vizeazã: a) elevi, studenþi,
persoane în formare ºi adulþi care
învaþã; b) cadre didactice, formatori ºi
alte categorii de personal implicate în
orice aspect al învãþãrii continue;
c) persoanele prezente pe piaþa muncii;
d) instituþii sau organizaþii care oferã
posibilitãþi de învãþare în contextul
programului de învãþare continuã sau
în limitele subprogramelor acestuia;
e) persoanele ºi organismele care
rãspund de sistemele ºi politicile
privind orice aspect al învãþãrii
continue la nivel local, regional ºi
naþional; f) întreprinderi, parteneri

nivelurile, inclusiv organizaþii
profesionale ºi camere de comerþ ºi
industrie; g) organisme care oferã
servicii de orientare, consiliere ºi
informare referitoare la orice aspect al
învãþãrii continue; h) asociaþii care
activeazã în domeniul învãþãrii
continue, inclusiv asociaþii de studenþi,
de persoane în formare, de elevi, de
cadre didactice, de pãrinþi ºi de adulþi
care învaþã; i) centre de cercetare ºi
organisme care se ocupã de chestiuni
legate de învãþarea continuã;
j) organizaþii nonprofit, organizaþii
voluntare, organizaþii neguvernamentale (ONG  uri).

Europene, în Comunicarea
sa din 29 iunie 2006
(paragraful 356 final)
privind formarea profesionalã judiciarã în
Uniunea Europeanã, a
subliniat cã este necesarã
dezvoltarea
formãrii
profesionale judiciare
pentru a se asigura crearea
spaþiului de libertate,
securitate ºi justiþie. Pentru
aceasta, juriºtii trebuie sã
se familiarizeze cu
instrumentele juridice ale
Uniunii Europene, dar ºi sã
realizeze înþelegerea reciprocã a sistemelor juridice
ale statelor membre. De
asemenea, trebuie sã se
extindã învãþarea limbilor
strãine. În acest sens,
statelor membre le revine
misiunea de a integra pe
deplin dimensiunea europeanã în activitãþile lor
naþionale. În Comunicare
s-a evidenþiat ºi cã este
necesarã elaborarea unui
tip de formare profesionalã
mai integrat, conceput ºi
pus în aplicare la nivel
european. Recunoaºterea
reciprocã a hotãrârilor se
bazeazã, mai ales, pe
certitudinea cã toþi judecãtorii, procurorii ºi
personalul din justiþie
beneficiazã de o formare
profesionalã judiciarã
corespunzãtoare.

Student: Ce fel de acþiuni sprijinã Programul de învãþare continuã?
Profesor: Programul de învãþare continuã funcþionare ºi administrative ale instituþiilor ºi

sprijinã: a) mobilitatea persoanelor care participã la
învãþarea continuã; b) parteneriatele bilaterale ºi
multilaterale; c) proiectele multila-terale destinate în
special promovãrii calitãþii în cadrul sistemelor de
educaþie ºi formare prin transferul transnaþional de
inovaþie; d) proiectele unilaterale ºi naþionale;
e) proiectele ºi reþelele multilaterale; f) observarea ºi
analizarea politicilor ºi sistemelor din domeniul
învãþãrii continue, elaborarea ºi îmbunãtãþirea la
intervale periodice a materialului de referinþã, inclusiv
anchete, statistici, analize ºi indicatori, acþiuni
destinate sã sprijine transparenþa ºi recunoaºterea
calificãrilor ºi a dobândirii de experienþã, precum ºi
acþiunile destinate sã sprijine cooperarea în materie
de asigurare a calitãþii; g) acordarea de subvenþii de
funcþionare pentru a acoperi anumite cheltuieli de

asociaþiilor care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
vizat de programul de învãþare continuã; h) alte
iniþiative care au ca scop promovarea obiectivelor
programului de învãþare continuã (mãsuri adiacente).
Se poate acorda sprijin comunitar pentru vizite
pregãtitoare, cu privire la oricare dintre acþiunile
enumerate mai sus. Comisia Europeanã poate
organiza seminarii, colocvii sau întruniri care ar putea
facilita punerea în aplicare a programului de învãþare
continuã ºi poate desfãºura acþiuni corespunzãtoare
de informare, publicare ºi difuzare, precum ºi acþiuni
de creºtere a gradului de conºtientizare a programului,
precum ºi monitorizarea ºi evaluarea programului.
Acþiunile menþionate pot fi puse în aplicare prin
intermediul unor cereri de propuneri, cereri de oferte
sau direct de cãtre Comisie.

Student: Care este, în aceastã
privinþã, rolul Reþelei Europene de
Formare Judiciarã (EJTN)?
Profesor: Reþeaua Europeanã de
Formare Judiciarã (EJTN), înfiinþatã în
octombrie 2000, este o asociaþie care cuprinde
instituþiile statelor membre responsabile de
formarea judecãtorilor ºi a procurorilor, are
ca obiectiv promovarea ºi organizarea
programelor de formare pentru judecãtorii ºi
procurorii statelor membre ºi pentru
formatorii acestora, organizeazã executarea
activitãþilor din catalogul de oportunitãþi de
formare transfrontalierã ºi este responsabilã
de punerea în aplicare a unui program de
schimb pentru autoritãþile judiciare.
Importanþa EJTN a fost subliniatã de
Parlamentul European în rezoluþia sa din
24 septembrie 2002 (Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene C 273 E, 14.11.2003,
p. 99.), prin care a cerut ºi sprijinirea ei de
cãtre Uniune.

Student: Ce presupune Formarea
profesionalã judiciarã corespunzãtoare la nivelul întregii Uniuni
Europene?
Profesor: Formarea profesionalã
judiciarã corespunzãtoare presupune ca toþi
judecãtorii, procurorii ºi personalul din
justiþie:1. sã beneficieze de o cunoaºtere
suficientã a instrumentelor de cooperare
europeanã; 2. sã valorifice la maximum
dreptul primar ºi derivat al Uniunii
Europene; 3. sã acopere toate aspectele care
au legãturã cu dezvoltarea pieþei interne ºi a
spaþiului de libertate, securitate ºi justiþie;
4. sã contribuie la cunoaºterea corespunzãtoare a dreptului ºi a sistemelor juridice
ale statelor membre ale Uniunii Europene;
5. sã promoveze cursuri pertinente de drept
comparat.

Student: Cum argumenteazã
organismele europene nevoia formãrii
unei culturi judiciare europene
comune?
Profesor: Organismelor naþionale de

Învãþarea pe tot parcursul vieþii în Uniunea Europeanã
PROGRAMUL DE ÎNVÃÞARE CONTINUÃ
Student: Cum este caracterizatã, în acest moment,
cunoaºterea sistemului judiciar
al Uniunii Europene în interiorul
statelor membre?
Profesor: Parlamentul European, în rezoluþia sa din 9 iulie 2008
privind rolul judecãtorului naþional în
sistemul judiciar al Uniunii Europene,
a subliniat cunoaºterea insuficientã a
dreptului european de cãtre judecãtori
ºi procurori din cauza numãrului redus
al celor care au urmat formãri
profesionale adecvate în acest
domeniu. Din rapoartele de evaluare
reciproce a reieºit cã judecãtorii,
procurorii ºi personalul din justiþie din
statele membre ale Uniunii Europene
nu cunosc întotdeauna suficient de
bine dreptul european ºi nu apeleazã
suficient de mult la organismele
europene existente, cum ar fi Eurojust
ºi reþelele judiciare europene, în special
pentru facilitarea chestiunilor de
procedurã. Se mai aratã cã judecãtorii,
procurorii ºi personalul din justiþie din
statele membre nu sunt încã suficient
de conºtienþi de interesul pe care îl
poate avea o mai bunã dezvoltare a
unei culturi judiciare europene ºi cã
sentimentul apartenenþei ºi al
contribuþiei la un spaþiu judiciar comun
trebuie consolidat în continuare.

Student: Prin ce alte mijloace
se faciliteazã deschiderea cãtre
cultura ºi tradiþiile juridice între
statele membre ale Uniunii
Europene?
Profesor: Învãþarea unei limbi
oficiale a Uniunii Europene, alta decât
limba maternã a persoanei vizate,
reprezintã un factor foarte important
pentru judecãtori, procurori ºi
personalul din justiþie, între altele, în
vederea permiterii ºi a facilitãrii
contactelor directe între autoritãþile
judiciare ale diferitelor state membre
ºi în vederea stimulãrii interesului ºi a
deschiderii cãtre cultura ºi tradiþiile
juridice din alte state membre.
Învãþarea limbilor strãine, parte din
multilingvismul promovat de Uniunea
Europeanã, poate, de asemenea,
contribui la participarea judecãtorilor,
a procurorilor ºi a personalului din
justiþie la programe de schimb, precum
ºi la activitãþi de formare profesionalã
desfãºurate în statele membre. ªi
membrii altor profesiuni juridice,
precum avocaþii, trebuie sã beneficieze
de o formare profesionalã adecvatã în
domeniul dreptului european. Aceºtia,
însã, în majoritatea statelor membre,
îºi organizeazã singuri formãrile
profesionale, ceea ce trebuie sã
excludã posibilitatea ca autoritãþile
naþionale ºi Uniunea Europeanã sã
susþinã, inclusiv financiar, formarea
altor profesii juridice în domeniul
dreptului european, cu condiþia ca
independenþa acestor profesii juridice
sã nu fie pusã în pericol. Judecãtorii ºi
procurorii îndeplinesc sarcini distincte
în statele membre, iar statele membre
nu pot fi obligate sã organizeze cursuri
comune de formare pentru judecãtori
ºi procurori.

Student: Care sunt acþiunile ce definesc o politicã responsabilã de formare profesionalã a
personalului din justiþie, la nivelul fiecãrui stat membru al UE?
Profesor: Fiecare stat membru ar trebui sã întreprindã toate mãsurile posibile pentru a se asigura cã
organismele sale naþionale responsabile pentru formarea profesionalã a judecãtorilor, a procurorilor ºi a personalului
din justiþie: (a) disemineazã informaþii privind sistemele juridice ºi dreptul celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, de exemplu, prin introducerea cursurilor privind dreptul comparat; (b) intensificã gradul de deschidere
a cursurilor naþionale de formare profesionalã cãtre judecãtorii, procurorii ºi personalul din justiþie din alte state
membre; (c) dezvoltã ºi stimuleazã schimburile directe între judecãtorii, procurorii ºi personalul din justiþie din
diferitele state membre, inclusiv prin asumarea unui rol activ în cadrul Programului de schimb al autoritãþilor
judiciare (Programul de schimb al autoritãþilor judiciare se întemeiazã pe articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunitãþilor Europene (JO, L 248, 16.9.2002, p. 1), prin promovarea proiectelor de înfrãþire (twinnings) ºi
prin orice alte mijloace corespunzãtoare; (d) dezvoltã în mod efectiv, prin toate mijloacele corespunzãtoare,
Reþeaua Europeanã de Formare Judiciarã (EJTN) ºi participã în mod activ la activitãþile acesteia.

Student: Dar învãþarea
Student: Ce trebuie sã urmãreascã acþiunile statelor membre
ale Uniunii Europene în vederea realizãrii obiectivelor prezentate? continuã prin Programele de
Profesor: În vederea realizãrii dreptului altor state membre; doctorat Erasmus Mundus?
obiectivelor generale prezentate, (e) sprijinirea învãþãrii instrumentelor
Profesor: Programele de
statele membre ar trebui sã încurajeze
ºi, dupã caz, sã dezvolte noi acþiuni
concrete, care sã urmãreascã:
I. Evidenþierea dimensiunii
europene a funcþiilor din domeniul
justiþiei, în special prin: (a) integrarea
formãrii profesionale privind dreptul
european în cadrul programului naþional
de formare profesionalã iniþialã ºi al
programei de formare profesionalã
continuã; (b) extinderea programului de
schimb al personalului din justiþie; (c)
promovarea, în rândul judecãtorilor, al
procurorilor ºi al personalului din justiþie,
a cunoaºterii a cel puþin unei alte limbi
oficiale a Uniunii Europene, în special
prin programe de formare profesionalã,
ºi favorizarea unei astfel de cunoaºteri
dupã caz, þinându-se seama de specificul
sistemului juridic ºi judiciar al statului
membru în cauzã, de exemplu, în situaþia
recrutãrii judecãtorilor, procurorilor ºi
membrilor personalului din justiþie ºi în
situaþiile de evaluare; (d) favorizarea
cunoaºterii sistemelor juridice ºi a

europene din domeniul justiþiei
electronice; (f) utilizarea tehnicilor
moderne ºi încurajarea învãþãrii
electronice.
II. Adoptarea unor programe
europene de formare profesionalã, al
cãror conþinut ar trebui stabilit de EJTN
ºi a cãror punere în aplicare ar trebui
asiguratã de EJTN ºi/sau de membrii
acesteia, precum: (a) unul sau mai multe
module comune; (b) un program comun
de formare profesionalã destinat
categoriilor specifice ale profesioniºtilor
în cauzã, precum personalul din justiþie
care ocupã posturi de rang înalt,
judecãtorii sau procurorii specializaþi ºi
formatorii; (c) un program comun de
formare profesionalã de scurtã duratã
care sã reuneascã judecãtori, procurori
ºi membri ai personalului din justiþie din
diferite state membre (cursuri
europene), a cãrui organizare ar trebui
atribuitã iniþial organismelor naþionale
de formare profesionalã.

Student: Cum se realizeazã învãþarea continuã prin
Programele de masterat Erasmus Mundus?
Profesor: Comunitatea va selecþiona programe de masterat de calitate

academicã de prim ordin, care, în scopul programului, vor fi denumite Programe
de masterat Erasmus Mundus. În sensul programului, Programele de masterat
Erasmus Mundus respectã urmãtoarele orientãri generale ºi criterii de selecþie:
(a) implicã instituþii de învãþãmânt superior din cel puþin trei state europene;
(b) pot implica instituþii de învãþãmânt superior sau alþi parteneri relevanþi, cum
ar fi institutele de cercetare, din þãri terþe; (c) aplicã un program de studiu care
prevede o perioadã de studii în cel puþin douã dintre instituþiile de învãþãmânt
superior participante în temeiul literei (a); (d) unde este cazul, încurajeazã stagiile
ca parte a programelor de studii; (e) dispun de mecanisme integrate pentru
recunoaºterea perioadelor de studiu efectuate în instituþiile partenere, bazate pe
sau compatibile cu sistemul european de credite transferabile; (f) se încheie cu
acordarea, de cãtre instituþiile participante, a diplomelor comune ºi/sau duble sau
multiple, recunoscute sau acreditate de statele europene; Sunt promovate
programele care se încheie cu acordarea de diplome comune; (g) stabilesc proceduri
stricte de autoevaluare ºi acceptã sã fie evaluate de cãtre experþi externi (din þãri
europene sau din þãri terþe) în vederea asigurãrii în mod constant a unui nivel
calitativ ridicat al programelor de masterat; (h) rezervã un numãr minim de
locuri studenþilor din þãri europene ºi din þãri terþe care au obþinut un ajutor financiar
în cadrul programului ºi îi gãzduiesc; (i) stabilesc condiþii transparente comune
de admitere care iau în considerare, între altele, chestiuni legate de echitatea ºi
egalitatea între femei ºi bãrbaþi ºi faciliteazã accesul acestora în conformitate cu
principiile egalitãþii de ºanse ºi nediscriminãrii; (j) au deplinã libertate de a percepe,
sau nu, taxe de înscriere, în conformitate cu legislaþia lor naþionalã ºi cu acordul
încheiat între instituþiile asociate menþionate la literele (a) ºi (b); (k) acceptã sã
respecte regulile care se aplicã procedurii de selecþie a beneficiarilor (studenþi ºi
cadre universitare); (l) creeazã structurile corespunzãtoare pentru a facilita accesul
ºi primirea studenþilor din Europa ºi din þãri terþe (servicii de informare, locuinþã,
ajutor în materie de vize etc.). Comisia informeazã în mod periodic delegaþiile
sale din þãrile terþe implicate cu privire la toate dispoziþiile actualizate referitoare
la program; (m) fãrã a aduce atingere limbii de predare, prevãd practicarea a cel
puþin douã limbi europene vorbite în statele membre în care se aflã instituþiile ce
participã la Programele de masterat Erasmus Mundus ºi, dacã este cazul, propun
cursuri ºi asistenþã de pregãtire lingvisticã pentru studenþi, în special prin cursuri
organizate de instituþiile respective. Programele de masterat Erasmus Mundus
au fost selecþionate pe o perioadã de cinci ani, cu aplicarea unei proceduri de
reînnoire anualã bazate pe un raport asupra progreselor înregistrate.

formare profesionalã a personalului din
Student: Totuºi, care ar fi obiectivele generale ale organizaþiilor juridice care ar trebuie promovate
justiþie le revine privilegiul difuzãrii
cunoºtinþelor teoretice ºi practice, precum ºi la nivelul Uniunii Europene?
Profesor: În organizarea de cursuri de formare promova, printr-o formare profesionalã corespunzãtoare,
a culturii judiciare europene comune în
contextul diversitãþii sistemelor juridice ºi profesionalã pentru judecãtori, procurori ºi personalul din aplicarea dreptului european de cãtre judecãtori, procurori
judiciare ale statelor membre. În vederea justiþie (precum asistenþi, referenþi ºi grefieri), de cãtre statele ºi personalul din justiþie, care sã respecte pe deplin
promovãrii unei încrederi reciproce membre ar trebui sã se adere la liniile directoare promovate drepturile fundamentale ºi principiile recunoscute la
veritabile între actorii judiciari ai statelor de Uniune, fãrã a aduce atingere independenþei judiciare articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi
reflectate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
membre, este importantã adoptarea unei sau diferitelor organizaþii judiciare din Uniunea Europeanã,
ºi sã se promoveze urmãtoarele obiective generale: (a) de a Europene; (d) sã favorizeze cunoaºterea sistemelor juridice
definiþii a formãrii profesionale cât mai largi
contribui la dezvoltarea unei culturi judiciare europene ºi a dreptului celorlalte state membre, în special prin
posibil, care sã aibã drept obiectiv instituirea veritabile, bazatã pe diversitatea sistemelor juridice ºi promovarea unor cursuri pertinente de drept comparat; (e)
unei culturi judiciare comune. Cultura judiciare ale statelor membre ºi pe unitatea asiguratã de sã îmbunãtãþeascã competenþele lingvistice ale
judiciarã europeanã, pe baza valorilor ºi dreptul european; (b) de a îmbunãtãþi cunoaºterea dreptului judecãtorilor, ale procurorilor ºi ale personalului din justiþie
tradiþiilor comune, ar trebui, între altele, sã primar ºi derivat al Uniunii Europene de cãtre judecãtori, de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene; (f) sã
promoveze capacitatea judecãtorilor, a procurori ºi personalul din justiþie, inclusiv favorizarea favorizeze o abordare colectivã a problematicilor comune
procurorilor ºi a personalului din justiþie de cunoaºterii procedurilor aplicate în cadrul Curþii de Justiþie judecãtorilor, procurorilor ºi personalului din justiþie; (g)
a manifesta deschidere faþã de cultura ºi a Uniunii Europene, în special, a procedurii de obþinere a sã promoveze reflecþia comunã asupra dezvoltãrii spaþiului
tradiþiile juridice ale statelor membre ºi de a unei hotãrâri preliminare privind validitatea ºi/sau de libertate, securitate ºi justiþie ºi a implicaþiilor acestuia
aborda chestiuni pertinente de deontologie. interpretarea unor dispoziþii ale dreptului european; (c) de a pentru buna funcþionare a justiþiei.

doctorat Erasmus Mundus
respectã orientãrile generale ºi
criteriile de selecþie: (a) implicã
instituþii de învãþãmânt superior din
cel puþin trei state europene ºi, dupã
caz, alþi parteneri relevanþi pentru
a asigura inovarea ºi ºansele de
angajare; (b) pot implica instituþii
de învãþãmânt superior sau alþi
parteneri relevanþi, cum ar fi
institutele de cercetare, din þãri
terþe; (c) pun în aplicare un program
de doctorat care prevede o perioadã
de studii ºi de cercetare în cel puþin
douã dintre instituþiile de
învãþãmânt superior participante
prevãzute la litera (a);
(d) încurajeazã stagiile ca parte a
programelor de doctorat, precum ºi
parteneriatele între actori
universitari ºi economici;
(e) dispun de mecanisme integrate
pentru recunoaºterea perioadelor
de studiu ºi de cercetare efectuate
în instituþiile partenere; (f) se
încheie cu acordarea, de cãtre
instituþiile participante, a
diplomelor comune ºi/sau duble
sau multiple, recunoscute sau
acreditate de statele europene. Sunt
promovate programele care se
încheie cu acordarea de diplome
comune; (g) stabilesc proceduri
stricte de autoevaluare ºi acceptã
sã fie evaluate de experþi externi
(care provin din þãri europene sau
terþe, dar care lucreazã în þãri
europene) în vederea asigurãrii în
mod constant a unui nivel calitativ
ridicat al programelor de doctorat;
(h) rezervã un numãr minim de
locuri candidaþilor la doctorat din
þãri europene ºi din þãri terþe care
au obþinut un ajutor financiar în
cadrul programului ºi îi gãzduiesc;
(i) stabilesc condiþii transparente
comune de admitere care iau în
considerare, între altele, chestiuni
legate de echitatea ºi egalitatea între
femei ºi bãrbaþi ºi faciliteazã
accesul în conformitate cu
principiul egalitãþii de ºanse ºi
nediscriminãrii; (j) au deplinã
libertate de a percepe sau nu taxe
de înscriere, în conformitate cu
legislaþia lor naþionalã ºi cu acordul
încheiat între instituþiile asociate
menþionate la literele (a) ºi (b);
(k) acceptã sã respecte regulile care
se aplicã procedurii de selecþie a
candidaþilor la doctorat; (l) creeazã
structurile corespunzãtoare pentru
a facilita accesul ºi primirea
candidaþilor la doctorat din þãri
europene ºi din þãri terþe (servicii
de informare, locuinþã, ajutor în
materie de vize etc.); (m) pot
propune folosirea, ca alternativã la
burse, a contractelor de muncã
pentru candidaþii la doctorat, dacã
acest lucru este permis de legislaþia
naþionalã; (n) fãrã a aduce atingere
limbii de predare, prevãd
practicarea a cel puþin douã limbi
europene vorbite în statele membre
în care se aflã instituþiile ce
participã la Programele de doctorat
Erasmus Mundus ºi, dacã este
cazul, propun cursuri ºi asistenþã de
pregãtire lingvisticã pentru
studenþi, în special prin cursuri
organizate de instituþiile respective.

De la 1 iulie 2011, semnãtura electronicã este obligatorie
(Urmare din pag.1)
Semnãturã electronicã extinsã reprezintã
acea semnãturã electronicã care îndeplineºte
cumulativ urmãtoarele condiþii: a) este legatã
în mod unic de semnatar; b) asigurã
identificarea semnatarului; c) este creatã prin
mijloace controlate exclusiv de semnatar; d) este
legatã de datele în formã electronicã, la care se
raporteazã în aºa fel încât orice modificare
ulterioarã a acestora este identificabilã.
Semnatar reprezintã o persoanã care deþine un
dispozitiv de creare a semnãturii electronice
(dispozitiv criptografic) ºi care acþioneazã fie
în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terþ.
În mod concret, semnãtura electronicã extinsã
este acea semnãturã electronicã realizatã prin
utilizarea unui certificat calificat. Astfel, este
singura semnãturã electronicã cu valoare legalã.
Pentru utilizarea semnãturii electronice este
necesarã obþinerea certificatului digital. Un
certificat reprezintã o colecþie de date în formã
electronicã ce atestã legãtura dintre datele de
verificare a semnãturii electronice ºi o persoanã,
confirmând identitatea acelei persoane. Un
certificat digital poate fi utilizat într-o serie de
aplicaþii care au ca scop implementarea unor
principii de securizare a informaþiilor:
identificare ºi autentificare; integritate;
nerepudierea datelor sau a informaþiilor;
confidenþialitatea datelor stocate sau în tranzit.

REDUCEREA BIROCRAÞIEI ÎN ROMÂNIA

Întocmirea ºi transmiterea documentelor
financiar-contabile în format electronic
presupune competenþã ºi responsabilitatea din
partea profesionistului contabil din sectorul
contabil public. Rãspunderea pentru
organizarea ºi conducerea contabilitãþii revine,
conform legii contabilitãþii nr. 82/1991,
republicatã: administratorului; ordonatorului de
credite; altei persoane care are obligaþia
gestionãrii unitãþii respective.
Responsabilitãþile ce revin personalului
instituþiei cu privire la utilizarea sistemului
informatic de prelucrare automatã a datelor se
stabilesc prin regulamente interne. Instituþiile
publice au obligaþia pãstrãrii în arhiva lor a
registrelor de contabilitate, a celorlalte
documente contabile, precum ºi a documentelor
justificative care stau la baza înregistrãrilor în
contabilitate. Aceste documente justificative pot
fi pãstrate dupã editarea lor cu ajutorul
sistemelor informatice. În condiþiile conducerii
contabilitãþii cu ajutorul sistemelor informatice
de prelucrare automatã a datelor, fiecare
operaþiune economico-financiarã se va înregistra
prin articole contabile, în mod cronologic, dupã
data de întocmire sau de intrare a documentelor
în unitate. În aceastã situaþie, Registrul-jurnal
se editeazã lunar, iar paginile vor fi numerotate
pe mãsura editãrii lor. Rãspunderea pentru
arhivarea documentelor financiar-contabile
revine
ordonatorului
de
credite,

administratorului sau altei persoane care are
obligaþia gestionãrii unitãþii beneficiare.
Registrele de contabilitate ºi documentele
justificative ºi contabile se pot arhiva, în baza
unor contracte de prestãri servicii, cu titlu
oneros, de cãtre alte persoane juridice române,
care dispun de condiþii corespunzãtoare.
Termenul de pãstrare a registrelor ºi
documentelor justificative ºi contabile este de
cinci ani (cf. Legii nr. 259/2007 pentru
modificarea ºi completarea Legii contabilitãþii
nr. 82/1991) cu începere de la data încheierii
exerciþiului financiar în cursul cãruia au fost
întocmite, cu excepþia ºtatelor de salarii, care se
pãstreazã timp de 50 de ani. Situaþiile financiare
anuale se pãstreazã timp de 50 de ani. În caz de
încetare a activitãþii, instituþiile publice predau
documentele la arhivele statului sau arhivele
militare, dupã caz. Din punct de vedere al bazei
de date trebuie sã existe posibilitatea
reconstituirii în orice moment a conþinutului
registrelor, jurnalelor ºi altor documente
financiar-contabile. Exerciþiul financiar
reprezintã perioada pentru care trebuie întocmite
situaþiile financiare anuale ºi, de regulã, coincide
cu anul calendaristic. Durata exerciþiului
financiar este de 12 luni. Exerciþiul financiar
începe la 1 ianuarie ºi se încheie la 31 decembrie,
cu excepþia primului an de activitate, când acesta
începe la data înfiinþãrii instituþiei publice,
potrivit legii, iar documentele pot fi arhivate ºi
în format electronic, dupã prelucrarea acestora.

