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Examen de licenþã iulie
2011.Acesta este textul care se
putea citi pe foile prinse în avizierul
din curtea facultãþii. Preþ de câteva
zile bune, prin faþa listelor s-au
perindat sute de studenþi. Toþi le
consultã cu mare atenþie pentru a fi
siguri de salã ºi de ora în care vor
da examenul de licenþã - unul dintre
examenele de maturitate, legãtura

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

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







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

FACULTÃÞI/SPECIALIZÃRI
ARHITECTURÃ, Bucureºti /  Arhitecturã
ARTE, Bucureºti /  Artele spectacolului (Actorie)  Pedagogie muzicalã
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti /  Drept  Administraþie publicã
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti /  Educaþie fizicã ºi sportivã  Kinetoterapie
ºi motricitate specialã
FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti /  Finanþe ºi bãnci
GEOGRAFIE, Bucureºti /  Geografie  Geografia turismului
JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, Bucureºti /  Jurnalism
 Comunicare ºi relaþii publice
LITERE, Bucureºti /  Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã,
germanã, spaniolã, italianã, rusã/clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã  Limbi ºi literaturi
moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã)/clasicã ( latinã)  Limba ºi literatura modernã
(englezã, francezã)  Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi literatura modernã (englezã,
francezã)  Limba ºi literatura modernã (japonezã)  Limba ºi literatura românã  O limbã ºi
literaturã modernã (englezã, francezã)
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Bucureºti /  Management
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE, Bucureºti /
 Marketing  Afaceri internaþionale
MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ, Bucureºti /  Matematicã  Informaticã
MEDICINÃ VETERINARÃ, Bucureºti /  Medicinã veterinarã
SOCIOLOGIE- PSIHOLOGIE, Bucureºti /  Sociologie  Psihologie
RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE, Bucureºti /  Relaþii
internaþionale ºi studii europene  Istorie  Filosofie
ªTIINÞE ECONOMICE, Blaj /  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
MANAGEMENT, Braºov /  Management  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov /  Psihologie  Pedagogie
ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov /  Administraþie publicã  Drept
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Câmpulung-Muscel /  Contabilitate ºi informaticã
de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Constanþa /  Drept  Administraþie publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Constanþa /  Contabilitate ºi informaticã
de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Management
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Craiova /  Drept  Administraþie publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Craiova /  Contabilitate ºi informaticã
de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Afaceri internaþionale
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Rm. Vâlcea /  Contabilitate ºi informaticã de
gestiune  Finanþe ºi bãnci
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Rm. Vâlcea /  Drept
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România va ocupa funcþia de
preºedinte al Comisiei a IV-a a
Adunãrii Generale - Politici
speciale ºi decolonizare pentru sesiunea a 66-a a
Adunãrii Generale, care va
începe la 13 septembrie 2011.
Aceastã funcþie va fi exercitatã
de Reprezentantul Permanent
al României la ONU, ambasadoarea Simona Miculescu,
potrivit unui comunicat al
Ministerului român de Externe.
Comisia a IV-a a Adunãrii
Generale - Politici speciale ºi
decolonizare - acoperã o paletã
largã de problematici în care
România deþine o expertizã
importantã: operaþiunile de
menþinere a pãcii, problematica
Orientului Mijlociu, decolonizarea, informaþii publice,
deminare, radiaþii atomice,
exploatarea paºnicã a spaþiului
extra-atmosferic.
Alegerea României în aceastã
importantã funcþie confirmã,
încã o datã, respectul ºi
recunoaºterea de care se bucura
România la nivelul ONU.

Teatru de improvizaþie
cu trupa Obligo

Aºa cum anunþam într-un
articol anterior, Universitatea Spiru
Haret - CT Ploieºti a obþinut un
grant GRUNDVIG, de la Uniunea
Europeanã, pentru a participa,
alãturi de alte nouã þãri europene la
proiectul Lets do it creatively: For
The Benefit of Adult Learners.
Proiectul a fost câºtigat în urma unei
selecþii riguroase a Agenþiei
Naþionale pentru proiecte europene
în domeniul formarii profesionale
a cadrelor didactice .
În perioada 28 iunie - 2 iulie, a
avut loc la Dublin, în Irlanda, ultima
întâlnire a celor nouã organizaþii
furnizoare de educaþie din ºase þãri
europene: Irlanda: County Dublin
Vocational Education Committee
(Co-ordinator). Portugalia: ArteVia Cooperativa Artística e
Editorial. România: Universitatea
Spiru Haret Bucuresti  CTID
Ploieºti. Cehia: Palacký University
Olomouc  Faculty of Natural
Sciences. United Kingdom: Joanna














Foto ºi text:
Mihãiþã ENACHE
(Continuare în pag. 3)

Powerscourt House and Gardens

Pinewood Education Limited.
Spania: Centro de Educación de
Adultos, Caceres. Germania:
Akademie 2. Lebenshälfte im Land
Brandengurg e.V. Malta: MacDAC
Engineering Consultancy Bureau

(MECB) LTD. Turcia: Andirin
Halk
Egitimi
Merkezi.
Malta: Office of the College
Principal, Saint Theresa College.
(Continuare în pag. 3)

În perioada 9  16 iulie, Facultatea de Arhitecturã organizeazã
al doilea workshop de scenarii urbane pentru Bucureºti

Bucureºti: going public  asumarea spaþiului public
Pe parcursul workshop-ului,
organizatorii îºi propun: sã
analizeze spaþiile publice propuse;
sã interacþioneze cu utilizatorii prin
implicarea lor în design-ul pieþii/
locului/ spaþiului public ideal;
sã ofere o intervenþie efemerã/
temporarã, proiectând un pavilion
contextualizat, realizabil apoi
la începutul anului academic
2011-2012.
Programul workshop-ului este
între orele 9:30 -17:30, incluzând
vizite pe teren, excursii gratuite
ºi ecologice (pietonale) în diferite
zone ale Bucureºtiului în cãutarea
public
apropriat
Casa Bucur  blocul Turn  strada spaþiului
ºi
funcþional.
Apolodor  strada Vânãtori.
Locaþia workshop-ului: Bucureºti, Tutori ºi invitaþi: Maria Duda,
Tudor Pavelescu, Gabriele
strada Nicolae Iorga 34-36.
Participarea la workshop este Guastella, Ileana Budiºteanu, Ana
Maria Hariton, Adrian Bãlteanu.
atestatã ca practicã.

Miercuri, 6 iulie 2011, în grãdina
Green Hours, a fost prezentat un
spectacol de teatru de improvizaþie
susþinut de trupa Obligo.
Obligo este una dintre cele mai
proaspete trupe de teatru de
improvizaþie din România: Teodor
Ghiþã, Dan Murzea, Bogdan Untilã,
ªerban Trâmbiþaºu, Alexandru
Mihalache ºi Alexandru Rizescu
sunt absolvenþi ai Facultãþii de Arte
(Teatru) din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, iar Vlad Pasencu a Zonele de intervenþie ºi interacþiune
absolvit Conservatorul. Fiecare cu publicul sunt: Piata Victoriei;
membru este activ pe scena de Piata Matache  Popa Tatu  Mircea
fiii de þãrani, de cadre didactice, de pensionari teatru independent din România, cu Vulcãnescu; Lipscani  Sf.
ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt proiecte distincte la Teatrul Joint ºi Gheorghe  Cartierul evreiesc; Piata
de flori  Uranus; Podul Izvor 
scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere; Teatrul Masca.
taxe de ºcolarizare moderate, achitabile în trei
rate;
acces la platforma de e-learning Blackboard;
utilizarea tuturor serviciilor furnizate de aceasta;
activitãþi didactice de calitate, consultaþii ºi
îndrumare ºtiinþificã din partea cadrelor didactice;
achiziþie de manuale, cursuri universitare ºi
prezent, continuã sã existe cca 85 de universitãþi,
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
alte tipuri de lucrãri apãrute la Editura Fundaþiei
întemeiate înainte de anii 1520, care
România de Mâine, cu o reducere de 30% faþã
funcþioneazã în formele de la data înfiinþãrii, cu
Actualitatea ºi necesitatea dezbaterilor aceleaºi funcþii ºi cu istoriile lor specifice, în
de preþul de librãrie;
consacrate problemelor operaþionalizãrii aceleaºi locaþii ºi clãdiri, profesori, studenþi ºi
consultaþii, lecþii de sintezã, dezbateri, teste
valorilor ºi drepturilor fundamentale ale conduceri care fac aceleaºi lucruri pe care le-au
de evaluare prezentate prin intermediul
universitãþii sunt generate de un ansamblu de fãcut de la naºterea instituþiilor, în timp ce
posturilor proprii de televiziune (TV România
realitãþi istorice ºi contemporane. O primã societãþile în care s-au nãscut ºi au trãit au
de Mâine) ºi radio (Radio România de Mâine
realitate istoricã se referã la procesele de dispãrut demult.
Student FM) ºi al revistei Opinia naþionalã;
constituire a universitãþilor de la geneza lor ºi
Toate aceste realitãþi impun o analizã
acces la întregul fond documentar din
pânã astãzi. În aceastã privinþã investigaþii profundã ºi extinsã a modalitãþilor în care
bibliotecile facultãþilor, precum ºi la biblioteca
succesive, cercetãri ºi lucrãri ºtiinþifice de paradigmele, valorile, inclusiv cele etice etc,
prestigiu estimeazã cã: 1854 de universitãþi au moºtenite de la predecesorii noºtri pot fi puse de
virtualã;
fost întemeiate între anii 1200  1985, dintre acord ºi valorificate în zilele noastre, când ne
implicare în programele de cercetare ºtiinþificã
care trei sferturi de la 1900, ºi 1101, între anii confruntãm cu necesitatea adoptãrii unor noi
ale catedrelor ºi centrelor de cercetare ale
1950  1985; numãrul total al universitãþilor paradigme, impuse de stadiul actual ºi de
facultãþilor, în colective de cercetare
în prezent, la nivel mondial, este estimat a fi perspectivele evoluþiei societãþilor contemporane.
interdisciplinarã, alãturi de cadre didactice,
de 17.036. O a doua categorie problematicã
Pe prim planul preocupãrilor se situeazã, în
cercetãtori ºi studenþi ai universitãþii;
ce se impune a fi discutatã este cea a însuºirii mod firesc, valorile fundamentale ale
participare, cu lucrãri proprii, la simpoconceptului de universitate, în condiþiile în universitãþii - autonomia instituþionalã ºi
zioanele ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale
care numãrul de universitãþi a crescut în mod libertatea academicã, promovarea ºi protejarea
organizate de facultãþi ºi de centrele de cercetare
dramatic ºi s-a diversificat în mod lor, în aceste perioade de schimbãri profunde,
ale universitãþii; publicarea studiilor originale
semnificativ. Pe lângã universitãþile publice a ritmuri ºi evoluþii inedite în natura tuturor
crescut numãrul universitãþilor private, s-au componentelor sistemelor sociale contemporane.
în Analele Universitãþii Spiru Haret ºi în revista
specializat: universitãþi de învãþãmânt, altele
Opinia naþionalã;
Un domeniu esenþial în aceastã privinþã îl
de cercetare, pe anumite domenii, sau instituþii constituie descreºterea fondurilor publice pentru
cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
de educaþie terþiarã având statute de unitãþi finanþarea educaþiei superioare. Ceea ce obligã
acces la cantina restaurant a universitãþii;
constituite ca unitãþi de profit º.a. O a treia universitãþile sã diversifice sursele de finanþare
acces gratuit la Clubul Universitãþii Spiru Haret
serie de probleme o constituie ºi faptul cã, în necesare supravieþuirii ºi dezvoltãrii lor. Ce
ºi la Baza sportivã a Fundaþiei România de Mâine.

FACILITÃÞI
PENTRU STUDENTUL
HARETIST:

facultãþii aveai emoþii ºi credeai cã
erai foarte hotãrât sã faci ceva,
acum fiind licenþiat, þi se deschid o
mulþime de drumuri ºi eºti mai
nehotãrât ca niciodatã pe care sã
faci primul pas.

Lets do it creatively:
For The Benefit of Adult Learners

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE ESTE DE 80 LEI
Taxele de ºcolarizare  în lei  pot fi achitate în trei rate



suficient pentru a rememora
începutul drumului de student
haretist. Un drum care a început în
acelaºi loc: în faþa avizierului din
curte. Parcã mai ieri eram anul
întâi, spune una dintre ele care
apoi sare brusc la prima sesiune.
Caracteristic pentru atunci ºi
acum a rãmas un singur lucru:
emoþiile. Dacã la începutul

Parteneriat GRUNDTVIG
la Centrul Tehnologic Ploieºti al Universitãþii Spiru Haret

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

ACTE
NECESARE
LA ÎNSCRIERE

dintre trecut ºi viitor, ieri student,
azi licenþiat, mâine un prosper om
de afaceri. Acesta este ºi þelul
studentelor Mihaela Pãun ºi Ana
Maria Dorobanþu de la Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale. Sunt roºii în obraji,
semn cã au emoþii înaintea acestui
ultim examen. Pânã la intrarea în
salã mai sunt fix zece minute. Timp

Actualitatea operaþionalizãrii valorilor ºi principiilor
Procesului Bologna
repercusiuni pot avea aceste eforturi asupra
asigurãrii autonomiei instituþionale ºi ce
implicaþii vor interveni în domeniul libertãþii
academice, învãþãmântului ºi cercetãrii
ºtiinþifice academice universitare? Dar asupra
misiunilor instituþionale, planificãrilor
strategice, politicilor, conþinutului ºi proiectãrii
programelor universitare? Acestea privesc atât
universitãþile europene, cât ºi pe celelalte, din
întreaga lume. Ceea ce înseamnã cã atât
universitãþile cât ºi societãþile contemporane
trec printr-o perioadã de tranziþie
paradigmaticã, caracterizatã prin necesitatea
soluþionãrii unor probleme moderne, pentru
care nu existã soluþii moderne.
În esenþã, este vorba de a rãspunde unor
probleme fundamentale privind rãdãcinile
istorice ale identitãþii ºi vocaþiei universitãþii
pentru a discuta ºi nu numai, pentru a
determina direcþii, orientãri etc. privind
viitorul universitãþii, ºi, în special, dacã ºi în
ce mãsurã universitatea, aºa cum o cunoaºtem
ºi o practicãm astãzi, va avea, într-adevãr, un
viitor, în condiþiile în care ne aflãm în faþa unui
ansamblu deschis de contradicþii în care existã
o infinitate ºi nereglate competiþii între
diferitele posibilitãþi.
(Continuare în pag. 3)
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Criminaliºti români în dosarele Securitãþii: GENERAL POST-MORTEM DUMITRU CEACANICA
Prof. univ. dr. Lazãr CÂRJAN
O întâmplare avea sã-i marcheze pentru
totdeauna destinul: la una din ore se anunþã vizita
unui personaj de legendã, maiorul Dumitru
Ceacanica, provenit din vechea poliþie, ºeful de
la Omoruri din Inspectoratul General al Miliþiei.
Scund, spãtos, îmbrãcat la patru ace, cu o batistã
albã la buzunarul de sus al costumului, îi captivã
pe toþi cu vocea lui baritonalã, plinã de vervã.
Povestea cu un dar nemaipomenit despre cazurile
grele pe care le rezolvase în multe regiuni ale þãrii,
în condiþii vitrege, cãci de cele mai multe ori era
nevoit sã înfrunte atât ostilitatea lumii interlope,
cât ºi prejudecãþile ºi invidiile colegilor: Vã
aºteaptã o viaþã plinã de riscuri, cu multe
privaþiuni, chiar ºi cu nedreptãþi, dar se meritã.
Nimic nu poate sã fie mai presus decât clipa
sublimã când suspectul pune capul în pãmânt ºi
începe sã-ºi goleascã sacul în faþa ta. Uiþi nopþile
nedormite, uiþi mizeriile îndurate, uiþi cicãleala
ºi ameninþãrile ºefilor. Cãci viaþa oricãrui om este
un univers, indiferent dacã e boschetar sau
demnitar, sãrac sau bogat, ºi moartea lui trebuie
descifratã cu trudã ºi pasiune pentru a descoperi
pe cel care i-a curmat destinul. Þineþi minte,
dragii mei, nu existã crimã perfectã. Doar viaþa
îºi poate aroga acest drept.
Îl aplaudarã cu frenezie, era într-adevãr un
maestru al suspansului, care te conducea cu un
talent inegalabil prin labirintul sufletului uman ºi
te þinea cu sufletul la gurã ca nimeni altul. Iulian îi
sorbea cuvintele ºi le memorã în sacul lui tainic,
deºi nu le înþelegea pe toate. Abia peste mulþi
ani avea sã afle ce însemna cugetarea aceea cã
viaþa este singura crimã perfectã. Era concluzia
amarã a unei experienþe pe care o trãise de
curând, dar niciunul nu putea sã ghiceascã
tragedia care se ascundea sub masca jovialitãþii.
I se înscenase o crimã la fel de monstruoasã ca
un omor premeditat: primirea sub formã de ºpagã
a unei sume impresionante, de la niºte ºuþi
ordinari, cãrora le declarase un rãzboi crâncen
în Capitalã. A fost cercetat în stare de arest
preventiv ºi torturat câteva luni cu zile ºi nopþi
lungi cât un an de viaþã, cu o dârzenie pe care
anchetatorii n-o rezervau interlopei, cãci nu ºtiau
sã prãjeascã la foc mic decât pe cei care trãiau
drama sufleteascã a unei conºtiinþe chinuite de
nedreptatea care i se fãcea.
Un anume colonel Sandu, retrogradat dintr-o
funcþie importantã, îºi dorea sã-ºi recâºtige
blazonul prin torpilarea marelui Ceacanica. Dar
acesta îl înfrunta semeþ ºi dispreþuitor pânã într-o
zi când se muie ºi-i ceru hârtie ºi toc: Vreau sã
recunosc totul, m-am sãturat de mutra ta chinuitã.
Colonelul radia de bucurie, îi strãluceau ochii,
frecându-ºi mâinile: Te-ai gândit bine, domnule
Ceacanica, trec peste ironia ta ºi îþi promit cã vei
beneficia de circumstanþe atenuante. Dupã ce
completã capul declaraþiei, Ceacanica îl întrebã
spãºit: Sã scriu cu lux de amãnunte de la cine am
luat ºpagã ºi în ce împrejurãri? - Evident,
domnule Ceacanica, descrie cu lux de amãnunte
totul, sã nu omiþi nimic. Îi permise sã fumeze o
þigarã, înconjurând masa cu paºi mari, mai-mai
sã danseze. Ceacanica scria de zor, silabisind cu
glas tare, ºi umplu douã pagini cu o grabã
justificatã, parcã, de dorinþa de a scãpa de greaua
povarã care îl mãcinase în aceste luni de
recluziune. Sã scriu ºi ce am fãcut cu banii? Evident, domnule Ceacanica, evident! Ceacanica
aprinse o nouã þigarã ºi se aplecã asupra hârtiei,
preocupat sã nu uite niciun amãnunt. Zece mii de
lei erau bani buni în acele vremuri, trei-patru
salarii de ºtab. Dupã ce terminã, îl întrebã, vizibil
uºurat: Cum închei? - Aceasta îmi este declaraþia

pe care o dau ºi o semnez nesilit de nimeni, îi
dictã colonelul fãrã sã-ºi ascundã încântarea. ªi
sã semnaþi pe fiecare paginã, îl mai dãdãci el,
uitând pe cine avea în faþã. Îi smulse declaraþia,
lãsându-i pachetul de þigãri aproape întreg, ºi
zburã pe ªtefan cel Mare, la cabinetul generalului
Staicu Stelian: Tovarãºe general, l-am spart pe
Ceacanica, a mãrturisit totul!  Bravo, tovarãºe
colonel, mi-ai risipit grijile care nu-mi dau pace
de la arestarea lui. Ca sã vezi, am pus la îndoialã
denunþul, n-am avut încredere nici mãcar în cei
de la contrainformaþii! Luã declaraþia ºi o citi cu
atenþie, încruntând sprâncenele, pânã când izbucni
într-un râs cu hohote:  Dumneata ai citit
declaraþia, tovarãºe colonel?  N-am apucat, îi
raportã Sandu, m-am grãbit sã ajung la
dumneavoastrã. - A râs de dumneata, tovarãºe
colonel, scrie negru pe alb cã a împãrþit ºpaga
cu dumneata, þi-a dat 5.000 de lei. Sandu îngheþã,
înmãrmurit. Se aºtepta la ce putea fi mai rãu de la
general, care, deºi politicos, era neîndurãtor cu
incompetenþii. Nu-ºi mai putu aminti cum ajunse
în stradã, ºi de aici pe Rahovei, unde era temutul
arest. Ceacanica îºi bãtuse joc de el, îl umilise
cum nu îndrãznise nimeni, ºi trebuia sã-l punã
imediat în libertate, cãci generalul studiase
întregul dosar: în afarã de un maldãr de declaraþii
ale ºuþilor, care se contraziceau, ºi de informaþii
care mai de care mai caraghioase, nu era nicio
probã, doar recunoaºterea lui Ceacanica.
Tot peste ani, Iulian îl va întreba pe colonelul
Ioan Sântea, cel mai apropiat colaborator al lui
Ceacanica, de fapt singurul care îl cunoºtea în
toatã mãreþia:  ªi a mai vrut Ceacanica sã
rãmânã în miliþie dupã atâtea mizerii?  I-am
pus chiar eu aceastã întrebare, deºi mi-a fost
jenã mulþi ani sã-l descos, dar a deschis el
subiectul, într-o searã când ne întorceam acasã,
flãmânzi ºi obosiþi, dupã ce rezolvasem un caz
încâlcit, o sinucidere care fãcuse vâlvã în Capitalã.
 Ioane, eu l-am înþeles pe sinucigaº. Am trãit ºi
eu clipe de dezgust, numai cã n-am cedat, nu
m-am lãsat doborât. Mi-a relatat povestea cu o
tristeþe pe care nu i-a vindecat-o nici timpul, nici
gloria.  ªi de ce n-aþi plecat?  Curva de inimã,
Ioane, otrava acestei meserii. Nu plecam nici dacã
mã dãdeau la munca de jos.  N-a mai pomenit
niciodatã despre nedreptatea care i se fãcuse, ºi
nici eu n-am îndrãznit sã mai aduc în discuþie acest
subiect. Aveam sã constat pe propria-mi piele ce
înseamnã otrava asta, câte suferinþe poþi sã înduri
fãrã sã crâcneºti. Nu poþi pleca, domnule, de bunã
voie, decât dacã primeºti un ºut în fund, cum mi sa întâmplat mie, avea sã încheie Sântea, cu tristeþe
în glas, dar la fel de þepos ca în tinereþe.
Ceacanica avea sã revinã la ºcoalã ºi în anul
urmãtor, invitat de comandant, colonelul Velman
Iosif, în noua locaþie din ªoseaua Olteniþei, unde
funcþionase o unitate a trupelor de securitate. Nu
mai erau în buricul târgului, dar aveau spaþii
generoase ºi terenul de instrucþie mai aproape.
Iulian, devenit secretar de U.T.M. pe an, avu
privilegiul sã-l cunoascã în biroul unde a fost primit
de conducerea ºcolii. Avea o faþã expresivã, cu
frunte latã, ochi cãprui, scânteietori, sprâncene dese
ºi buze mici, cãrnoase; piesa cea mai expresivã era
nasul, acvilin, trãdând originea lui elinã, cu care
împungea parcã aerul. Îºi modula glasul pentru a
sublinia unele expresii ori cuvinte, gesticulând ºi
cu mâinile ca un actor înnãscut. Îi captivã din nou,
plin de vervã ca un vulcan în erupþie, fiind convinºi,
în acele clipe sublime, cã nicio meserie nu putea
sã eclipseze pe cea de ofiþer la judiciar care se lua
la trântã cu necunoscutul pentru a identifica
pungaºii, escrocii, violatorii, spãrgãtorii de locuinþe

ºi de case de bani, tâlharii la drumul mare. Dar
nimic nu se putea compara cu dificila misiune
de a-l identifica ºi demasca pe criminal. Un caz
putea sã dureze ani de zile pânã când dãdeai de
un fir care te ducea direct la asasin, cãci nu aveai
somn gândindu-te cã putea sã fie clasat de
prescripþie, ducându-se pe apa Sâmbetei munca
a zeci sau sute de poliþiºti.  Þineþi minte, dragii
mei, în majoritatea cazurilor încâlcite criminalul
se aflã în dosar, a fost pipãit, dar nu îndeajuns
de bine pentru a-l pune în dificultate, de cele
mai multe ori dintr-o neglijenþã impardonabilã.
Ceacanica se plimba prin faþa lor cu mers
energic, îmbrãcat într-un costum bine croit, cu
batistã albã la buzunarul hainei, fascinându-i.
Era, într-adevãr, strãlucitor ºi unic în felul sãu,
cu o intuiþie pe care nu i-o egala nimeni.  Þineþi
minte, tinerii mei confraþi, cã poliþistul de judiciar

Viaþa lui era o pândã neîntreruptã, în care
trebuia sã biruiascã Adevãrul, oricâte piedici avea
de trecut, oricâte deziluzii îi sângerau dimineþile.
Adevãratul calvar al vieþii lui Ceacanica avea sã se
afle abia dupã Revoluþie, când au fost desecretizate
dosarele Securitãþii. În anul 1938 a fost judecat de
cãtre Tribunalul Militar al Diviziei a 9-a în Dosarul
nr. 228 pentru cã ar fi folosit în public, în oraºul
natal Cernavodã, în mod ostentativ, salutul
organizaþiei legionare: Trãiascã Legiunea ºi
Cãpitanul! O simplã informaþie putea sã-i frângã
destinul, dar, din fericire, nefiind probe care sã
susþinã acuzaþia, judecãtorii au pronunþat o hotãrâre
corectã: Individul se lasã în libertate. Dar informaþia
îl va urmãri ani de-a rândul ca scaiul de oaie
ºi pe un altul l-ar fi rãzbit cu siguranþã, dar Grecul
era încã de pe atunci o nucã tare, greu de spart.

trebuie sã fie înzestrat cu trei calitãþi esenþiale:
imaginaþie, logicã, ºi nu în ultimul rând puterea
de a pune la îndoialã aparenþele, de a nu te lãsa
indus în eroare de coincidenþe. Verificaþi orice
lucru pe toate feþele, nu vã lãsaþi ademeniþi de
mrejele abile în care vor sã vã atragã infractorii,
fiþi întotdeauna în gardã. Viaþa unui poliþist este
o pândã neîntreruptã, cãci nu trebuie sã ai
încredere în nimeni ºi în nimic, cu excepþia
probelor ºtiinþifice, dar ºi în cazul lor numai dacã
se coroboreazã perfect în scena infracþiunii. O
singurã greºealã poate sã schimbe sau sã distrugã
destine, o singurã greºealã poate sã fie fatalã unui
om sau unei comunitãþi.
Elevii nu aveau cum sã înþeleagã adevãrul
întreg ºi crud din spatele acestor cuvinte, dar
credeau în magia acestui om ºi nu doreau decât
sã-i urmeze pilda, sã descifreze ºi ei, în viitorul
apropiat, necunoscutul misterios ºi plin de fantasme
cu care îi fascina Ceacanica. Iulian îºi va aminti
de el cu mintea ºi inima încinse ca un cuptor. Anii
care vor urma îi vor pune în valoare calitãþile
excepþionale ale acestui poliþist, mai ales intuiþia
lui proverbialã, care îl ducea la criminal
pe scurtãtura pe care alþii nu erau în stare nici mãcar
s-o întrezãreascã. Cãci flerul lui nu era rodul
întâmplãrii, cum credeau zeflemiºtii, nici furtul
muncii altora, cum îl acuzau invidioºii. Intuiþia lui
se baza pe o muncã asiduã, pe o îndârjire aproape
inumanã. Nu menaja pe nimeni pentru cã nu
se menaja pe sine, nu accepta eºecul pentru cã
era ferm convins cã nu existã crimã perfectã.
Nu era nici pe departe un sfânt, era sarcastic
ºi dur cu toatã lumea, dar mai întâi cu el însuºi.

Dupã ce ºi-a satisfãcut stagiul militar la
Regimentul 1 Artilerie Grea cu gradul de sergent
TR, contingentul 1940, a fost pe frontul din
Rãsãrit, în Basarabia ºi Odessa, fiind decorat cu
Ordinul Bãrbãþie ºi Credinþã. A intrat în
Prefectura de Poliþie a Capitalei în anul 1945,
fiind repartizat la Centrul Populaþiei,
Circumscripþia a IV-a pentru eliberarea dovezilor
de rãmânere în Capitalã. A fost mutat la
Circumscripþiile 1 ºi 3 de poliþie, la Cabinetul
secretarului general ºi, în cele din urmã, la
Judiciar. A fost avansat comisar în aprilie 1948
ºi promovat în aparatul central al Miliþiei, la
început în Direcþia Economicã ºi Serviciul
Informativ, iar apoi la Direcþia Miliþiei Judiciare,
unde va face dovada unor calitãþi excepþionale,
de la care i se vor trage multe necazuri. Va avea
de luptat nu numai cu infractori versaþi  de la
hoþi din buzunare la escroci, spãrgãtori, tâlhari
ºi criminali -, ci ºi cu invidia ºi ignoranþa unor
subalterni sau ºefi. Cãci Grecul avea patru clase
de gimnaziu, pe când alþii abia buchiseau literele,
ºi în plus o intuiþie care va deveni în scurt timp
proverbialã. Era conºtient de aptitudinile sale ºi
se purta ca atare, îmbrãcat întotdeauna la patru
ace ºi cu batistã la buzunarul hainei, cu mers
legãnat de senior, acru ºi zeflemist cu toþi
neaveniþii. A condus un timp Brigada volantã,
dupã care va fi promovat ca adjunct al ºefului
Direcþiei, cãpitanul Deleanu Caron. În jurul lui
se vor þese intrigi abile care îl vor strânge ca un
prostovol, dar nu va ceda ºi nu va renunþa
niciodatã la idealurile sale. A fost exclus din
partid în 1949, când s-a declanºat o amplã
verificare a foºtilor poliþiºti, dar detractorii
lui vor semnala cu amãrãciune, în anul urmãtor,

o constatare dureroasã pentru ei: Grecu s-a
întãrit cãci a primit din nou carnetul de partid.
Atunci s-a pornit împotriva lui o adevãratã
sarabandã, care trebuia sã-l zdrobeascã pentru
totdeauna. În 1950 a fost reclamat cã foloseºte
metode vechi, interzise categoric de noua
conducere. I se reproºa cã bate fãrã milã sau
încurajeazã bãtaia în anchete. Informatorii au
furnizat date concrete: în martie, l-a umplut de
sânge pe ceferistul Ardeleanu Ion, bãnuit de
complicitate la furt, iar în vara aceluiaºi an, i-a
maltratat pe Sandu Uþa Stanca din Ploieºti ºi pe
Straja Constantin din Bucureºti. Cel din urmã a
fost legat de mâini ºi de picioare ºi bãtut mãr cu
pumnii ºi picioarele. Acuzaþiile erau foarte grave
pentru cã noul regim democrat-popular înfiera
metodele de lucru burghezo-moºiereºti, deºi în
aresturi ºi puºcãrii duºmanii poporului erau
exterminaþi cu sãlbãticie. Mii de oameni vor pieri
în puºcãrii pentru uneltiri la adresa regimului,
care de cele mai multe ori constau în simple
discuþii catalogate ca duºmãnoase.
Locotenentul-major Ciacanica Dumitru,
adjunctul de la Judiciar, era caracterizat ca un
element priceput ºi cu multã putere de muncã,
însã care nu depune întreaga sa capacitate
ºi forþã de muncã. Este îngâmfat, înfumurat
ºi nervos. Pleonasmul informatorilor este
scuzat de dorinþa lor înverºunatã de a-ºi
convinge sus-puºii despre ceea ce îi deranja
cel mai mult: atitudinea sfidãtoare a Grecului.
Din pãcate pentru mulþi, ancheta nu a dus la
niciun rezultat, aºa cã s-a pornit pe noi piste. La
data de 1 septembrie 1951, locotenent  colonel
Troacã Vasile îi va deschide dosar de acþiune
informativã pentru adâncirea verificãrii
activitãþii de membru al organizaþiei legionare.
Informatorii s-au pus pe lucru ºi au furnizat în
regim de urgenþã date despre legãturile ºefului
lor atât cu fostul legionar Calcan Gheorghe, cât
ºi cu fata fostului patron Giovanides Pericle, din
strada Luteranã nr.5. Grecu frecventa Bodega
lui Pericle din Academiei nr.11, deºi i s-a pus în
vedere încã din 1949 sã se despartã de fata
acestuia. Pistele legionare s-au înfundat însã la
fel de penibil ca ºi în trecut. Trebuia ceva
palpabil, ceva care sã þinã, ºi nu era nimic mai
concludent ca o demonstraþie despre necinstea
unui fost comisar de poliþie care începuse sã-i
sfideze chiar ºi pe cei care îl urmãreau, cu mersul
lui enervant, de fante închipuit.
Locuia în buricul târgului, cu chirie, într-un
apartament situat la etajul 3 din strada
Jules Michelet nr.1. Nu i s-a gãsit nimic
compromiþãtor la domiciliu, de fapt era mai tot
timpul la serviciu, venea acasã doar sã facã baie
ºi sã-ºi schimbe costumul, era non-stop pe
baricadã, veºnic nemulþumit de sine, veºnic cu
chef de scandal cu cei care nu respectau
procedurile sau fugeau ca potârnichile, dupã
orele de program, acasã ori la distracþii. De bãut
nu bea decât douã-trei ºpriþuri de cursã lungã, ºi
numai cu oameni deºtepþi de la care avea ce sã
înveþe, medici legiºti, scriitori, actori. A fost
bãnuit cã ar întreþine relaþii intime cu Ortansa,
fostã dactilografã la Judiciar, dar nici aceastã
informaþie nu s-a confirmat, ºi, în fond, era
burlac, nu încãlca morala comunistã de
nezdruncinat. Informatorii s-au apucat sã-i
scormoneascã trecutul, sã-i rescrie biografia.
Tovarãºul ministru Pintilie a primit personal un
denunþ din care rezulta cã urmãritul Mironescu
Dan, condamnat la ºase ani închisoare ºi
confiscarea averii, a fost reperat la locuinþa lui
Simionescu Dan din strada Londra nr.15, dar
miliþienii l-au fãcut scãpat. Era o pasãre rarã,
fiul fostului prim-ministru Gheorghe Marinescu,
autorul unei legi antimuncitoreºti.
Tunurile erau îndreptate împotriva
locotenent-colonelului de miliþie Bogdan, dar
en-passant era menþionat ºi locotenentul