Înscrisul în formã electronicã, cãruia i s-a
încorporat, ataºat sau i s-a asociat logic o
semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un
certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la
momentul respectiv ºi generatã cu ajutorul unui
dispozitiv securizat de creare a semnãturii
electronice, este asimilat, în ceea ce priveºte
condiþiile ºi efectele sale, cu înscrisul sub
semnãturã privatã. Recent, semnãtura
electronicã poate fi mijloc de probã sau de
validitate a unui act. Astfel, în cazurile în care,
potrivit legii, forma scrisã este cerutã ca o
condiþie de probã sau de validitate a unui act
juridic, un înscris în formã electronicã
îndeplineºte aceastã cerinþã dacã i s-a încorporat,
ataºat sau i s-a asociat logic o semnãturã
electronicã extinsã, bazatã pe un certificat
calificat ºi generatã prin intermediul unui
dispozitiv securizat de creare a semnãturii.
Reducerea birocraþiei
prin semnãtura electronicã
Birocraþia a crescut treptat de-a lungul
secolelor. În fiecare an, birocraþia creºte în medie
cu 5%, în ciuda faptului cã nu apare nimic nou de
fãcut (rezultatul unui studiu efectuat de
C. Northcote Parkinson (1957) pentru a pune în
evidenþã unele practici pãgubitoare în funcþionarea
organizaþiilor birocratice, în special administrative,
aflate în expansiune. În consecinþã, nu existã (sau
existã într-o foarte micã mãsurã) o relaþie de

proporþionalitate între activitatea (cantitatea de
muncã) ce trebuie realizatã într-o organizaþie ºi
mãrimea personalului (administrativ) angajat sã
o îndeplineascã. Þinând cont de cele prezentate
mai sus, pot fi evidenþiate urmãtoarele trãsãturi
ale birocraþiei ca fenomen ce caracterizeazã un
anumit mod de organizare al administraþiei
publice: birocraþia este un fenomen social;
birocraþia este legat indivizibil de fenomenul
social al puterii; birocraþia poate fi ataºat oricãrei
puteri (de stat sau nestatale) organizate conform
principiului separãrii subiectului ºi obiectului
puterii; baza obiectivã a birocraþiei o constituie
separarea subiectului ºi obiectului puterii,
înstrãinarea lor, care genereazã pericolul utilizãrii
de cãtre subiect a puterii cu care este abilitat în
folosul sau ºi al sistemului puterii din care face
parte.
Creºterea, diminuarea sau chiar dispariþia
unui volum de muncã administrativã nu
afecteazã în mod direct ºi semnificativ numãrul
personalului birocratic, ci intervin alþi doi factori
care caracterizeazã tendinþa de expansiune
birocraticã: a. multiplicarea subordonaþilor
(orice funcþionar va acþiona pentru a creºte
numãrul persoanelor subordonate ºi nu a celor
concurente); b. multiplicarea activitãþilor
(generarea artificialã de sarcini inutile,
distribuite ierarhic, pentru a þine ocupate cât mai
multe persoane ºi a pune în evidenþã funcþia de
control a superiorilor în ierarhie).

Considerãm cã semnãtura electronicã poate
fi un mijloc util de reducere a birocraþiei întrucât
reduce numãrul documentelor, numãrul de
exemplare din acelaºi document, iar numãrul de
dosare pentru arhivare nu mai este o necesitate
ca în trecut. O metodã radicalã de luptã cu
birocraþia este schimbarea formei de organizare
a puterii ºi gestiunii  trecerea la
autoadministrare. Însã o asemenea trecere este
posibilã nu în orice condiþii sociale ºi nu pentru
toate structurile puterii. În aceste cazuri, trebuie
stabilitã o permanentã comunicare reciprocã
între subiectul ºi obiectul puterii. În administraþia
publicã din România, introducerea sistemelor
electronice ºi a semnãturii electronice, în special,
a constituit un moment de referinþã în lupta
împotriva birocraþiei.
***
Semnãtura electronicã este un instrument
modern de eficientizare a administraþiei publice,
de reducere a fenomenului birocraþiei ºi
perfecþionare a sistemelor de control,
management ºi gestiune financiarã. Semnãtura
electronicã reprezintã date în formã electronicã,
care sunt ataºate sau logic asociate cu alte date în
formã electronicã ºi care servesc ca metodã de
identificare a datelor ºi a informaþiilor. Semnãtura
electronicã conferã un plus de autenticitate
documentelor, un plus de securizare, concomitent
cu reducerea timpului de transmitere, prelucrare
ºi stocare a informaþiilor.
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EXAMENUL DE LICENÞÃ
vineri, au susþinut examenul de licenþã ºi
studenþii Facultãþii de Matematica ºi Informaticã.
Iar, pe 3 iulie, au trãit emoþiile examenului,
absolvenþii de la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, specializarea
jurnalism. Le suntem alãturi ºi le urãm succes
celor care urmeazã sã susþinã examenul final.
Facultatea de Arte, specializarea artele
spectacolului(actorie), între 4 ºi 8 iulie, Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã, 5 ºi 6 iulie,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, 9 iulie, ºi
Facultatea de Medicinã Veterinarã, 11 ºi 12 iulie.

(Urmare din pag.1)

În cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249 - CALITATE EUROPEANÃ ÎN
ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR s-a desfãºurat, în perioada 20  29 iunie 2011, programul
de formare profesionalã autorizat CNFPA pentru ocupaþia FORMATOR cod COR 241205.
La acest program de perfecþionare au participat 75 de cadre didactice ale Universitãþii
Spiru Haret, câte trei persoane de la fiecare facultate, respectiv, specializare. Formatorii
acestui program au fost: Maria Andronie, Florin Fãiniºi ºi ªtefan Barbãlatã.
Programul s-a finalizat cu examenul de absolvire ce a constat în evaluarea cunoºtinþelor
dobândite ºi a avut douã probe: proba teoreticã, ce a constat într-un text grilã cu 18 întrebãri,
ºi proba practicã, care a presupus prezentarea unui proiect individual. Evaluarea participanþilor
s-a fãcut de cãtre o comisie formatã din doi reprezentanþi ai Comisiei de Autorizare CNFPA
Bucureºti ºi un reprezentant al Universitãþii Spiru Haret.
Absolvenþii programului de formare profesionalã au primit certificate de absolvire
recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Universitatea Spiru Haret este furnizor de formare profesionalã autorizat Consiliul
Naþional de Formare a Adulþilor (CNFPA), în conformitate cu prevederile OG 129/2000
privind formarea profesionalã a adulþilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

În cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249 - CALITATE EUROPEANÃ ÎN
ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR, în perioada 11  20 iulie a.c., la sediul Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13, se va desfãºura programul de formare
profesionalã autorizat CNFPA pentru ocupaþia FORMATOR cod COR 241205.
Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice ale Universitãþii Naþionale de Apãrare
Carol I, prin derularea acestui program de formare profesionalã urmãrindu-se îmbunãtãþirea
ºi perfecþionarea abilitãþilor profesionale în domeniul calitãþii.
La acest program de perfecþionare vor participa 28 de cadre didactice ale Universitãþii
Naþionale de Apãrare Carol I.
Coordonatorul acestui program de formare este ªtefania Cojocariu, iar Formator, Iustin
Andronie. Programul se va finaliza cu examenul de absolvire, ce va consta în evaluarea
cunoºtinþelor dobândite ºi va avea douã probe: proba teoreticã, ce constã într-un text grilã cu
18 întrebãri, ºi proba practicã, ce presupune prezentarea unui proiect individual. Evaluarea
participanþilor se va face de cãtre o comisie formatã din doi reprezentanþi ai Comisiei de
Autorizare CNFPA Bucureºti ºi un reprezentant al Universitãþii Spiru Haret.
Absolvenþii programului de formare profesionalã vor primi certificate de absolvire
recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Universitatea Spiru Haret este furnizor de formare profesionalã autorizat Consiliul
Naþional de Formare a Adulþilor (CNFPA), în conformitate cu prevederile OG 129/2000
privind formarea profesionalã a adulþilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Atmosfera a fost alta atunci când examenul
s-a apropiat de final. Studenþii au ieºit, cei mai
mulþi dintre ei cu zâmbetul pe buze. Au mai
rãmas în campus, pentru a împãrtãºi unii altora
rezultatele ºi impresiile. Ambianþa este mult mai
degajatã, dacã la început recapitulau subiectele
de examen, la sfârºit comparã note ºi fac planuri
de viitor.
Pentru cei de la Relaþii Internaþionale, Istorie
ºi Filosofie, ceea ce a fost mai greu a trecut. Acum
trãim emoþiile alãturi de cei care urmeazã sã
susþinã examenul de licenþã. Miercuri, 29 iulie,
alþi absolvenþi intrã în focul examenului de
licenþã. Sunt cei de la Facultatea de Geografie,
specializãrile geografie ºi geografia turismului.
Examenul are loc tot în campusul din strada
Fabricii nr. 46G. Este respectat acelaºi protocol.
Parter  sãli de aºteptare. Etajul 1  garderoba.
Etajul 2  sãlile de examen. Nu s-au înregistrat
evenimente neplãcute, aºa cum spune ºi decanul
Facultãþii de Geografie, lector univ. dr. Gheorghe
Heriºanu, cel care vegheazã la buna desfãºurare
a lucrurilor. Merge din salã în salã pentru a se
asigura cã totul este în regulã. Întrebat fiind
despre cum decurg lucrurile, acesta rãspunde
degajat: foarte bine, de aceea suntem ºi foarte
liniºtiþi, nu sunt evenimente neplãcute.
Despre studenþii de la Geografie. Nu par a
fi afectaþi de ziua mohorâtã (afarã este vreme

A-II-a ºansã
Sesiunea de examene s-a încheiat, emoþiile
ºi stresul sunt acum doar o amintire, serile
sunt liniºtite, vacanþa vine cu un val de
relaxare, pentru unii, pentru alþii vacanþa
nu va fi la fel de liniºtitã, trebuie sã se
gândeascã la restanþe.
Restanþele sunt de mai multe feluri ºi
modalitatea de a le susþine este diferitã.
Dacã ai restanþe din anul în curs,
programarea se face de la secretariatul
Facultãþii. Nu trebuie decât
sã înveþi ºi sã te prezinþi.
Spre exemplu, pentru studenþii
din anul I de la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, specializarea
Jurnalism, programarea pentru sesiunea de
examene s-a fãcut deja.
Este afiºatã pe site-ul Universitãþii
Spiru Haret, www.spiruharet.ro.
Studenþii trebuie sã se prezinte la examenele la
care nu au reuºit sã obþinã notã de trecere, în
perioada stabilitã, între 29 august ºi
7 septembrie. Pentru celelalte facultãþi,
consultaþi site-ul Universitãþii. Dacã nu aþi
reuºit sã vã faceþi cont de utilizator nu este
nicio problemã, pentru secþiunea ORAR ºi
ANUNÞURI (acolo gãsiþi programãrile pentru
sesiunea de restanþe) nu trebuie sã vã logaþi.
În ceea ce îi priveºte pe cei care au
restanþe din anii anterior, dacã au,
spre exemplu, restanþe din anul I,
în condiþiile în care ei sunt deja în anul III,
procesul de susþinere a examenelor este
altul. Studenþii trebuie sã depunã o cerere în
care sã specifice materiile la care sunt
restanþieri. Înainte, însã, studenþii trebuie sã
facã o plimbare pânã la casieria facultãþii.
Trebuie plãtitã contravaloarea examenului,
50 de lei. În urma analizãrii cererilor, se fac
programãrile pentru restanþe, la sfârºitul
lunii august, începutul lunii septembrie.

Corina GHIGA

La alte trei facultãþi s-a susþinut examenul
de licenþã sãptãmâna trecutã. Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, specializarea
kinetoterapie ºi motricitate, examenul a avut loc
la Sala Polivalentã, joi 30 iunie, iar la
specializarea educaþie fizicã ºi sport, în Sediul
de pe Sos. Berceni nr 24, vineri, 1 iulie. Tot

Itinerariul internaþional al revistei Carmina Balcanica
(Urmare din pag.1)
Despre seara
dedicatã deopotrivã
Carminei Balcanica ºi
Zilei Internaþionale a
Poeziei, despre numãrul
mare de participanþi 
scriitori, profesori de la
universitatea noastrã,
precum ºi Excelenþa Sa,
ambasadorul Albaniei
în România, dl. Sami
Shiba, s-a consemnat la
timpul potrivit în revista
Opinia naþionalã ºi în
ziarul studenþilor de la
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii
Publice
Atelier
jurnalistic (nr. 3/ 2011).
De aceea, în cele ce
urmeazã dorim sã informãm despre continuarea acestor manifestãri în luna
iunie. Cum numãrul recent este dedicat Albaniei, firesc a fost sã o prezentãm
cititorilor albanezi, iar oportunitatea s-a ivit odatã cu invitaþia la o conferinþã
internaþionalã organizatã de Universitatea din Vlora, o universitate nouã,
dar în plinã ascensiune, situatã într-o staþiune de un pitoresc deosebit. Dar,
desigur, nici despre universitate ºi nici despre staþiunea binecuvântatã cu
munte ºi mare nu ne-am propus sã scriem aici, ci despre lansarea Carminei
în cadrul unei conferinþe cu participanþi veniþi din multe þãri ale lumii  de
la India ºi Sudan, pânã la SUA, Canada ori þãri europene mai apropiate sau
mai îndepãrtate. Interesaþi de specificul publicaþiei, organizatorii Conferinþei
au inclus în program un timp special prezentãrii ei. Aceasta s-a întâmplat
sâmbãtã, 11 iunie d.a., dupã ce mai întâi, la un stand special amenajat, noi
expuseserãm colecþia revistei, dãruind Bibliotecii universitare un exemplar
din fiecare numãr. Introducerea a fost fãcutã de Armela Panajoti, cadru
didactic al Universitãþii din Vlora ºi co-organizator al Conferinþei, dupã
care, în calitatea de redactor ºef, am prezentat pe scurt, în limba englezã,
principalele caracteristici care diferenþiazã publicaþia noastrã de alte reviste
de profil. Printre acestea se numãrã ºi aceea de a publica materialele în
limba maternã a autorului cu varianta traducerii în englezã, aceasta deoarece
Carminase adreseazã tuturor celor care, dincolo de Balcani, sunt interesaþi
de fenomenul cultural (unitar în diversitate) al zonei.
Timpul scurt petrecut în Albania nu ne-a permis, din pãcate, sã
prezentãm revista ºi la alte universitãþi. Ne-am întors în þarã chiar cu o zi
înainte de a se încheia Conferinþa deoarece aveam programatã o altã
lansare. De data aceasta  la Deva. Acolo, Biblioteca judeþeanã, în
colaborare cu Casa de Culturã a municipiului au onorat revista noastrã
cu organizarea unei manifestãri de amploare, promovatã prin afiºe de
mari dimensiuni ºi frumos editate, rãspândite în tot oraºul. Invitaþii au
fost salutaþi mai întâi de directorul Bibliotecii, domnul Sebastian Bara,

care a subliniat unicitatea ºi calitatea revistei, indicând membrii echipei
redacþionale, dar mai ales forumul cultural sub egida cãruia apare,
exprimând în numele instituþiei pe care o conduce gratitudinea pentru
existenþa unei astfel de publicaþii: Biblioteca Judeþeanã Ovid
Densusianu Hunedoara-Deva este deosebit de onoratã sã aibã pe rafturile
ei, în folosul cititorilor dornici de informaþie, aceastã revistã atât de
importantã în peisajul publicistic din România. Felicitãm realizatorii ei,
mulþumim Fundaþiei România de Mâine pentru efortul pe care îl face
pentru promovarea spiritualitãþii româneºti în conexiune cu spiritualitatea
balcanicã. Moderatorul întregii manifestãri a fost traducãtoarea Muguraº
Maria Petrescu, fãcând ea însãºi parte din grupul celor ce se strãduiesc
ca revista sã aparã în condiþii cât mai bune. Tot ei i-a revenit rolul de a da
citire scrisorii primite din partea ambasadorului Albaniei, din motive
obiective acesta neputând participa ºi la aceastã lansare. Astfel, în
scrisoare se menþiona, printre altele: Vreau sã împãrtãºesc niºte gânduri,
prin intermediul acestei scrisori, referitor la acest eveniment cultural
important organizat în scopul lansãrii numãrului revistei Carmina
Balcanica consacratã patrimoniului cultural al þãrilor balcanice ºi în speþã
despre Albania, þara pe care eu o reprezint. Aº vrea sã-i mulþumesc
doamnei redactor-ºef Mihaela Albu ºi domnului director al revistei Dan
Anghelescu, precum ºi întregii echipe ºi colaboratorilor ce au lucrat pentru
realizarea numãrului dedicat Albaniei. Pe aceastã cale îmi exprim
recunoºtinþa pentru eforturile ºi contribuþia depusã de echipã în realizarea
revistei pentru a face cunoscute valorile culturale, spirituale, artistice ºi
toate resursele pe care le oferã Albania ºi poporul albanez. Despre revistã,
despre fondul strãvechi cultural dintre cele douã popoare, ca ºi despre
activitatea sa de traducãtor al literaturii române în albanezã ºi a celei
albaneze în românã, cu câteva exemplificãri, a vorbit apoi Baki Ymeri,
el însuºi un poet important.
Este cât se poate de evidentã, desigur, aprecierea semnificaþiilor
apariþiei unei asemenea publicaþii care sã reuneascã ceea ce are mai de
valoare fiecare popor din spaþiul balcanic. Este cât se poate de necesarã
aprecierea ºi susþinerea unei publicaþii care încearcã sã aducã în vizibilul
contemporaneitãþii - confruntatã cu atât de grave probleme - ceea ce are
mai de valoare fiecare popor din spaþiul balcanic. Dupã cum ºtim, se
vorbeºte din ce în ce mai frecvent despre conceptul nou al comunicãrii
inter-culturale. Necesitatea dialogului între culturi s-a profilat deja drept
una dintre exigenþele majore ale viitorului. Într-un asemenea spirit înalte
foruri culturale ºi universitare iniþiazã demersuri educaþionale direcþionate
cãtre generaþia tânãrã. Evaluând însã obiectiv lucrurile, în cea mai mare
parte toate acestea nu reuºesc sã depãºeascã stadiul dezideratelor ºi al
discuþiilor teoretice. Cu numerele imediat urmãtoare, redacþia Carminei
Balcanica, sub auspiciile Fundaþiei România de Mâine, va demonstra cã
existã ºi posibilitatea concretã de realizare a acestei exigenþe, oferind
alte mostre culturale din þãri precum Macedonia, Serbia, Muntenegru
etc., dupã ce anterior a prezentat unele din Bulgaria, Grecia, Turcia ºi,
desigur, România.
Intenþia este astfel nu numai de a stabili o legãturã spiritualã între
þãrile balcanice, de a face cunoscute realitãþile culturale ale fiecãrei þãri
ºi de a sublinia astfel unitatea în diversitate, dar ºi de a promova contribuþia
Fundaþiei România de Mâine la susþinerea unei publicaþii internaþionale
care devine din ce în ce mai vizibilã în lume.

REFLECÞII ÎNTÂRZIATE
Conf. univ. dr. Eduard IONESCU

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Uniunea Naþionalã
pentru Drepturile Femeilor din România, organizeazã, în cadrul
proiectului european POSDRU/97/6.3/S/64240 
ProFeminAntrep-Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat, cursurile de perfecþionare
cu tema: COMPETENÞE ANTREPRENORIALE. Acestea se adreseazã tuturor femeilor din
România care doresc sã se implice ºi sã îºi dezvolte propriile afaceri.
În perioada 1  3 iulie, au avut loc astfel de cursuri în Bucureºti, Cluj ºi Giurgiu.
Cursurile au fost coordonate de cãtre Adrian Trifan (Bucureºti), Florian Ionescu (Cluj) ºi ªtefania
Cojocariu (Giurgiu), iar formatori au fost Cecilia Ionescu, Daniel Gârdan, Viorica Mirea, Robert
Dragomir, Mariana Rudãreanu, Elena Gurgu ºi Adrian Bãluþã.
Programul de perfecþionare urmãreºte promovarea culturii antreprenoriale în vederea creºterii
abilitãþii femeilor de a materializa ideile de afaceri, precum ºi de a planifica ºi gestiona proiecte cu
scopul de a-ºi atinge obiectivele. Cursurile de formare oferã atât baza teoreticã, prin materiile
cuprinse, cât ºi una practicã, prin activitatea de grup, prin prezentarea unor exemple de afaceri ºi
prin analiza unor modele ºi studii de caz. Durata acestora (în ore de pregãtire) este de trei zile/
24 ore, repartizate astfel: 20 ore pentru pregãtire teoreticã + patru ore pentru pregãtire practicã.
Programul se va finaliza cu un examen de absolvire, în urma cãruia absolvenþii programului de
formare profesionalã vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Universitatea Spiru Haret este furnizor de formare profesionalã autorizat Consiliul Naþional de
Formare a Adulþilor (CNFPA), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea
profesionalã a adulþilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

de ploaie). Bucuria provocatã de notele obþinute
nu este umbritã de starea vremii. Florina
Dumitru, studentã la Facultatea de Geografie,
specializarea geografie: nu a fost foarte greu,
emoþiile au fost mai mari, dar dacã înveþi ºi eºti
atent, e bine. Eu lucrez în învãþãmânt, aºa cã
licenþa mã ajutã foarte mult.