Ciacanica Dumitru, pe atunci ºeful Serviciului
Informativ, care fusese informat de caz. De fapt,
cel vizat era locotenentul, dar se declanºase o
rutã ocolitoare pentru conspirarea sursei, dupã
regulile dominoului. Verificãrile au fost
canalizate într-un singur sens: Mironescu nu
putea fi pus în gardã decât de Ciacanica, prin
intermediul fratelui sãu, clovn la Circul Krateyl,
care era prieten bun cu singurul om de casã al
lui Simionescu, actorul Ianculescu. Soþii
Simionescu, actorul ºi femeia de serviciu au fost
arestaþi, dar cercetãrile au eºuat ºi de aceastã
datã. Ar trebui sã ne surprindã informaþia
obþinutã ceva mai târziu despre femeia care
fãcea menajul soþilor Simionescu, pe nume
Popa Elena, cã dupã eliberarea din arest
a fost angajatã la cantina Ministerului de Interne
de cãtre locotenent-colonelul Bogdan?
Ne asumãm un risc prea mare dacã ne gândim
cã autorul acestei înscenãri nu putea fi nimeni
altul decât acest Bogdan, care intrase în conflict
cu mai tânãrul, dar ambiþiosul locotenent?
La data de 7 decembrie 1951, în dosarul
informativ al suspectului Ceacanica a fost
aruncatã o altã bombã incendiarã: Pe când
funcþiona ca ºef al brigãzii volante, Ciacanica
avea ca oameni de încredere pe fostul plutonier
Stelian Gheorghe, pe actualul plutonier Horãscu
Adrian, cunoscut afacerist, ºi pe fostul plutonier
Ceauºescu, îndepãrtat din miliþie pentru mitã.
Prin intermediul acestora, Ceacanica încasa
bani de la diferiþi hoþi din buzunare, în schimbul
libertãþii de a acþiona nestingheriþi în gãrile
Obor ºi Nord, precum ºi în împrejurimi. (O
menþiune: fostul plutonier Ceauºescu nu are
nicio legãturã cu viitorul lider comunist
condamnat la moarte ºi executat în ziua de
Crãciun a anului de graþie 1989).
Lanþul începe sã se strângã: La data de 20
martie 1950, Ceacanica ºi fostul plutonier Stelian
s-au întâlnit în staþie la ARO cu infractorul
Anghelescu. ªuþul s-a lãudat apoi lui Goldstein,
un alt cunoscut infractor, salariat la ziarul
România Liberã, cã trãieºte bine întrucât are
oameni în Miliþie, arãtându-i drept dovadã un
pachet cu zece mii de lei. În paralel s-au fãcut
investigaþii la noua locuinþã în care se mutase
cãpitanul de miliþie Ceacanica, subdirectorul
Direcþiei Judiciare, din strada Armeneascã nr. 28,
dar fãrã niciun rezultat concludent despre modul
de viaþã al suspectului. Între timp, sursa Iliuþã a
obþinut o altã dezvãluire: Pungaºul din buzunare
Vasile Petre, din Bucureºti, cartierul Crângaºi,
strada Maior Buþã Gheorghe, a fost închis 7 luni
la Canal pentru cã n-a mai avut bani sã-i dea lui
Ceacanica. Miliþianul nu ia bani de la orice
jigodie ºi este un om care se þine de cuvânt:
când a luat un ban te serveºte, nu ca alþii care
profitã de pe urma ta dar nu-þi dau drumul. Un
alt informator dirijat în acest caz special, cu
numele conspirativ Nicula Alexandru, a adus noi
încriminãri: Ceacanica a primit în repetate
rânduri bani ºi cadouri de la fabricantul grec
Cristea Gheorghe, zis Chisali, din Colentina.
Bomboana pe tort a fost pusã de sursa Sandu:
Ceacanica a luat mitã 100.000 lei de la proxeneta
Aniºoara din Calea Griviþei, pentru a-ºi proteja
fetiþele. O sumã pe cinste, într-adevãr! A urmat
ancheta aceea penibilã, cu individul Ceacanica
Dumitru în stare de arest, ºi punerea lui în libertate
pentru neconfirmarea învinuirilor. ªuþii, speriaþi,
au mãrturisit înscenarea.
Traumele nu i-au dispãrut niciodatã. I-a fost
dat sã trãiascã o lecþie durã ºi tristã, despre
riscurile la care se expune un veritabil
profesionist, dar nu s-a încovoiat. A ieºit din arest
mai puternic ºi mai sarcastic ca oricând.
*
Fragment din romanul Pândã
neîntreruptã, în curs de elaborare.

PROBLEMATICA PSIHOLOGICÃ A IDENTIFICÃRII, CAPTURÃRII
ªI PROBÃRII VINOVÃÞIEI CRIMINALILOR ÎN SERIE
Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI
1. Explicaþii etiologice de
naturã psihanaliticã în motivaþia
criminalã la serial killer
Opinând pentru definirea crimei
în serie ca reprezentând uciderea
de victime disparate în timp, de la
zile, sãptãmâni sau chiar luni între
ele, comise relativ cu acelaºi mod
de operare ºi de cãtre acelaºi autor
în funcþie de determinãrile
pulsionale imprevizibile ale
dicteului sãu generic activate
conjunctural, vom considera cã:
a) Procesul repetitiv este posibil
a fi explicat la criminalii în serie
prin defectarea instinctualitãþii de
tip sexual în sensul formãrii unui
mecanism repetitiv (bioinstinctual),
hormonal constituþional, care
preseazã ciclic, determinând
tensional orientarea sexualã
catharsicã în direcþia violului cu
suprimarea vieþii ºi pe care,
episodic, psihopatul sexual, deºi o
conºtientizeazã critic, nu o poate
controla, deturna sau stãpâni (motiv
pentru care faptele sale sunt
sãvârºite cu intenþie directã,
prevederea rezultatelor socialmente
periculoase, fãcându-l deplin
responsabil). În sprijinul acestor
realitãþi constatate de noi cu prilejul
propriilor investigaþii, gãsim
excelentã exemplificarea autorilor
americani Robert K Ressler ºi Tom
Shachtman care în lucrarea citatã se
referã la mesajul disperat al
criminalului în serie Williams
Heirenes, student al Universitãþii
din Chicago, care, cu rujul uneia
dintre victime, scrisese pe o
oglindã: Pentru numele lui
Dumnezeu, arestaþi-mã pânã nu mã
apucã din nou. Nu mã pot abþine!
Cât tragism! (op.cit., pag. 29).
b) Înþelegerea motivaþiei
criminale ºi, mai ales, orientarea
predictivã (din pãcate, nu ºi cu
certitudine previzibilã) sunt totuºi
extrem de utile în identificarea ºi
capturarea urgentã a serial killerilor înainte ca aceºtia sã comitã din

nou crimele. De aici, importanþa de
excepþie a identificãrii amprentei
psihocomportamentale (Vezi dr.
criminalist Nicolae Zamfirescu,
Cercul de psihocriminalisticã Gral. Dumitru Ceacanica, RâmnicuVâlcea ºi lucrãrile sale în materie),
în baza cãreia se desprind ºtiinþa ºi
arta în materie, cãci, din experienþe
proprii confirmate integral de
ºcoala anglo-saxonã, o mare parte
a efortului trebuie canalizatã spre
înþelegerea motivaþiei criminalului,
pentru cã cei care ucid pentru bani
se deosebesc fundamental de
ceilalþi asasini. Ucigaºii ºi
violatorii nu cautã profitul, ei cautã,
dimpotrivã, un fel de plãcere
perversã fãrã doar ºi poate, dar pe
care am putea sã o înþelegem...
(op.cit., pag. 45).
c) Un serial killer este
permanent motivat (se aflã sub
presiune tensionalã orientatã sexual)
de frustrare repetitivã, el rãmâne
mereu în deficit catharsic insuficient
pentru cã, de fiecare datã, crima cea
mai recent finalizatã nu reuºeºte
sã-i satisfacã în întregime fantasmele  acest deficit hedonic
retensioneazã relaþia individului în
sfera sexual-motivaþionalã, în
sensul cã, din acest moment, el
proiecteazã o nouã faptã, jocul
fantasmelor fiind orientat cãtre
obþinerea , de aceastã datã  în
proiecþia sa, a catharsisului deplin.
Exemplu: La naiba, am omorât-o
prea repede. Nici nu am avut timp
sã profit. Trebuia sã o torturez mai
mult, altfel ar fi trebuit sã fac,
trebuia sã o sodomizez...etc.;
cuprins de asemenea gânduri,
ucigaºul îºi anticipeazã deja
urmãtoarea victimã, care de aceastã
datã va fi perfectã (ºi aºa mai
departe...op.cit., pag. 41); nimic
altceva, ca fapt constatat de noi,
decât perpetua ºi mereu iluzoria
proiecþie a fãptuitorului serial
killer de a-ºi apropia realitatea
criminalã de propriile-i fantasme.

Fascinaþia de care se bucurã din ce în ce mai mult personalitatea psihopaticã a serial
killer-ului în spaþiul investigaþiei ºtiinþifice, pe de o parte, cât ºi încurajatoarele încercãri în
materia profiler ale unor talentaþi psihologi ºi criminaliºti, pe de altã parte, ne fac sã trecem
în revistã, într-o abordare sinteticã, o serie de opinii de specialitate cu suport în propriile
noastre experienþe (Vezi experienþa psihologului criminalist în cabinetele Poliþiei Capitalei,
1984/2000  investigaþiile psihologice ale autorului asupra criminalilor în serie Puia, Stroe,
Pascu etc., iar în extenso studiile de specialitate Criminali în serie  psihologia crimei  serial
killer, profiler, psihopatul sexual pe terenul criminalitãþii ºi Psihanaliza crimei  Femeia
asasin) confirmate în parte de literatura criminologicã anglo-saxonã (Lane B., Gregg W.
Enciclopedia ucigaºilor în serie, RAO International Publishing Company, 1996; Ressler
Robert K., Shachtman Tom, Vânãtor de ucigaºi, Editura Press, Buc., 1993; Vernon Gerbert,
Lieutenant Commander Retd., New York City Police Department, Practical Hommicide
Investigation; tactics, procedure and forensic techniques, Third Edition).
2. Profil de personalitate ºi
mod de operare la serial killer-ul
de tip organizat (de regulã,
psihopat sexual  crime comise cu
premeditare): capacitate de
adaptare ºi improvizaþie excelente
(de regulã având un QI peste
medie); posedã joc actoricesc
(în copilãrie a fost copil-problemã,
obraznic, agresiv, cu preocupãri
sexuale precoce etc.); cautã
compania altora, în grup fiind în
largul sãu; manifestã atitudini
provocatoare, sfidãtoare; de regulã,
are servicii care cer calificare, dar
pe care le pãrãseºte repede din
cauza atitudinii sale conflictuale ºi
revendicative; nu interiorizeazã
complexe de inferioritate (subapreciazã sau sfideazã poliþia ºi
experþii psihologi, crezându-se
superior, inteligent ºi abil); dezvoltã
simptomatologie de tip paranoic:
seducãtor persuasiv, creeazã
legende credibile; de regulã, are
relaþii multiple, dar puþin durabile,
cultivate în zona hedonist-perversã,
chiar masochist pe suport sexual
erotic; în relaþiile interpersonale
este dispreþuitor (toþi sunt niºte
incapabili ºi se coalizeazã
împotriva sa, el este singurul
competent ºi are soluþii la toate),
lãudãros ºi mitoman, dispune de
posibilitatea de miºcare, având
maºina bine îngrijitã; se adapteazã
uºor circumstanþelor situaþionale;
îºi exteriorizeazã uºor trãirile ºi

sentimentele; se profileazã ca
personalitate de tip pinotelian,
insensibilã, egocentricã, imoralã ºi
agresiv-excitabilã (fãrã simþul
onoarei, ruºinii ºi sentimentului de
milã, remuºcare); capabil de a-ºi
perfecþiona crimele în timp conform
propriilor
fantasme
(trusa
premeditãrii mai totdeauna prezentã
 plasturi, sfori, legãturi, cãtuºe,
cagulã, basma de acoperit faþa,
armã, cuþit etc.); câmpul faptei
exprimã o logicã, un mod de
operare structurat, organizat,
repetabil, gândit, premeditat, menit
a asigura succes, satisfacþie; în mod
obiºnuit, odatã violul consumat,
victima, dacã este lãsatã în viaþã, va
purta groaza în suflet, iar
ameninþãrile cu moartea îi vor
paraliza, de regulã, orice iniþiativã
a denunþãrii; în violul urmat de
moartea victimei, urmele sunt
ºterse, cadavrul este deplasat de la
locul faptei ºi ascuns sau distrus
(combustie, macerare etc.); îºi
aduce arma proprie ºi nu o lasã la
locul faptei dupã o crimã; ºterge
urmele în câmpul faptei (amprente,
sângele de pe haine sau podele,
urmele de paºi, dezbracã victima,
îºi ascunde sau distruge hainele, o
depersonalizeazã, ascunde cadavrul
etc.); urmãreºte în mass-media
efectele crimei (lasã uneori bilete la
locul faptei, modificã locul faptei 
locul unde a fost gãsit cadavrul
nefiind întotdeauna ºi locul unde a

fost comis omorul , activeazã
rãspunsurile provocãrii sinelui ºi
fantasmelor

catharsis-ul
vânãtorului); strâns legat de fetiºuri,
bijuteriile, obiectele cosmetice sunt
oferite anturajului feminin apropiat
 amante, prietene, sora, mama etc.;
violeazã ºi tortureazã victimele
înainte de a le ucide (în crimele cu
mobil sexual), motivaþia fiind cã
psihopatul sexual (de regulã,
semiimpotent), când îºi loveºte,
stranguleazã, înþeapã, martirizeazã
victima, trãieºte sentimentul
depãºirii impotenþei, nemaintrând
frustrarea incapacitãþii de a o poseda;
în mixturã cu sadismul, gemetele,
þipetele, implorãrile victimei, pe
fondul neputinþei de a riposta, îi
exacerbeazã instinctul dominator de
manipulare ºi depersonalizare a
acesteia; deseori, crima apare ºi pe
fondul unor traume personale
exacerbate: concedieri, abandonare
de cãtre iubitã etc.; de regulã,
semiimpotent, cu disfuncþii de
erecþie, se manifestã violent în
relaþia sexualã atunci când
comite violul, participând la actul
sexual cu victima înainte de suprimarea vieþii acesteia sau cu aceasta
agonizând; supri-marea vieþii
victimelor se face lent, apare tortura
cu manevre de tip pervers sexual
(sex oral, anal etc.); împotrivirea
victimei declanºeazã raptusul brusc
afectiv-violent cu lovituri mortale.

3. Profil de personalitate ºi
mod de operare la serial killer-ul
de tip dezorganizat (de regulã,
psihotic  crime comise spontan,
imprevizibile, cu atac surprizã):
capacitate de adaptare ºi improvizaþie sãracã (de regulã, având un QI
sub medie); stângaci, poate intra în
panicã sau chiar blocaj (paralizie)
comportamental, stârnind imediat
suspiciunile anturajului ºi pe cele
ale investigatorilor cu intuiþie ºi
simþ psihologic; de regulã, se
deplaseazã pe jos distanþe lungi
de mers sau apeleazã la mijloace
de transport; incapabil de a-ºi
perfecþiona modul de operare în
timp, acþioneazã stereotip; dacã
posedã autoturism, acesta este
murdar, neîngrijit, cu interior
dezordonat (expresia personalitãþii
dezorganizate a autorului); face
munci necalificate ºi îºi pãstreazã
cu greu slujbele; trãieºte singur, sau
cu vreo mãtuºã, unchi sau altã rudã;
activitatea socialã, inserþia
profesionalã ºi relaþia de cuplu sunt
sub semnul eºecului; slab ºcolarizat,
instruit ºi educat, introvertit
(cuminte, docil); trãieºte în izolare,
crima apãrând mai degrabã ca o
consecinþã a evoluþiei unui mental
dezorganizat; nu este în stare de
empatie ºi de exteriorizare verbalã
a emoþiilor permanent refulate (de
aici ºi incapacitatea sa de a fi
permeabil psihoterapiilor de
corecþie, fiind incapabil de exerciþii
defulatorii prin exteriorizarea
verbalã a frãmân-tãrilor, tensiunilor
ºi trãirilor); uneori, criminalul
dezorganizat proiecteazã asupra sa
o imagine de sine deformabilã
(handicap, mizerie fizicã, indecenþã
economicã), fapt care-l face sã
refuze societatea ºi sã o nege în urã
ºi revoltã; câmpul faptei este
neinteligibil, pare lipsit de logicã ºi
incoerenþã; nu-ºi premediteazã
(organizeazã) acþiunile, atacul este
brusc, spontan; victima este aleasã
la întâmplare, de regulã, din
habitatul imediat, de foarte multe
ori victima se ºi apãrã; criminalul
depersonalizeazã victima (o ignorã
sau o dispreþuieºte), îi acoperã faþa,

i-o mutileazã, o distruge; pe cadavru
apar semnificaþii cu simbolicã
sexualã  agresarea, mutilarea
zonelor sexuale; de regulã, nu vine
pregãtit cu arma în câmpul faptei
(la el trusa de viol fiind absentã),
iar dacã totuºi vine cu ea, o
abandoneazã în câmpul faptei; lasã
foarte multe urme în câmpul faptei,
scotoceºte, rãstoarnã, rãvãºeºte
aparent fãrã logicã, calcã în sânge,
se mânjeºte pe haine, abandoneazã
arma crimei, îºi însuºeºte obiecte
banale cu semnificaþie bizarã sau
infantilã, pe care le abandoneazã
ulterior (expresia minþii dezorganizate); haosul comportamental se
traduce prin expresia scenei crimei,
amprenta psihocomportamentalã
a personalitãþii fãptuitorului,
haosul sãu mental; cadavrul este
lãsat la vedere, prezentând multiple
leziuni, fãrã logicã aparentã, dispuse
preponderent în zonele sexuale:
mutilãri, muºcãturi, eviscerãri,
intromisiuni de obiecte etc.; locul
faptei (descoperirea cadavrului) ºi
locul crimei (suprimarea vieþii),
de regulã, coincid; poate pãstra
bucãþi, segmente de cadavru sau
îmbrãcãminte a victimei (posesii
bizare); hainele pãtate de sânge nu
sunt spãlate sau curãþate, sunt
aruncate neglijent în debarale,
magazii sau sunt lãsate la vedere; îºi
violeazã victima dupã ce îi suprimã
viaþa; suprimarea vieþii se face rapid,
epileptic, cu lovituri dure, repetate,
de regulã, în zona cranianã sau
sugrumãri cu forþa braþelor; nu îl
intereseazã evoluþia ulterioarã a
evenimentelor, cercetarea scenei
crimei, derularea anchetei judiciare
sau reflectarea în mass-media.
4. Identificarea. Capturarea.
Probaþiunea. (De unde poate
proveni?!)
Tipul organizat  indici
orientativi: poate proveni din
familii de tip permisiv (trãind
sentimentul cã poate sã facã totul, cã
orice îi este permis  superficialitate); provine din rândul bãnuiþilor
care comunicã uºor, dezinhibaþi,
fãrã bariere, cu un bun coeficient

empatic, duplicitar ºi cameleonic (cu
antecedente în infracþiuni mãrunte);
provine din rândul bãnuiþilor cu
farmec personal, apþi sã câºtige
încrederea victimelor; poate proveni
din familii destrãmate, mamã
tolerantã, tatãl absent ºi cantonat în
exerciþiul autoritãþii, soþi despãrþiþi
în fapt, concubini sau divorþaþi etc.
Tipul dezorganizat  indici
orientativi: poate trãi în familii
indecente economic, tatãl (ca
autoritate) având slujbe nesigure;
poate fi identificat în familii cu
pronunþat grad de violenþã domesticã,
fiind supus frecvent unor violenþe,
pedepse corporale ºi umilinþe; poate
fi identificat din rândul persoanelor
izolate, cu experienþe personale ºi de
cuplu eºuate; poate sã fi avut
antecedente infracþiuni ca: furturi
mãrunte, distrugeri etc.
Identificarea ºi probaþiunea
se fundamenteazã pe cercetarea la
faþa locului, investigaþii, percheziþii
ºi jocuri operative: se cautã
elementele caracteristice trusei de
viol: legãturi, plasturi, cagule,
cãtuºe, spray-uri paralizante, arme
etc.; se cautã ºi se cer explicaþii
justificative asupra unui obiect cu
valoare simbolicã (fetiºuri),
bijuterii, vestimentaþii, lenjerie,
poºte, cosmetice, peruci etc.; se
investigheazã cercul de prieteni,
rude (mame, surori, amante, soþii),
cerându-se
explicaþii
ale
provenienþei unor bunuri primite cu
titlu de de cadou sau vândute (ceas,
bijuterii, cosmetice etc.); se cautã
caiete, jurnale, cãrþi, articole sau
fotografii de cuplu; se intrã în
memoria calculatoarelor, golinduse informaþia  auditivã, vizualã
etc.; se cautã, scotocindu-se,
sacoºele, genþile de voiaj,
geamantanele; se identificã obiecte
de provenienþã criticã: ceas de
damã, ruj, perucã, agende, bijuterii,
etc.; se identificã articole de
îmbrãcãminte uzualã: blugi, haine
sport, fibre vegetale, pete (sânge,
spermã, sputã, fecale etc) ºi
mânjituri; se ridicã bilete de tren,
facturi de hotel, note telefonice,
fotografii, casete, dischete etc.
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LICENÞA  Cât ai luat?!
aratã cã a terminat examenul ºi cheamã
supraveghetorul pentru a i trece nota în
catalog. În sala alãturatã, aceeaºi poveste.
Undeva, prin rândurile din spate, se ridicã o
mânã micã, ca de copil. Apropiindu-mã de
aceasta, aveam sã constat cã la butoane se afla
o fatã îmbujoratã. Are ºi de ce. La revederea
testului salvat, pe monitorul calculatorului,
rezultatul Florentinei Bocioacã, de la Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã a fost de 100
de puncte. Emoþionatã, ne-a spus cã acest 10 vine
ºi pe post de cadou, întrucât peste câteva zile îºi
sãrbãtoreºte ziua de naºtere.
Afarã, curtea este plinã de studenþii celei dea
II-a serii de absolvenþi. Toþi au în mânã foi de
hârtie pe care sunt tipãrite fie cursuri, fie
probleme. Pânã la ora 11:15 când vor începe
examenul, studenþii mai au ocazia sã le mai
rãsfoiascã ultima datã, în sãlile de aºteptare. Aici
este locul unde studenþii se adunã înainte ºi dupã
examen, fie pentru a se îmbãrbãta, fie pentru a
compara notele obþinute la examen. Printre
aceºtia am gãsit-o ºi pe Andreea Irina Luca, de
la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã.
Este un pic supãratã cã a greºit o întrebare, însã
foarte mulþumitã de punctaj: 98 de puncte. În
sala de aºteptare, amenajatã într-unul din
amfiteatrele de la parter, Andreea s-a întâlnit cu
un coleg, care a întrebat-o direct cât a luat. În
perioada examenelor, cât ai luat? devine,
involuntar, salutul studenþilor.
Ora 11:15. Examenele încep din nou în cele
opt sãli de la etajul II. Ca ºi seria precedentã,
studenþii au lãsat emoþiile la uºã. Dincolo de
aceasta, absolvenþii sunt aºteptaþi de o nouã
etapã a vieþii, aceea de licenþiat.

(Urmare din pag.1)

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.
Pentru detalii suplimentare accesati www.calitate-eu-invatamant.ro sau contactati-ne la sediul
proiectului din strada Italianã nr. 28, sector 2, Bucureºti, sau la numãrul de telefon 021/455.19.98.

Ora 8:55. Parcã la un semn, studenþii inundã
holul etajului II. Toþi au o singurã direcþie: sãlile
de examinare. Însã, pânã sã pãºeascã în acestea,
studenþii sunt verificaþi sã nu aibã asupra lor
decât cartea de identitate ºi carnetul de student.
În acelaºi timp, se aud vocile groase ale agenþilor
de pazã. 1205 ºi 1206, pe dreapta; 1207 ºi
1208, pe stânga. De cealaltã parte a clãdirii,
un alt agent îndrumã studenþii spre una dintre
sãlile 1201  1204. Rar se întâmplã sã întoarcã
din drum un student grãbit. Nu din rea-voinþã,
ci pentru a lãsa la garderobã genþile, ghiozdanele
ori telefoanele mobile.
Ora 9. Examenul a început. Pentru a rezolva
cele 50 de întrebãri, studenþii au la dispoziþie
douã ore. Timp mai mult decât suficient pentru
a rezolva cerinþele ºi de a obþine o notã cât mai
bunã, ne-a spus Flavius Roaitã, înainte sã intre
în examen. Gândurile sale se îndreaptã cãtre
profesorii Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã, profesori care i-au cãlãuzit paºii în
facultate. Întrebat ce planuri de viitor are, Flavius
a replicat scurt: sã continui cu un master aici.
În sala de examen, studenþii sunt degajaþi,
însã extrem de concentraþi asupra întrebãrilor
afiºate pe monitor. Poate atât de concentraþi încât
nici mãcar nu au observat cã sunt fotografiaþi. :)
Din declanºare în declanºare, am observat cum,
rând pe rând, sunt ridicate mâini în aer. Iniþial,
am crezut cã studenþii respectivi întâmpinã
probleme de ordin tehnic. Nici pe departe,
am fost lãmurit de un profesor supraveghetor,
care, în continuare, mi-a dezvãluit misteriosul
semn: Acesta este «semnul» prin care studentul

Parteneriat GRUNDTVIG la Centrul Tehnologic Ploieºti al Universitãþii Spiru Haret

Lets do it
creatively:
For The Benefit
of Adult Learners

Programul Naþional de Internship 2011
are loc în perioada iunie-octombrie 2011 ºi
se adreseazã companiilor ºi instituþiilor
publice care oferã locuri de internship ºi
trainee pentru tinerii ºi studenþii
din România. Evenimentul, ajuns
la a IV-a ediþie, este organizat de
Centrul de Resurse pentru Societatea Civilã.
Companiile ºi tinerii vor putea interacþiona
în cadrul platformei online
www.studentcv.ro unde are loc o bursã a
Internship-urilor disponibile în România.
În premierã naþionalã, platforma de
Internship permite, din 2011, ºi accesul
instituþiilor publice ºi al organizaþiilor
non-guvernamentale.

(Urmare din pag.1)
În prima zi s-a participat la workshop-uri
foarte interesante având ca subiect competenþe
lingvistice ºi de comunicare. Programul a fost
foarte dens, dar, în acelaºi timp captivant,
cuprinzând atât întâlniri de lucru cât ºi vizite la
Trinity College Dublin ºi la celebra biblioteca
The Book of Kells.
A doua zi, cei peste 50 de participanþi au
avut plãcerea ca, în cadrul conferinþei de
încheiere, s-o asculte pe reprezentanta Leargas
 Agenþia Naþionala pentru programe de formare
a cadrelor didactice din Irlanda. S-au analizat
obiectivele proiectului(toate atinse), materialele
rezultate, s-au trasat liniile principale ale
raportului final. Principala realizare a constat în
concretizarea experienþelor participanþilor
într-o lucrare cu pronunþat caracter ºtiinþific:
Learning through Networks  reflections on
Creating Joyful Learning Experiences. Acest
proiect Grundtvig de învãþare continuã
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 8  10 iulie au avut loc astfel de cursuri în Bucureºti, Galaþi, Dâmboviþa ºi
Cãlãraºi.
Cursurile au fost coordonate de cãtre Ion Muga (Bucureºti) ªtefania Cojocariu (Galaþi), Maria
Muga (Dâmboviþa) ºi Florian Ionescu (Cãlãraºi), iar formatori au fost: Mariana Rudãreanu, Daniel
Gârdan, Dorela Fãiniºi, Marinicã Dobrin, Elena Bicã, Alexandru Grinea ºi Luminiþa Ioneascu.
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 3 zile/24 ore, repartizate astfel: 20 ore pentru pregãtire teoreticã + 4 ore
pentru pregãtire practicã.
Programul se finalizeazã 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.

Programul Naþional
de Internship 2011

(lifelongarning) a avut drept scop promovarea
ideii de plãcere în procesul de învãþare, cu
accent pe producerea ºi schimbul de abordãri
inovatoare ºi creative ale procesului de învãþare
pentru adulþi. Aceasta va permite, în domeniul
educaþiei pentru adulþi, o oportunitate pentru
dezvoltarea profesionalã ºi de reflecþie asupra
practicii curente a furnizorilor de educaþie
implicaþi.
Acest proiect a implicat un numãr de
parteneri dintr-o gamã largã de organizaþii

implicate în educaþia adulþilor, toate cu o bogatã
experienþã.
Au participat, de la Universitatea
Spiru Haret: prof. Gabriel Taga, directorul
Centrului Tehnologic Ploieºti, prof. Daniela
Ionescu, membru al Societãþii Naþionale pentru
ªtiinþã, Educaþie ºi Culturã Spiru Haret, prof.
Roxana Iordache, membru al Societãþii
Naþionale pentru ªtiinþã, Educaþie ºi Culturã
Spiru Haret, studentã, anul IV, Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã.

Direcþia Generalã Relaþii Internaþionale ºi Europene,
din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, a fãcut publice:

Prioritãþile preºedinþiei poloneze a Consiliului
Uniunii Europene în domeniul educaþiei
În perioada 01.07.2011 - 31.12.2011, preºedinþia Consiliului Uniunii
Europene va fi asiguratã de Polonia. În domeniul educaþiei, prioritãþile
preºedinþiei poloneze a Consiliului Uniunii Europene se vor încadra în
urmãtoarele teme de interes: Educaþie pentru mobilitate ºi
Modernizarea învãþãmântului superior. Aceste douã teme vizeazã
promovarea implicãrii active a cetãþenilor Uniunii Europene în
dezbaterile politicilor publice ºi sprijinirea atingerii obiectivelor ºi
iniþiativelor propuse în Strategia Europa 2020.
Educaþia pentru mobilitate
Pentru aceastã prioritate, preºedinþia polonezã urmãreºte atingerea
urmãtoarelor obiective:
 promovarea activitãþilor care conduc la dezvoltarea competenþelor,
în special cele lingvistice, ale tinerilor ºi adulþilor pentru a creºte mobilitatea
educaþionalã ºi profesionalã a tuturor elevilor, studenþilor, profesorilor,
formatorilor profesionali, personalului academic ºi tinerilor cercetãtori;
 sprijinirea dialogului privind urmãtoarea generaþie de programe
ale Uniunii Europene.
În acest scop, preºedinþia polonezã va acorda o atenþie deosebitã
urmãtoarelor aspecte:
 calitatea educaþiei,
 calitatea ºi domeniul de aplicare a mobilitãþii în scop educaþional,

 accesul tinerilor
din þãrile Parteneriatului
Estic la programele de
mobilitate ale Uniunii
Europene.
De asemenea, preºedinþia polonezã va
promova cooperarea între educaþia ºi formarea profesionalã, învãþãmântul
superior, angajatori ºi alte pãrþi interesate ºi va asigura implementarea
politicilor bazate pe rezultate.
Modernizarea învãþãmântului superior
În privinþa modernizãrii învãþãmântului superior, obiectivul
preºedinþiei poloneze este de a identifica instrumentele necesare pentru
a rãspunde provocãrilor contemporane, precum concurenþa la nivel
mondial, tendinþele demografice, creºterea nivelului de participare în
învãþãmântul superior ºi posibilitãþile nesatisfãcãtoare de inserþie pe
piaþa muncii ale absolvenþilor.
Pentru atingerea acestui obiectiv, accentul va fi pus pe evaluarea
calitãþii învãþãmântului superior, pe eficienþa ºi deschiderea acestuia,
pe importanþa cooperãrii între universitãþi ºi mediul de afaceri precum
ºi pe dimensiunea socialã a învãþãmântului superior.

Internship în România
Considerãm cã un program naþional de
Internship trebuie sã ofere oportunitãþi de
dezvoltare în cele trei domenii esenþiale
ale României, iar acesta este motivul pentru
care avem o deschidere 360 de grade
pentru companiile din mediul privat,
sectorul guvernamental ºi sectorul
non-profit a declarat Andreea Mlenajek,
Directorul Executiv al programului
Internship 2011 cu ocazia lansãrii
platformei online www.studentcv.ro.
Tinerii sunt mult mai deschiºi cãtre
dezvoltarea personalã ºi cãtre evoluþia în
carierã, iar noua generaþie cautã provocãri
noi  programele de Internship ºi de
Trainee sunt primul pas în
viaþa profesionalã, oferind o experienþã
solidã. Avantajul pentru tinerii ºi
absolvenþii din 2011 este cã pot alege atât
mediul corporate cât ºi pe cel
guvernamental sau de voluntariat pentru a
cumula know-how a mai spus Mlenajek.
Companiile, instituþiile publice ºi
organizaþiilor non-guvernamentale se pot
înscrie în Programul National de Internship
2011 accesând site-ul oficial al
evenimentului, iar tinerii ºi studenþii
interesaþi de oportunitãþile de practicã îºi
pot înscrie CV-ul online, gratuit, fãrã
birocraþie sau obligativitatea de a prezenta
o adeverinþã de la facultate.
Despre Internship 2011
Programul Naþional Internship 2011
este cel mai mare eveniment de internship
ºi trainee din România. Târgul reprezintã
o sursã foarte eficientã pentru atragerea,
de cãtre companii, instituþii ºi organizaþii,
a celor mai valorosi studenþi ºi proaspat
absolvenþi, în cadrul unor programe de
practicã de duratã medie ºi
lungã. Evenimentul a fost lansat
în 2008 ºi a ajuns la a patra ediþie,
platforma online strângand
peste 90.000 de participanþi activi.