Criza mediului înconjurãtor a cãpãtat noi
dimensiuni, incluzând, dupã aprecierea noastrã
 ºi nu numai  o multitudine de aspecte, cum
ar fi: criza economicã, criza materiilor prime,
criza demograficã, criza energeticã, criza
alimentarã, criza ecologicã etc. În condiþiile
dezvoltãrii contemporane ar fi trebuit ca
omenirea sã se preocupe sistematic ºi pragmatic
de proiectarea unor soluþii tehnice, tehnologice,
economice pentru stoparea erodãrii mediului
înconjurãtor, pentru ameliorarea ºi îmbunãtãþirea
acestuia, ceea ce, din pãcate, nu s-a întâmplat.
Reflectând asupra acestor pericole, cercetãtori
de pretutindeni au elaborat studii materializate
în lucrãri de naturã sã stârneascã interesul
general, inclusiv al organizaþiilor ºi organismelor
internaþionale. Autorii lucrãrii, apãrutã la Editura
Economicã, Dezvoltarea durabilã. O
perspectivã româneascã, prezintã un real interes,
cu privire la problemele mai sus menþionate,
aducând totodatã ºi soluþii pentru o dezvoltare
durabilã a economiei româneºti.
Lucrarea încheie seria de publicaþii, de
aceeaºi autori, apãrute la Editura Economicã,
începutã cu Globalizarea. Mit ºi realitate ºi
continuatã cu Uniunea Statelor Europene 
alternativã la sfidãrile secolului al XXI-lea.
Elaboratã ca un tot unitar, lucrarea, în cele
ºase capitole ale sale, parcurge toate etapele în
elucidarea conceptului de dezvoltare durabilã.
În primul capitol, intitulat Provocãri ale
secolului al XXI-lea: dezvoltarea durabilã sau
sustenabilã  alternativã viabilã a valorificãrii
eficiente, optime a potenþialului disponibil natural
ºi uman, autorii subliniazã necesitatea unei noi
concepþii cu privire la evoluþia socialã ºi economicã,
direcþiile în care ar trebui fãcutã cercetarea, dar ºi
indicatorii de evaluare. Tot în cadrul acestui capitol,
reiese ºi ideea, conform cãreia, în România ar trebui
instituþionalizate preocupãrile pentru exploatarea ºi
înfãptuirea dezvoltãrii durabile.
Al doilea capitol, Dimensiunea conceptualã
a dezvoltãrii durabile, continuã analiza începutã
în prima parte a lucrãrii, autorii propunându-ºi
o sedimentare a acestui concept, atât de vehiculat
în ultimii ani. Conceptul de dezvoltare durabilã
este strâns legat de cel de resurse naturale. Piaþa

a avut un rol istoric major în impulsionarea
activitãþilor de explorare a resurselor naturale ºi
în stabilirea ritmurilor de utilizare. Este deja
demonstrat cã inovaþiile tehnologice au fost
determinate de schimbãrile de preþuri. Cu toate
acestea, majoritatea þãrilor adoptã un
comportament contradictoriu, elogiind pe de o
parte virtuþile pieþei libere, iar pe de altã parte
refuzând sã lase piaþa sã funcþioneze, statul
acþionând prin controlarea preþurilor ºi iniþierea
unor regulamente birocratice. În consecinþã,
autorii considerã cã se impune gãsirea unui
rãspuns la urmãtoarele întrebãri: Pot funcþiona
procesele de piaþã în domeniul resurselor
naturale într-un mod social responsabil? Care
este motivaþia unor astfel de procese? Care ar fi
alternativele? Poate birocraþia publicã sã aibã
performanþe sociale superioare?
Conceptul de dezvoltare durabilã a apãrut
într-un moment în care problemele legate de mediul
înconjurãtor se aflau în prim planul dezbaterilor
politice. Atunci însã, noþiunea de dezvoltare durabilã
reprezenta mai mult o sintagmã potrivitã pentru
atragerea suportului, decât un imbold pentru
propulsarea schimbãrilor din domeniul mediului.
Mai mult, prin întãrirea ideii cã mediul ºi dezvoltarea
economicã sunt potenþial compatibile, sau cã
reprezintã obiective complementare, dezvoltarea
durabilã a oferit o mult aºteptatã înlocuire a
modelului conflictual care a caracterizat dezbaterile
pe tema limitelor de creºtere din anii 1970.
Un mare pericol constã însã în aceea cã, pura
complementaritate a obiectivelor fiind iluzorie,
conceptul poate orienta în mod greºit mulþi
politicieni. Totuºi, pornind de la ipoteza
complementaritãþii, politicienii sunt cel puþin
forþaþi sã caute aceastã compatibilitate prin
intermediul unor proiecte elaborate cu mai mare
grijã ºi prin reforme de politicã economicã. Un
alt pericol este acela cã, dezvoltarea durabilã ca
obiectiv politic, poate deveni diluat ºi ineficient.
În mare parte, acest inconvenient se naºte,
nu datoritã faptului cã noþiunea se axeazã pe
suportabilitate  a face lucrurile sã dureze  ci
deoarece utilizeazã termenul de dezvoltare.
Din analizele efectuate pânã în prezent, ºi aºa
cum subliniazã ºi autorii, rezultã cã asigurarea
compatibilitãþii între dezvoltarea socialeconomicã ºi echilibrul ecologic este direct
proporþionalã cu flexibilitatea interacþiunilor
existente între cele patru sisteme fundamentale 

economic, uman, ambiental ºi tehnologic, de unde
ºi nevoia de a se acþiona în câteva direcþii.
În primul rând sã fie redefinite obiectivele sau
þintele ce urmeazã a fi atinse. În al doilea rând,
îndeplinirea simultanã a unor obiective destul de
complexe ºi ample, precum: proiectarea ºi
realizarea prezentului, prin prisma viitorului,
înlocuind maximizarea profitului cu securitatea
ecologicã ºi compatibilizarea strategiilor naþionale
de dezvoltare. Este de domeniul evidenþei realitatea
potrivit cãreia, pentru atingerea scopurilor
menþionate, statul dispune de o gamã destul de largã
de instrumente fie ele economice (taxe, facilitãþi
fiscale), tehnice (asimilarea ºi utilizarea
echipamentelor ecologice ºi antipoluante,
producerea neconvenþionalã a energiei  eolianã,
solarã º.a.) ori juridice (norme, regulamente, legi).
Sub raport economic, ecotaxele ºi atragerea de
împrumuturi, subsidii, donaþii etc. reprezintã deja
o oportunitate ºi prioritate.
În lumina celor mai sus menþionate, firul
lucrãrii se continuã prin abordarea dezvoltãrii
durabile din trei perspective: cea economicã, cea
ecologicã ºi cea umanã.
În partea de final a lucrãrii, Managementul
tranziþiei la dezvoltarea durabilã în România,
autorii atrag atenþia factorilor de decizie asupra
necesitãþii imperioase a trecerii economiei
româneºti spre o economie veritabil durabilã.
Din câte se cunoaºte, ºtiinþa economicã
tradiþionalã susþine teza conform cãreia,
dezvoltarea þãrilor este atestatã ºi mãsuratã prin
creºterea economicã, acreditându-se ideea cã,
dacã se asigurã un ritm rapid al evoluþiei
economice se poate intra în clubul statelor
industrializate, beneficiare ale unui nivel ridicat
de civilizaþie materialã. O iluzie contrazisã de
aºa-numitele decenii ale dezvoltãrii
preconizate de organizaþiile ºi organismele
internaþionale cele mai reprezentative, precum
ONU, FMI ºi BIRD. Aºa cum sublinia profesorul
român Mircea Comºa, ritmul înalt al creºterii
economice nu numai cã nu a condus la reducerea
decalajelor dintre cele douã grupe de þãri  sãrace
ºi bogate -, dar nici nu a putut evita creºterea
dramaticã a îndatoririi internaþionale ºi a
populaþiei, precum ºi promovarea problemelor
ecologice. De altfel, Conferinþa ONU de la
Copenhaga (1995) avea sã recunoascã faptul cã
raportul dintre dezvoltarea ºi creºterea
economicã trebuie conceput ºi abordat într-o

manierã ineditã. Mai ales, dupã Declaraþia
UNESCO din primãvara anului 1997, se
înregistreazã o modificare semnificativã a
registrului de abordare a conceptului evocat,
apreciindu-se cã nu numai ºi nu orice creºtere
economicã poate facilita dezvoltarea
economicã, cã aceasta nu se poate reduce doar
la aspecte economice ºi ecologice, fiind imperios
a se lua în calcul dimensiunea socialã, politicã
ºi chiar spiritualã ºi culturalã a evoluþiei
comunitãþilor, aspecte legate direct de implicarea
autoritãþilor centrale ºi locale.
Prin urmare, dezvoltarea durabilã se
caracterizeazã prin: viabilitatea economicã ºi
socialã, justiþie socialã, asigurarea echilibrului
spiritual ºi al diversitãþii culturale. De aici ºi
responsabilitatea puterii politice ºi a autoritãþilor
publice pentru conceperea ºi aplicarea de strategii
realiste, pornind de la restructurarea industrialã ºi
reorientarea profesionalã a resurselor umane în
concordanþã cu exigenþele ºi criteriile economiei
de piaþã ºi ale competitivitãþii internaþionale,
exacerbate de mondializarea ºi globalizarea
economicã, socialã ºi politicã.
În cazul României, un asemenea obiectiv
devine imperios pentru puterea politicã, dar ºi
pentru opoziþie ºi societatea civilã.
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CUM SÃ ACCEPTÃM CLASIFICÃRILE (II)
CRITERII CARE STAU LA BAZA CLASIFICÃRII UNIVERSITÃÞILOR DIN LUME

Clasificarea Academicã
a Universitãþilor din lume
(ARWU)  Shanghai Ranking
Consultancy
ARWU nu este o clasificare
care se referã la toate universitãþile.
Aceasta ia în considerare în jur de
1.200 de universitãþi dintre
universitãþile de frunte ale lumii,
care se calificã pentru clasificare.
ARWU a fost iniþial relevantã
pentru scopul cu care a fost creatã,
cu alte cuvinte sã compare
universitãþile din China cu
universitãþile americane de top din
cercetare. În momentul în care este
folositã pentru o clasificare globalã,
rezultatele sale au consecinþe
negative. Aceasta în cazul în care
se foloseºte pentru a evalua
performanþa totalã a unei game de
universitãþi diferite, ca o comparaþie
a abilitãþii de cercetare printre
universitãþile de elitã din acest
domeniu.
Cele 21 de subiecte de studiu
general, la care se referã ARWU,
demonstreazã prevalenþa ºtiinþelor
naturale, a medicinii ºi, într-o
oarecare mãsurã, a ingineriei, în
timp ce ºtiinþele umaniste ºi
domeniile inter-disciplinare sunt
ignorate. ARWU comparã puterea
totalã a universitãþii: toþi indicatorii,
cu excepþia unuia, se bazeazã pe
numere absolute (premii Nobel,
cercetãtori citaþi des, numãr de
articole etc). Deºi ultimul indicator
se referã la pe persoanã, impactul
sãu este de numai 10% din
rezultatul final. Cu alte cuvinte,
metodologia ARWU favorizeazã
universitãþile mari. Din cele de mai
sus, se înþelege cã universitãþile
unificate ºi-ar îmbunãtãþi poziþia în
ARWU, pe când cele care renunþã
la facultãþi precum medicina, ºtiinþe
sau inginerie, ar slãbi poziþia
universitãþii. Îmbunãtãþirea calitãþii
predãrii/învãþãrii sau creºterea
implicãrii regionale nu va duce la
un rezultat mai bun al universitãþii
în clasificarea ARWU. Poziþia în
ARWU nu este influenþatã de
succesul în arte ºi ºtiinþe umanistice.
Se sperã ca universitãþile sã nu se
concentreze pe aceste domenii, ci
sã-ºi întãreascã mai bine ºtiinþele
naturale ºi medicina, ceea ce le va
aduce un rezultat mai bun în
ARWU. Publicarea de cãrþi nu
influenþeazã valoarea indicatorului
referitor la publicaþii. Îi ajutã
ARWU, într-adevãr, pe studenþi în
alegerea lor? Pentru tinerii foarte
competitivi, care doresc sã studieze
ºtiinþele naturale, medicina ºi
ingineria, rãspunsul este DA. Iar
pentru cei care cautã o universitate
doar pentru a deveni mai bine
pregãtiþi, social ºi profesional, este
loc pentru discuþii. ARWU
favorizeazã universitãþile care sunt
foarte bune în domeniul ºtiinþelor,
în þãrile în care se vorbeºte limba
englezã. Engleza este limba
cercetãrii, pe când lucrãrile scrise
în alte limbi sunt publicate ºi citate
mai puþin. De asemenea, pentru
universitãþile americane, se pare cã
americanii au tendinþa de a-i cita pe
alþi americani. (Altbach, 2006).
Clasificarea Times Higher
Education -THE-QS
a universitãþilor din lume
(2004-2009)
Clasificarea THE se referã
numai la universitãþile de frunte din
lume. Domeniile acoperite de
metodologia THE sunt cei patru
stâlpi de la universitãþile de elitã,
iar aceastã metodologie are în vedere
numai 600 de universitãþi în total ºi
circa 300 de universitãþi în fiecare
domeniu discutat. Revizuirea
colegialã se limiteazã numai la un
sondaj printre cercetãtorii cu
experienþã ºi nu la o vizitã a unui
expert la universitãþile în discuþie 
dupã cum se obiºnuieºte în procesele
de asigurare a calitãþii. Colegii sau
angajatorii aleg universitãþile de top
din niºte liste deja pregãtite, din care
au fost eliminate multe universitãþi
sau chiar þãri. Jumãtate dintre
rezultatele generale derivã din douã
sondaje, adicã cele printre colegi ºi
printre angajatori, deºi procentul
respondenþilor este foarte mic; alte
date, cu excepþia numãrului de
citaþii, sunt oferite chiar de
universitãþi. Singurul înlocuitor
pentru calitatea predãrii este
procentul studenþi/cadre didactice.
Importanþa acordatã fiecãrei regiuni
aduce un echilibru între toate zonele
din lume. Normalizarea datelor ºi
rezultatele standard se folosesc în
calcularea rezultatului final.
Clasificarea THE
 Thomson Reuters (2010)
Times Higher Education a
început colaborarea cu Thomson
Reuters în toamna lui 2009, dupã
publicarea ultimei clasificãri THE-QS.
Clasificarea THE - Thomson
Reuters se concentreazã pe
universitãþile de elitã ale lumii.
Aceasta exclude în mod explicit
câteva categorii de universitãþi, în
special ºcoli de studii postuniversitare ºi acele universitãþi
care au mai puþin de 50 de lucrãri
publicate. Descrierea metodologiei
curente nu permite reconstituirea

calculãrii rezultatelor. Clasificarea
THE 2010 se referã la publicaþiile
între 2004 ºi 2008, excluzându-le pe
cele din 2009. Indicatorii
bibliometrici au cea mai mare
pondere în clasificare (37%).
Rezultatele indicatorului referitor la
citaþii sunt normalizate; citaþiile
pentru fiecare lucrare sunt
comparate cu numãrul mediu de
citaþii primite de toate lucrãrile
publicate în acelaºi domeniu ºi an.
Sondajele de reputaþie despre
cercetare ºi predare/învãþare au încã
un impact mare; ponderea lor
combinatã este mai mult de o treime
din rezultatul final (34,5%).
Indicatorii din aceastã clasificare
sunt relativi (per personal, per
publicaþie etc). De aici rezultã cã
rezultatul nu depinde de mãrimea
universitãþii.
Clasificarea celor mai bune
universitãþi din lume
 US News ºi World Report,
în colaborare cu QS
Pânã în prezent, metodologia a fost
similarã celei de la THE-QS, 2009.
Clasificarea globalã
a universitãþilor  Reitor
Scopul clasificãrii este de a
determina locul universitãþilor din
Rusia ºi de a dezvolta o
metodologie care este mai potrivitã
caracteristicilor specifice ale
învãþãmântului superior din Rusia.
Universitãþile care au fost invitate
sã participe sunt cele care se aflã
pe poziþii fruntaºe în clasificãrile
ARWU, THE ºi HEEACT, pe
lângã acelea care se aflã între
graniþele fostei Uniuni Sovietice.
Dar, accesul este deschis oricãrei
universitãþi. Clasificarea a fost
alcãtuitã doar o datã, în 2008. S-a
anunþat intenþia de a se transforma
într-o acþiune regulatã, dar nu s-a
pus deocamdatã în practicã.
Numãrul universitãþilor din Rusia în

universitãþilor sau din statisticile
naþionale de învãþãmânt superior.
Clasificarea Leiden
 Universitatea Leiden
Clasificarea Leiden mãsoarã
numai rezultatele din cercetare. Se
folosesc
numai
indicatorii
bibliometrici. Clasificarea Leiden
nu are un rezultat general;
universitãþile sunt clasificate separat
prin intermediul fiecãrui indicator.
Indicatorii demonstreazã producþia
totalã de publicaþii (P) ºi citaþii per
publicaþie  cum ar fi (indicatorul
CPP), normalizat pe domeniu (CPP/
FCsm) ºi cel mediu normalizat
(indicatorul MCSN2). Se foloseºte
ºi un indicator care reflectã puterea
totalã a universitãþii în lume, P*CPP/
FCSm. Ambii indicatori primi nu
includ cele mai recente publicaþii 
CPP/FSCM: cele mai recente
articole au acumulat mai puþine
citaþii decât acelea mai vechi,
MCSN2: publicaþiile din anul
precedent sunt lãsate pe dinafarã în
mod expres. Clasificarea Leiden nu
ia în considerare diversitatea sau
varietatea misiunilor universitãþii.
Pentru a fi admis în clasificare, o
universitate are nevoie de un numãr
mare de publicaþii, care sunt
acoperite de indexurile de citaþii. Doi
dintre indicatori (P) ºi indicatorul
de forþã brutã P*CPP/FCSm depind
de mãrime, cu alte cuvinte
favorizeazã universitãþile mari.
Clasificãrile de performanþã ale
lucrãrilor ºtiinþifice academice
(HEEACT)  Consiliul
de Acreditare ºi de Evaluare
în Învãþãmântul Superior
din Taiwan
HEEACT clasificã universitatea
exclusiv cu ajutorul indicatorilor
bibliometrici, concentrându-se pe
productivitatea cercetãrii, impactului
ºi excelenþei. În acest fel, clasificarea
HEEACT îºi îndeplineºte scopul de

ORBII ªI ELEFANTUL

John Godfrey SAXE (1816-1887)

ªase bãrbaþi din Hindustan,
Cu toþii atotºtiutori,
Pe Elefant s-au dus sã-l vadã
(Deºi erau nevãzãtori),
Dorind sã-nveþe lucruri noi
Tot dibuind iscoditori.

Al cincilea, întâmplãtor,
Urechea i-a atins ºi-a zis:
Oricât ai fi de orb, tot vezi
Cu cine seamãnã, precis,
Minunãþia de-animal:
C-un evantai ce-i larg deschis.

De Elefant s-a apropiat
Întâiul individ,
El coastele i-a pipãit
ªi a strigat avid:
O, Doamne, Elefantul, zãu,
Aduce cu un zid.

Al ºaselea abia-ncepu
Sã bâjbâie, când se trezi
Cu coada pahidermului
În mânã ºi vorbi:
Pãi, Elefantul, eu socot,
Ca funia-i, sã ºtii.

Al doilea i-a atins un colþ
ªi-a exclamat: Acilea chiar
Avem ceva rotund ºi neted
ªi ascuþit  îmi este clar,
Acest miracol - Elefant
E ca o suliþã, - aºadar.

ªi-aceºti bãrbaþi din Hindustan
Rãcneau în gura mare
ªi-ncrâncenat ºi-a apãrat
Pãrerea fiecare;
Deºi, pe rând, dreptate-aveau,
Greºeau cu mic-cu mare!

Al treilea, când s-a apropiat
De animal, s-a nimerit
Sã-i prindã trompa-n mâini.
Pãrerea-ndatã ºi-a rostit:
Eu vãd cã Elefantul e
Leit c-un ºarpe, negreºit.

MORALA
ªi în religie, ades
E rost de tevaturã,
Unii nu ºtiu ce cred ceilalþi
Însã-ºi vorbesc cu urã;

Al patrulea, tot pipãind,
Peste genunchi a dat.
Minunea asta de-animal,
E adevãru-adevãrat,
Se-aseamãnã, în primul rând,
Cu un copac, neapãrat.
Top 500 din Clasificarea Reitor este
69, în comparaþie cu cele ºapte din
ARWU ºi patru în THE-QS din
2009. Organizarea clasificãrii nu
este deloc transparentã:
Secþiunile Metodologia ºi
Despre Clasificare de pe pagina
de web conþin informaþii
contradictorii. Un numãr mare de
decizii au fost lãsate la discreþia
specialiºtilor de la Reitor, decizii
care nu au fost fãcute publice.
Importanþa acordatã indicatorilor
individuali nu este cunoscutã, ci
doar cea generalã. Nu sunt furnizate
detalii despre calcularea rezultatelor
indicatorilor. Sistemul original de
indicatori, descris în secþiunea
Metodologie de pe pagina web a
lui Reitor nu a fost folosit. În
schimb, a fost utilizat un alt set de
indicatori, care include mai mulþi
indicatori bibliografici ºi indicatori
pentru care informaþia a fost culeasã
de pe paginile web ale

Bat câmpii despre-un Elefant
Pe care nu-l vãzurã.
În româneºte de

George VOLCEANOV
a clasifica universitãþile doar pe baza
performanþei din cercetare.
HEEACT pune accentul pe
performanþa curentã în cercetare,
lucru care o deosebeºte de THE sau
ARWU. HEEACT nu clasificã
toate universitãþile din lume, ci
numai 700 dintre cele de frunte
(pentru clasificarea sa generalã) ºi
500 pentru clasificarea pe domenii.
Spre deosebire de Clasificarea
Leiden, care ia în considerare atât
universitãþile cât ºi instituþiile de
cercetare, HEEACT se ocupã numai
de cercetarea academicã. Pentru
clasificare pe domenii, universitatea
în discuþie trebuie sã aibã programe
de licenþã în domeniul respectiv,
pentru a fi inclusã în HEEACT.
HEEACT foloseºte indexurile de
citaþii SCI ºi SSCI, dar nu ºi indexul
de citaþii pentru ºtiinþele umaniste
(care sunt excluse). La fel ca ARWU,
HEEACT acoperã cele 21 de
subiecte generale de studiu din ESI,

care aratã încã o datã prevalenþa
ºtiinþelor naturale, a medicinii ºi, într-o
oarecare mãsurã, a ingineriei.
HEEACT încearcã sã compenseze
pentru mãrimea universitãþii (în
contrast cu ARWU sau Leiden): 50%
dintre indicatori se calculeazã în
funcþie de personalul angajat cu
normã întreagã. Potrivit scopului sãu
declarat, HEEACT nu ia în
considerare predarea sau învãþarea ºi
lasã deoparte alte misiuni ale
universitãþii ºi diversitatea instituþiilor
de învãþãmânt superior. HEEACT
încearcã sã evite cazurile în care unele
universitãþi formeazã o parte a unui
sistem general academic (de ex.
sistemele academice din statele
americane). Acestea sunt considerate
ca fiind o singurã universitate. Sunt
luate în considerare unitãþile
subordonate ale unei universitãþi
pentru a mãsura performanþa
universitãþii (acolo unde este cazul).
Fiindcã poziþionarea în HEEACT nu
este influenþatã de succesul în arte ºi
ºtiinþe umaniste, existã un oarecare
pericol ca unele universitãþi sã aloce
resurse pentru a se consolida în acele
domenii care afecteazã rezultatele
HEEACT, cu scopul de a-ºi
îmbunãtãþi poziþia în aceastã
clasificare. Publicarea de cãrþi nu
afecteazã valoarea majoritãþii
indicatorilor.
Îi ajutã HEEACT într-adevãr
pe studenþi în alegerea lor? Pentru
tinerii foarte competitivi care doresc
sã devinã cercetãtori în ºtiinþele
naturale, medicinã, inginerie ºi
unele ºtiinþe sociale  rãspunsul este
da (într-o oarecare mãsurã). Pentru
alþii, nu.
Evaluarea cercetãrii academice
 Comisia Europeanã
ABUR nu este un clasament al
universitãþilor; este o metodologie
pentru evaluarea cercetãrii
academice. Metodologia ABUR
prevede o abordare a mai multor
indicatori fãrã a calcula punctajul
general ºi deci, scopul nu este
crearea unui tabel de clasificare.
Grupul de lucru ABUR a
analizat punctele forte ºi punctele
slabe ale diferiþilor indicatori de
cercetare. În Matricea de Evaluare
Multidimensionalã a Cercetãrii sunt
oferite combinaþii potrivite de
indicatori, în funcþie de scopul
evaluãrii. Concluziile Grupului de
lucru ABUR cu privire la diferiþi
indicatori sunt folositoare pentru
analiza globalã a clasamentelor
universitare.
Clasificarea universitarã CHE
CHE este o clasificare
universitarã care implicã mai mulþi
indicatori al cãror scop principal este
sprijinirea studenþilor în gãsirea unei
instituþii de învãþãmânt adecvate, dar
ºi furnizarea de informaþii folositoare
instituþiilor de învãþãmânt superior.
Nu se calculeazã un punctaj final
pentru universitãþi. În schimb,
universitãþile sunt plasate într-un
grup de top, mijloc sau de jos în
funcþie de realizãrile din diferite
domenii. CHE acoperã universitãþile
din þãrile vorbitoare de limba
germanã, precum ºi pe cele care
predau în limba germanã. Când
cautã o instituþie de învãþãmânt
superior potrivitã, un individ poate
alege dintre diverºi indicatori din
grupurile listate, producând astfel o
clasificare personalizatã, care
selecteazã universitãþile ce se
potrivesc cel mai bine cerinþelor
definite. Indicatorii acoperã predarea
ºi cercetarea, dar de asemenea ºi
probleme cum ar fi clãdirile
universitãþilor, sporturile, mãrimea
campusurilor etc. Lista de indicatori
selectatã prezentatã utilizatorului
este diferitã pentru universitãþi ºi
pentru universitãþile de ºtiinþe
aplicate. Majoritatea indicatorilor
folosiþi în prezent în clasificarea
academicã CHE se bazeazã pe
evaluãrile studenþilor cu privire la
diferite aspecte ale universitãþilor, ºi,
mult mai puþin pe evaluãrile realizate
de profesori sau bazate pe anumite
realitãþi, cum ar fi statisticile sau
datele bibliometrice. Existã o
tendinþã de folosire mai intensã a
evaluãrilor absolvenþilor ºi a
statisticilor ºi datelor bibliometrice.
Clasificarea U-Map - Centrul
pentru Studierea Politicilor din
Învãþãmântul Superior
(CHEPS) de la Universitatea
Twente, Olanda
U-Map este un instrument de
clasificare cu mai mulþi indicatori. Nu
se calculeazã un punctaj final. Cu
excepþia a trei indicatori, fiecare
aspect este clasificat ca fiind: total,
într-o mare mãsurã, într-o micã
mãsurã ºi zero. U-Map a fost
dezvoltat pentru a clasifica toate
instituþiile de învãþãmânt superior
indiferent de tipul instituþiei, punctele
centrale, etc. U-Map foloseºte
indicatori care caracterizeazã
punctele centrale ºi intensitatea
variilor aspecte ale realizãrilor
instituþiilor de învãþãmânt superior,
mai curând decât performanþele sau
impactul calitãþii.
U-Map are douã instrumente de
vizualizare: Profile finder pentru
gãsirea instituþiilor de învãþãmânt
superior care se potrivesc
caracteristicilor stabilite de
utilizator; ºi Profile viewer, care