Actualitatea operaþionalizãrii valorilor ºi principiilor Procesului Bologna
(Urmare din pag.1)
Aceste realitãþi au fost luate în considerare
la Conferinþa Observatorului Magna Charta
Universitatum de la Bologna din toamna anului
2010, care ºi-a propus sã analizeze în ce mãsurã
obiectivele, strategiile ºi diferitele activitãþi
înscrise în Magna Charta Universitatum 
Bologna au reuºit, pânã în prezent, sã fie
promovate, susþinute ºi apãrate. În aceastã
privinþã, se pare cã Procesul Bologna a
demonstrat multiple ºi intense fluctuaþii între
evaluãrile pozitive ºi negative ale rezultatelor
dorite. În ansamblu se poate afirma ºi susþine
cã universitatea, ca ºi societãþile contemporane,
se aflã într-o perioadã de semnificative tranziþii
paradigmatice, aceasta însemnând cã
universitatea a început ºi, de fapt, este
confruntatã cu o multitudine de probleme, care,
pânã în prezent, nu au primit decât modeste ºi
parþiale soluþii. Aceasta din cauzã cã, în prezent,
ne aflãm în faþa unui domeniu deschis de
contradicþii, în care existã o infinitã ºi nereglatã
competiþie între diferitele posibilitãþi, care
contureazã un cadru deschis de reflecþie, de
acþiune ºi de inovare instituþionalã de mare ºi
complexã magnitudine. Într-o succintã ºi
incompletã enumerare a acestor dileme, pot fi
situate, între altele:
- realitatea istoricã obiectivã cã universitatea
a fost o componentã organicã a creãrii statului

naþional modern, prin formarea elitelor, a
cadrelor profesionale ºi a culturii naþionale. Ce
misiune va urma sã aibã universitatea în noua
lume, globalizatã, în care statul naþional devine
un obstacol, potrivit concepþiilor dominante cu
privire la dezvoltarea globalã? Ideea creãrii unui
nou tip de universitate, respectiv universitatea
globalã, ar putea fi luatã în considerare? În acest
caz apar noi probleme: câte universitãþi globale
ar fi necesare, în ce condiþii ele ar putea fi
viabile? Ce se va întâmpla cu celelalte
universitãþi? Ce fel de relaþii se vor stabili între
universitãþile globale ºi nonglobale? etc, etc;
- în al doilea rând, intrarea societãþii
contemporane în era societãþilor bazate pe
cunoaºtere implicã faptul cã, în mod specific,
cunoaºterea se regãseºte în fiecare societate în
parte ºi în ansamblul societãþii globale, peste tot,
ºi este legitim a reflecta ce impact va avea
aceastã situaþie asupra universitãþii viitorului;
- în al treilea rând, în epoca modernã,
universitatea a avut ca misiune ºi formarea
gândirii independente, critice ºi cultivarea
diversitãþii. În acest context, ce destin vor avea,
în viitor, cunoaºterea nonconformistã, liberã,
creatoare ºi inovativã, inclusiv profesorii,
cercetãtorii ºi studenþii care în mod tradiþional
participã la producerea ei? Sau, universitatea va
deveni o instituþie care va produce doar
,,conformiºti competenþi ºi niciodatã ,,rebeli

competenþi producând cunoaºterea, doar ca
marfã ºi niciodatã ca bun public?
Dupã cum se ºtie, de la început, universitatea
modernã s-a constituit într-un model de fluxuri
de idei, de lucrãri, cãrþi, de profesori sau de
studenþi, ca o instituþie transnaþionalã în serviciul
societãþilor naþionale. În prezent ºi în
perspectivã, în situaþia lumii globalizate, dar nu
omogenizate, cu fluxuri bazate pe logici diferite,
cu diferite relaþii de distribuþie a costurilor ºi
beneficiilor globalizãrii, ce poziþii ºi ce roluri
va îndeplini universitatea în viitor, ce va deveni
ea? O corporaþie tradiþionalã, o cooperativã sau
o organizaþie nonprofit? În funcþie de aceste
perspective, universitatea va accentua pe
dezvoltarea culturalã ºi socialã sau pe
dezvoltarea economicã ºi pe contribuþia sa la
competitivitatea afacerilor, în cazul nostru,
europene?
Evident cã dezbaterile asupra situaþiei
actuale ºi a perspectivelor evoluþiei viitoare a
universitãþii sunt obligate, pentru a se dovedi a
fi valabile, sã ia în consideraþie ºi alte multiple
realitãþi, pe care le trãim, de aceeaºi ordine de
mãrime cu cele pe care le-am prezentat succint
pânã aici. Oricum, pentru a lãsa loc ºi altor
contribuþii la dezbaterea problematicii abordate
în aceastã încercare de conºtientizare a situaþiilor
actuale în care ne aflãm, am putea sugera ºi
propune noi teme de reflecþie ºi de dezbatere,
între care, pornind de la realitatea cã Europa a

fost ºi trebuie sã fie valabil o Europã a ideilor,
ce rol ar fi necesar sã îl îndeplineascã
universitãþile europene, cu toate valorile lor, în
realizarea acestei vocaþii, în prezent ºi în viitor?
O condiþie obligatorie ar trebui sã fie asigurarea
unei autonomii instituþionale inimaginabile
pentru nicio altã instituþie de stat. Cu asigurarea
ca aceastã autonomie sã nu conducã la
izolaþionism social, la lipsa transparenþei în
întreaga sa activitate, la ineficienþã
organizaþionalã ºi la prestigiu social necorelat
cu realizãrile efective, atât în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice, învãþãmântului ºi pregãtirii cadrelor
de specialitate.
Corelativ cu aceastã problemã apare ºi cea
privind sistemele de clasificare ºi de ierarhizare
a universitãþilor, dat fiind faptul cã sistemul
mondial al acesteia reclamã o ierarhie integratã,
þinând seama de faptul cã universitãþile existã ºi
funcþioneazã în þãri periferiale, semiperiferiale
ºi þãri dezvoltate. În consecinþã, în viitor vom
avea în continuare universitãþi centrale,
semiperiferiale ºi periferiale? Dacã da, în ce
relaþii se vor afla acestea în viitor?
Un domeniu fundamental al devenirii
universitãþilor contemporane este ºi cel al
diversificãrii nivelurilor de calificare superioarã,
potrivit ciclurilor de pregãtire: ciclul unu, ciclul doi,
nivelul trei ºi studiile postdoctorale. În acest cadru
se realizeazã o miºcare în spiralã, în care la nivelurile
inferioare creºte volumul pregãtirii socialmente

inferioare, concomitent cu creºterea valorii celei
realizate la nivelele superioare. În viitor, se vor
multiplica nivelurile de pregãtire ºi, deci, vom
continua sã producem formaþii profesionale ºi
umane inferioare, la infinit, în acelaºi proces în care
creãm cunoaºtere fãrã sfârºit?
O zonã specialã privind evoluþia universitãþii
o reprezintã ºi cea a relaþiei sale cu imperativele
pieþei ºi a solicitãrilor viitoare privind formarea
profesionalã ºi a necesarului de forþã de muncã
superior calificatã, în societãþile bazate pe
cunoaºtere. În acest context, apar noi faþete ale
specificitãþii ºi autonomiei universitare,
problema ce destin îl va avea cercetarea
ºtiinþificã academicã, va mai putea fi promovatã
cercetarea ºtiinþificã cu beneficii nesigure sau
ale cãrei rezultate nu vor avea ºi nu ar trebui sã
aibã valoare de piaþã ? Cum va rãspunde
universitatea necesitãþilor globale ale societãþii,
care nu se reduc la necesitãþile pieþei, unele chiar
contrazicând aceste necesitãþi? Ce destin vor
avea, în acest context, ºtiinþele umane ºi sociale
în general?
Nu în ultimul rând, este la ordinea zilei ºi
problematica rolului pe care îl vor avea
universitãþile viitorului în realizarea modelelor
specifice de dezvoltare a societãþilor umane, aºa
cum au fãcut-o în trecut? Vor fi ele în mãsurã sã
participe potrivit idealitãþii lor la dezbaterile
asupra modelelor de dezvoltare ºi a paradigmelor
civilizatorii viitoare? Sau, vor prelua ºi servi

acritic ºi în mãsura în care vor putea la modelele
sau modelul dominant stabilit de cei puternici,
punându-se în slujba acestora, oferind legitimare
intelectualã impunerilor unilaterale ale lor?
Este evident cã, în prezent, nu avem
rãspunsuri satisfãcãtoare la aceste întrebãri. O
asemenea situaþie trebuie sã fie depãºitã cât mai
curând posibil. Dar, cum? În acest sens este
necesar sã se înþeleagã cã niciodatã pânã în
prezent nu s-a acþionat direct asupra viitorului,
ci, întotdeauna, în prezent, potrivit unor
anticipaþii sau viziuni cu privire la felul în care
acesta (viitorul) am dori sã fie, în condiþiile în
care n-a existat o singurã sau o consensualã
viziune sau anticipare asupra universitãþii
viitorului.
Acesta este fundalul pe care Procesul
Bologna ºi-a propus sã contribuie, pe de o parte,
la stimularea unor reflecþii serioase asupra
situaþiei create, iar, pe de altã parte, sã identifice
ºi sã formuleze direcþii de acþiune valide pentru
acþiunile viitoare în acest domeniu ºi sã
stimuleze implementarea lor. Într-o viziune cvasi
utopicã, aceasta ar însemna cã, în întreaga sa
desfãºurare, Procesul Bologna ar trebui sã se
desfãºoare dinspre ,,viitor spre prezent, în toate
componentele sale privind valorile ºi principiile
pe baza cãrora s-a constituit ºi în lumina cãrora
este chemat sã acþioneze, ceea ce constituie cu
adevãrat o misiune istoricã de mare semnificaþie,
dar ºi de responsabilitate.
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METALELE PREÞIOASE  o alternativã viabilã de investiþii
Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
În ultimii ani, condiþiile pieþei s-au caracterizat printr-o
volatilitate ridicatã, determinatã atât de efectele, încã neabsorbite,
ale crizei economice ºi financiare globale, cât ºi de recentele evoluþii
politice din nordul Africii, care influenþeazã direct piaþa þiþeiului ºi,
pe cale de consecinþã, evident ºi pieþele financiare. Dacã la acestea
se adaugã situaþia financiarã dramaticã a unor þãri importante din
Europa, care prefigureazã o nouã crizã, cea a datoriilor suverane,
avem în faþã un tablou nu tocmai optimist al posibilitãþilor
investiþionale. În aceste condiþii, protejarea ºi sporirea economiilor
prin investiþii în metale preþioase, al cãror preþ a crescut constant în
ultimii 10 ani, cu ritmuri medii anuale de cca.15% , poate fi
consideratã o alternativã sigurã ºi viabilã.
Cererea ºi oferta de metale preþioase
În lume existã, în prezent, (la suprafaþa solului) cca. 155.500
tone aur (peste 3 bilioane $), care, provin, în principal, din
urmãtoarele surse:
 exploatare minierã - cca. 62%
 reciclãri industriale ºi manu-facturiale - cca 23 %
 rezerve de aur ale bãncilor (centrale) - cca. 15%
Producþia mondialã de aur a crescut permanent, din 1890
pânã în 2001, cu un ritm mediu anual de 1,8%. Din anul 2001
pânã în prezent, nivelul exploatãrilor a început sã scadã anual cu
cca. 1,3%, în prezent extrãgându-se din mine cca. 2.350 to/an.
Principalii producãtori mondiali sunt, în ordine: China (260 to),
Africa de Sud (250 to), SUA (230 to), Australia (225 to), Peru
(175 to), Rusia (165 to), Canada (100 to), etc (Dr. Thomas Chaize,
Mining &Energy, Newsletter, 2009). Producþia de aur a României
a scãzut în prezent la cca. 2 to/an ca urmare a privatizãrii ºi
falimentãrii Întreprinderii Phoenix Baia Mare de cãtre Allied
Deals (Companie Indianã care a cumpãrat întreprinderea
româneascã cu 37 mil. $ ºi a falimentat-o prin mai multe afaceri
oneroase ºi manevre financiare ilegale). Scãderea producþiei sub
10 to/an, coroboratã cu problemele prin care a trecut
întreprinderea bãimãreanã, a determinat ºi pierderea de cãtre
România, din anul 2002, a certificatului internaþional de good
delivery, care permitea þãrii accesul liber pe piaþa internaþionalã
de vânzare a aurului, prin recunoaºterea calitãþii ºi puritãþii (titlu
995) aurului ce se producea la Phoenix Baia Mare.
Deºi preþul metalului galben a înregistrat, în ultimul deceniu,
creºteri spectaculoase, perspectiva creºterii producþiei nu este
favorabilã, minele fiind sãrãcite (în medie se extrage ºi se
prelucreazã cca. 3 to de minereu pentru obþinerea câtorva grame
de aur), iar investiþiile în deschiderea de noi mine sunt foarte
costisitoare, cu impact major asupra mediului înconjurãtor ºi
perioada mare de finalizare, în medie între 7 ºi 10 ani de la
deschiderea unei noi exploatãri miniere, pânã la obþinerea primelor
producþii de metale preþioase (a se vedea ºi cazul Roºia Montanã
din þara noastrã).
Cererea de metale preþioase - aur, argint, platinã, paladiu
etc.- este din ce în ce mai mare pe piaþa mondialã. Structura
cererii de metale preþioase cuprinde:
 cca. 70% reprezintã piaþa bijuteriilor;
 cca. 11 % nevoile consumatorilor industriali
(medicinã,informaticã, electronicã);
 cca. 12% investitori privaþi (persoane fizice, juridice, bãnci etc.);
 cca. 7 % societãþile miniere.
Din punct de vedere geografie, cererea de metale preþioase este
neuniform repartizatã, mai mult de jumãtate (55%) din cererea
mondialã fiind acoperitã de nevoile sociale, culturale ºi comerciale
ale Indiei, Chinei, SUA, Arabiei Saudite ºi Turciei.
În ultimii cinci ani, peste 2/3 din cererea mondialã de metale
preþioase a reprezentat-o Asia de Est, India ºi Orientul Mijlociu.
Bãncile joacã un rol important în raportul cerere/ofertã de
metale preþioase. Cu toate cã în ultimii 10 ani multe bãnci ºi-au
mãrit rezervele de aur, altele au fost jucãtori activi pe piaþa
vânzãrilor, cifra medie de afaceri anualã a acestora situându-se
la cca.500 to. aur. În cazul României, rezervele de aur ale BNR
se situeazã în prezent la 103,7 to ºi reprezintã cca.10 % din
rezervele internaþionale (aur ºi devize) ale þãrii.

Premisele investiþiilor în metale preþioase
Premisele investiþiilor în metale preþioase constau, îndeosebi, în:
 asigurarea stabilitãþii este un factor principal al investirii în
metale preþioase. Deºi, pe termen scurt, valoarea metalelor preþioase
poate fluctua, pe termen lung, valoarea lor nu numai cã rãmâne
stabilã, dar creºte continuu;
 siguranþa ºi notorietatea investiþiilor în lingouri mai mari
sau mai mici de metal galben;
 independenþa valorii metalelor preþioase în raport cu
sistemul politic, situaþia economicã a unei þãri, cursurile de schimb
de diferite valute, tradiþii culturale etc.;
 mijloace universale de platã ºi de schimb pe orice piaþã din lume;
 lichiditate asiguratã 24 ore din 24.
Prelungirea efectelor crizei economice ºi financiare globale,
însoþitã de scãderea încrederii investitorilor cu privire la evoluþia
economiilor din zona euro, precum ºi accentuarea crizei datoriilor
suverane, prin includerea unor þãri importante (Grecia, Irlanda,
Portugalia, Spania) în topul þãrilor cu risc major de faliment
(Raport Credit Market Analysis - membrã a CME Group, cea
mai mare bancã de derivate din lume, creatã în anu12007 prin
fuzionarea burselor de mãrfuri din Chicago) au determinat
goana dupã plasamente în metale preþioase, considerate în
actualele condiþii ca fiind cele mai sigure.
Aceasta a fãcut ca, pentru prima datã, preþul unciei de aur sã
depãºeascã 1.400 $, cotaþia înregistratã la 8 aprilie 2011 fiind de
1.471,06 $/uncie (1 uncie = 31,1034 grame aur fin - Sistemul Tray;
1 uncie = 28,3495 grame, conform sistemului de mãsurã a masei).
Evoluþii multianuale pe diferite pieþe
Cursul principalelor metale preþioase afiºat de Banca Naþionalã
a României la mijlocul lunii aprilie 2011 se prezenta astfel:

*) Curs Mp Fix = 0 medie a cursurilor metalelor preþioase de la principalele burse mondiale (Zurich, Londra, New York, Hong Kong, Sidney)

Piaþa de capital
Analiza evoluþiei multianuale a pieþei de capital din România,
respectiv Bursa de Valori Bucureºti, prin luarea în considerare a
indicelui BET (Bucharest Exchange Trading ) agregat în lei, se
prezintã astfel:

Sursa: datele au fost prelucrate dupã site-ul BVB (http://www.bvb.ro)
*) Bucharest Exchange Trading

Dinamica indicelui BET/lei pe ultimii cinci ani evidenþiazã
evoluþii contradictorii (de la scãderi de cca 80%, în 2008, la creºteri
de 2,3 ori, în 2009, ceea ce denotã o nervozitate excesivã a pieþei
ºi o alterare gravã a încrederii investitorilor). Oricum, evoluþiile
pe ultimii doi ani (+14,38% în 2010 ºi +10,34% la mijlocul lunii
aprilie 2011) sunt net inferioare creºterii preþului aurului în aceeaºi
perioadã de timp (27,1% ºi 18,4% dacã ne referim la cotaþiile
metalului galben exprimate în $ ºi, respectiv, 37,1 % ºi 13,5% ,
dacã ne referim la cotaþiile aurului exprimate în EUR).
Piaþa monetarã
Dinamica pieþei monetare, respectiv piaþa bancarã, analizatã
prin prisma evoluþiei dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a
României se prezintã dupã cum urmeazã:

legii ºi dreptului, recunoscând astfel cã pentru a tranºa un litigiu, interpretul citeºte un text existente sã fie utilizate pentru a construi o ordine
Conf.univ.dr. Constantin DIACONU supuºi
dreptul înseamnã mai mult decât legile în vigoare recunoscut ca fiind clar ºi direct aplicabil, el îl socialã de multe ori diferitã de cea care le-a generat.
Asist.univ.dr. Adina TURCU-ªTIOLICÃ ºi cã, în anumite limite, judecãtorul poate depãºi aplicã fãrã a-l supune unor consideraþii de echitate În acest caz interpretul este cel care reorienteazã
cadrul dreptului legiferat.
Existã douã tipuri de lacune ale legii: lacunele
propriu-zise, atunci când situaþia ivitã este absolut
nouã ºi nu poate fi avutã în vedere de legiuitor în
momentul reglementãrii ºi lacunele rezultate dintro necorespunzãtoare redactare a textului legii. De
fiecare datã, judecãtorul va completa legea lacunarã
fãcând o judecatã de valoare asupra principiilor ce
fundamenteazã sistemul juridic. Care sunt însã
metodele prin care judecãtorul descoperã lacunele?
Douã metode sunt posibile. Prima constã în
raþionarea în prelungirea sistemului juridic
existent prin procedeele interpretãrii sistematice,
analogiei ºi inducþiei (argumente a pari, a fortiori).
Ea aduce astfel soluþii analoage celor existente
pentru anumite instituþii noilor situaþii ivite: ubi
eadem ratio; idem ius. A doua metodã constã în a
pune în evidenþã diferenþele existente între situaþia
nereglementatã ºi cele reglementate, prin
intermediul argumentului a contrario. Desigur cã
niciuna dintre metode nu este fãrã limite. Analogia
nu poate fi fãcutã normelor penale represive,
excepþiilor, dispoziþiilor oneroase ºi celor care
determinã competenþa organelor statului.
Judecãtorul, dacã nici o normã a interpretãrii nu-l
obligã, poate opta liber pentru o metodã sau alta
de acoperire a lacunei. Dificultatea în care este pus
judecãtorul când trebuie sã aleagã între punerea în
evidenþã a analogiei sau a diferenþei constã în faptul
cã logica explicã cum el trebuie sã utilizeze ambele
procedee, dar nu ºi de ce trebuie ºi când trebuie sã
îl prefere pe unul sau pe celãlalt. Analogia
presupune rezolvarea unei cauze, în lipsa unei
norme sau când norma nu este îndestulãtoare, prin
recursul la o normã asemãnãtoare (analogia legis)
sau la principiile generale ale dreptului (analogia
juris). Inducþia ca procedeu logic constã în douã
operaþiuni succesive. În prezenþa unei probleme
nerezolvate de lege, cãutãm sã gãsim un principiu
de rezolvare în modul urmãtor. Mai întâi, din mai
multe dispoziþii particulare ale legii se desprinde
printr-un efort de generalizare, un principiu; apoi
se aplicã principiul astfel gãsit situaþiei vizate. Un
exemplu de raþionament inductiv de largã aplicaþie
este cel care a condus la desprinderea principiului
îmbogãþirii fãrã justã-cauzã.
De regulã, prin interpretarea dreptului se
înþelege în mod obiºnuit, lãmurirea unui text obscur.
În practica dreptului a interpreta înseamnã a
determina ºi a preciza principiul aplicabil unei
situaþii date. Interpretarea este astfel o etapã a
procesului de aplicare a legii. Interpretarea este
necesarã nu doar pentru cã legea este imperfectã,
ci pentru cã natura intrinsecã a legii este
generalitatea, ceea ce înseamnã cã interpretarea nu
este o operaþiune ocazionalã, ci una constantã,
necesarã în cadrul oricãrui proces de aplicare a legii.
Opera interpretului este o necesitate permanentã,
indiferent care ar fi perfecþionãrile care s-ar aduce
legislaþiei. Unele teorii au fãcut o distincþie între
aplicare ºi interpretare. Aceste doctrine, numite ale
textului clar susþin cã atunci când un text este
clar nu mai este loc de interpretare. Interpretarea
nu intervine decât dacã un text este obscur sau
imperfect. Consecinþa practicã ar fi ca atunci când,

Studenþi români selectaþi pentru a face echipã la

ARISTOTELES
WORKSHOP
Opt participanþi din România vor lucra
alãturi de alþi opt colegi din Cehia, Serbia,
Republica Moldova, Lituania, Letonia,
Estonia, Macedonia ºi Grecia pentru a realiza
patru documentare de scurtmetraj în cadrul
Aristoteles Workshop (AW), un atelier anual
de film documentar, în care profesioniºti ai
industriei filmului european îndrumã 16
tineri din Europa de Est în crearea propriului
documentar de 30 de minute. Cei opt studenþi
români participanþi la Aristoteles Workshop
sunt: Mara Trifu, Ozana Nicolau, Ana Iliesiu,
Anca Vlãsceanu, Gabi Basalici, Paula Onet,
Mirona Radu si Eliza Zdru.
Echipa care va realiza cel mai bun
scurtmetraj va primi un premiu în valoare de
2500 de euro, acordat de Institutul Cultural
Român (ICR), care susþine astfel workshopul
pentru al patrulea an consecutiv. Co-finantat de
Canalul ARTE/France ºi Programul Media al
Uniunii Europene, alãturi de Centrul Naþional
al Cinematografiei, programul oferã
participanþilor un triplu beneficiu: sã înveþe, sã
producã un film ºi sã fie promovaþi ca cineaºti.
A ºasea ediþie a workshopului intensiv, produs
de Dan Nuþu, va avea loc între 25 iulie  28
august, la Vama (judeþul Suceava), în Bucovina.
Aleºi de o comisie a televiziunii ARTE/
France, care a analizat dosarele a aproape 100
de candidaþi, cei 16 tineri selectaþi pentru ediþia
din 2011 a Aristoteles Workshop vor petrece cinci
sãptãmâni în Bucovina împreunã cu cineaºti din

Sursa: informaþiile au fost prelucrate dupã http://www.bnro.ro)

Urmând tendinþa pieþelor internaþionale, în România preþul Dacã avem în vedere cã dobânda de referinþã a Bãncii Naþionale
aurului a înregistrat în ultimii ani creºteri spectaculoase. Astfel, a României este dobânda regulatorie pentru nivelul dobânzilor
la mijlocul lunii aprilie 2011, potrivit cotaþiilor Bãncii Naþionale practicate de bãncile comerciale la depozitele în lei atrase de la
a României, preþul aurului pe piaþa internã se situa la:
clientelã, rezultã cã, practic, în toatã perioada de timp analizatã
(2006 - 2011), piaþa monetarã, cea mai agreatã piaþã financiarã
de cãtre români, a oferit investitorilor câºtiguri în jur de 7%- 9%
/an, cu unele excepþii (de timp, vezi anul 2009, ºi de promoþie
pentru anumite tipuri de depozite), câºtiguri care s-au situat, în
general, în urma celor de pe piaþa de capital ºi cu mult mai scãzute
**) Curs BNR pentru ziua de 14 aprilie 2011, ora 12,24
decât cele oferite de investiþiile în metale preþioase.
În aceeaºi perioadã, pe pieþele internaþionale, preþul aurului
Concluzii ºi propuneri
ajunsese la 1.471,06 $/uncie Evoluþia multianualã (2006 - 2011)
Prezentarea într-un tabel sinoptic a evoluþiei preþului aurului,
a preþului aurului pe piaþa internaþionalã se prezintã astfel:
a pieþei de capital ºi a celei monetare, pe ultimii cinci ani, scoate
% creºtere faþã de an precedent
Dupã cum se în evidenþã, fãrã discuþii, avantajele net superioare oferite de
observã din datele investiþiile în metale preþioase, astfel:
în %
prezentate în tabelul
de mai sus, pe întreaga
perioadã analizatã,
preþul aurului a
înregistrat creºteri
medii anuale de peste
15 %, cu diferenþieri
pe ani (anul 2008,
vârful de crizã pe plan
Sursa: http://www.goldprice.org
mondial punându-si
Aºadar, deºi nu este în tradiþia românilor de rând de a investi
amprenta ºi pe evoluþia preþului aurului), cât ºi pe valute (creºteri
mai mari înregistrându-se în prima jumãtate a intervalului de în metale preþioase (cu excepþia micilor bijuterii de familie), este
timp analizat pe investiþiile în USD ºi mai mici pe cele în EUR, cazul ca aceºtia sã se alãture tendinþei internaþionale de a economisi
situaþia inversându-se în a doua jumãtate a intervalului temporal ºi a investi economiile în metale preþioase, acestea oferindu-le, pe
lângã cele mai însemnate câºtiguri, stabilitate ºi nobleþe.
supus analizei).

SOLUÞIONAREA PROBLEMEI LACUNELOR LEGII
Lacuna legii poate fi definitã ca fiind omisiunea
legii de a rezolva o problemã care ar trebui în mod
necesar sã fie rezolvatã. Imperfecþiunea legii nu se
confundã cu lacuna sa. Distincþia se aratã
importantã din punct de vedere practic, cãci doar
lacunele pot fi completate de interpret, nu ºi celelalte
imperfecþiuni. Existã douã metode posibile prin care
judecãtorul descoperã lacunele.
Privitã din punct de vedere tehnic, aplicarea
presupune cã norma este clarã, cã ea are o
semnificaþie certã. Aceastã presupunere este însã
relativã. Norma aplicabilã faptelor nu este
întotdeauna certã, astfel cã, împingând analiza mai
în profunzime, procesul de aplicare nu presupune
doar o încadrare a faptelor în ipoteza normei, ci ºi o
cãutare a normei ºi, odatã norma gãsitã, o lãmurire
a sensului sãu. Aceastã operaþie ridicã probleme
complexe. De cele mai multe ori, nu o normã este
aplicabilã situaþiei de fapt, ci o combinaþie de norme.
Judecãtorul nu aplicã automat o normã odatã ce
constatã o situaþie de fapt, ci o lege þi combinã
normele de drept aplicabile fiecãrei speþe deduse
judecãþii. Dreptul pozitiv este incapabil sã prevadã
toate situaþiile ce se pot ivi. El are întotdeauna lacune,
este insuficient sau tace pur ºi simplu. Codul civil
obligã pe judecãtor sã judece chiar dacã legea tace
sau este insuficientã.
Lacuna legii poate fi definitã ca fiind omisiunea
legii de a rezolva o problemã care ar trebui în mod
necesar sã fie rezolvatã. Aceastã omisiune ar trebui
înþeleasã într-un sens mai larg: este vorba atât de
nereglementarea purã ºi simplã a unei probleme, cât
ºi de reglementarea insuficientã a acesteia.
Necesitatea reglementãrii unei probleme trebuie,
pentru a fi în prezenþa unei lacune, sã fie de ordin
logic sau sistematic ºi nu de ordin moral, social sau
economic. Rezultã cã nu orice lipsã a legii reprezintã
o lacunã. Imperfecþiunea legii nu se confundã cu
lacuna sa. Imperfecþiunea este de ordin moral, social
sau economic, în timp ce lacuna rezultã dintr-o lipsã
de coerenþã logicã a sistemului juridic pozitiv.
Distincþia se aratã importantã din punct de vedere
practic, cãci doar lacunele pot fi completate de
interpret nu ºi celelalte imperfecþiuni. Soluþionarea
problemei lacunelor legii este reglementatã în
principiu de douã texte din Codul civil: art. 3.  aratã
cã judecãtorul nu poate sã refuze sã judece sub
pretextul cã legea tace sau este întunecatã, un astfel
de comportament constituind denegare de dreptate;
art. 4.  interzice judecãtorului sã se pronunþe pe
cale de dispoziþii generale sau reglementare. Aceste
norme justificã, pe de o parte, tratarea problemei
lacunelor ºi, pe de altã parte, limiteazã opera
creatoare a judecãtorului. Judecãtorul este îndreptãþit
ºi obligat totodatã sã constate ºi sã completeze
lacunele, dar soluþia datã de el nu are valoare de
normã, ci doar valoarea relativã a lucrului judecat,
fiind obligatorie doar inter partes. Astfel, codul civil
instituie douã principii:1) legile au lacune, nu însã
ºi sistemul juridic; 2) sunt interzise hotãrârile
judecãtoreºti obligatorii erga omnes.
Recunoscând cã legile sunt lacunare, Codul
civil afirmã în fond, aºa cum o face Constituþia
Germaniei din 1949 în art. 20, cã judecãtorii sunt
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ºi utilitate socialã, fãrã sã prefere o voinþã
prezumatã sau implicitã a legiuitorului textului
precis al normei. Interpretarea nu poate fi aºadar
evitatã pentru cã necesitatea ei nu rezultã din
imperfecþiunea textului, ci din natura intrinsecã a
normei care, generalã fiind, nu se poate aplica unei
situaþii particulare decât în urma unei operaþiuni
logicã-raþionale de stabilire a sensului ºi a
compatibilitãþii sale cu ipoteza concretã avutã în
vedere. Aºa cum am vãzut deja, interpretarea este
necesarã în primul rând datoritã generalitãþii
normei. Necesitatea ei mai rezultã însã ºi din
specificul limbajului juridic, din dinamica
finalitãþilor dreptului ºi din contradicþiile interne
inerente sistemului juridic, precum ºi din faptul cã
acest sistem prezintã în mod necesar lacune.
Oricât de aproape de perfecþiune ar fi legea, ea
nu poate sã prevadã toate cazurile la care urmeazã
sã se aplice, pentru cã legea nu inventariazã stãrile
de fapt concrete, ci conþine reguli de conduitã
generale, abstracte ºi obligatorii pe care oamenii
trebuie sã le urmeze. Interpretarea va fi deci absolut
necesarã în orice proces de aplicare al normei,
indiferent cât de clarã ar pãrea legea, pentru cã
finalitatea sa este în primul rând corelarea faptelor
cu norma de conduitã generalã aplicabilã lor,
determinarea mãsurii în care norma se aplicã
situaþiei concrete. Referitor la specificitatea
limbajului juridic apreciem necesar ca norma sã se
exprime în limbajul uzual, pentru ca legea sã fie
cunoscutã, aºa încât maxima nemo censetur
ignorare legem sã aibã eficacitate practicã. Crearea
ºi aplicarea normei reprezintã, în primul rând, un
fapt de comunicare. ªi pentru ca nimeni sã nu poatã
invoca necunoaºterea legii, trebuie ca esenþa
acesteia sã fie comunicarea, trebuie ca maxima
nemo censetur ignorare legem sã fie nu doar un
model de urmat pentru cetãþean, ci ºi un ideal pentru
legea însãºi. Doar prin posibilitatea de a fi
cunoscutã ºi înþeleasã, legea devine drept.
Rolul judecãtorului, în calitatea sa de interpret,
creºte datoritã folosirii limbajului uzual. Dar cum
se determinã acest sens uzual al termenilor? Este
evident cã recurgerea la dicþionar nu este suficientã.
În fapt, utilizarea termenilor în sensul lor uzual nu
semnificã supunerea legiuitorului faþã de regulile
uzajului, ci supunerea uzajului aprecierii
judecãtorului. Când legiuitorul utilizeazã termenii
într-un alt sens decât cel obiºnuit, el este obligat
sã-i defineascã. Definiþia aceasta nu mai este
lexicalã, ci stipulativã; ea nu mai reproduce
caracteristicile rezultate din folosirea termenului,
ci reformuleazã termenul pentru a corespunde
voinþei autorului. De exemplu, termenul
competenþã înseamnã în limbajul uzual
capacitate recunoscutã care conferã autoritate întrun anumit domeniu, iar pentru jurnalist totalitatea
atribuþiilor unui organ. Având în vedere dinamica
finalitãþilor dreptului, acesta este un instrument ce
trebuie folosit pentru a construi o anumitã ordine
socialã ºi economicã. Aceastã ordine are un
dinamism din ce în ce mai accentuat în societatea
actualã. Ori dreptul urmeazã cu greu schimbarea
extrem de rapidã a ordinii sociale ºi mai ales a celei
economice. Se impune, aºadar, ca norme deja