permite o comparaþie mai detaliatã
a pânã la trei instituþii de învãþãmânt
superior alese.
Indicatorii acoperã nivelul de
predare ºi concentrarea pe materie,
corpul de studenþi, intensitatea
cercetãrii, schimbul de cunoºtinþe,
orientarea internaþionalã ºi
implicarea regionalã.
Lipsa datelor comparabile la
nivel internaþional este o problemã
pentru U-Map. Comisia Europeanã
ºi Eurostat au lansat noi iniþiative
care au scopul de a colecta date
comparabile din Europa. În orice
caz, pânã când planurile sunt pe
deplin implementate, U-Map va
trebui sã se bazeze pe datele
naþionale ºi internaþionale ºi astfel
este mai potrivit pentru compararea
instituþiilor la nivel naþional, ºi nu
internaþional. O altã condiþie
anterioarã pentru succesul unei
astfel de clasificãri europene este
disponibilitatea
definiþiilor
convenite la nivel european pentru
termeni cum ar fi personal
academic, profesori, personal de
cercetare ºi publicaþii evaluate de
colegi (mai ales în ceea ce priveºte
cãrþile ºi monografiile).
U-Map este un instrument nou,
finalizat la începutul anului 2010.
Este încã testat ºi datele sunt
completate anterior de instituþiile de
învãþãmânt din þãrile voluntare. Este
evident cã dezvoltatorii au fãcut toate
eforturile posibile pentru a împiedica
alte pãrþi sã construiascã un tabel de
clasificare cu datele cu indicatori
U-Map. Într-adevãr, strângerea
tuturor informaþiilor necesare pentru
crearea unui tabel de clasificare cu
informaþiile din U-Map ar presupune
un volum de muncã enorm. Dar nu
este absolut imposibil.
Sistemul de Clasificare
Universitarã Multidimensionalã
Europeanã (U-Multirank)
- proiect finanþat de UE
U-Multirank este o clasificare
multidimensionalã dezvoltatã în
prezent cu sprijinul UE. Urmeazã
dezvoltarea U-Map, clasificarea
europeanã a instituþiilor de
învãþãmânt superior.
U-Multirank va acoperi toate
aspectele de lucru ale instituþiilor de
învãþãmânt superior, inclusiv
educaþia, cercetarea, schimbul de
cunoºtinþe ºi implicarea regionalã.
Sunt dezvoltate douã tipuri de
clasificãri:
Clasificãrile instituþionale, care
permit comparaþii ale instituþiilor cu
privire la o singurã dimensiune a
activitãþii instituþionale, cum ar fi
educaþia, cercetarea, implicarea
regionalã, etc.
Clasificãri pe domenii, care
permit comparaþiile între programele
de studiu în acelaºi domeniu
ºtiinþific/ de studii dintr-un grup de
instituþii cu un profil similar.
Nu se va calcula un scor final. În
orice caz, este neclar pânã acum cum
pot fi protejate rezultatele într-un
asemenea mod încât sã împiedice
terþele pãrþi sã transforme rezultatele
clasificãrii într-un tabel de clasificare.
Clasificarea va avea mai mulþi
indicatori. Unii indicatori vor fi folosiþi
atât în clasificãrile instituþionale, cât
ºi în cele pe domenii, alþii doar în unele
dintre acestea.
Indicatorii acoperã nivelul de
predare ºi concentrarea pe materie,
corpul de studenþi, intensitatea
cercetãrii, schimbul de cunoºtinþe,
orientarea internaþionalã ºi implicarea
regionalã.
În ciuda criticilor ºi dezavantajelor
subliniate în raportul preliminar,
sursele de date principale pentru
U-Multirank vor fi Thomson
Reuters ºi Scopus pentru datele
bibliografice ºi datele instituþiilor de
învãþãmânt superior despre
studenþii proprii, profesori ºi
cercetãtori (cu excepþia publicaþiilor
ºi citãrilor). O varietate de date va
fi luatã din sondajele completate de
studenþi. Nu vor fi folosite sondajele
completate
de
profesori.
Rezultatele clasificãrilor se
adreseazã studenþilor, profesorilor
ºi pãrþilor interesate din societate.
Mai multe analize vor fi furnizate
odatã ce munca la U-Multirank va
fi finalizatã.
Clasificarea web-ometricã
a universitãþilor din lume
Scopul iniþial al acestor clasificãri
a fost încurajarea comunitãþii
academice sã creascã numãrul
publicaþiilor online. Web-ometrics
doreºte sã promoveze iniþiativele de

acces liber, precum ºi accesul
electronic la publicaþiile ºtiinþifice
ºi la alte materiale academice.
Clasificarea Web-ometrics ia în
considerare toate instituþiile de
învãþãmânt superior care au propriul
domeniu independent, în timp ce
majoritatea clasificãrilor globale se
concentreazã doar pe universitãþile
de cercetare care aparþin elitei
ºtiinþifice. Web-ometrics mãsoarã
douã aspecte principale: Mãrimea
reþelei universitare, reprezentatã de
trei indicatori, care includ numãrul
de pagini din reþea; numãrul de
publicaþii ºi numãrul de tipuri de
fiºiere gãsite care sunt considerate
relevante pentru scopuri academice
(.pdf,. ppt,. dov, ºi .ps); ºi
Vizibilitatea universitãþii în reþea,
reprezentatã de un indicator, care e
numãrul link-urilor externe (cele
stabilite de persoane din exterior
pentru site-ul web al universitãþii).
Indicatorul Mãrime este folosit ca
un înlocuitor pentru intensitatea
producþiei
academice
în
universitate, deºi într-un anumit
mod - prin combinarea publicaþiilor
de cercetare, prezentãrilor,
materialelor didactice, datelor în
sine, proiectelor ºi altor documente
relevante pentru cercetare, precum
ºi documentaþia pentru predare sau
administrativã a universitãþii.
Stabilirea unei legãturi cu site-ul
web al universitãþii poate fi
comparatã cu o citare- link-ul este
stabilit pentru a face referire la
unele informaþii de pe site-ul web
ºi pentru a permite altora sã extragã
informaþia originalã. Numãrul de
link-uri interne cãtre site-ul web al
universitãþii este astfel folosit ca un
înlocuitor pentru citãri. Deºi
înlocuitorii nu par foarte adecvaþi,
rezultatele Web-ometrics se leagã
destul de puternic cu cele ale altor
clasificãri globale. Sunt analizate 20
000 de instituþii de învãþãmânt
superior, iar tabelele de clasificãri
Web-ometrics listeazã 12 000 de
universitãþi. Sunt folosite date din
patru motoare de cãutare: Google,
Yahoo, Live Search ºi Exalead.
Furnizorii
de
clasamente
Web-ometrics au fãcut publice
toate pãrerile pãrtinitoare relevante
posibile pentru analiza lor (ex.
favoritism geografic ºi de limbã
cauzat de motoarele de cãutare).
Proiectul de Evaluare
a Rezultatelor Învãþãrii
în Învãþãmântul Superior
(AHELO)  OECD
Proiectul AHELO al lui OECD
este o încercare de a compara
instituþiile de învãþãmânt superior, pe
plan internaþional, pe baza
rezultatelor curente ale învãþãrii.
Proiectul curent AHELO a fost
lansat pentru a examina posibilitãþile
de mãsurare ºi de comparare a
rezultatelor curente ale învãþãrii din
învãþãmântul superior internaþional.
Obiectivele sale nu sunt numai de a
mãsura rezultatele învãþãrii ci ºi de
a oferi informaþii despre strategiile
de predare eficiente care asigurã
îndeplinirea acestor rezultate.
Intenþia este de a permite câtor mai
mulþi studenþi sã absolve cu succes
ºi de a aduce imparþialitate în diferite
sisteme de învãþãmânt superior.
AHELO doreºte sã ofere guvernelor
un instrument de monitorizare a
eficienþei instituþiilor acestora de
învãþãmânt superior. Instrumentul de
evaluare pentru abilitãþi generale se
bazeazã pe Evaluarea Învãþãrii
Academice din SUA, care le cere
studenþilor sã foloseascã un set
integrat de abilitãþi, incluzând
gândirea criticã, argumentarea
analiticã, rezolvarea de probleme ºi
comunicarea în scris.
În ceea ce priveºte dezvoltarea
instrumentelor de evaluare pentru
caracteristicile specifice materiilor
de studiu, abordarea Proiectului se
foloseºte ca bazã faþã de care se
defineºte setul de rezultate
(aºteptate) ale învãþãrii. Fiecare
dintre caracteristicile proiectului va
fi testatã în câteva þãri din diferite
zone ale lumii. Studenþii din
10 instituþii de învãþãmânt superior
din þãrile participante vor fi testaþi
cu puþin timp înainte ca ei sã
termine studiile de licenþã. Echipa
proiectului este conºtientã de
obstacolele implicate în folosirea
acestor instrumente de evaluare pe
plan internaþional, ºi astfel ei adunã
informaþii
folositoare
în
comparaþiile internaþionale.
Va fi oferitã o analizã mai detaliatã
în momentul în care proiectul curent
AHELO va fi încheiat.

Pentru Sudenþii arhitecþi

Vara aceasta este plinã de evenimente pentru studenþii arhitecþi.
Concursuri ºi workshop-uri, la care pot participa pentru a obþine
experienþã ºi pentru a învãþa lucruri noi.

Arhetipuri 2011
Asociaþia Studenþilor Arhitecþi anunþã cã a început cea de-a doua
ediþie a concursului de arhitecturã Arhetipuri. Prezentarea concursului
pentru studenþii de la Facultatea de Arhitecturã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a avut loc miercuri, 22 iunie, la Sala Studio. Ciprian Paºca,
director general AD(D)VERITAS (agenþia de publicitate care se ocupã
de organizarea concursului) a prezentat potenþialilor concurenþi
obiectivele, tema ºi regulile concursului. Arhetipuri este un concept
unic în România care creeazã legaturi între administraþiile publice,
arhitecþi ºi mediul economic privat, aºa a început descrierea proiectului.
Candidaþii trebuie sã prezinte proiectul pentru un pavilion destinat
spaþului public urban. Cel puþin unul dintre proiectele câºtigãtoare va fi
construit ºi expus în locaþia în care a fost propus, timp de 12 luni, în limita
a 100.000 de euro. Concursul se desfãºoarã pe parcursul a trei luni,
15 iunie - 3 septembrie 2011; în acest timp, participanþii, fie ei studenþi la
arhitecturã sau în domenii conexe, ori arhitecþi profesioniºti, vor putea
lansa propuneri de îmbunãtãþire a spaþiului public urban. Existã douã etape:
etapa I, 15 iunie- 30 iulie; la sfârºitul primei etape vor rãmâne zece finaliºti,
care vor merge mai departe în etapa a-II-a, 1 august  3 septembrie.
Proiectul Arhetipuri este unul ambiþios ºi provocator, pentru cã
aduce o contribuþie realã, vieþii comunitãþii româneºti, susþine Carmen
Drãgan, Proiect Manager Arhetipuri 2011.
Arhetipuri îºi propune sã contribuie la creºterea calitãþii vieþii
oamenilor îmbunãtãþind spaþiul public urban, prin construirea ºi
expunerea unui pavilion temporar într-o locaþie cu potenþial arhitectural
ºi social, oferitã de oraºele înscrise în concurs, a spus Ciprian Paºca,
director general AD(D)VERITAS.
Individual sau în echipã, participarea se face exclusiv online, pe
platforma www.arhetipuri.ro. Premiile totale depãºesc 30.000 euro.
Juriul este format din Jacques Allard - Belgia, Kai Uwe Bergmann
- Danemarca, Robert Kronenburg - Marea Britanie, Carlos Jimenez Statele Unite ale Americii, Francoise Pamfil, ªerban Þigãnaº ºi Eliza
Yokina - România. Analiza proiectelor înscrise în concurs se va face
pe baza obiectivelor ºi în rapot cu tema ºi criteriile de evaluare stabilite.
Prima ediþie a concursului s-a desfãºurat în 2010. Pavilionul
caºtigãtor a fost propus pentru Piaþa Victoriei. În prezent, acesta se
aflã în faza finalã de autorizare, iar construcþia va fi demaratã în curând.

Corina GHIGA

Programul de tabere de varã ARC 2011

Tabãra Sulina  un loc cool
pentru studenþii români din toatã lumea
Sulina  locul ideal pentru
petrecerea unei vacanþe de neuitat
în paradisul Deltei Dunãrii, punct
de plecare pentru plimbãri cu
barca pe canalele ºi lacurile din
împrejurimi, este locul în care se
desfãºoarã tabãra studenþilor ºi
tinerilor români de pretutindeni.
Centrul de Agrement se aflã în
vecinãtatea
farului
vechi
(actualmente muzeu), la 200 de
metri de falezã ºi la 1 km de plaja
cu cel mai fin nisip de pe litoralul
românesc al Mãrii Negre.
A fost inaugurat programul
ARC, iniþiat în anii 90 ºi reluat
în anul 2009, sub înaltul patronaj
al Preºedintelui României. Derulat
de cãtre Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni, în
colaborare cu Autoritatea
Naþionalã pentru Sport ºi Tineret,
programul de tabere de varã
ARC se adreseazã copiilor ºi
tinerilor români de peste hotare.

La deschiderea programului
ARC 2011 au participat Eugen
Tomac, Secretar de Stat pentru
Românii
de
Pretutindeni,
reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, ANST ºi ai DJTS Tulcea.
Scopul acþiunii îl constituie
dezvoltarea abilitãþilor de
comunicare în limba românã a
participanþilor, prin mijlocirea
contactului cu þara de origine ºi cu
etnici români din alte state.
În anul 2011, la taberele
ARC vor participa 2.000 de
copii ºi tineri români din statele în
care trãiesc comunitãþi româneºti,
locaþia programului fiind Centrul
de Agrement din Sulina, aflat în
administrarea Direcþiei Judeþene
pentru Tineret  Tulcea.
Programul de tabere se
desfãºoarã în perioada iunie 
august, pe parcursul a 11 serii de
câte ºapte zile.

Seminþe de viitor

ale învãþãmântului universitar românesc
(Urmare din pag. 1)
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: - sã construiascã un
document de viziune cu orizontul de timp 2025 ºi setul de recomandãri
strategice concretizate în Strategia Învãþãmântului Superior 2009  2013,
care sã ofere cadrul în care universitãþile româneºti se vor dezvolta ºi
vor acþiona ca actori cheie în dezvoltarea socio-economicã a României;
- sã dezvolte capacitãþi de analizã prospectivã ºi leadership a decidenþilor
din învãþãmântul superior prin formare specificã de tip learning by
exemples, susþinutã de platforma FORwiki (www.forwiki.ro), inclusiv
prin training în dezvoltarea de scenarii ce descriu posibile alternative
pentru viitor; - sã elaboreze cadrul metodologic pentru diferenþierea
instituþionalã a universitãþilor româneºti prin stabilirea unor tipologii
care sã asigure diversitatea ofertelor de servicii în învãþãmântul superior
ºi sã reflecte rolul complex jucat de universitãþi în producerea,
diseminarea ºi transferul de cunoaºtere cât ºi în dezvoltarea regionalã ºi
coeziune; - sã dezvolte o platformã colaborativã transnaþionalã de
foresight pentru societatea cunoaºterii; - FORwiki (www.forwiki.ro),
sub tehnologie participativã web ºi structuratã ca platformã de capital
intelectual care sã integreze buna practicã din platformele europene ºi
sã dezvolte cadrul metodologic existent în foresight, cu accent pe capitalul
uman pentru inovare.
Rezultatele transformãrilor structurale din orice domeniu presupun
perioade lungi pentru a putea fi recunoscute ca atare. În învãþãmântul
superior românesc, primul ciclu al transformãrilor structurale a început
în anii 90 ºi s-a încheiat în anii 2005-2007, rezultatul principal fiind
alinierea la practica internaþionalã.
Proiectul strategic Calitate ºi leadership pentru învãþãmântul superior
românesc deschide al doilea ciclu de transformare structuralã, obiectivele
proiectului fiind: construcþia unei viziuni pe termen lung asupra
învãþãmântului superior românesc asumatã de actorii cheie din sistem ºi
din economie, de cãtre societate în ansamblu, care sã fundamenteze
politicile la nivelul sistemului universitar ºi sã reprezinte, totodatã, un
reper pentru poziþionarea strategicã a universitãþilor, precum ºi dezvoltarea
capacitãþii de leadership la nivelul universitãþilor, care sã permitã acestora
construcþia ºi urmãrirea obiectivelor strategice pe termen lung.
Scopul proiectului este de a realiza un spaþiu de dialog ºi negociere
referitor la universitãþi, la rolul ºi viitorul acestora într-o economie a
cunoaºterii, în contextul globalizãrii ºi al celei de a cincea libertãþi 
freedom of knowledge. Acest mediu va înlesni interacþiunea ºi
colaborarea celor interesaþi de sistem (stakeholderi) în vederea
elaborãrii unor documente de viziune ºi de interes strategic pentru
societatea româneascã  Universitãþile în 2025 ºi Strategia
Învãþãmântului Superior 2009-2013, în contextul îmbunãtãþirii
capacitãþii de gândire ºi decizie strategicã a actorilor relevanþi. Proiectul
va valorifica ºi extinde experienþa  unicã pânã acum la nivel naþional
 cât ºi cadrul metodologic dezvoltat prin derularea primului Exerciþiu
Naþional de Foresight din România (2005-2007), ce s-a concretizat
prin realizarea Strategiei Naþionale de CDI 2007  2013.
Conferinþa Seminþe de viitor a avut în program Prezentarea
viziunii învãþãmântului superior din România în 2025. Prof. dr. ing.
Adrian Curaj, directorul general UEFISCDI, a evidenþiat rezultatele
începutului de implementare a proiectului în viaþa universitarã
româneascã ºi a prezentat echipa ce a lucrat la transpunerea în practicã
a acestui proiect. Au mai avut intervenþii Anca Harasim, director
executiv în cadrul Camerei de Comerþ Americane în România,
prof. dr. ing Radu Munteanu, rector al Universitãþii Tehnice din ClujNapoca, urmând prezentarea unei expoziþii interactive cu participarea
Microsoft, Apple ºi Hewlett-Packard. A fost prezentatã Cartea verde
a proiectului, cea care reprezintã un pas decisiv spre realizarea Cãrþii
Albe. Conferinþa s-a încheiat cu apariþia unui invitat special: trupa de
pantomimã formatã la ºcoala Dan Puric, ce ne-a prezentat fãrã cuvinte
ce va însemna accesarea acestui drum de cãtre învãþãmântul superior
din România, respectiv spre Calitate ºi Leadership.
Un pas important pentru noi, o evoluþie normalã ºi doritã, o sãmânþã
de viitor pentru viitorul învãþãmântului superior din România, pentru
integrarea învãþãmântului superior din România în cadrul învãþãmântului
superior globalizat, aºa cum cere tânãra generaþie, aºa cum cer coordonatele
pe care se dezvoltã viitorul strategic în viziunea anului 2025.

Conf. univ. dr. George GRIGORE
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PROFESORULUI MEU NEÎNTÂLNIT
ªtiu de mult despre dumneavoastrã. Însã nu
v-am întâlnit. Fac parte dintre acei oameni cãrora
le-aþi marcat modul de a se raporta la poporul
sãu. Am aºteptat cu nerãbdare momentul în care
sã vã ascult, vorbindu-mi ca profesor. Acel
moment nu va sosi, din pãcate, niciodatã. Oare
cât de mult am pierdut?
Caut rãspuns la aceastã întrebare ºi mã
nãpãdesc amintiri legate de Cenaclul Flacãra.
Eram adolescent ºi mã regãseam în spiritul acelei
miºcãri nonconformiste, exponenta unei forme
de libertate ºi îndrãznealã, într-un stat riguros.
Chiar dacã nu reuºeam sã ajung pe stadion,
ascultam aproape în fiecare joi seara, la cutia
din plastic, transmisiile electrizante ale
spectacolelor produse de un poet român.
Priveam fix la acel banal radio ºi simþeam, de la
zeci sau sute de kilometri, vibraþia unei uriaºe
mase de oameni, la unison cu mentorul sãu.
Asistam la geneza unei întregi generaþii de artiºti,
în mijlocul publicului cunoscãtor ºi recunoscãtor,
ce dãdea verdictul pe loc. Aºa ceva nu mai este
posibil astãzi. Oricine ar încerca sã-ºi imagineze,
acum, succesul unui spectacol al trupei
Aerosmith, în fiecare joi, pe diferite stadioane
din tarã, timp de ani de zile, nu ar avea imaginea
completã a Cenaclului. Acolo se simþea ºi se trãia
româneºte. Da, românii erau sãraci, erau dur
asupriþi de regimul comunist, dar la Cenaclu
eram noi ºi eram mândri de asta. Acolo se oferea
reprezentarea creaþiei artistice a unui popor
conºtient de identitatea ºi menirea sa. Acei artiºti
vã sunt recunoscãtori ºi astãzi, oriunde se duc
sau sunt chemaþi. Acea generaþie, astãzi când,
deja, aþi aflat ce mai fac Eminescu, Nichita,
Eliade, Mihai sau ªtefan, ºtie ce noroc avem sã
nu fie nevoie sã-l traducem pe Eminescu, pentru
a-l înþelege.
Aºa cum gândim adesea despre lucrurile sau
oamenii pe care îi considerãm la îndemânã,
aveam ºi eu impresia cã veþi fi cu noi totdeauna.
Limitele fizice ale trupului omenesc, pe care
adesea le ignorãm, ne aduc aminte dureros, cã
suntem doar în trecere. Bucuria este însã, cã
trecerea dumneavoastrã este direct în istoria
acestui popor, în care aþi tras brazde adânci de
cuvinte, ºi pe care l-aþi udat cu râuri de iubire.

PROBOTA

Adrian Pãunescu
20 iulie 1943  5 noiembrie 2010
ªi nu doar atât. Dacã de ceva vreme ne este
interzis sã mai tragem sabia ºi sã ne facem
singuri dreptate, cu onoare, în faþa unui duºman
perfid, aþi gãsit, toatã viaþa, calea potrivitã de a
apãra simþãmântul românesc. Aceastã cale este
Cuvântul. Care a fost Întâiul, pentru toate. ªi el
va însoþit pânã la capãtul rostului lumesc de a
fi, pe un banal pat de spital. De acolo aþi mai
semãnat un pumn de cuvinte din care curge
îndemn la dragoste ºi la dreptate, pentru noi ºi
pentru þara asta.
De douãzeci de ani, tot simt cã ni se ia câte
ceva, în loc sã mai agonisim din truda noastrã.
Fãrã sã-mi doresc asta, simt cã am devenit din
popor, indivizi. Simt cã ne înstrãinãm de ceea ce
ne leagã de acest pãmânt. ªi pe unii de alþii. Cu
greu am gãsi acum tineri sã se înroleze voluntari
pentru a-ºi apãra þara. Acum dragostea de patrie
se mãsoarã în euro, iar ostaºul devine mercenar,
ºi nu mai conteazã în slujba cui. Noi trebuie sã ne

Concurs naþional de Poezie ºi Prozã Scurtã de Ficþiune

Text Construct

Persoanele cu vârste cuprinse între 16 ºi 40 de ani, care nu au publicat mai mult de douã
volume, pot sã trimitã, în perioada 15 iulie-15 septembrie 2011, poezie ºi prozã scurtã cu
tema România Modernã, pentru a participa la Concursul naþional de Poezie ºi Prozã Scurtã
de Ficþiune Text Construct. Este un subiect larg, ales tocmai pentru a arãta cã suntem
conºtienþi de ceea ce se întâmplã în jurul nostru. Pe de alta parte, este ficþiune, ceea ce
înseamnã cã puteþi sã alegeþi un subiect ºi sã îl dezvoltaþi în cele mai uimitoare moduri,
spun organizatorii.
Pentru proza scurtã, numãrul maxim de pagini este de ºase. În ceea ce priveºte secþiunea
de poezie, nu se limiteazã decât numãrul de pagini, la douã.
Premiile sunt consistente ºi se vor oferi separat pentru poezie ºi prozã. Vor fi oferite
premii pentru primele trei locuri. De asemenea, primele aproximativ 50 cele mai bune lucrãri
vor fi publicate într-un volum de culegeri de prozã scurtã. Concursul Naþional de Poezie ºi
Prozã Scurtã de Ficþiune Text Construct este o iniþiativã a www. Texconstruct.eu
Condiþii de participare
Formularul de înscriere trebuie completat cu datele solicitate, date pentru care vã asumaþi
responsabilitatea cã sunt valide. În caz contrar, va fi retras dreptul de participare la concurs.
Cetãþenia participanþilor este românã.
Creaþia literarã pe care participantul o depune trebuie sã fie unicã, sã nu mai fi fost postatã
în mediul on-line sau publicatã pe hârtie. Creaþiile literare care se regãsesc în cadrul altor
concursuri, în blog-uri sau în alte site-uri care publicã manuscrise vor fi descalificate ºi li se
va retrage dreptul de a mai participa la acest concurs.
Desfãºurarea concursului
Concursul naþional de Poezie ºi Prozã Scurtã de Ficþiune Text Construct este organizat
pe o duratã de aproximativ ºase luni, astfel:
20 mai  15 iulie - promovare, discuþii pe forum, înregistrare
15 iulie  15 septembrie  sesiune deschisã pentru înregistrare ºi depunerea lucrãrilor
15 septembrie  31 octombrie - jurizarea
Noiembrie - acordarea premiilor.
Detaliile se pot gãsi pe site-ul concursului www. Texconstruct.eu

Asistentul universitar CRISTIAN TOMA
a fost ARESTAT LA DOMICILIU
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Citeam în anul 2008 cu o deosebitã curiozitate
artisticã, dar ºi implicare civicã, faptul cã Pro Tv
îºi propunea sã difuzeze în întregul sezon estival,
pentru tot românul ce doreºte puþin umor ºi vara,
un nou serial de comedie foarte pertinent ºi
consistent: Arestat la domiciliu. Din prima zi a
serialului, Costicã Dumitru (personajul interpretat
de actorul Cristi Toma) ºi-a prezentat familia, adicã
rãul necesar în viziunea lui. Familia Dumitru
este departe de a fi una normalã. Dupã 15 ani de
mariaj, capul familiei, Costicã, se gândeºte sã fugã
în lume. Nevasta sa, Nuþi, este aproape perfectã,
dar în ochii lui Costicã are, totuºi, un mic defect:
existã! Cei doi gemeni ai lor, Luca ºi Raluca, sunt
diametral opuºi ºi se urãsc de moarte. ªi, de parcã
nu ar fi de-ajuns, al treilea copil este pe drum. Mai
mult, fratele viitoarei mãmici, profesor de religie,
s-a cãsãtorit de curând cu femeia visurilor lui, o
fostã dansatoare exoticã, din ce în ce mai
prezentã în sânul familiei Dumitru. Cu astfel de
personaje, situaþiile create au fost întotdeauna pline
de umor ºi surprize plãcute. În afarã de capul
familiei, respectiv actorul Cristi Toma, acest serial
a oferit ocazia întâlnirii ºi cu alþi actori cunoscuþi
ºi îndrãgiþi, precum Andreea Doinea, Ela Prodan,
Luminiþa Erga (personajul Nuþi Dumitru), Andreea
Petre, Costin Cambir (absolvent al Facultãþii de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret, clasa prof. univ.)
Sanda Manu, Gabriel Spahiu ºi Florentina Nãstase.
Scenariu serialului a fost scris de Geo Caraman ºi
Raluca Durbaca, regizori artistici fiind Anca
Colþeanu ºi Radu Grigore. O varã fierbinte, dar
distractivã, a fost vara anului 2008, iar acest lucru
s-a datorat ºi asistentului universitar Cristi Toma,
de la Catedra de Arta actorului a Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru Haret.
Nãscut la data de 13.09.1969, în localitatea
Periº, din judeþul Ilfov, Cristian Toma a urmat
cursurile Liceului Industrial din Pipera, din anul
1984. A dat apoi examen la Academia de Teatru
ºi Film Ion Luca Caragiale din Bucureºti ºi a
fost admis la secþia actorie  fiind absolvent al
generaþiei 1994, la clasa prof. univ. dr. Ion Cojar,
prof. asoc. ªtefan Radoff, asist. univ. Andrei
Zaharescu ºi Gavril Pinte.
Activitatea pedagogicã avea sã o înceapã ca
angajat al Facultãþii de Arte  Secþia Teatru a
Universitãþii Ecologice Bucureºti, unde a fost
asistent universitar la clasa conf. univ. Margareta
Pogonat, din anul 1996. Din anul 2002 este asistent
universitar la Universitatea Spiru Haret Bucureºti,
Facultatea de Teatru, la clasa conf. univ. Margareta
Pogonat, iar, apoi, asistent universitar la clasa conf.
univ. Vlad Rãdescu - anul 2004-2005, ºi, din nou,
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la clasa conf. univ. Margareta Pogonat, pânã în
prezent, la Catedra de Arta Actorului
A mai îndeplinit, de-a lungul timpului, ºi alte
funcþii, precum: director al Direcþiei pentru
Culturã ºi Culte - Patrimoniul Cultural Naþional
Ilfov; actor al studiourilor Media Pro Pictures;
consilier local la Comisia de Culturã,
Învãþãmânt, Religie ºi Ordine Publicã.
Ca actor a jucat în filmele cum ar fi: Capul
de Zimbru, regia Nicolae Mãrgineanu;
Filantropica, regia Nae Caranfil; Restul e

tãcere, regia Nae Caranfil; Un acoperiº
deasupra capului; film serial: Bãieþi buni
(difuzare Pro TV) 2003. În spectacole de teatru
a interpretat personaje pitoreºti în: Azilul de
noapte (Luca) - de Maxim Gorki, regia Ion
Cojar, (Teatrul Odeon - Sala Giuleºti); Visul
unei nopþi de varã (Lisander) - W, Shakespeare,
regia Vasile Nedelcu (Studioul Cassandra);
Nunta (Telegrafistul) - A. P. Cehov, regia
Beatrice Rancea (Centrul Cultural Arcub
Bucureºti); Proºtii sub clar de lunã (Gogu) Teodor Mazilu, regia Anca Colþeanu (Teatrul
Union); Vernisajul (Personajul A) - Vascal
Havel, regia Anca Colþeanu (Teatrul Nottara);
Instalatorul  Desculþ în parc (Instalatorul) 
de Neil Simon, regia Dinu Manolache (Teatrul
George Ciprian din Buzãu). A fost asistent de
regie în numeroase spectacole. Dar nu aici s-a
oprit activitatea artisticã ºi cea pedagogicã a

Poezie aflatã în arhiva Opiniei naþionale,
având corecturile poetului, din perioada
când a fost directorul publicaþiei
apãrãm nu numai resursele naturale, ce ne þin în
viaþã, ci ºi limba naþionalã, ce ne þine în spirit.
Maestre, sunteþi instructor potrivit pentru aceastã
lucrare. De aceea, când ,,aþi plecat puþin am
simþit cã mi s-a luat din ceva ce-i al meu. Dar nu
de pe masã, ci din suflet. Am înþeles o lecþie ce
ajunge din ce în ce mai greu la noi, de peste
douãzeci de ani: simþirea româneascã.
Nu aþi apucat sã îmi daþi teme, domnule
Adrian Pãunescu, însã voi încerca sã am tot
timpul temele fãcute!

Decebal ªTEFÃNESCU,

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

RCR - documentary
la Bienala de Artã
de la Veneþia

În Noua Galerie a Institutului Român de
Culturã ºi Cercetare Umanisticã de la Veneþia
a avut loc, la sfârºitul lunii trecute, vernisajul
proiectului Romanian Cultural Resolution documentary, autori: Adrian Bojenoiu ºi
Alexandru Niculescu.
Proiectul propune o platformã de documentare
ºi cercetare a contextului artistic contemporan
din România, urmãrind soluþiile ºi tendinþele
pe care artele vizuale le-au dezvoltat în ultimii
ani, fãcând sã se vorbeascã atât despre o
renaºtere ºi o reformare a discursului artistic
contemporan, cât ºi despre un întreg ansamblu
de probleme sau situaþii care ilustreazã
precaritatea condiþiei artistului în contextul
local ºi nuanþarea celui global în faþa ideii de
spectacol ºi mercantilism.
RCR - documentary cuprinde o arhivã video
formatã dintr-o serie de interviuri cu artiºti ºi
curatori români, catalogul Romanian Cultural
Resolution, publicat de Hatje Cantz, ºi
vernisarea, pe 1 septembrie, a proiectului
invitat The Last Analog Revolution, a
Memory Box, curatori ªtefan Constantinescu
ºi Xandra Popescu.
Expoziþia este deschisã în perioada 4 iunie 27 noiembrie 2011, de marþi pânã duminicã,
între orele 10:00 ºi 18:00.

asistentului universitar Cristi Toma. Dorind sã
continue procesul de diseminare a artei actorului
ºi în afara Facultãþii de Arte  Catedra de Arta
actorului  a Universitãþii Spiru Haret, el a
înfiinþat Trupa Cristi Toma ºi a pornit într-o
activitate de pelerinaj artistic prin þarã, ducând
aceste spectacole în locuri în care, dupã anul
1989, nu a mai ajuns nicio trupã de teatru. Astfel,
spectacolul Visul unei nopþi de varã, dupã
textul marelui Will, a ajuns sã fie jucat în parcuri,
în spaþii neconvenþionale, în sãli de case de
culturã, Corbeanca, Baloteºti, Voluntari Tunari,
Moara Vlãsiei, Domneºti, Petrãchioaia, Buftea,
Otopeni, Nuci, Cernica, Grãdiºtea, Copãceni,
Ciorogârla, apoi în Bucureºti, la Casa de Culturã
a Ministerului de Interne, ºi Târgu Mureº 
Teatru Naþional; Buzãu  Teatru George Ciprian;
Focºani  Teatru Pastia; Turnu Mãgurele; Casa
de culturã din Râmnicu Sãrat, Ploieºti, Piteºti,
Râmnicu Vâlcea, Târgoviºte, Sfântul Gheorghe,
Vãleni de Munte etc, dar ºi la Sala Mare a
Palatului din Bucureºti, unde a fost invitatã ºi
Televiziunea România de Mâine spre a
imortaliza pe suport electronic acest eveniment
de marcã, iar sãptãmânalul Opinia naþionalã
avea sã aminteascã de acest spectacol prin
articolul Teatrul s-a reîntors la Sala Palatului.
Acum urmeazã turnee cu noul spectacol comic
Dragostea Totdeauna.
La experienþa profesionalã a actorului Cristian
Toma mai putem trece ºi perioada 1994 1996,
timp în care a fost actor al Teatrului George
Ciprian din Buzãu. Experienþa pedagogicã a
asistentului universitar Cristian Toma se întinde
pe perioada 1996  2011, timp în care putem
consemna ºi o participare la Festivalul de teatru
pentru tineret Buftea 2009 (a x-a ediþie Studiourile MediaPro), unde s-a luat Premiul
Special al Galei cu spectacolul Visul unei nopþi
de varã dupã William Shakespeare. În prezent, a
condus cu mânã forte o nouã grupã de studenþi ai
anului III, Ciclul I Bologna, coordonaþi de cãtre
conf. univ. Margareta Pogonat, prezentând, în
cadrul Galei Absolvenþilor de la Teatrul Masca
din acest an, spectacolul de Commedia dellArte
Dragostea Totdeauna.
Aºteptãm ca tinerii absolvenþi ai clasei sale
sã treacã cu brio examenul de licenþã, iar apoi
sã se înscrie la cursurile Ciclului II Bologna din
cadrul facultãþii noastre. Asistentul universitar
Cristian Toma va lua conducerea unei noi grupe
de anul I, Ciclul I Bologna, din toamna acestui
an, spre a le ºlefui talentele înmugurite, spre a-i
conduce spre luminile rampei ºi ale dãrui ceea
ce îºi doresc cu toþii: o viitoare carierã artisticã.
Ca o încununare a activitãþii sale de pânã acum
ºi o recunoaºtere plenarã a activitãþii pedagogice ºi
de creaþie artisticã, numele asistentului universitar
Cristian Toma apare în volumul Marile personalitãþi
ale culturii româneºti, vol. X, Editura Minerva,
Bucureºti, 2009.
Am încercat sã aflu cum au fost posibile
toate acestea, având în vedere cã asistentul
universitar Cristian Toma apare în actele Pro TV
ca Arestat la Domiciliu...
Se pare totuºi cã au existat complici care...

Tren spre Fãlticeni din Dolhasca, staþie de cruce, n-am decât peste
trei ceasuri. Îmi fac în grabã calculul cam cât mi-ar lua sã dau o fugã
pânã la Probota ºi sã mã întorc la vreme. Socotealã de adolescent: o
orã dus, una de revenire, timp cât sã arunc privirea prin bisericã tot pe
acolo. Ctitoria lui Rareº nu e pe ºosea iar altã ocazie, îmi zic, pe când?
Geanta de voiaj cam trage la cântar, drept care o ºi las la camera de
bagaje, constatând cã sunt ºi singurul client.
Drumeagul curge în josul cãii ferate, printr-un sat sãrac ºi neîngrijit.
Cam seamãnã cu partea din spatele gospodãriilor sãteºti lãsate otova
spre ºina de tren, toatã lumea având de grijã sã vãruiascã pereþii ºi
gardul de la ºosea, sã mãture în faþa porþii, dregând când e cazul podiºca
aºezatã peste ºanþ. Dincolo, rãmâne totul vraiºte, la gândul cã nimeni
nu se uitã. Dar cei din tren ºtiu asta? Contribuie ºi vremea la impresia
de loc pãrãsit, frig nu mai e, dar salcâmii ºi sãlciile nu ºi-au dat drumul
ºi din aceastã pricinã te crezi într-o trecere printre înstrãinaþi.
Iorga, venit încoace, observa pacea linã a podiºului roditor ºi
înflorit, zãrind biserica Pobrata cum i s-a spus în vechime, într-o
mãreþie fãrã pereche. Contribuie la aceastã impresie cadrul natural, unde
nimic nu agreseazã privirea, vii de la drum ºi þi se pare a fi fost aranjat
pentru tine decorul singular, dar mai cu seamã complexul mãnãstiresc
gândit de Petru Rareº la 1530, solemn ºi autoritar, masiv, cu ziduri înalte
ºi turn deasupra intrãrii, cu casele domneºti ºi cele pentru egumeni. Ca o
carafã de cristal în centrul mesei, fãcutã pentru a-i da perspectivã ºi conferi
proporþii, biserica tãiatã în piatrã ºi cãrãmidã, urcatã spre cer ºi avertizând
cãlãtorul cu privire la câte îl aºteaptã mai încolo, pe mãsurã ce înainteazã
spre colnicele împãdurite, sub pridvoarele Bucovinei.
Este Joia Paºtelui ºi preotul abia a încheiat slujba de tradiþie în
aceastã zi însemnatã din Sãptãmâna Patimilor. Am cu mine o carte
despre arhitectura religioasã, sunt la un drum cu grija de a vedea cât
mai multe din chivoturile Þãrii de Sus, ºi mi-am adus cele trebuincioase
pentru a privi ºi înþelege. Ghiduri turistice au început sã aparã, dar
prefer trimiterea la document ºi la expertiza de valoare. Uns de curând
ghid ONT, preotul se vrea a-mi fi util, arãtându-mi bunãvoinþã, dovedind
har ºi cunoºtinþe. Mã poartã prin faþa picturilor interioare, modificate
adesea, deplânge starea zugrãvelii de pe zidurile din afarã, explicându-mi
pe când s-au nãscut ele. Vorbeºte cu aplicaþie despre restaurãri operate
de Vasile Lupu ºi Dabija Vodã ºi mã opreºte sã observ, în gropniþã cele
douã locurile de veci: Domnitorul ºi Doamna Elena. Pietrele de mormânt
probeazã o aplecare aparte cãtre ornament ºi distincþie. Tot sfinþia sa
mã trage de mânecã pentru a privi împreunã preþioasa bucatã de piatrã
adãpostitã în complexul de la Probota. Este ce a mai rãmas din
mormântul Doamnei Tea. Biserica Sf. Nicolae din Poiana s-a lãsat
sugrumatã de vitregiile timpului, a supravieþuit, iatã, piatra tombalã
aºezatã peste locul de veci al mamei lui ªtefan cel Mare.
Pãrintelui îi place sã spunã ce ºtie, dialogul îl atrage ºi ne luãm cu
vorba. Mãi Toadere, ia adu o bãrdacã de vin ºi sã stãm undeva, cã-l
þinem pe domnu în picioare. Întorcându-se spre mine: ªtiþi, noi am avut

azi slujbã ºi credincioºii
ne-au lãsat câte ceva.
Se ºi vede, de altfel. Sub
cupola înaltã, sub privirea
Pantocratorului,
stau
orânduiþi cu evlavie colacii
împletiþi, covrigi, ouã ºi alte
bunãtãþi. Cãnile apar ºi ele,
dintr-o damigeanã este
turnat vinul aºteptat. Timp
de stat nu am, eu calculez
rapid cum stau cu graficul
revenirii la tren ºi gãsesc
potrivit sã mã retrag. Dar
discuþia se lungeºte. Trecem
la observarea picturilor în
curgerea bolþilor, dãm ocol
bisericii înalte, altarului
trilobat, ornat de firidele ce
urcã pânã sub streaºinã. Mã tem de legãtura mea cu trenul de Fãlticeni, fac
semn cã bat în retragere, dar proaspãtul ghid ONT nu se lasã. Mi se mai
depune ceva în bãrdaca încãpãtoare ºi neatentã la ticul meu de cãlãtor
întârziat. Cred ºi azi cã doar acest combustibil neprevãzut m-a ajutat sã
întind pasul ºi sã prind totuºi trenul la Dolhasca. Pânã la Fãlticeni abia de
mi-am revenit.
E drept, despre Sf. Nicolae din Poiana vorbim doar evocându-i pe
alþii. Dosoftei afirma cã sihastrii o construiserã de la începutul þãrii.
Pe locul acela va fi aºezat domnitorul ªtefan I ºi unul dintre fraþii sãi o
mãnãstire nouã din piatrã. ªtefan cel Mare a comis ceva restaurãri.
Explicabil: aici, Voievodul a fixat locul de veci al mamei, plecatã în
Lumea de Dincolo la 4 noiembrie 1465.Gânditã drept criptã domneascã,
biserica de la Probota va adãposti, doar peste doi ani, rãmãºiþele
pãmânteºti ale Evdochiei de Kiev, doamna decedatã în 1467.
Biserica lui Petru Rareº a fost comparatã cu Neamþul, ctitoria cea
mai elaboratã între bisericile ctitorite de Voievodul ªtefan. Pridvorul
este închis, dar prevãzut spre apus cu patru ferestre înalte ºi relativ
înguste, ceea ce conferã supleþe. Lumina ajunsã în încãpere asigurã o
atmosferã degajatã ºi convenabilã privirii. Zidirile dateazã din 1530.
Ele vor adãposti rãmãºiþele domneºti, primite în pãstrare veºnicã în
1546. Elena Doamna va fi coborâtã în criptã tot aici, la 1552. Picturile
sunt de-o vârstã cu cele de la Voroneþ. Tabloul votiv ni-l reprezintã pe
voievod însoþit de familie, Patronul - Sfântul Nicolae, reprezentat foarte
clar într-o picturã separatã.
Rãmân la pãrerea cã drumul spre mãnãstirile Bucovinei, ctitorii
domneºti ori ale demnitarilor vremii, ar prinde bine sã înceapã la
Probota, catapeteasmã înfloratã cãtre altarele aºezate în calea privirii
de acum încolo.

Neagu UDROIU

Invitaþiile Doamnei Pictura

Tamina, regina florilor
Am avut privilegiul sã mã numãr
printre vizitatorii expoziþiei de picturã
intitulatã Corole, de la Muzeul de
Geologie din Bucureºti. Autoare este
Tamina, pe numele adevãrat Tatiana
Mihãilescu. Au fost prezentate aici 19
de tablouri de mare valoare. Flori,
peisaje ºi iar flori. Pentru cei care nu
s-au putut bucura de aceastã dovadã
clarã de artã purã, precum ºi pentru
cei care au pãºit pragul expoziþiei, dar
vor sã afle noi sensuri ale tablourilor,
iatã ce spune chiar Tatiana
Mihãilescu, despre lucrãrile sale: Eu
nu socotesc pictura mea ca fiind
înscrisã în genul care se cheamã genul
de picturã de flori, în mod tradiþional.
Aºa cum picta Andreescu sau
Luchian, ori Gheaþã. Adicã buchete
de flori aºezate în glastrã, pe masã.
Citeam chiar scrierea unui istoric de
artã francez, care se întreba ce este
pictura de flori? Este naturã staticã,
este peisaj? În ce priveºte pictura mea,
eu o socotesc alcãtuitã din niºte
compoziþii, care au ca punct de
plecare floarea, ca inspiraþie. Sunt
doar fragmente de inflorescenþe sau
chiar inflorescenþa întreagã, dar nu cu
toatã compoziþia plantei, cu tulpinã,
cu frunze, un studiu în sensul
tradiþional. Intenþia mea, care uºor a
fost devoalatã de privitori, este de a
face o picturã cu semnificaþii
simbolice. Sigur, foarea a fost mereu
asociatã feminitãþii, valorilor
feminine. Dar, în expoziþia mea au
fost ºi flori care se referã la valorile
masculine. De pildã, existã un ciclu
de camelii, pe care l-am gândit într-o
expoziþie intitulatã Primãvara
japonezã. La japonezi, camelia este
simbolul samuraiului. Ei spun
camelia, fãrã sã se vestejeascã, cade
brusc de pe ramurã. Este ca ºi
samuraiul în luptã, pânã în ultima
clipã sã îºi pãstreze verticalitatea ºi
sã nu plece arma. Deci ciclul de
camelii are alte conotaþii. Este vorba
de furtunã, de niºte fiinþe care rezistã
în acest tumult. Pe de altã parte,
corolele duc la ideea de foc. Sunt niºte
fiinþe înflãcãrate sau învãpãiate sau
purtãtoare de luminã. Sunt de fapt
niºte potire luminate din interior.
Îndrãznesc sã spun aceste lucruri în
cuvinte, pentru faptul cã ele au fost
simþite de vizitatori, fãrã sã cunoascã
interpretarea mea. Sunt de fapt

cuvintele lor. Uneori, ei au vãzut ºi
altceva la care eu nu m-am gândit. Ca
mereu, în planul artei, care se
împlineºte în receptor. Noi nu facem
decât sã încercãm sã sugerãm ºi sã
oferim sugestii cât mai bogate
privitorului, care trebuie sã se simtã
liber de a rotunji semnificaþiile ºi

rozele sunt foarte colorate, lalelele au
la rândul lor o mare bogãþie de soiuri.
Pentu mine, ca pictor, este o
posibilitate de a aborda probleme
strict plastice, de meserie. În expoziþie
nu au fost însã numai lucrãri de
inspiraþie floralã, am ºi peisaje. Sunt
amintiri mai degrabã culturale. Este
Cine este Tatiana Mihãilescu?
Absolventã a Liceului de Arte Plastice
Nicolae Tonitza, Bucureºti
1990-1997 - Academia de Artã din
Bucureºti; urmeazã cursurile secþiei
Conservarea ºi Restaurarea Operei de
Artã (1991-1993) ºi ale secþiei Picturã
(1993-1997);
- licenþã în Arte Plastice ºi Decorative,
specializarea Picturã
- 1994-1998 - Cursuri postuniversitare
de specializare pentru Conservarea ºi
Restaurarea Picturii în Ulei, organizate
de Ministerul Culturii din România

Experienþã profesionalã
- 1993-1994 - restaurator în cadrul Muzeului Naþional de Artã al României,
Laboratorul de Restaurarea ºi Conservarea Picturii în Ulei
- 1994-1999 - restaurator în cadrul Muzeului de Istorie ºi Artã al Municipiului
Bucureºti, Laboratorul de Restaurarea ºi Conservarea Picturii în Ulei
- din 1999 - Membrã a CC-ICOM (Comitetul de Conservare - Restaurare al
Consiliului Internaþional al Muzeelor)
- din 1999 - Membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici, Filiala Picturã - Bucureºti
- membrã a Asociaþiei Internaþionale a Artiºtilor Profesioniºti
- a participat la numeroase expoziþii de grup ºi personale. A efectuat cãlãtorii
de documentare în Germania, Franþa, Japonia, Italia, Spania, Elveþia, Israel,
Egipt ºi Grecia.

bucuria. Sunt de fapt niºte forme
destul de dinamice, uneori mai puþin
figurative. Uneori omul poate sã
recunoascã despre ce floare este
vorba: un trandafir, o lalea. În esenþã,
preocuparea mea nu este tema florilor,
ci tema luminii. Lumina ºi culoarea sunt
preocupãrile mele constante, de-a
lungul timpului. Aceste douã categorii
de flori, lalelele ºi rozele mi-au
prilejuit abordarea unei game
cromatice foarte diverse. Pentru cã ºi

o lucrare, o amintire despre
Rembrandt. M-am bucurat cã multã
lume a simþit nevoia sã vorbeascã
despre Rembrandt, fãrã sã ºtie cã eu
m-am gândit la acest lucru. Toate aceste
lucruri sunt niºte imponderabile care
înconjoarã opera de artã. Ea are o aurã
a ei, cu lucruri exprimate foarte
delicat, ori aluziv. Mã bucur când
oamenii simt aceste lucruri. Pot sã
explic fãrã sã calc în cod al meseriei,
cã multe din aceste lucrãri se referã

la niºte persoane concrete. Eu când
lucrez, mã gândesc la o galerie de
personaje, de oameni, semenii atât de
diferiþi, cu temperamente ºi vibraþii
specifice. Mã stimuleazã sã mã
gândesc la ceva anume, forme ºi
culori. Pentru asta sunt aºa diverse.
Asta mã motiveazã. Probabil am o
sensibilitate muzicalã, am nevoia sã
cânt pentru cineva. Chiar dacã
interlocutorul este imaginar, pentru
mine el este foarte prezent.
Iatã ºi un gânditor interesant, nu
numai un pictor rafinat. Tatiana
Mihãilescu a mai avut amabilitatea sã
îmi vorbeascã despre activitatea sa de
restaurator ºi modul în care a fost
receptat acest lucru în pictura sa.
Dupã mulþi ani de restaurare pe
tablourile altora, multe din
imboldurile personale trebuie frânate,
fiinþa restauratorului fiind cotropitã de
autorul tabloului. Dar, iatã cã, dupã
ani ºi ani, existã în unii restauratori
dorinþa de a se exprima ºi individual.
Din aceastã categorie de oameni
speciali face parte ºi Tatiana
Mihãilescu. Iar rodul strãlucitor al
acestui demers este vizibil, din
fericire, în cadrul unor expoziþii.
Pânã la viitoare expoziþie
personalã aveþi la dispoziþie o adresã:
http://taminart.blogspot.com. Aici
veþi gãsi mereu imagini ale
tablourilor sale. Toate pun în
evidenþã faptul cã florile o slujesc
pe Tatiana Mihãilescu pentru a oferi
lumii noi ºi noi interpretãri ºi
bucurii. Din acest punct de vedere,
Tamina este o adevãratã reginã a
florilor, iar noi, privitorii, suntem
admiratorii ei permanenþi.

Aristotel BUNESCU

ÎN RÃSPÃR

Bafta ºi credinþa-n Dumnezeu
Bafta ºi credinþa-n Dumnezeu. Acestea par
sã fie, conform unui sondaj realizat printre liceenii
suceveni, condiþiile esenþiale ale reuºitei în viaþã.
ªi, sunt convins, colegii lor de generaþie din toatã
þara gândesc la fel. Unii - mai puþini duºi la bisericã
- ar înlocui, poate, credinþa, cu ºpaga, mita, hoþia,
minciuna, nesimþirea, agresivitatea de orice fel,
sistemul garantat al linsului mâinii stãpânului ºi
al scuipãrii peste cel mai slab.
Unora poate sã li se parã ciudatã aceastã
opþiune a adolescenþilor suceveni, care, deºi
trãiesc într-o societate tot mai pragmaticã,
plaseazã pe primul loc, în ierarhia valorilor
lor, încrederea în Dumnezeu; urmatã
îndeaproape de încrederea în forþele proprii.
Câteva explicaþii pot fi, totuºi, repede gãsite.
Prima ar fi aceea care se impune oricãrui
român care a cãlcat, mãcar o datã, în spaþiul

binecuvântat al Bucovinei. Acolo aerul pare mai
rarefiat, ori eteric, ºi nu e deloc de mirare cã,
dincolo de toate relele lumii, cei nãscuþi în
preajma Putnei vor aºeza la baza împlinirii lor
în lume credinþa în Dumnezeu. Pe de altã parte,
aºa cum sesiza ºi una dintre cercetãtoarele care
a realizat sondajul cu pricina, apropierea
adolescenþilor de Dumnezeu este o consecinþã a
faptului cã, într-o societate instabilã, roasã din
temelii de viciu, hoþie ºi minciunã, singurul reper
stabil rãmâne tocmai aceastã credinþã.
Nici alte valori morale, ca indulgenþa, tactul
sau politeþea, nu sunt luate în serios de
responsabilii de mâine ai destinelor României.
Apreciind, la modul ideal, cinstea, inteligenþa,
curajul ºi înþelepciunea, calitãþi situate, oricum,
dincolo de orizontul lor imediat, adolescenþii
suceveni considerã cã succesul personal poate

fi mai degrabã atins în cadrul familiei decât
prin muncã, iar pentru a te realiza în viaþã
trebuie sã ai, în principal, noroc. Cultura
generalã, apropierea de naturã ºi artã sunt
opþiuni împinse spre ultimele locuri, cei
intervievaþi apreciind cã pentru realizarea
profesionalã e suficient sã te axezi pe un
domeniu bine stabilit.
Aºadar, munca sau iubirea de bine ºi de
frumos, valori esenþiale pentru formarea unei
personalitãþi armonioase ºi performante, sunt
aruncate de adolescenþii români la coºul de
gunoi al vieþii. Dacã mai trebuia un argument
pentru grava crizã de valori în care se adânceºte
tot mai temeinic societatea româneascã, acesta
îmi pare unul semnificativ.