norma în raport cu noua finalitate a dreptului. În
perioada pe care o strãbatem interpretarea legii
joacã un rol important în redarea finalitãþii unor
dispoziþii cuprinse în acte normative anterioare
anului 1945, dar ºi în reorientarea unor norme emise
între 1945 ºi 1989, în conformitate cu noua
finalitate a dreptului datoratã revoluþiei din
decembrie 1989.
Statul actual are o tendinþã excesivã de normare
ce duce la o inflaþie legislativã, adicã la o înmulþire
însoþitã de o devalorizare a normelor de drept. Norma
nu mai are suficient timp sã se cristalizeze ºi de aceea
ea va fi slab redactatã ºi rãu coordonatã cu restul
sistemului juridic. Legislaþia va cuprinde astfel o
serie de contradicþii între dispoziþiile aceluiaºi act
normativ, între dispoziþiile cuprinse în diferite acte
normative ºi între dispoziþiile unor acte normative
ºi principiile generale ale dreptului. Rolul
interpretãrii este de a elimina aceste contradicþii în
conformitate cu principiul ierarhizãrii normelor
juridice, care dã dreptul judecãtorului ca, în principiu,
sã poatã soluþiona orice conflict între douã norme,
lãsând neaplicatã o dispoziþie în favoarea alteia
situatã pe o poziþie superioarã în ierarhie.
Interpretarea autenticã care emanã de la legiuitorul
însuºi este obligatorie pentru instanþe. În cazul
interpretãrii autentice, actul interpretativ face corp
comun cu actul interpretat el ar trebui sã se aplice
deci de la data intrãrii în vigoare a actului interpretat.
Procedeul interpretãrii autentice este periculos
tocmai datoritã efectului retroactiv al interpretãrii.
Problema care ne intereseazã aici este cea a aplicãrii
în timp a unei asemenea legi. Instanþele au reacþionat
contra abuzurilor posibile ale acestui procedeu
aplicând legilor interpretative principiul
neretroactivitãþii. Referitor la interpretarea juridicã
s-au formulat douã teorii conform cãrora:
- Judecãtorul este un simplu organ de executare (se
spune cã el este sclavul legii). - Judecãtorul
participã activ la crearea dreptului. Tendinþa de a
limita judecãtorul la situaþia gurã care pronunþã
cuvintele legii nu este însã realistã. Ea nu þine cont
nici de imperfecþiunile legii, nici de exigenþele
evoluþiei sociale ºi mai ales de incapacitatea
legiuitorului de a urma ritmul alert al schimbãrilor
sociale. Legiuitorul însuºi a sesizat acest lucru. El
obligã instanþele sã judece chiar în situaþia în care
legea lipseºte sau este întunecatã. A doua teorie
priveºte interpretarea judiciarã constructivã a legii.
Ca o consecinþã a independenþei judecãtorului,
instanþele sunt libere ºi suverane în interpretarea
legii. Aceastã suveranitate interpretativã a instanþelor
se manifestã pe un dublu plan: - Instanþa nu are de
suportat nici un amestec din afara sistemului judiciar
atunci când interpreteazã legea, nici din partea
Executivului, care nu poate emite acte administrative
interpretative obligatorii pentru instanþã. - Conform
caracterelor generale ale organizãrii judecãtoreºti,
instanþa rãmâne liberã în interpretarea sa faþã de orice
imixtiune din interiorul sistemului judiciar, în sensul
cã ea nu este obligatã sã þinã seama de interpretarea
datã de jurisdicþiile superioare. Mai mult, instanþa
nu este þinutã nici de propria interpretare, ea putând
sã revinã asupra acesteia când doreºte.

Europa ºi vor fi ghidaþi pas cu pas în realizarea
documentarului, de la pitch la montajul final.
Pe parcursul celor cinci ediþii precedente,
experþii ºi tutorii care au susþinut ateliere ºi au
îndrumat echipele în realizarea documentarelor
au fost, printre alþii, Jennifer Fox (una dintre
cele mai controversate ºi premiate regizoare ºi
producãtoare de documentare), Thierry Garrel
(fostul ºef al Departamentului de Film
Documentar al canalului TV ARTE/France),
Steven Ascher ºi Jeanne Jordan (documentariºti
nominalizaþi la Oscar, premiaþi la Sundance ºi
câºtigãtori ai premiului Peabody), Dominique
Gros (scriitoare, a produs si regizat peste 60 de
documentare, câstigãtoarea Tucan-ului de
Argint la Rio ºi a Premiului Special la Tokyo),
celebrul regizor iranian Rafi Pitts (ale cãrui
filme au participat în competiþiile festivalurilor
de la Berlin, Veneþia etc.), Nino Kirtadze
(regizoare de filme documentare, fostã
consilierã a preºedintelui georgian ºi jurnalist
de rãzboi), Simon Brook (producãtor, regizor,
membru al Academiei Britanice de Film ºi
Televiziune), Alex Szalat, Elizabeth Hulten ºi
Emelie De Jong (commissioning editors la
ARTE/France), Marijke Rawie (preºedinte
ExpertDocs), Michal Bregant (decanul
Universitãþii
FAMU
din
Praga),
documentaristul John Appel, împreunã cu
Martichka Bozhilova (producãtor AGITPROP,
Bulgaria), Niels Pagh Anderson, Maarten Roos
(de la Binger Institut Amsterdam) ºi regizoarea
Adina Pintilie, fostã participantã a AW. Alãturi

de ei, iniþiatorii acestui proiect din partea
ARTE/France, Jean Rozat (directorul general)
ºi André de Margerie (director relaþii
internaþionale).
Participanþii vor lucra cu echipamente
high-end pentru producþie ºi post-producþie,
filmele lor urmând sã fie promovate ulterior
cãtre festivaluri de film ºi reþele de televiziune
internaþionale. Scurtmetrajele de film
documentar produse în cadrul ediþiilor
precedente de Aristoteles Workshop au fost
selecþionate ºi premiate la festivalurile de film
de la Cannes, Locarno, Nyon, IDFA
Amsterdam, Namur, Montpellier, Sarajevo,
Trieste etc.
Participanþii vor forma patru echipe a câte
patru membri: un regizor, un director de imagine,
un editor ºi un coordonator de producþie. Regizorii
celor patru echipe sunt: Veronika Janeckova
(Cehia), Ivana Mladenovic (Serbia), Ozana
Nicolau ºi Mara
Trifu (România).
Ei vor lucra alãturi
de operatorii Radu
Gorgos (Republica
Moldova), Saulius
Lukosevicius
(Lituania), Inese
Tikmane (Letonia)
ºi Sergei Trofimov
(Estonia). De montaj se vor ocupa
Gabi Basalici
(România),
Biljana Dolevska
(Macedonia), Ana
Iliesiu ºi Anca
Vlãsceanu
(România).
Coordonatorii de
producþie, care vor organiza filmãrile ºi vor
rezolva situaþiile care apar, sunt: Paula Onet
(România), Marios Chatziprokopiou (Grecia),
Mirona Radu si Eliza Zdru (România).
Modulul propus de AW este de 30 de
minute de film documentar, dar este deschis la
elemente de ficþiune alese de participanþi.
În cei cinci ani de existentã, AW a reuºit sã
depãºeascã statutul de simplu atelier de
formaþie profesionalã ºi s-a afirmat treptat ºi
ca producãtor de filme documentare de
excepþie: Nu te supãra, dar..., al Adinei Pintilie,
a fãcut literalmente înconjurul lumii ºi a adus
acasã foarte multe premii (The Golden Dove,
de la prestigiosul Festival de Film Documentar
de la Leipzig, Germania, 2007; Best Film
Award, Dialektus Documentary Film Festival,
Ungaria, 2008; Best Woman Director, FICCO
International Film Festival of Contemporary
Cinema, Mexic, 2008 etc.); Cãutare, regizat de
Ionuþ Piþurescu, a reprezentat România la
Cannes, în Quinzaine des Réalisateurs 2010 ºi
a primit premiul secþiunii, pentru cel mai
curajos proiect; Sibiu Stories, al Corinei Radu
(Best Documentary Award, LAlternativa
Independent Film Festival Barcelona, Spania,
2008), Ciobanul Zburãtor al lui Cãtãlin Musat
(Special Mention, la Festivalul Internaþional de
Film Locarno, 2009) ºi Rebel, Rebel, regizat
de Mihai Bauman ºi Alexandru Belc (selectat
la secþiunea First Steps a Festivalului
Internaþional de Film Documentar Visions du
Réel de la Nyon, Elveþia).

APA
 o problemã stringentã a omenirii
Diminuarea resurselor de apã potabilã de pe glob a devenit o problemã stringentã a
umanitãþii în ultimii ani, mai ales în contextul creºterii numãrului populaþiei ºi, implicit, a
consumului aferent de apã. Rezolvarea acestei probleme necesitã soluþii rapide, viabile ºi
accesibile din punct de vedere financiar.
O astfel de soluþie, informeazã Biroul de presã al ICPE-CA, vine din partea Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã ICPE-CA. Astfel, în cadrul
Programului Nucleu, institutul a realizat, în stadiul de model experimental de laborator, un
modul de desalinizare capacitivã a apei. Aplicaþia se adreseazã desalinizãrii apei de mare, cu
folosinþã pentru uz uman sau industrial.
Modulul poate fi utilizat pentru îndepãrtarea diferiþilor ioni din ape uzate, în tratarea
apei fierbinþi din staþiile nucleare sau hidrocentrale, în producerea de apã de înaltã puritate
pentru industria semiconductorilor, în aplicaþii domestice pentru dedurizarea apei, în
desalinizarea apei pentru uz agricol ºi, nu în ultimul rând, în utilizarea aparaturii analitice.
Un avantaj al modulului dezvoltat de ICPE-CA reiese din randamentul de desalinizare
care, raportat la capacitatea modulului, este de 80-93%. În plus, este ecologic deoarece nu
sunt utilizate chimicale pentru purificarea ºi regenerarea modulului, nu se folosesc echipamente
auxiliare pentru întreþinerea electricã a instalaþiei acestuia, prezintã un consum energetic redus
ºi poate genera câþiva litri de apã pe orã.
Modulul de desalinizare capacitivã a apei este unicat în România, chiar ºi la nivel internaþional,
deoarece nu existã dispozitive de deionizare capacitivã a apei cu electrozi de aerogel carbonic.
Ceea ce este inovativ este faptul ca se pot dezvolta aplicaþii la scarã largã de module
portabile de desalinizare, în acest moment existând doar staþii fixe de desalinizare ce nu pot
sã rãspundã decât nevoilor locale.
Pentru implementarea în industrie a acestei soluþii inovative, ICPE-CA este deschis
colaborãrilor cu partenerii industriali.
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Unde ne sunt absolvenþii

Am intrat în selecta categorie a
turiºtilor care viziteazã, din când în
când, Vãlenii de Munte. Un loc
special care pentru mine reprezenta,
în trecutul apropiat, doar un reper
pentru viaþa ºi activitatea unui
istoric de talia lui Nicolae Iorga, dar
fãrã sã am posibilitatea sã îl vãd.
În prezent, dupã câteva drumuri
la Vãlenii de Munte, pot sã declar
cã o parte a inimii mele a rãmas
acolo, chiar dacã eu am reluat
agitata viaþã de reporter, în
aglomeratul ºi violentul Bucureºti.
Acum câteva numere ale
publicaþiei Opinia naþionalã am
relatat despre lucrãrile unei
interesante sesiuni ºtiinþifice,
precum ºi despre alte câteva fapte
de culturã petrecute aici.
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Pledoarie pentru virtuþile
lucrului bine fãcut
DANIELA MORARU
cultivã comorile etnografice
ale Vãii Teleajenului

În acest numãr, vã invit, sã facem
o vizitã la Muzeul de Etnografie al
Vãii Teleajenului, din Vãlenii de
Munte. Ghid competent a fost ºi
pentru mine doamna Daniela
Moraru, muzeograf coordonator. A
absolvit Universitatea Spiru Haret,
specializarea Conservare ºi
cercetarea patrimoniului muzeal, în
anul 1995.
Eu am avut privilegiul sã o
cunosc pe doamna Daniela Moraru,
mai întâi, în calitate de rafinat pictor.
Am descoperit o altã laturã a
personalitãþii sale, cea de mare iubitor
de folclor. Am aflat cã Muzeul de
Etnografie al Vãii Teleajenului a fost
inaugurat, la data de 31 octombrie
2002, în clãdirea anexã a ªcolii de
misionare, înfiinþatã de istoricul

Nicolae Iorga, la micã distanþã de
impunãtoarea sa casã. Instituþia este
dedicatã unui domeniu tradiþional ºi
anume al ocupaþiilor ºi meºteºururilor
din România. Expoziþia permanentã
a muzeului din Vãlenii de Munte este
structuratã în aºa fel încât orice
vizitator atent poate parcurge, cu
privirea ºi cu sufletul, absolut toate
etapele de prelucrare din industria
casnicã tradiþionalã.
Dupã cum am aflat de la Daniela
Moraru, întreaga Vale a Teleajenului
are un fond folcloric extrem de bogat
ºi variat. Cãile comerciale prin care
se realizau schimburile de mãrfuri
între Transilvania ºi Þara Românescã
au atras mereu oamenii veniþi din
diferite regiuni geografice ale þãrii.
Astfel, aici s-a realizat o interesantã
interferenþã de datini, tradiþii ºi
concepþii, care au condus la apariþia
unei foarte bogate vieþi spirituale.
Dintre ocupaþiile locuitorilor din
comunitãþile rurale am remarcat pe
cele primare - agricultura, creºterea animalelor, pomicultura ºi viticultura -,
precum ºi pe cele secundare, unde
se încadreazã vânãtoarea, pescuitul,

albinãritul, exploatarea pãdurilor,
mineritul ori meºteºugurile
tradiþionale.
A fost o plãcere sã o revãd pe
Daniela Moraru, dupã ce anul
trecut, în luna decembrie, a deschis
o foarte interesantã expoziþie de
picturã, la Bucureºti, alãturi de
prietena sa Smaranda Ionescu
Siseºti. Numele expoziþiei a fost
Atitudini de atelier. Membrã a
Uniunii Artiºtilor Plastici, Daniela
Moraru a prezentat atunci o selecþie
valoroasã din cele mai recente
lucrãri. Lunile au trecut cu folos, iar,
acum, este într-o nouã etapã:
elaboreazã lucrãri de mai mari
dimensiuni, într-un stil mai
îndrãzneþ, care promite foarte mult.
Aºteptãm cu un interes neformal
sã vedem cum va arãta urmãtoarea
sa expoziþie. Îi urãm anticipat, succes
de rãsunet. Meritã! Semneazã un
admirator al muncii sale la Muzeul
de Etnografie al Vãii Teleajenului.
Dar ºi al picturilor semnate Daniela
Moraru. El se numeºte

Aristotel BUNESCU

TalkingAboutBorders.eu

- concurs de dramaturgie pentru scriitorii români
TalkingAboutBorders.eu Drama Competition este un
proiect derulat de Ministerul Afacerilor Europene ºi
Internationale din Austria ºi PEN-Club Austria în parteneriat
cu Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, Teatrul Naþional Mihai Eminescu
din Timiºoara, ºi coordonat de regizorul Christian Papke.
Lansat în 2005, concursul TalkingAboutBorders.eu
Drama Competition se desfãºoarã anual într-o tarã din
Europa de Est. În 2011, proiectul este adresat dramaturgilor
români, invitaþi sã participe cu o piesã ineditã pe tema
Talking About Borders: The Life Experience in Times of
Changes. Piesa câºtigãtoare va fi montatã în Germania, iar
autorului i se va decerna un premiu în valoare de 3500 de
euro. Înscrierea în concurs se va face pânã la data de 21
decembrie 2011, data postei.