Gabriel NÃSTASE
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România,
pe primul loc
la Olimpiada
Balcanicã
de Matematicã

Festivalul
European de Dans
Contemporan

Elevii au obþinut ºase
medalii, dintre care trei de aur
Cei mai tineri matematicieni
români, componenþi ai lotului olimpic
de juniori, informeazã MECTS, au
obþinut ºase medalii (trei de aur, douã
de argint ºi una de bronz) la a XV-a
ediþie a Olimpiadei Balcanice de
Matematicã, desfãºuratã în Cipru
(Larnaca),
în
perioada
19 - 24 iunie 2011.
Andreea Mãgãlie (Liceul
Internaþional de Informaticã din
Bucureºti), Cosmin ªtefan
Gramatovici (Colegiul Naþional de
Informaticã Tudor Vianu din
Bucureºti) ºi ªtefan Spãtaru (ªcoala
cu clasele I-VIII Mihai Viteazul
din Alexandria, judeþul Teleorman)
au cucerit medaliile de aur. Cosmin
ªtefan Gramatovici, medaliat cu aur
ºi la precedenta ediþie (2010,
România), a fost distins anul acesta
ºi cu premiul special al juriului
pentru soluþia originalã prezentatã
la una din probleme, acumulând,

ªcoala noastrã
- marele premiu la AFI-Discovery Silverdocs Cãlãtor prin Bucureºti

Spectacole româneºti la

totodatã, ºi punctaj maxim.
Medaliile de argint au intrat în
posesia a doi elevi provenind de la
Liceul Internaþional de Informaticã
din Bucureºti: Simona Diaconu ºi
Marius Bocanu, în timp ce medalia
de bronz i-a revenit lui Teodor
Andronache (ªcoala cu clasele
I-VIII Sineºti, judeþul Vâlcea).
În clasamentul neoficial pe
naþiuni, România a ocupat primul loc.
Olimpiada Balcanicã de
Matematicã pentru Juniori (OBMJ)
este un concurs organizat anual ºi
destinat elevilor din þãrile situate în
perimetrul balcanic, precum ºi unor
þãri din alt areal geografic, prezente
cu statut de invitat. Anul acesta s-au
aliniat la start 16 echipe din 15 state:
Albania, Bosnia ºi Herþegovina,
Bulgaria, Cipru, Macedonia, Grecia,
Republica Moldova, Muntenegru,
România, Serbia, Turcia, Kazahstan,
Tadjikistan, Turkmenistan ºi
Azerbadjan.

Artiºti ºi coregrafi români au
participat la unul dintre cele mai
importante festivaluri de profil
organizate în Polonia - Festivalul
European de Dans Contemporan,
27 iunie  2 iulie, Cracovia ºi Bytom.
Spectacolele româneºti selecþionate în
Documentarul ªcoala noastrã, de
Festival sunt Bun rãmas! (sau despre
discretele scãpãri ale sistemului Mona Nicoarã ºi Miruna Coca-Cozma,
limbic), coregrafia Farid Fairuz (alias a primit Premiul Sterling la AFIDiscovery Silverdocs (20 - 26 iunie),
festival care a avut loc în Silver
Spring, Maryland (SUA).

Filmul urmãreºte destinul a trei
cetãþeni romi care vor sã meargã la
ºcoalã, în Transilvania.
Pelicula este o coproducþie
România/ Statele Unite ale
Americii/ Elveþia.

Angela Gheorghiu
ºi Placido Domingo
la O2 Arena
din Londra

Mihai Mihalcea) ºi After all, coregrafia
Vava ªtefãnescu. Evenimentul s-a
înscris în amplul proiect al Conferinþei
Internaþionale de Dans Contemporan
ºi al Festivalului de performance din
Bytom. Festivalul, organizat de Teatrul
Silezian al Dansului în colaborare cu
CE de Canotaj pentru juniori:
EUNIC - Cracovia, îºi propune sã fie
o platformã de prezentare a lucrãrilor
tinerilor artiºti din spaþiul Uniunii
Europene, provocându-i la discuþii ºi
schimb de idei între ei, dar ºi cu criticii
România a câºtigat nouã medalii la Campionatele Europene de Canotaj de dans ºi cu publicul amator de dans,
pentru juniori de la Kruszwica (Polonia), dintre acestea patru fiind de aur, în peisajul post-industrial al Sileziei,
completat ºi contrastat de arhitectura
douã de argint ºi trei de bronz.
istoricã a Cracoviei.
Ediþia de anul acesta a prezentat
spectacole din Germania, Franþa, Italia,
Cehia, Polonia, România ºi Coreea,
precum ºi proiecþii de filme despre dans
realizate în Germania, Italia ºi Marea
Britanie, informeaza ICR Varsovia.

România a cucerit 9 medalii
(dintre care 4 de aur)

Starurile internaþionale ale
operei Angela Gheorghiu ºi Placido
Domingo au cântat, la sfârºitul lunii
trecute (pe 29 iulie), la O2 Arena din
Londra, informeazã cotidianul The
Guardian. Concertul de la O2 Arena
le-a oferit fanilor muzicii clasice
ºansa rarã de a-i vedea împreunã pe
scenã pe doi dintre cei mai iubiþi
artiºti ai muzicii de operã. Concertul
a cuprins o serie de arii de operã
foarte cunoscute, o selecþie de
melodii populare, dar ºi hituri din
spectacole de pe West End, scena
de teatru londonezã.
Angela Gheorghiu, în vârstã de
45 de ani, este un superstar al operei
internaþionale. Lansarea sa în
strãinãtate a avut loc în 1992, la
Covent Garden, cu Boema, de
Puccini. În acelaºi an, ea a debutat pe
scenele renumitelor Metropolitan
Opera din New York ºi Staatsoper din

Viena. De atunci, soprana a cântat pe
cele mai mari scene ale lumii.
Anul trecut, Angela Gheorghiu
a primit titlul de artista anului la
cea de-a 11-a ediþie a Classical Brit
Awards, la Londra, trofeu pe care l-a
câºtigat ºi în 2001. Totodatã, anul
trecut, soprana a fost decoratã cu
Ordinul Steaua României în grad de
Comandor.
Placido Domingo, în vârstã de
70 de ani, este un tenor spaniol
renumit pe plan mondial pentru forþa
ºi versatilitatea vocii sale puternice,

România la Salonul cãrþii balcanice
de la Paris

Aur: Proba 8+1 feminin: Adina Szekely, Florentina Filipovici,
Ana-Maria Simion, Ana-Maria Aftode, Andreea Biricã, Mãdãlina
Buzdugan, Lavinia Târlea, Viviana Bejenariu ºi Augustina-Georgiana
Danciu; Patru vâsle masculin: Ioan Prundeanu, Ionuþ Luca, Adrian
Cionca, Cosmin Ciciurean;. Patru vâsle feminin: Andreea Tãtaru, Isabela
Solomon, Mãdãlina Rusu, Ionela Popescu; Dublu rame fãrã cârmaci
masculin: Vlad Aicoboaie, Toader Gontariu.
Argint: 4 rame fara carmaci masculin: Viorel Mariuc, Vasile
Agafiþei, Bogdan Ivan, Nicolae Aniculesei
Dublu vasle feminin: Ionela Lehaci, Ioana Vranceanu.
Bronz: Simplu vâsle: Laura Oprea; Dublu rame feminin: Mãdãlina
Bereº, Alexandra Cucu; 4 rame cu cârmaci (masculin): Florin Pavel,
Florin Buznean, Cãtãlin Axente, Marius Ghica, Laurenþiu Stoenicã.

Scrima:

România,
medalie de aur
la Cupa Mondialã
de la New York
Echipa masculinã de sabie a
României a cucerit medalia de aur a
Cupei Mondiale de la New York,
sportivii tricolori învingând în marea finalã pe Rusia, scor 45-40. Formaþia
tricolorã i-a avut în componenþã pe urmãtorii sportivi: Rareº Dumitrescu,
Florin Zalomir, Tiberiu Dolniceanu, Cosmin Hanceanu ºi Ciprian
Galatanu.
Rareº DUMITRESCU

Producþia a fost proiectatã ºi la
unul dintre celebrele festivaluri de
film din lume, Tribecca, din New
York (20 aprilie - 1 mai). De
asemenea, documentarul ªcoala
noastrã a fost prezentat la Festivalul
Internaþional de Film Transilvania
(3 - 12 iunie). Calitatea cinematograficã a acestui film, viziunea
realizatoarelor ºi puterea poveºtii au
impresionat juriul, aducând pe
marele ecran imaginea unei
comunitãþi reprimate ºi subreprezentate, a cãrei voce este rar
auzitã, se aratã în motivaþia juriului.

Dodo Niþã ºi Alexandru
Ciubotariu au participat, cu sprijinul
Institutului Cultural Român de la
Paris, la cea de-a doua ediþie a
Salonului cãrþii balcanice, care s-a
desfãºurat, în urmã cu doar câteva
zile, la Théatre de la Grande Comédie
din Capitala Franþei. Anul acesta,
România a fost invitat de onoare al
Salonului cãrþii balcanice, iar
Institutul Cultural Român de la Paris,
partener al evenimentului. Alexandru
Ciubotariu ºi Dodo Niþã au fost
invitaþi sã participe în secþiunea
bandã desenatã a Salonului, în cadrul
cãreia au prezentat proiectul Istoria

capabilã sã stãpâneascã toate notele
ºi tonurile registrului dramatic. De
la debutul sãu, în rolul Alfredo din
opera La Traviata de Verdi, în anul
1959, Placido Domingo a interpretat
peste 130 de roluri, devenind astfel
tenorul care a interpretat cele mai
multe partituri din lume.
Tenorul spaniol Placido Domingo
pãrãseºte în iunie postul de director al
Operei Naþionale din Washington, cu
care a colaborat din 1996. Placido
Domingo este, totodatã, directorul
Operei din Los Angeles, cu care are
contract pânã în 2013.

Patru filme
româneºti,
la Festivalul de la
Karlovy Vary 2011

Benzii Desenate Româneºti, publicat
în volum anul trecut la Editura
Vellant, cu sprijinul ICR. La sfârºitul
sãptãmânii trecute, a avut loc masa
rotundã Literatura românã,
imaginarul mai presus de real, cu
participarea scriitorilor Florina Illis,
Sebastien Reichmann, Dumitru
Þepeneag, Mirella Pãtureau ºi
Andreia Roman. În cadrul aceluiaºi
eveniment, scriitorii români Dan
Lungu, Matei Viºniec, Gabriela
Adameºteanu ºi Letiþia Ilea au
participat la masa rotundã Literatura
românã, noi forme de implicare
socialã, moderatã de Petre Rãileanu.

Lungmetrajul Bunã! Ce faci?,
regia Alexandru Maftei,
scurtmetrajul Colivia, regia
Adrian Sitaru, ºi mediumetrajele
Draft 7, regia Luiza Pârvu, ºi
Apele tac, regia Anca Lãzãrescu,
sunt proiectate în cadrul celei de-a
46-a ediþii a Festivalului de la
Karlovy Vary, Cehia,
între 1 ºi 9 iulie.
Filmele româneºti sunt incluse în
trei secþiuni ale festivalului - Zece regizori europeni în ochii Variety/
Variety Critics Choice  Bunã! Ce faci?, Praga prezintã  Colivia,
Fresh Selection  Draft 7 ºi Apele tac.
Regizorul filmului Bunã! Ce faci?, Alexandru Maftei, a fost inclus de
Naþionala de polo a României a câºtigat, la Bratislava, Cupa Dunãrii, prestigioasa revistã de specialitate americanã Variety în selecþia sa anualã a
celor mai promiþãtori 10 cineaºti europeni, ale cãror pelicule sunt prezentate
turneu internaþional la care a obþinut trei victorii.
Echipa României a pregãtit, astfel, ultima confruntare din la Festivalul Internaþional de la Karlovy Vary.
preliminariile CE din 2012, din Olanda, dar ºi participarea la Campionatul Lansatã în urmã cu 14 ani, secþiunea Variety Critics Choice, desfãºuratã
pe 3 ºi 4 iulie, a devenit unul dintre cele mai populare evenimente din cadrul
Mondial, ce va începe, în 16 iulie, la Shanghai (China).
Festivalului de la Karlovy Vary.
La cea de-a 46-a ediþie a festivalului, Alexandru Maftei
va fi prezentat presei, producãtorilor ºi agenþilor strãini.
ICR susþine participarea regizoarei Luiza Pârvu
în secþiunea Fresh selection.
La cea de-a 46-a ediþie a festivalului, iniþiat în anul 1946, actriþa de film,
teatru ºi televiziune Judi Dench va primi Globul de Cristal pentru întreaga
carierã. O altã distincþie de prestigiu, premiul preºedintelui festivalului,
va fi înmânatã actorului, scenaristului ºi regizorului american
John Turturro. John Turturro ºi soþia sa, Katherine Borowitz, vor fi
prezenþi ºi la premiera mondialã a celui mai recent film al lor,
Somewhere Tonight, care are loc în cadrul ediþiei din acest
an a festivalului.
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 de la tulburarea inofensivã a minþii la tulburarea ireversibilã a vieþii

Silviu ªERBAN
Letiat juravli (Zboarã cocorii)
decupeazã drama unei femei în
mijlocul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, contrapunând firavei
fericiri din scenele de debut, rulate
cu repeziciune de Mihail Kalatozov,
cumplitele încercãri, îndeosebi de
naturã psihologicã, ce se înlãnþuiesc
fãrã grabã cãtre un final greu de
acceptat de cãtre cea a cãrei speranþã
de a-ºi revedea iubitul înfruntase
pânã ºi evidenþa. Veronica (Tatiana
Samoilova), Veveriþa - pentru
prietenul ei, Boris (Alexei Batalov),
pe care îl pierde în urma înrolãrii

Despre Cimitirul Bellu din Bucureºti, unde se odihnesc cele mai multe
personalitãþi ale istoriei ºi culturii noastre moderne, s-au scris de-a lungul vremii
sute de pagini. Aici se regãsesc monumente funerare de o frumuseþe aparte,
sculpturi rare, adesea din marmurã scumpã, care înnobileazã aleile. Emil von
Becker, Raffaello Romanelli, Karl, Carol ºi Frederic Storck, Oscar Han, Ion
Mincu, Ion Georgescu, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Corneliu Medrea, Melita
Petraºcu ori Constantin Barachi sunt numai câteva dintre numele artiºtilor ce
ºi-au pus amprenta asupra locului, prefãcându-l într-un adevãrat muzeu.
Un cimitir istoric
Pânã la jumãtatea secolului al XIX-lea, bucureºtenii îºi îngropau morþii în
curþile bisericilor, iar sãracii ºi oamenii de rând erau înmormântaþi în cele câteva
cimitire din afara oraºului. Asta pânã în anul 1831, când, pentru a fi în pas cu
lumea modernã, legiuitorii bucureºteni au desfinþat aceste cimitire ºi au hotãrât
Legiuirea pentru înmormântãri afarã din oraº. Douãzeci ºi unu de ani mai
târziu, o comisie a Sfatului Orãºenesc se reunea pentru a discuta despre crearea
altor cimitire în afara Bucureºtiului. Unul dintre acestea era situat pe uliþa ªerbanVodã, unde se afla o grãdinã mare aparþinând baronului Barbu Bellu (1825-1900),
pe atunci ministru al Cultelor ºi Culturii. Pe terenul donat, lucrãrile de amenajare
a cimitirului au fost începute pe 26 noiembrie 1852 ºi au fost terminate ºase ani
mai târziu, în septembrie 1858, când Cimitirul Bellu a început sã funcþioneze.
Iniþiatorul organizãrii cimitirului a fost C.A. Rosetti, care este de altfel ºi primul
concesionar pe care îl gãsim ºi în Arhiva Cimitirelor. În noiembrie 1859, acesta
a cumpãrat un loc de veci pentru fiica sa, Elena.
Pantheon naþional
Pe cele 19 hectare cât mãsoarã în prezent Cimitirul Bellu, se aflã cele
mai importante lucrãri funerare ale marelui arhitect Ion Mincu (1853-1912).
La acestea se adaugã mausoleele familiilor Ghica ºi Cantacuzino. Urmeazã
apoi, rând pe rând capelele Christian Tell, Pache Protopopescu, Antonescu ºi
Lahovary. O plimbare printre aceste morminte vechi e ca o lecþie de istorie
în aer liber. În prag de primãvarã, aproape toate cavourile se îmbracã în flori,
iar în aer se simte mirosul marmurei ude, al cearei ºi al bradului ars.
Pe aleea scriitorilor, la umbra teiului, odihneºte Eminescu. Întotdeauna
are flori ºi lumânãri aprinse pe mormânt. Alãturi îi stau confraþii Coºbuc,
Caragiale, Iorga, Sadoveanu, Labiº, Nichita ºi Marin Preda. Îþi vine sã calci
uºor, sã nu-i trezeºti din somn, sã nu-i deranjezi. Din când în când se mai
aude în depãrtare un bocet de femeie sau o pasãre þipând a moarte. Dacã te
opreºti ºi iei loc pe bãncuþa de lângã morminte, parcã îi auzi pe poeþi vorbind
sub pãtura de flori: Ce s-a mai schimbat Bucureºtiul ºi oamenii lui!
Animalul ãsta de doctor m-a ucis!
O dramã înmormântatã în Cimitirul Bellu, despre care candelaresele vorbesc
în ºoaptã, este cea a Femeii cu umbrela, pe numele ei adevãrat Katalina
Boschott. Unii spun cã un bucureºtean foarte bogat ºi însurat s-a îndrãgostit
nebuneºte de o fata frumoasã, pe care a luat-o guvernantã pentru copiii lui. Soþia,
geloasã, a vrut sã scape de ea, punându-i otravã în mâncare ºi ucigându-o. Rãpus
de durere, bãrbatul a înmormântat-o undeva pe aleile din faþã, aproape de cavoul
familiei, ºi a dat ordin maestrului Romanelli s-o sculpteze în mãrime naturalã.
Intervine din nou soþia, care porunceºte sã fie scoasã de acolo ºi mutatã tocmai în
spatele cimitirului. O altã variantã a poveºtii spune cã o frumoasã femeie, amanta
bogãtaºului, a fost operatã greºit de un medic incompetent. Ultimele cuvinte ale
ei pe patul de moarte ar fi fost: Cet animal de médicin ma tuée!

Naþionala de polo a României
a câºtigat Cupa Dunãrii, din Slovacia

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

acestuia în armata sovieticã, ajunge
sã locuiascã cu familia bãiatului, în
urma unui bombardament ce-i ucide
pãrinþii ºi-i distruge locuinþa.
Curând, cu toþii vor fi forþaþi de
înaintarea trupelor germane sã se
retragã în Siberia, unde vor rãmâne
pânã la finalul rãzboiului. Drama
Veronicãi începe prin eºecul
întâlnirii de rãmas-bun cu iubitul
ei. Întârziind la masa de adio de la
familia bãiatului, fata se grãbeºte
spre locul de adunare al recruþilor.
Zadarnic însã se cautã cei doi în
mulþimea dornicã sã petreacã
plecarea soldaþilor pe front, cãci
aºteptarea lui Boris nu va fi
rãsplãtitã. Aceastã nedreptate se va
rãzbuna ulterior, Veronica
neprimind nici veºti, nici scrisori de
pe front, aºteptând ºi sperând în van
pânã la sfârºit. Chiar ºi biletul de
adio pe care Boris îl lasã Veronicãi
ascuns în cadoul de ziua ei, o
veveriþã de pluº, nu este gãsit de fatã
decât foarte târziu, descoperirea
nefãcând decât sã adânceascã
suferinþa. Adevãrata loviturã se
produce însã odatã cu cãsãtoria
Veronicãi. Lipsitã de veºti de pe

GRÃDINA CU SUFLETE
A BARONULUI BELLU

front, rãmasã singurã dupã
bombardamentul ce i-a ucis pãrinþii,
fata cautã cu disperare însingurarea
ºi prilejuri de a-ºi amplifica durerea.
Refuzã astfel sã intre în adãpost în
timpul unei alarme aeriene,
obligându-l oarecum ºi pe vãrul lui
Boris, Mark (Alexandr ªvorin),
îndrãgostit de Veronica ºi curtezan
al acesteia încã de pe vremea când
Boris nu plecase pe front, sã rãmânã
împreunã cu ea. De-a lungul unei
scene tensionate, în care Mark

Letiat juravli
(Mihail Kalatozov, 1957)
încearcã sã acopere zgomotul cãderii
bombelor cu sunetul pianului,
Veronica sfârºeºte prin a fi sedusã
de bãrbat. Kalatozov monteazã în
paralel cu acest episod scena de pe
front rãspunzãtoare, în final, de
moartea lui Boris, pentru ca
imaginile imediat urmãtoare sã
anunþe decizia cãsãtoriei Veronicãi
cu Mark. Urmãtorul moment delicat
al femeii se petrece în Siberia, la

spitalul militar, unde tatãl lui Boris,
Feodor Ivanovici (Vasili Merkuriev),
este director, iar fiica sa, Irina
(Svetlana Haritonova), ºi Veronica
lucreazã împreunã cu acesta. Chemat
fiind pentru a liniºti un soldat agitat
ce primise o scrisoare de despãrþire
de la iubita sa, Feodor Ivanovici
declanºeazã un discurs virulent la
adresa tipului de femeie ce-ºi înºealã
bãrbaþii plecaþi pe front. Evident,
atacul ricoºeazã ºi cãtre Veronica.
Sau poate chiar cu aceastã ocazie,
tatãl unui soldat ce fusese în aceeaºi
situaþie, gãseºte momentul de a se
descãrca afectiv, chiar dacã indirect,
ºi chiar dacã împrejurãrile care au
condus la nefericita cãsãtorie nu îi
erau pe de-a-ntregul cunoscute.
Agresivitatea limbajului nu rãmân
indiferente femeii, care se simte
destinatara mesajului. Un copil cu
numele iubitului, gata sã fie cãlcat
de un camion, o trezeºte pe Veronica
din angoasa ce-o împingea spre
sinucidere. Hotãrâtã sã lupte cu
suferinþa, nefericita femeie avea însã
sã fie din nou victima bãrbatului ce-i
pricinuise cele mai crunte remuºcãri:
Mark este surprins la petrecerea unei

doamne, pe la care obiºnuia sã treacã
din când în când, faptã ce aduce
divorþul neoficial de acesta. Ultimele
douã lovituri ale soartei pecetluiesc
uciderea ultimelor licãriri de
speranþã cu privire la posibila
rãmânere în viaþã a lui Boris. Mai
întâi, Veronica este vizitatã de cel ce
fusese pãrtaº la uciderea
prietenului ei, care, involuntar, îi
dezvãluie contextul în care se
produsese împuºcarea camaradului
sãu. Speranþa Veronicãi nu moare
însã definitiv, ci, la întoarcerea
soldaþilor de pe front, aleargã de la
camion la camion, cu flori în mânã,
pentru a-ºi întâmpina iubitul. Vestea
decisivã vine de la prietenul cel mai
bun al lui Boris, care, încercând sã-i
înapoieze Veronicãi fotografia pe
care Boris o purtase cu el pe front,
dã de înþeles acesteia cã posesorul
ei nu mai era în viaþã. Abia acum
Veronica înþelege ireversibilitatea
situaþiei ºi trece în sfârºit prin vadul
durerii ce-i va putea permite sã
meargã mai departe. Întoarcerea
cocorilor din final poate fi semnul
întoarcerii la viaþã, aºa cum plecarea
pãsãrilor din debut poate prevesti

îngheþul ce urma sã vinã. Letiat
juravli traseazã un itinerar dramatic
al sentimentului iubirii, de la simpla
tulburare inofensivã a minþii din
vreme de pace la dureroasa tulburare
ireversibilã a vieþii din vreme de
rãzboi.
* * *
Cu ocazia urmãtoarei întâlniri
vom putea discuta pe marginea
primului film color al cinematografiei sovietice, Kamennîi þvetok
(Floarea de piatrã), realizat în 1946,
regizat de unul dintre pionierii
animaþiei din URSS, ucrainianul
Alexandr Ptuºko.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

Imigranþi cu abilitãþi extraordinare
la Londra

Vineri, 1 iulie, Fundaþia Raþiu Centrul Cultural Românesc din
Londra a fost gazda unui eveniment
special în cadrul cãruia Saviana
Stãnescu, dramaturg de origine
românã stabilit la New York, ºi-a
prezentat piesa de teatru Imigranþi
cu abilitãþi extraordinare. Piesa,
apreciatã de critica de specialitate,
este o comedie amarã despre Nadia,
un clovn din cea mai nefericitã þarã
din lume, Moldova, care îºi pune
toate speranþele în obþinerea unei vize
de lucru pentru Statele Unite ale
Americii.
Vânatã de agenþii Departamentului pentru Siguranþa Statului,
entuziasmul Nadiei este curmat de
primirea unei scrisori de deportare.
O pereche de tocuri cui par a fi de
ajuns pentru a-i distruge visul
american (sau pentru a-l transforma
într-un coºmar).
Evenimentul a cuprins ºi
lectura unor fragmente din piesã,
informeazã
organizatorii.
Evenimentul derulat în cadrul seriei
de prezentãri ºi conferinþe Culture
Power a avut ca gazdã pe dr. Mike
Phillips, romancier, istoric ºi
curator, consultant pentru diverse
organizaþii culturale europene,
distins cu Ordinul Imperiului
Britanic (OBE).
Imigranþi
cu
abilitãþi
extraordinare, piesa Savianei
Stãnescu, este o piesã încântãtoare
Dialogul Savianei Stãnescu este
înzestrat cu un spirit de observaþie

ireproºabil Energia despre care se
spune cã reprezintã esenþa New
York-ului reiese din toate speranþele
ºi visurile, ce plutesc în aer, ale
tuturor noilor veniþi. Piesa este un
omagiu adus acestei energii ºi în
acelaºi timp radiazã, la rândul sãu,
tone de energie  scrie The New
York Times.
Saviana Stãnescu s-a nãscut în
Bucureºti ºi a renãscut la New York.
Piesele sale au fost prezentate în
repetate rânduri în strãinãtate ºi în
Statele Unite ale Americii  în montãri
de scenã, în prezentãri de teatru în
lecturã sau sub formã de ateliere de
lucru. Au fost consemnate si comentate
în numeroase cronici ºi au primit
importante premii de specialitate.
Saviana a câºtigat în 2007 Premiul
Marulic pentru Cea mai bunã piesã
radiofonicã europeanã - Bucureºti
Underground.
Imigranþi
cu
abilitãþi
extraordinare a fost publicatã de
Samuel French în 2009. În afara
pieselor incluse în diverse antologii,
Saviana a mai publicat ºase cãrþi de
poezie ºi teatru, printre care Google
me! (poezie), Black Milk (patru
piese) ºi Apocalipsa gonflabilã
(cea mai bunã piesã a anului 2000,
în cadrul concursului organizat de
UNITER). Saviana a fost co-editor
pentru antologiile de teatru Global
Foreigners (cu profesorul Carol
Martin de la NYU) ºi roMANIA
after 2000 (cu profesorul Daniel
Gerould de la CUNY).
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
11:10 Cum vã place (r)
12:10 Film documentar - Tehnologia azi
12:40 ªlagãr fix (r)
13:00 Cinefilia.
Emisiune de actualitate cinematograficã (r)
LUNI  4 iulie 2011
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
06:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
Oproiu la dispoziþia dvs.
07:00 Ecumenica (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 15:00 Film documentar  Globe spin
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.3
08:30 Virtuþi ºi vicii (r)
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
09:00 Nimic fãrã lege (r)
16:30 Un rãspuns pentru fiecare.
09:30 Deutsche Welle (r)
Emisiune de Simona ªerban
10:10 Dor de-acasã (r)
17:00 Rãsoteca pentru toþi.
12:10 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Alexandra Teodorescu (r)
12:40 ªlagãr fix (r)
18:00 Virtuþi ºi vicii.
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
Emisiune de Alexandru Lucinescu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
18:30 Lumea sportului. Emisiune de Cristina Matei
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
19:00 Transfocator. Emisiune de Neagu Udroiu
14:58 Promo USH
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
15:00 Film documentar  Tehnologia azi
privind evenimentele externe la zi. Emisiune
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.1
de George Marinescu ºi Simona ªerban
Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor; genul: romance; regia: 21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Jerry Lopez Sineneng; Jerome Chavez Pobocan;
distribuþia: Dina Bonnevie; John Estrada, Kris Aquino, 22:00 O lume piperatã  pamflet.
Emisiune de Viorel Popescu
Heart Evangelista; Anne Curtis; Geoff Eigenmann.
Filmul prezintã povestea unei prietenii pusã la încercare, 22:30 Scena ca istorie (r)
23:30 Film documentar- Globe spin
într-o lume plinã de haos, de rãutãþi ºi de trãdãri.
16:30 Tomorrow, today. Emisiune de Oana 00:00 Transfocator (r)
01:00 Bucureºtiul meu (r)
Popescu
01:30 Tomorrow, today (r)
17:00 Viaþa ca un spectacol.
02:30 Cafe concert (r)
Emisiune de Viorel Popescu
03:00 Circulaþi, vã rog (r)
18:00 Românul, cetãþean european.
03:30 Patrimoniu (r)
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
04:00 Calendar cultural (r)
18:30 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Zincã
05:00 Academica  Economia pentru cine? (r)
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got (r)
JOI  7 iulie 2011
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
06:00 Lumea sportului (r)
privind evenimentele externe la zi. Emisiune 06:40 O lume piperatã (r)
de George Marinescu ºi Simona ªerban
07:10 Contrapunct (r)
21:00 Academica  ªtiinþã.
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Alexandru Mironov
08:30 Comorile oraºului (r)
22:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader (r) 09:30 Lumea zâmbeºte (r)
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
10:10 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00:00 Academica  Economia pentru cine? (r)
11:40 Mioriþa (r)
01:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
12:10 Film documentar  Tehnologia azi
02:30 En garde! (r)
12:40 ªlagãr fix (r)
03:30 Recital muzical (r)
13:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
04:00 Cum vã place ? (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Film documentar  Innov8
MARÞI  5 iulie 2011
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.4
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Florin Luaºcu
06:00 Haretiºtii (r)
16:30 Viaþã de român. Emisiune de Simona ªerban
06:30 Circulaþi, vã rog (r)
17:00 Concert. Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 18:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
08:30 Transfocator (r)
18:30 Miºcare ºi sãnãtate.
09:00 Gândeºti, deci exiºti (r)
Emisiune de Cristina Matei
09:30 Deschide cartea (r)
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
10:10 Am venit cu drag la voi (r)
Emisiune de Constantin Predilã
12:10 Film documentar - Tehnologia azi
20:00 Bucureºtiul meu drag.
12:40 Promo USH
Emisiune de Ciprian Vasilescu
13:00 Invitatul de la ora 13.
20:30 Film artistic  Poºtaºii din munþi (China)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 O lume piperatã
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Mihai Darie (r)
22:30 Maºina timpului.
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Cristian Român
Emisiune de Simona ªerban (r)
23:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:00 Film documentar - Tehnologia azi
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.2 23:30 Film documentar  Innov8
00:00 TVRM-edicina (r)
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Lumea zâmbeºte. Emisiune de Laura Albu 01:00 Virtuþi ºi vicii (r)
01:30 Lumea sportului (r)
17:00 Cãlãtori în timp.
02:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
Emisiune de Violeta Screciu
18:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº 03:00 Casã dulce (r)
04:00 Nocturna (r)
18:30 Provocãrile verii.
05:30 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Teodora Vlad
19:00 Calendar cultural  luna iulie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
VINERI  8 iulie 2011
20:00 Recital muzical. Emisiune de Dumitru Cucu 06:00 Miºcare ºi sãnãtate (r)
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
06:40 O lume piperatã (r)
22:00 O lume piperatã  pamflet.
07:10 Scena ca istorie (r)
Emisiune de Viorel Popescu
08:10 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
22:30 Cronica scepticului.
08:30 Grãdina cu statui (r)
Emisiune de Cristian Român
09:30 Cinepanorama (r)
23:00 Patrimoniu (r)
10:10 Galele TVRM (r)
23:30 Film documentar - Tehnologia azi
11:40 Ieri ºi azi (r)
00:00 TVRM-edicina (r)
12:10 Film documentar - Tehnologia azi
01:00 Românul, cetãþean european (r)
12:40 ªlagãr fix (r)
01:30 Haretiºtii (r)
13:00 Nocturna (r)
02:00 Panteon (r)
14:30 Maºina timpului (r)
02:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
15:00 Film documentar  Minunile lumii
03:00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.5
03:30 Comorile oraºului (r)
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
04:00 Cãlãtor în timp (r)
05:00 La hanul morãriþei (r)
16:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
MIERCURI  6 iulie 2011
18:30 Confesiuni neprogramate.
06:10 Confesiuni neprogramate(r)
Emisiune de Mugur Popovici
06:40 O lume piperatã (r)
19:00 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu
07:10 Academica - ªtiinþã (r)
08:10 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 19:30 Recital muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
08:40 Românul cetãþean european (r)
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
09:10 Estradele verii (r)
privind evenimentele externe la zi. Emisiune
09:40 Adevãratele stele (r)
de George Marinescu ºi Simona ªerban

TVRM Educaþional

21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 O lume piperatã  pamflet.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Cinefilia (r)
23:30 Film documentar  Minunile lumii
00:00 TVRM-edicina (r)
01:00 Estradele verii (r)
01:30 Miºcare ºi sãnãtate (r)
02:00 Agricultura (r)
04:00 ªcena ca istorie (r)
04:30 Cinefilia (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Bucureºtiul meu drag (r)

SÂMBÃTÃ  9 iulie 2011

06:00 Provocãrile verii (r)
06:40 O lume piperatã (r)
07:10 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Noi consumatorii (r)
09:30 Bucurestiul meu drag (r)
10:00 Lumea zâmbeºte (r)
10:30 Academia copiilor. Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Cronica scepticului (r)
12:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Magazin de week-end.
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Patrimoniu. Emisiune de Sorin Bejan
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Râsoteca pentru toþi
Emisiune de Alexandra Teodorescu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Cum vã place. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic  ªarpele alb (China)
Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor. Film artistic - dramã
(2004); regia: Wu Jie Tai; distribuþie: Pan Yue Ming;
Liu Tao; Chen Zihan. Filmul este una dintre
nenumãratele ecranizãri ale Legendei ªarpelui Alb. Un
tânãr ºi nevinovat învãþãcel se îndrãgosteºte de o tânãrã
femeie, fãrã sã ºtie cã, de fapt, este o întrupare a Rãului.

00:00 Magazin de week-end (r)
00:30 En garde (r)
01:30 Adevãratele stele (r)
03:00 Ieri ºi azi (r)
03:30 Maºina timpului (r)
04:00 Cinefilia (r)
05:00 Cum vã place (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE
- STUDENT FM
LUNI  VINERI

Concurs:

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan

CALEA
SPRE BRUXELLES

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

DUMINICÃ  10 iulie 2011

06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Magazin de week-end (r)
07:00 Casã dulce româneascã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
09:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
11:30 Deutsche Welle. Emisiune de Oana Popescu
12:00 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional
 selecþiuni din ediþia I a Festivalului Nopþi
de Sânziene de la Borºa. Emisiune de Ioan Filip
12:30 Starea de duminicã. Emisiune de Sorin Bejan
13:00 Invitatul de la ora 13. (r)
14:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
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 cultural artisticã
adresatã românilor de pretutindeni
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã si Culturã. Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic: Uniþi în dragoste. Austria

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

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

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

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

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

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

13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma
17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir

00:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã(r)
03:00 Cinepanorama (r)
03:30 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie

20.00-23.00
MUZICÃ
23.00-00.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00
NIGHT FEVER

Despre proiectul Parlamentor.ro
Destinat în egalã mãsurã utilizatorilor
de Internet din þarã, precum ºi comunitãþilor
romaneºti din strãinãtate, Parlamentor.ro îºi
propune sã devinã o platformã pentru
dezbateri relevante pe teme de maximã
actualitate la Parlamentul European, în
special din domeniul economic ºi social,
dând astfel cetãþenilor ocazia de a
interacþiona direct cu aleºii care îi
reprezintã la Bruxelles ºi Strasbourg. Prin
interactivitatea crescutã, proiectul
urmãreºte sã facã auzitã vocea cetãþenilor
direct în forurile în care se ia decizia.
Programul  derulat în perioada martie 2011
- februarie 2012  este co-finanþat de
Parlamentul European.

Stimaþi cititori,

18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
(2002). Genul: dramã. Vreni ºi Sali sunt fãcuþi unul pentru Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
celãlalt. Din pãcate, taþii lor se ceartã din cauza unei bucãþi
de pãmânt, iar urmãrile sunt dezastruoase pentru ambele
familii. Numai când de cele douã familii s-a ales praful,
Sali ºi Vreni au ocazia sã-ºi trãiascã povestea de dragoste,
chiar dacã numai pentru o noapte...

HotNews.ro ºi Centrul pentru Jurnalism
Independent (CJI) lanseazã concursul Calea
spre Bruxelles, ca parte a proiectului
Parlamentor.ro - prima platforma online de
dezbateri pe teme de maximã actualitate, mai
ales din domeniul economic ºi social, aflate
pe agenda Parlamentului European.
Concursul se desfãºoarã în perioada
15 iunie - 15 decembrie 2011 ºi are drept
scop implicarea publicului românesc în
dezbaterile pe teme economice din
Parlamentul European, conectându-l astfel la
agenda economica a PE.
Patru dintre cei mai activi membri ai
comunitãþii Parlamentor.ro vor participa la o
excursie de studii la sediul PE de la Bruxelles
unde, pe parcursul a douã zile, se vor întâlni
cu membri ai Parlamentului ºi se vor
familiariza cu structura ºi activitatea
comisiilor acestui for european.
Concursul va testa cunoºtinþele
participanþilor referitoare la funcþionarea
Parlamentului European ºi la temele majore
supuse dezbaterilor online ºi offline din cadrul
proiectului. De asemenea, concursul doreºte
sã stimuleze gândirea creativã a
participanþilor în vederea identificãrii
soluþiilor celor mai potrivite pentru
problemele economice ale României, în
contextul economiei comunitare.
Concursul presupune trei tipuri de probe:
10 chestionare online, 16 dezbateri online
ºi patru întâlniri offline, conform
regulamentului concursului, aflat la:
h t t p : / / w w w. p a r l a m e n t o r. r o / n e w s /
regulamentul-concursului-parlamentor
La concurs pot participa toþi cetãþenii
români, indiferent de þara de reºedinþã, cu
excepþia angajaþilor HotNews.ro ºi ai
Centrului pentru Jurnalism Independent
(indiferent de forma de angajare), precum ºi
rudele acestora, pânã la gradul al patrulea.

Chestionarele online vor fi postate
sãptãmânal pe site-ul Parlamentor.ro ºi vor
conþine 10 întrebãri legate de cele mai
proaspete informaþii ºi dezbateri gãzduite de
acest site. Fiecare întrebare va avea rãspuns
multiplu, cu o singurã variantã corectã de
rãspuns.
Întâlnirile online se vor derula bilunar ºi
vor avea ca invitaþi membri ai PE, dând astfel
participanþilor ocazia de a interacþiona direct
cu aleºii care îi reprezintã la Bruxelles ºi
Strasbourg.
Dezbaterile offline vor avea loc la
Bucureºti ºi vor prilejui un schimb direct de
idei pe marginea problemelor abordate zilnic
pe site-ul Parlamentor.ro ºi în întâlnirile
online. În cadrul acestor dezbateri se vor
formula soluþii la problemele economice ale
României, din perspectivã europeanã.
Punctajul final se calculeazã prin
însumarea punctelor acumulate la toate cele
trei tipuri de activitãþi. Rezultatele se vor afiºa
pe
site-urile
www.parlamentor.ro,
www.hotnews.ro ºi www.cji.ro. Participanþii
cu cele mai mari punctaje vor fi declaraþi
câºtigãtori. În caz de egalitate de puncte,
HotNews.ro ºi CJI vor organiza o probã de
departajare, care va consta într-un concurs de
eseuri pe teme de politici europene.
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Într-o joi  28 aprilie 2011  s-a prãbuºit un colþ al Casei Eliad

NU S-A DISTRUS O CASÃ! S-A DISTRUS UN MIT.
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE,
decanul Facultãþii de Arte
Casa Eliad era un local
îndrãgit în care iubitorii muzicii
folk puteau avea parte de seri
minunate de muzicã. Aceastã
casã este una dintre puþinele case
boiereºti de mijloc de secol 19,
care s-a pãstrat în Bucureºti.
Trasarea noului bulevard Mircea
Vodã i-a ras curtea ºi balconul

Viorica Dragu Dimitriu în vol 1 din
Poveºti ale Domnilor din
Bucureºti (Editura Vremea) cu un
urmaº al familiei Eliad, Alexandru
Mircea Eliad. Din cartea lui
Emanoil Hagi Moscu (scrie
V. Dragu Dimitriu) am aflat cã aceastã
clãdire a fost ridicatã în 1847 (anul
marelui incendiu), fiind refãcutã

dinspre stradã ºi puþin a lipsit sã
nu disparã de tot. Aspectul de azi
se datoreazã refacerilor din anii
1883, dupã cum apare scris ºi pe
fronton, însã, cu siguranþã, casa
este mult mai veche (cel puþin
de prin 1840). Am citit un
pitoresc interviu realizat de

între 1862-63 de noul proprietar,
Athanasie Eliad. Athanasie a avut
doi fii, pe Tasse ºi Theodor, aceasta
din urmã având, la rândul lui, un alt
fiu, tot Athanasie. Fiul acestuia din
urmã a povestit cum arãta
proprietatea bogaþilor Eliad în anii
20-40. Personalul care servea casa

era numeros ºi locuia în
dependinþele ce se aflau în stânga
ºi în fundul curþii. Zidul din spatele
curþii fusese construit cu parapet, ca
un zid de cetate. Dar nu cred cã e
mai vechi de 1847, anul construirii
casei. La vremea aceea încã existau
suficiente pericole (vezi Revoluþia
din 1848) care motivau o asemenea
fortificare. Într-una din dependinþe,
o remizã mare, se aflau în jur de 40
de trãsuri, landouri, cupeuri, brecuri
ºi o rulotã unicã în þarã. Ungerea
hamurilor de argint sau argintate era
o acþiune ce se face o datã la 2 ani
ºi dura o sãptãmânã. Bãtrânul
Theodor Eliad era boier de modã
veche ºi, deºi apãruserã
automobilele, prefera sã iasã cu
trãsura, la care înhãma uneori ºi câte
6 cai. Era preºedintele Clubului
Hipic Român. Descrierea casei
mi-ar lua prea mult. Era exact cum
v-aþi imagina cã era o asemenea
casã. Cu mobilã grea ºi luxoasã
adusã de la Veneþia, cu biblioteca
întunecatã, pe jos cu un uriaº covor
de Buhara, cu tablouri multe, cu o
cadã de baie cât un mic bazin la care
coborai pe trepte. Alexandru
Mircea Eliad o mai descrie ºi astfel:
Se intra într-un fel de antreu, dupã
care urmau scãri, având în stânga
ºi dreapta niºte oglinzi uriaºe, adicã
înãlþimea lor cred cã era de vreo
6 m...Dacã urcai scara aceea, te
vedeai de zeci de ori, ceea ce eu,
când eram mic, consideram cã e
minunat. Mã duceam acolo ºi mã
rãsuceam cât puteam, ca sã mã vãd
în oglindã, stânga-dreapta.

În anii 60, deja era Casa de
Culturã a Raionului Tudor
Vladimirescu. Se organizau diverse
spectacole acolo. La cãutãrile pe
Net, marea majoritate a rezultatelor
se referã la Clubul de folk, extrem
de apreciat de boema bucureºteanã,
care a funcþionat pânã în anul 2007.
Înainte de a se desfiinþa,
instituþia condusã de cunoscutul
cantautor Mircea Bodolan a primit,
de la Primãria Capitalei ºi de la
Prefecturã, o diplomã de excelenþã,
cu ocazia a zece ani de existenþã!
Acest local cu instrumente muzicale
agãþate pe pereþi nu mai existã din
1 decembrie 2007, dintr-un capriciu
al administraþiei locale. Am fost de
câteva ori acolo ºi cred cã dispariþia
acestui nucleu de folk este absolut
regretabilã. Chiar era un loc special!
În 2011, casa a început a fi
restauratã de Primãria Sectorului 3.
Aceasta va investi aproape
15 milioane de lei (circa
3,5 milioane de euro) în lucrãri de
conservare, restaurare ºi punere în
valoare a Casei de Culturã Eliad,
monument istoric de clasa A, de pe
strada Mircea Vodã, conform unui
anunþ de participare. Dupã cum se
aratã în documentele ataºate
caietului de licitaþie, în prezent, se
evidenþiazã în mod deosebit starea
structuralã extrem de gravã a
acoperiºului clãdirii principale, la
care se adaugã degradarea învelitorii de tablã, complet ruginite ºi cu
zone lipsã pe suprafeþe extinse (?).
Infiltrarea apei a dus la alterarea

planºelor de lemn din clãdire ºi la
degradarea componentele artistice
interioare din stucaturã. În plus,
s-au constatat degradãri ale
pardoselilor, finisajelor ºi
luminatorul holului central, care
este într-o stare extrem de gravã,
fiind în pericol de prãbuºire. Pe de
altã parte, nu s-au observat avarii
majore la elementele structurale
verticale - rupturi sau fisuri pe zone
extinse. Clãdirea, aºa cum se
prezintã astãzi, a fost realizatã în
etape, începând din secolul XVIII.
Într-un incendiu produs în 1847 a
ars toatã suprastructura realizatã din
lemn, rãmânând în picioare doar
pivniþele. Construcþia suprateranã
actualã a fost realizatã în 1851,
ulterior fiind modificatã, prin
mãrire succesivã în plan, ultima
transformare structuralã fiind
realizatã în perioada 1911-1935.
Pe 28 aprilie 2011 un colþ al
celebrei case s-a prãbuºit. Câþiva
metri cubi de zidãrie de cãrãmidã
s-au prãvãlit pe trotuar. Nu au fost
victime. Se finalizase acoperiºul, iar
în camera unde s-a produs
prãbuºirea urma sã se toarne beton
pe podea. În jurul zonei unde s-a
produs prãbuºirea se sãpase un ºanþ
pentru consolidarea fundaþiei.
Pagubele nu sunt importante ºi vor
fi uºor restaurate...O echipã de
muncitori a lucrat cu maximã
eficienþã pentru degajarea zonei...
Din lumina rãsfrântã a acelui
rãsãrit de soare amestecat cu praf
se auzea un refren al unui cântec

folk: Unde-s pistoalele, unde-s
pumnalele, Caii ºi flintele
haiducilor ?..., iar umbra celui care
a fost Valeriu Sterian se iþea la
marginea celor douã tãrâmuri....La
întâlnire nu au venit nici Istoria
Bucureºtiului, nici cea a României,
dar nici reprezentanþii lor, iar
cantautorul s-a retras în zona
crepuscularã, trist ºi abãtut de atâta
lipsã de interes.
Ioan Gyuri Pascu avea sã declare
despre dispariþia acestui loc unic:
,,Eu sunt optimist cã, dacã vrem,
putem duce spiritul Casei Eliad mai
departe. Ivan Patzaichin: Nu-mi
gãsesc cuvintele. Sã aflu despre
închiderea acestui loc e ca moartea
unui prieten. Florin Chilian:
,,Nenorociþii o închid. Era o chestie
miºto, pe care nu o poþi muta, pur ºi
simplu, în altã clãdire. Dan
Bittman: ,,E pãcat cã aceste locuri
frumoase dispar, unul câte unul. Ar
trebui sã se sesizeze cineva în acest
sens ºi sã le salveze. Emil Mitrache:
E pãcat, dar asta-i viaþa, din
pãcate. Alt loc nu i se va potrivi la
fel. E ca într-un serial, fiecare cu
rolul lui. Horia Stoicanu: Au fost
ani de neuitat. Cineva ar trebui sã
reclãdeascã altundeva Casa Eliad,
un adevãrat cãmin al artiºtilor, un
laborator de creaþie ºi un teren solid
pentru primii paºi ai folk-sing-erilor
debutanþi. Eugen Mihãescu:
,,CASA ELIAD - CASA noastrã - a
fost locul de întâlnire al
partizanilor-artiºti, cu mica scenã
cãlcatã de mari nume ale artei

autohtone, ani mulþi petrecuþi într-o
intimitate caldã, primitoare nouã,
tuturor prietenilor ce-am trecut
cândva pe ACOLO...nu s-a distrus
o casã ! s-a distrus un mit ...!. Anca
Lupeº: Sper sã gãsiþi un loc nou!
Vã mulþumesc ºi eu pentru clipele
frumoase pe care le-am petrecut
acolo în ultimii 10 ani. Ady
Manolovici: ,,Mã leagã atâtea
amintiri ºi bucurii. Chiar nu se mai
poate face ceva? Keep On
Rockin!. Ioan T. Morar: Am fost
de câteva ori acolo ºi cred cã
dispariþia acestui nucleu de folk este
absolut regretabilã. Chiar era un loc
special! Ilie Vorvoreanu: Nu mã
mai mirã nimic, cine nu poate sã
clãdeascã - distruge, se cheamã cã
tot a fãcut ceva. Paul Nanca: ,,Vom
face altul, pe mal în jos, altul mai
trainic ºi mai frumos!
În încercarea de a pãstra
atmosfera specificã de la Casa

Eliad, pe 22 iunie 2011, miercuri
la ora 21, la Sinners Club din
Bucureºti, un grup de iniþiativã
a propus un eveniment deosebit:
Ne amintim de CASA ELIAD.
Întrebaþi ce doresc de fapt cu
acest eveniment, aceºtia au
rãspuns: Ceea ce încercãm, de
fapt, este sã retrãim mãcar cinci
minute acel feeling specific dat
de atmosfera din Eliad. Ne vom
întâlni cu oameni de-ai casei,
artiºti, simpatizanþi sau chiar
foºti angajaþi ai Casei Eliad. Pe
lângã un open-stage cumva atipic
(pe lângã cântãri se vor depãna
ºi niºte amintiri), vom asezona
totul cu un fond sonor adecvat,
cu elemente vizuale potenþial
stârnitoare de emoþii ºi cu
surprize aidoma. Intrarea a fost
liberã ºi s-a auzit din nou
cunoscutul cântec: Om bun
deschide-ne poarta ...
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
pentru anul de învãþãmânt 2011-2012
Universitatea Spiru Haret este, potrivit Legii nr. 443 din 5 iulie 2002,
instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat ºi de
utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt. Universitatea
Spiru Haret, are drept fundament autonomia universitarã ºi proprietatea
privatã, garantatã de Constituþia României.
Universitatea Spiru Haret organizeazã studii universitare de licenþã ºi
masterat, în acord cu prevederile Cartei Bologna, a cãrei semnatarã este, ºi cu
programele de studii ale Ariei Europene a Învãþãmântului Superior. În prezent,
Universitatea Spiru Haret are, în structura sa, 25 de facultãþi cu 53 de
specializãri, acreditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu.
Universitatea Spiru Haret are în proprietate spaþii adecvate pentru
desfãºurarea, în condiþii optime, a procesului de învãþãmânt, a activitãþii de
cercetare ºtiinþificã, cultural-educative ºi sportive în Bucureºti, la Constanþa,
Câmpulung-Muscel, Craiova, Braºov, Râmnicu-Vâlcea, Blaj. Universitatea
dispune 45 de imobile cu o suprafaþã de circa 150 000 mp, 110 amfiteatre ºi
sãli de curs, 496 de sãli de seminar, peste 130 de laboratoare, 19 biblioteci cu
56 sãli de lecturã, care dispun de peste 200.000 de volume (în majoritate
manuale, cursuri, tratate ºi cãrþi de specialitate).
Haretiºtii beneficiazã de Clubul Universitãþii Spiru Haret. Cãminele
Universitãþii, situate în Bucureºti, totalizeazã peste 1200 de locuri.
Universitatea oferã studenþilor condiþii deosebite pentru practicarea

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

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

 membrã a European Association for Arhitectural Education 
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, str. Ion Ghica nr. 13,
sector 3, Bucureºti
telefon: 021 4551042; 021 3140075; 021 3140076
fax: 021-3140076; e-mail: usharh@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare
- sistem integrat licenþã ºi master 
6 ani, 360 de credite de studiu transferabile



ARHITECTURA

Obiectivul principal constã
în formarea de arhitecþi,
proiectanþi în construcþii, specialiºti în domeniul design-ului.
Principala misiune pe care
Facultatea de Arhitecturã ºi-o
propune este aceea de a realiza o
complementaritate în raport cu
învãþãmântul de stat, aprofundând acele domenii ale
pregãtirii pe care evoluþia actuala
a societãþii, aflatã în tranziþie cãtre
economia de piaþã, le impune.
Astfel, considerãm prioritarã pregãtirea viitorului
arhitect pentru o activitate
independentã în cadrul
atelierului sau firmei sale
private, viitorul profesionist
fiind capabil a-ºi conduce
propriile proiecte ºi construcþii
pe întreg fluxul managerial, de
la ofertare pânã la predarea la
cheie a construcþiei, cuprinzând
relaþiile cu beneficiarii, cu
autoritãþile de specialitate, cu
antreprenorii ºi furnizorii.
Competenþe obþinute în
cadrul specializãrilor:
Competenþe generale:
cristalizarea unei viziuni de
ansamblu privind arhitectura

înþeleasã ca profesie la graniþa
dintre artã ºi tehnicã; capacitatea de a învãþa ºi a se adapta
la situaþii variate care apar în
practica de arhitecturã ºi în
domeniile conexe; dezvoltarea
capacitãþilor þinând de gândire
logicã ºi aplicatã, memorie
vizualã, culturã vizualã, simþ
estetic; abilitaþi de utilizare a
tehnologiilor puse la dispoziþie
de facultate; abilitaþi de
exprimare prin desen liber ºi
tehnic, dar ºi ca utilizator al
programelor de proiectare
asistatã de calculator; capacitatea de a se autoperfecþiona ºi
de a-ºi dezvolta abilitãþile
însuºite pânã la un anumit
moment prin studiu permanent;
capacitatea de dezvoltare a
creativitãþii; capacitatea de
dialog, de a colabora cu specialiºti din propriul domeniu sau/
ºi din alte domenii; spirit de
echipã, deschidere cãtre comunicare ºi dialog interdisciplinar,
multidisciplinar, transdisciplinar ºi pluridisciplinar; disponibIlitate de a colabora cu alte
domenii ale artei ºi nu numai.

Competenþe profesionale:
capacitatea de a pune în practica
cunoºtinþele dobândite prin
specializarea ca arhitecþi, printr-o
ofertã profesionalã completã,
de la elaborarea, completarea
ºi definitivarea temelor de
proiectare, realizarea anteproiectelor (proiecte preliminare sau
studii de fezabilitate), realizarea proiectelor tehnice de
arhitecturã, elaborarea documentaþiilor pentru obþinerea
avizelor ºi autori aþiilor de
construire, elaborarea detaliilor
de execuþie, la recepþia lucrãrilor
ºi finalizarea acestora; capacitatea de a transmite cunoºtinþele teoretice ºi abilitãþile
practice dobândite în cadrul
studiilor universitare de
arhitecturã; abilitãþi de
cercetare ºtiinþifica în domeniul
disciplinelor
obligatorii,
opþionale ºi facultative abordate
în parcursul studiilor universitare; capacitatea de a soluþiona
probleme diverse specifice
domeniului; capacitatea de a
elabora, descifra, interpreta,
detalia un proiect de arhitecturã;
capacitatea de a supraveghea în
ºantier punerea în practicã a unui
proiect de arhitecturã; capacitatea de adaptare la provocãri
diverse în ambientul profesional; capaci-tatea de adaptare la
o diversitate de oferte de lucru,
atât privind serviciile de bazã
în domeniul proiectãrii de
arhitecturã cât ºi privind
extraserviciile, fie acestea

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

suplimentare (ce pot apãrea ca
fiind necesare sau cerute de
investitor) sau complementare
(prestaþii care sunt legate de
arhitecturã, dar þin de alte
domenii de activitate ale
arhitecþilor).
Locuri de muncã dupã
absolvire: arhitect, cu sau fãrã
drept de semnãturã, prin calitatea
ulterioarã de membru în Ordinul
Arhitecþilor din România;
Restaurator de arhitecturã, prin
calitatea ulterioarã de membru în
Ordinul Arhitecþilor din România
ºi atestãri în domeniu; designer
de obiect; cadru didactic în
domeniile arhitecturii, restaurãrii,
designului, scenografiei, peisagisticii, desenului, culturii
vizuale etc.; scenograf de teatru
sau film; consilier/consultant
de specialitate în domeniul
general al arhitecturii; consilier/

consultant privind legislaþia în
domeniul arhitecturii, în vigoare
în România; consilier/consultant
de specialitate în domenii
complementare, precum restaurare ºi probleme de patrimoniu
construit, acustica, securitatea la
incendiu, consultanþã financiara ºi
de rentabilitate a investiþiilor în
construcþii, lucrãri de artã,
probleme de mobilier, dotãri ºi
design interior; analist al pieþei
imobiliare; mediator pentru
conflicte þinând de relaþiile
arhitect / beneficiar / constructori
/ furnizori / autoritãþi; funcþionar
public în birourile de arhitecturã ale administraþiilor
locale sau centrale, în comisiile
de culturã; realizator de machete
de arhitecturã ºi de randãri
profesionale de proiecte de
arhitecturã.

 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
 MANAGEMENT
De la bun început, Facultatea de Management Financiar Contabil
ºi-a propus sã realizeze o pregãtire profesionalã, ºtiinþificã ºi practicã
de performanþã a studenþilor sãi, astfel încât aceºtia sã se integreze în
mod eficient pe piaþa muncii. Prin planul de învãþãmânt, programul de
studii universitare de licenþã Contabilitate ºi informaticã de gestiune
asigurã absolvenþilor sãi competenþe compatibile cu o serie de calificãri
prevãzute în Clasificarea ocupaþiilor din România (COR), precum:
referent de specialitate financiar-contabilitate, contabil, contabil bugetar,
auditor intern, auditor intern în sectorul public, controlor financiar,
controlor revizor financiar, administrator financiar (patrimoniu),
contabil-financiar bancar, revizor contabil, cenzor, controlor de gestiune,
consultant bugetar etc. La rândul lui, programul de studii universitare
de licenþã Management conferã o pregãtire corespunzãtoare
urmãtoarelor calificãri: asistent manager, planificator, consilier/expert/
inspector/referent/economist în management, asistent de cercetare/
economist în management, manager resurse umane, specialist resurse
umane, planificator/specialist plan sinteze, coordonator training,
intermedieri ºi alte servicii comerciale, auditor intern, manager achiziþii,
logistician gestiune flux, documentarist ordonare logisticã, manager
de operaþiuni, manager de produs, manager relaþii cu furnizorii, manager
de proiect, manager al sistemului de management al calitãþii.
Competenþele generale conferite de programele de studii
universitare de licenþã Contabilitate ºi informaticã de gestiune ºi
Management sunt urmãtoarele: cunoaºterea, înþelegerea ºi folosirea
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 macroconomic în contextul
societãþii cunoaºterii; culegerea, analiza ºi interpretarea de date ºi
informaþii cantitative ºi calitative referitoare la o problemã definitã;
abilitatea de a analiza factori ºi situaþii ºi de a-ºi asuma
responsabilitãþi pentru a rezolva probleme, a comunica ºi a
argumenta rezultatele propriei activitãþi; capacitatea de a lucra
independent sau în echipã pentru rezolvarea de probleme într-un
context profesional definit; utilizarea tehnologiei informatice

Specializãri/programe de studii universitare de licenþã
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE  FILOSOFIE  ISTORIE

Specializãri/programe de studii universitare de licenþã,
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 ARTELE SPECTACOLULUI  PEDAGOGIE MUZICALÃ

necesitãþii comunicãrii verbale;
Cei aproape 1000
descoperirea, activarea ºi
absolvenþi ºi licenþiaþi ai
dezvoltarea: puterii de concentrare,
facultãþii la specializarea
a capacitãþii de observare, a
Pedagogie Muzicalã, sunt
memoriei, a spontaneitãþii, a
astãzi cadre bine cotate la
capacitãþii de asociere ºi selecþie,
catedrã sau în alte locuri de
a ritmului, a imaginaþiei, a puterii
muncã având specific
de adaptare, a coordonãrii,
muzical teoretic, practic
a puterii ºi vitezei de decizie,
sau educaþional, obþinând
a receptivitãþii, a expresivitãþii,
excelente rezultate atât la
a capacitãþii de asumare, a
concursurile de titularizare
capacitãþii de relaxare ºi/sau
în învãþãmânt, cât ºi
încordare (dozarea energiei
la diversele festivaluri,
corporale); înþelegerea capaconcursuri, competiþii ºcocitãþii de focalizare a atenþiei,
lare sau la manifestãrile
folosirea punctului de concenartistice din viaþa comunitrare, care le oferã, pe de o parte,
tãþii în municipiile, oraºele
posibilitatea de a izola segmente
sau satele în care îºi
ale tehnicii teatrale ºi, pe de
desfãºoarã activitatea.
altã parte, control ºi disciplinã
artisticã; totodatã, se dezvoltã ºi
capacitatea de implicare în rezolutivitatea problemelor; autocunoaºterea prin conºtientizarea reacþiilor personale la stimuli externi
rezultaþi din contactul direct cu realitatea obiectivã ºi la stimulii
interni proveniþi din suma informaþiilor acumulate din experienþele
trecute, care sunt prelucrate în mod obiectiv de personalitatea
studentului; capacitate de memorizare, spirit de echipã, creativitate,
disponibilitate de a colabora cu alte domenii alte artei ºi nu numai;
Competenþele profesionale dobândite oferã: expresivitate
în vorbire ºi miºcare; capacitatea de a descifra un text dramatic
ºi a-l gândi pentru spectacol, adaptare la situaþii inedite, diversitate
de expresie în teatru, film, televiziune pentru a deveni actori,
moderatori, comentatori, prezentatori.
Licenþiaþii în Pedagogie Muzicalã beneficiazã de oportunitãþi de
angajare într-o diversã arie culturalã, în meserii de tradiþie, racordate
noilor exigenþe: cadre didactice, cercetãtori ai fenomenului muzical,
dar pot fi integraþi ºi în diverse alte tipuri de profesii: dirijori de formaþii
vocale, corale, instrumentale, vocal-instrumentale, aranjori sau
orchestratori pentru diverse formaþii, membri sau soliºti (canto clasic,
muzicã uºoarã, popularã, romanþe, jazz) în ansambluri vocale sau
instrumentale (orchestre) în instituþii de anvergurã naþionalã sau la
nivel comunitar, realizatori, redactori, maeºtri de sunet, regizori
muzicali, comentatori muzicali în presa scrisã ºi vorbitã.

moderne pentru a elabora documente, procesa informaþii ºi pentru
a accesa baze de date specifice diferitelor activitãþi din organizaþiile
profesionale; comunicarea verbalã ºi scrisã profesionalã într-o limbã
de circulaþie internaþionalã.
Competenþe de specialitate specifice programului de studii
Contabilitate ºi informaticã de gestiune: identificarea si inregistrarea
operatiunilor economice in contabilitatea entitatii/organizatiei;
utilizarea resurselor informatice in domeniul financiar-contabil;
prelucrarea informatiilor in vederea intocmirii de rapoarte
financiar-contabile si fiscale; determinarea si interpretarea
indicatorilor economico-financiari; derularea de operatiuni
specifice de control financiar-contabil.
Competenþe de specialitate dobândite în urma absolvirii
programului de studii Management: identificarea, analiza ºi
gestionarea elementelor care definesc mediul intern ºi extern al
organizaþiei prin diagnosticare ºi analizã SWOT; elaborarea ºi
implementarea de strategii ºi politici ale organizaþiei; elaborarea ºi
implementarea sistemului managerial ºi a subsiste-melor sale (alocare
ºi realocare de resurse ºi activitãþi); identificarea, selectarea ºi utilizarea
modalitãþilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare ºi
control-evaluare; fundamentarea, adoptarea ºi implementarea deciziilor
pentru organizaþii de micã complexitate (în ansamblu sau pe o
componentã); utilizarea bazelor de date, informaþii ºi cunoºtinþe în
aplicarea metodelor, tehnicilor ºi procedurilor manageriale.

Elocventã pentru eficienþa pregãtirii în cadrul celor douã
programe de studii este ºi situaþia absolvenþilor dupã definitivarea
studiilor. Ponderea licenþiaþilor care au un loc de muncã este de
aproximativ 75%, majoritatea, respectiv 55% din total, fiind
ocupaþi în domeniul studiilor universitare de licenþã absolvite.

FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE
Strada Fabricii, nr. 46 G, sector 6, Bucureºti
telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 88; 021 316 97 89;
e-mail: ushrise@spiruharet.ro; ushi@spiruharet.ro;
ushfspsc@spiruharet.ro

Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, sector 4,
Bucureºti
telefoane: 021 317 19 03; 021 317 19 01
e-mail: ushm@spiruharet.ro; usht@spiruharet.ro

Din lunga serie a celor care au urmat cursurile facultãþii îi
reamintim pe: Octavian Strunilã, Monica Florescu, Marian
Popescu, Claudia Imre, Petre Fumuru, Nora Dincã, Mirela Dima,
Monica Anghel, Laura Stoica, Paul Surugiu (Fuego), Clara Flores,
Marius Cãlugãriþa, Angel Popescu, Cristina Hrinciuc, Vali Pavel,
Vasile Toma, Bianca Zurovschi, Mircea Teodorescu, Ionel Stoica,
Tiberiu Clenci, Maria Antoaneta Tudor, Eugen Ionescu, Xenia
Alina Grigore, Florin Roºu, Monica Florescu, Andrei George
Dumitrescu, Antoanela Vlãdescu, Alexandru Conovaru, Andrei
Amariei, Cãtãlin Ciurdar, Petrache Ninel, Doiniþa Oancea, Andrei
Gonczi, Ionuþ Ghenu, Rãzvan Teodorescu, Oana Ionescu, Diana
Mãrgulescu, Laura Neagoe, Ana Popescu, Bogdan Fînariu, Ioana
Picoº, Maria Bata, Diana Croitoru, Aniºoara Doroftei, Cãtãlin
Petrescu, Victor Bucur, Matei Chioariu, etc.

telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 86; 021 316 97 88; 021 316 97 89

e-mail: ushc_buc_sec@spiruharet.ro

FACULTATEA DE ARTE

Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, are
ca principal obiectiv asigurarea unui învãþãmânt superior modern,
elastic, cu capacitate de adaptare rapidã la tot ceea ce este nou
atât în arta teatralã, având în vedere atât tradiþiile ºcolii româneºti
de teatru, cât ºi modelul altor mari universitãþi de profil din Europa
ºi de peste ocean, cât ºi în pedagogia muzicalã.
Studenþii, viitori actori sau profesioniºti în domeniul muzical
se formeazã în baza unui program de cursuri de culturã generalã,
fundamentalã ºi de specialitate alãturi de cursuri specifice,
obligatorii ºi definitorii pentru viitoarea lor profesie.
Carierele profesionale ale profesorilor - atât ca artiºti, cât ºi
ca pedagogi - s-au dovedit în cei peste 20 ani de existenþã ai
facultãþii, argumentul determinant în alegerea profesiei pentru
de absolvenþi, care, astãzi, sunt ºi ei - în cea mai mare parte recunoscuþi ºi iubiþi de publicul spectator.
Profesorii, absolvenþii ºi studenþii joacã în seriale de
televiziune româneºti, în filmele româneºti ºi pe scenele de Teatru
din þarã ºi din Bucureºti, cât ºi în producþiile cinematografice
strãine ºi în coproducþii ce se filmeazã în þarã.
Unicã în peisajul universitar din România este posibilitatea
oferitã studenþilor noºtri de a participa gratuit ºi în mod direct,
încã din primul an de studii, la realizarea programelor de
televiziune ale postului Universitãþii noastre - TvRM. Este
singularã ºi salutarã aceastã ofertã a Universitãþii Spiru Haret.
Studenþii învaþã ce înseamnã un platou de televiziune, cum se
face o emisiune ºi participã împreunã cu profesorii ºi realizatorii
din TvRM la emisiuni culturale, la ateliere studenþeºti, la întâlniri
cu personalitãþi ale vieþii noastre culturale.
Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Artele spectacolului (Actorie), oferã studenþilor sãi,
admiºi pe baza unor teste de aptitudini, cursuri menite sã-i
pregãteascã pentru profesiunea de actori de teatru, film,
televiziune ºi radio, de animatori în domeniul cultural, de
realizatori de programe ºi emisiuni Radio-TV.
Competenþele generale asigurate de programele de studii de
licenþã sunt urmãtoarele: activarea bucuriei jocului ºi a capacitãþii
de implicare în joc a propriei personalitãþi; cunoaºterea
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Misiunea specializãrii Relaþii internaþionale ºi studii
europene constã în formarea de specialiºti cu pregãtire
superioarã în domeniul social ºi politic, care deschide
perspective atât pentru spaþiul politicii externe ºi relaþiilor
internaþionale, cât ºi pentru cel al eºichierului intern.
Specializarea Filosofie vizeazã învãþãmântul ºi
cercetarea, formarea de profesioniºti în arii de activitate
ca: profesori de ºtiinþe socio-umane în învãþãmântul
universitar ºi preuniversitar, analiºti politici, specialiºti
în mass-media politicã ºi culturalã, redactori la revistele
de specialitate, manageri de activitãþi culturale în cadrul
instituþiilor furnizoare de culturã la nivel local sau
central ºi pentru schimburile politico-culturale în plan
intern ºi internaþional.

Obiectivul principal al specializãrii Istorie constã
în formarea de profesori, muzeografi, cercetãtori.
Facultatea oferã studenþilor sãi posibilitatea pregãtirii
ºi în domenii precum: arhivisticã, muzeologia ºi
muzeografia istoricã, istoria religiilor, istoria militarã,
numismaticã, biblioteconomia istoricã, etnografia,
antropologia, informatica, utilizarea metodelor statistice
în istorie etc.
Competenþe generale: competenþa de a studia ºi
cerceta în domeniul istoriei, filosofiei ºi a relaþiilor
internaþionale, capacitatea de colaborare cu specialiºti
din alte domenii, capacitatea de a cerceta ºi comunica
în limbi strãine
Competenþe profesionale: capacitatea de
abordare interdisciplinarã a unui teme ºi elaborarea
unui proiect, capacitatea de a elabora proiecte de
finanþare comunitarã ºi din alte surse externe,
abilitatea de comunicare în domeniul relaþiilor
internaþionale, studiilor istorice ºi filosofiei
Locuri de muncã la absolvire: specialist în
domeniul relaþiilor internaþionale ºi a studiilor
europene, cercetãtori în domeniul relaþiilor
internaþionale, studiilor europene, integrãrii europene
în instituþii de cercetare ºtiinþificã de profil,

consilier/expert în
domeniul relaþiilor
internaþionale
consilier/expert în
domeniul studiilor
europene ºi euroatlantice, consilier/
expert în domeniul
integrãrii europene,
manangeri de proiecte
de finanþare comunitarã ºi din alte surse
externe, specialiºti în
comunicare ºi relaþii publice internaþionale
funcþionari în Administraþia Prezidenþialã, Parlament,
Senat, Ministere, administraþia publicã centralã ºi
localã, eurofuncþionari,ataºat, secretar, consilier în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe ºi oficiile
diplomatice, cadre didactice în istorie, filozofie,
relaþii internaþionale, integrare europeanã, studii
europene, istoria relaþiilor internaþionale ºi a
diplomaþiei în facultãþi, colegii, licee ºi ºcoli,
consileri/ experþi în cadrul ONG ºi partidelor politice.

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE
Strada Turnului, nr. 5, Braºov
telefoane: 0268 54 80 44 int. 111; e-mail: ushsabv@spiruharet.ro
Specializãri/programe de studii universitare de licenþã
3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 DREPT
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov rãspunde unei nevoi
reale pe piaþa muncii ºi valorificã o ofertã localã ºi naþionalã semnificativã,
materializatã în creºterea, an de an, a cererilor de admitere, care provin din toate
zonele þãrii ºi deschide o perspectivã deosebitã absolvenþilor, prin posibilitatea
încadrãrii în instituþii, organizaþii de stat sau private, guvernamentale sau
neguvernamentale, precum ºi prin posibilitatea dezvoltãrii unor iniþiative private,
dupã continuarea studiilor în specializãri adecvate.
Cadrele didactice ale facultãþii, alãturi de studenþi ºi masteranzi, desfãºoarã activitate
de cercetare ºtiinþificã de tip grant ºi contracte de consultanþã.
În fiecare an universitar facultatea organizeazã sesiuni ºtiinþifice, conferinþe ºi
simpozioane internaþionale pentru cadrele didactice, experþi, studenþi ºi masteranzi.
Obiectivul fundamental al Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
Braºov este de a forma specialiºti de înaltã pregãtire în domeniu. Pentru aceasta se
are în vedere: formarea viitorilor specialiºti în acord cu valorile profesionale
impuse de reformele în domeniu ºi de alinierea acestora la cerinþele Uniunii
Europeane; asigurarea competenþelor profesionale pentru o administraþie publicã
în continuã evoluþie, stimulând creativitatea, iniþiativa, competiþia ºi performanþa;
asigurarea concordanþei dinamice a învãþãmântului românesc cu evoluþia dreptului
internaþional, în special cel al Uniunii Europene; dezvoltarea gândirii juridice ºi
administrative a studenþilor ºi masteranzilor.
Competenþe generale: capacitatea de a învãþa, capacitatea de a lucra în echipa,
capacitatea de a colabora cu specialiºti în alte domenii.
Competenþe profesionale - drept: capacitatea de a transpune în practicã cunoºtinþele
dobândite în domeniul ºtiinþelor juridice, abilitãþi de cercetare în domeniul dreptului,
capacitatea de a soluþiona problemele specifice din domeniul dreptului. Administraþie
publicã: cunoaºterea ºi aplicarea legislaþiei specifice, precum ºi înþelegerea ºi
optimizarea structurii administrative în care lucreazã;competenþa de a gestiona
resursele instituþiei (materiale, financiare, umane); de a organiza ºi conduce

activitãþile structurilor interne; de a proiecta, elabora ºi implementa strategiile
manageriale în domeniu; de a utiliza calculatorul în lucrãri de specialitate etc.
Absolvenþii specializãrii drept se pot încadra: juriºti; avocaþi; magistraþi
(judecãtori, procurori); juriºti neclasificaþi în grupele de bazã anterioare; ocupaþii
auxiliare în activitatea juridicã, executor judecãtoresc; consilier în justiþie; expert
criminalist; expert jurist; grefier ºef (judecãtorii, parchet); grefier ºef secþie (Curte
de Apel, Tribunal, Parchet); inspector justiþie; judecãtori; jurisconsult; magistrat;
magistrat asistent; notar; magistrat asistent ºef; executor judecãtoresc
Absolvenþii specializãrii administraþie publicã, se pot încadra: conducãtori
ºi alþi funcþionari superiori din organizaþiile umanitare ºi alte organizaþii similare
(UNICEF, Ecologice etc.); conducãtori de compartimente (secþie, serviciu, birou
etc) cu activitãþi de producþie ºi sociale din unitãþi economico  sociale mari;
specialiºti în administraþia publicã; specialiºti cu funcþii administrative ºi
comerciale; alþi specialiºti cu funcþii administrative ºi comerciale; cercetãtori în
ºtiinþe sociale ºi umaniste, expert administraþie publicã; funcþionar administrativ;
inspector specialitate în administraþia publicã; ºef birou instituþie publicã; ºef
birou serviciu administrativ;
Eficienþa activitãþii desfãºurate cu studenþii în cadrul facultãþii noastre este
demonstratã atât de rezultatele obþinute de studenþi pe parcursul ºcolarizãrii, cât
ºi de valorificarea calificãrii obþinute,de integrarea acestora pe piaþa muncii.