Ediþia de varã a Kilipirim 
la Constanþa
Faleza cazinoului din Constanta gãzduieºte între 1 iulie ºi
8 august cea de-a cincea ediþie de varã a Kilipirim, târgul de
carte cu discount. Evenimentul aduce pentru constãnþeni, lecturi
alese la discounturi de pânã la 70% faþã de preþul de librãrie.
Pentru ediþia de varã, Kilipirim a pregãtit un numãr record
de edituri romaneºti ºi strãine ce vor fi acompaniate de muzicã si
produse de sezon, pentru cititori diverºi, mici ºi mari.
Humanitas, Polirom, Nemira, Editura Trei, Corint ºi Multicart
propun beletristicã clasicã ºi cele mai noi titluri recunoscute la
nivel internaþional. Curtea veche vine cu o gamã largã de carte
de autocunoaºtere ºi dezvoltare personalã. Carte de spiritualitate
ºi ezoterism oferã editura Herald, iar enciclopedii documentare
propune cea mai longevivã editurã româneascã, editura Univers,
care anul trecut a înregistrat cele mai mari vânzãri cu titlul
Civilizaþii Mayaºe.
Pentru cei pasionaþi de cãlãtorii, gastronomie ºi cunoaºtere,
editurile Aquila, House of Guides ºi Litera oferã ghiduri turistice,
hãrþi, atlase ºi cãrþi de bucate.
Kilipirim a pregãtit ºi o ofertã bogatã de cãrþi pentru copii
de la editurile Girasol, Prut ºi Corint, completatã ºi de o gamã
de jucãrii la preþuri de varã.
Boutique-ul de accesorii propun: semne de care, cãrþi poºtale
ºi reclame vintage pe suport de metal, ceasuri deºteptãtoare, seturi
magneþi ºi notesuri.
Albume de artã, arhitecturã ºi design precum ºi albume de
culturã urbanã ºi fashion ale celor mai prestigioase edituri strãine:
Taschen, Penguin, Random House, Hachette, Frechmann ºi
Ullmann , la preþuri speciale.
Târgul Kilipirim va fi deschis zilnic în perioada 1 iulie7 august 2011, cu un program de vizitare între orele 10 ºi 24.

Wadi Rum  Iordania

Noi situri înscrise pe Lista UNESCO
a Patrimoniului Mondial
Comitetul Patrimoniului Mondial a
hotãrât introducerea a 25 de noi situri
în lista Patrimoniului Mondial
UNESCO. Între cele 25 de noi situri se
regãsesc_ reºedinþa mitropoliþilor din
Bucovina ºi Dalmaþia (Ucraina),
Uzinele Fagus (Germania) ºi Grãdina
persanã
(Iran),
informeazã
www.unesco.org. Cea de-a 35-a sesiune
a Comitetului Patrimoniului Mondial s-a
desfãºurat între 19 ºi 29 iunie, la Paris.
În urma deciziei Comitetului, lista cuprinde
936 de situri, din care, 183 sunt naturale,
725 sunt culturale ºi 28 sunt mixte.
Cele 25 de noi siteuri sunt reprezentate
de trei situri naturale, 21 de situri
culturale ºi unul mixt.
Siturile naturale adãugate anul acesta
sunt: Insulele Ogasawara (Japonia),
reþeaua de lacuri în Valea Marelui Rift
(Kenya), Coasta Ningaloo (Australia)
ºi, ca extensie, pãdurile vechi de fag din
Germania (extensie a Pãdurilor primare
de fag din Carpaþi, Slovacia ºi Ucraina).
Un singur sit mixt a fost înscris anul
acesta pe Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO - zona protejatã Wadi Rum
(Iordania).
Siturile culturale adãugate sunt:
 Centrul istoric Bridgetown ºi
garnizoana (Barbados),
 peisajul cultural al lacului din vestul
Hangzhou (China),
 peisajul cultural al cafelei (Columbia),
 peisajul cultural al provinciei Konso
(Etiopia),
 platourile de calcar Causses ºi
Cévennes (Franþa),
 Uzinele Fagus (Germania),
 Grãdina persanã (Iran),

 Lombarzii în Italia, locuri asociate cu
aceºtia (568 - 774 e.n.) (Italia),
 Hiraizumi - temple, grãdini ºi situri
arheologice reprezentând Terra purã
budistã (Japonia),
 Fortul Iisus din Mombasa (Kenya),
 ansamblurile petroglifice din munþii
Altai (Mongolia),
 catedrala León (Nicaragua),
 peisajul cultural de la Serra de
Tramuntana (Spania),
 siturile arheologice din insulele Méroé
(Sudan),
 siturile palafitice preistorice din jurul
Alpilor (Elveþia, Austria, Franþa,
Germania, Italia, Slovenia),
 oraºele antice din nordul Siriei,
 moscheea Selimiye (Turcia),
 reºedinþa mitropoliþilor Bucovinei ºi
Dalmaþiei (Ucraina),
 siturile culturale din Al Aïn - Hafit,
Hili, Bidaa Bint Saud þi oazele
(Emiratele Arabe Unite),
 citadela dinastiei Hô (Vietnam).
Douã situri au fost adãugate pe Lista
monumentelor în pericol: rezervaþia Rio
Platano (Honduras) ºi pãdurile tropicale
din Sumatra (Indonezia) ºi unul a fost
eliminat din aceastã listã: Manas
Wildlife Sanctuary (India).
România are in lista Patrimoniului
Mondial UNESCO urmãtoarele situri:
- Delta Dunãrii
- Bisericile din Moldova
- Mãnãstirea Horezu
- Sate cu biserici fortificate din
Transilvania
- Cetãþile dacice din Munþii Orãºtiei
- Centrul istoric din Sighiºoara
- Biserici de lemn din Maramureº

PIETON REPORTER

OGRADA
ªtiam de mult ca Ionel Perlea este nãscut aici. Trecând spre mare,
aºteptam sã descopãr din alergãtura maºinii, acolo, pe dreapta, casa
boiereascã în care vãzuse lumina zilei. Adãpostea sediul cooperativei
agricole din localitate, asigurând, bãnuiesc, întregul confort
administratorilor zilei.
Când trec acum prin Ograda am grijã sã opresc în dreptul porþii ºi
sã-mi creez ocazia de a intra înãuntru. Am motivele mele în a mã fi legat
de aceastã adresã devenitã Muzeu. Voi repeta ceea ce prietenii mei ºtiu.
Ajuns la New York la începutul anilor 80 (asistam la o sesiune
speciala a Adunãrii Generale ONU), m-am trezit întrebat: ai dori sã faci
o vizita Doamnei Perlea? Aveam sã ajung curând în apartamentul ocupat
ani de zile de Ionel Perlea ºi soþia sa, spaþiu în care îºi vor afla gãzduire
apropiaþii - familia Mircea Eliade, venitã de la Chicago, Eugen Ionescu,
la trecerea Atlanticului (Când vin încoace locuiesc la noi). Un
apartament modest, într-un bloc obiºnuit, într-o zonã din Mannhattan
fãrã decoraþii aparte. Oprire în faþa uºii de la intrare, unde la sonerie stã
scris, de amari de ani, numele locatarului: J.Perlea. Devii din prima clipã
prizonierul unei stãri de spirit dominatã de emoþie, curiozitate, de atitudine
cuviincioasã împinsã la evlavie. Obiectele te aºteaptã sã se deconspire
cucernic, sã ia act de salutul tãu, sã-þi vorbeascã, sã te adjudece în calitate
de musafir pro-tempore. În holul de la intrare, pianul. Toarce acolo, liniºtit
ºi impasibil motanul gazdei. Pisoi de muzician - unde sã doarmã mai
bine decât pe pian?. Sufrageria spaþioasã cuprinde lumea de simboluri
pe care Maestrul ºi doamna sa le-au orânduit pe axa timpului. Au rãmas
acolo unde fuseserã puse din începuturi. Canapeaua pe care ne aºezãm
este supravegheatã de un tablou de mari dimensiuni, pictat de Viorel
Mãrginean. Pe peretele de vizavi, cãtre fereastrã, trei lucrãri înfãþiºândul, toate, pe Ionel Perlea, dirijorul. Sunt semnate de Corneliu Baba ºi
realizate chiar în acest apartament, în zilele de dupã închiderea expoziþiei
sale din New York, petrecute în gazdã la doamna Lizette Perlea Nu mi-au
îngãduit sã merg în camera lor nici sã dau cu matura ºi aveam sã aflu pe
urmã de ce: maestrul a þinut sã lucreze ceea ce vedeþi!. Într-un colþ stã
ºi ne priveºte în tãcere o combinã muzicalã -radio, pick-up, magnetofon.
în coltul opus, biroul de lucru. Mã apropii. O cunoºti? Fotografie de
formatul unei coperte de carte, din care priveºte pretutindeni ºi nicãieri
o doamnã distinsã. Regina Maria, dragã!. Mai încolo, un bust
miniatural, purtând aceleaºi semne distinctive. Bustul reginei. Mi l-a
dãruit Miliþa Pãtraºcu. Nu mai trãieºte, aþi aflat probabil, zic eu,
incomodat sã dau asemenea veºti. Serios? Acuma aflu. Seara de basm,
la gura sobei, trecând încolo-încoace prin existenþa unui artist proorocit
sã intre în istoria artisticã a þãrii sale ºi a lumii întregi. Voi primi, la
cerere, câteva fotografii, pe care, dupã fotocopiere la Bucureºti voi avea
grijã sã se întoarcã în locul de unde fuseserã, temporar, desprinse Sunt
în faþa uºii, formulez mulþumiri pentru acest nesperat timp consumat în
cutia de rezonanþã româneascã numitã Casa Perlea din America.
Cuvinte rostite înainte ca uºa sã se dea de-o parte, lãsându-ne sã plecãm.
Ascultã, dumneata ajungi pe la Ialomiþa? Dacã este nevoie, oricând.
Îmi scriu de acolo cã vor sã facã în casa lui Ionel o expoziþie despre el,
un muzeu. Pãi, daca este aºa, tot ce vezi aici, acolo trebuie sã ajungã!
Nu ajung prea repede în Ialomiþa, dar din Bucureºti mã aºez în legãturã
cu resortul cultural al judeþului. Entuziasmul lor se dovedeºte nemãsurat,
iar spusele mele sunt exact ceea ce aºteptau drept rãspuns la o corespondenþã
insistentã, dar fãrã feed-back. Dragã, la vârsta mea, eu nu mai
corespondez. ªi cu sora mea din Chicago stãm de vorbã doar prin telefon.
Dacã ai vedea bill-ul meu pe o lunã, este cât o chirie. Vorbesc la Externe,
zic ceva pe la Culturã, am conversaþii cu cei din Slobozia, care mã cautã
ori de câte ori ajung în Capitalã. Merg în Slobozia cu treburi de gazetar ºi
intru în Casa Albã. Sunt chemat la vicele judeþean, care se ocupa de culturã.
Nu cunosc aceastã persoanã, o doamnã, dar îmi spune repede de ce m-a
chemat înainte de a mã apuca de treburile pentru care am venit: Eu vã
ºtiu. Mi s-a vorbit mult de dumneavoastrã. Jos vã aºteaptã maºina mea.
Daþi o fugã la Ograda sã vedeþi de ce am fost în stare!.
Aºa am ajuns sã vizitez întâia datã Muzeul Ionel Perlea de la Ograda.
Bucuria evenimentului ivit pe neaºteptate este galvanizatã de constatarea
cã reîntâlneam acolo obiecte cu care, cândva, mã privisem ochi în ochi
în locuinþa americanã a maetrului. Doamna Lizette Perlea îºi urmase
gândul ºi firul promisiunilor de suflet. Pe pereþi sunt expuse copii mãrite
ale unor fotografii din albumul de familie. Câteva sunt chiar cele aduse
de mine din New York ºi puse, firesc, la dispoziþia ialomiþenilor.
Trece timpul. Am trecut de câþiva ani în ultimul deceniu al veacului
20.Trebãluiesc încã în incinta Agenþiei Naþionale de Presã. Sunt la ora
citirii gazetelor pentru a ºti pe ce lume trãim. Tresar dureros: am sub ochi
anunþul trecerii în nefiinþã a doamnei Lizette Perlea. Îmi doresc amãnunte.

Ferparul este semnat de o
persoanã cunoscutã mie domnul Rãzvan Cernat,
directorul general al Operei
Naþionale (Ionel Perlea
deþinuse, cândva, aceastã
demnitate).Vorbim
la
telefon. Este laureat al unui
premiu de dirijorat Ionel
Perlea. Prea multe lucruri
în plus nu aflu. Ce ºtiu este
cã mai lãmuritor ar fi sã caut
sã stau de vorbã la telefon
cu doamna Cristinel Eliade,
sora doamnei Lizette Perlea.
Dupã trecerea în nefiinþã a
savantului, continuã sã
locuiascã la reºedinþa din campusul Universitãþii din Chicago. O gãsesc
repede la telefonul procurat norocos prin cineva. Vorbeºte greu ºi din
aceastã pricinã evit sã mã dezvolt stufos în propoziþiile mele. Degeaba
i-aº aminti cã am vorbit la telefon în mai multe rânduri (în noiembrie 1973),
când o întâlnire cu Profesorul o convenisem chiar cu el, telefonic. O
condiþionase de înzdrãvenirea dupã revenirea din Europa. Am revenit de
câteva ori, conversând cu Doamna Cristinel. Ultima oarã: Dragã, bãrbatul
meu vrea sã te vadã. Când poþi trece pe la noi?. Astãzi, în drum spre
aeroport. A...,nu, nu aºa! Dumneata nu ºtii ce înseamnã drumul spre
aeroport. Las-o mai bine pe altãdatã! Acel Altãdatã îmbracã aceastã
formã de la ºi mai mare distanþã, acum când îi cer sã mã lãmureascã ce s-a
întâmplat. Aºa aflu cã doamna Perlea, bolnavã, o rugase sã vinã degrabã
la New York ca sã-i stea aproape. Din pricina vârstei ºi a suferinþelor
proprii, un drum la distanþã nu mai era posibil. A apãrut o soluþie alternativã:
doamna Zarifopol (Legatã de publicarea scrisorilor Eminescu-Veronica
Micle). Îmi spune la telefon doamna Eliade: Într-o searã, pe la ora 7,
sora mea se întinde pe canapea ºi roagã sã punã un pled peste ea. A închis
ochii definitiv în câteva clipe. Aºa mi-aº dori sã mã prindã ºi pe mine
sfârºitul, fãrã dureri. Îmi recomandã sã sun pe doamna Zarifopol la New
York, pe care pot s-o mai întreb una-alta. Ceea ce ºi fac la telefonul pe
care mi-l reaminteºte. Nu-mi rãspunde în prima zi. Am sã revin pânã o
gãsesc. Vorbeºte greu, dar ne înþelegem. Se plânge de câte are de fãcut, în
plus vin sãrbãtorile ºi îºi doreºte sã le facã la ea acasã. Întreb de soarta
obiectelor din locuinþa Perlea, gândindu-mã, evident, la acele piese de
inventar care ar merita sã ajungã într-un muzeu. Am în gând Muzeul din
Ograda. Se scuzã pentru lipsa ei de posibilitãþi de a acþiona pe un asemenea
plan. Întreb dacã n-ar putea fi sprijinitã de Ambasada noastrã din
Washington. Rãspunsul nu întârzie: Ei sunt acolo, eu aici!. Nu mã las: Aþi
avea ceva împotrivã sã vã mijlocesc eu o legãturã? Rãspunsul este favorabil
intenþiilor mele.
ªi aici intervine norocul. Sun din cabinetul meu înzestrat cu telefon
long-distance, la New York. Consul general al României este acum un
om de toatã isprava, cu care mã ºi cunosc (Am terminat amândoi
Politehnica), domnul Ioan Lupeº, diplomat de superioarã respiraþie.
Norocul de a-l ºti acolo este uºor bruscat de ghinionul de a nu fi la
birou. Dar cum tot rãul spre bine, domnul Lupeº este în Bucureºti. Dau
de dânsul telefonic ºi îi propun o întâlnire cât mai curând (prefer sã nu-i
comunic subiectul). Soseºte în timp record ºi constat cã, finalmente, a
dat norocul peste mine. Mã sfãtuieºte sã scriu imediat o adresã cãtre
ministrul nostru de externe. Aºa cum aratã, scrisã de mine, o preia pentru
a o prezenta personal ministrului. Acesta va fi rugat sã indice pe loc
rezoluþia potrivitã: adicã s-o repartizeze spre rezolvare aducãtorului Ioan Lupes. Revenit la New York, consulul general intrã în acþiune.
Mie nu mi-a mai zis nimeni nimic sãptãmâni ºi luni. Nu m-am mai
interesat nici eu, convins cã tot ce se putea face s-a fãcut. Trec
sãptãmânile-n goanã ºi citesc într-o gazetã de-a noastrã de pe Dâmboviþa:
La Centrul Cultural din New York pot fi vizionate obiectele din colecþia
Lizette ºi Ionel Perlea, care vor face parte din patrimoniul fizic ºi sentimental al Muzeului din Ograda, care funcþioneazã în casa natalã a
marelui muzician român. Acele preþioase lucruºoare din inventarul
familiei pot fi vãzute în clãdirea de pe malul Ialomiþei, care pãºeºte
tânguitor cãtre Dunãre.
Faptul ca eu a trebuit sã aflu din gazete despre acest demers cu final
fericit, aproape cã nu mai conteazã...

Neagu UDROIU

ARTÃ LA PACHET
- expoziþie de grup la Galeria
Foto a Cinematografului Patria
Patru tineri artiºti îºi expun lucrãrile de fotografie, picturã, ilustraþie ºi
bandã desenatã la Galeria Foto a Cinematografului Patria din Bucureºti.
Expoziþia intitulatã Artã la pachet care cuprinde în total 35 de lucrãri
semnate de Ana-Maria Iana, Roxana Ciucalãu, Oana Popescu ºi Mihai
Grãjdeanu va fi vernisatã joi, 14 iulie 2011, de la ora 17. La evenimentul
de deschidere vor fi prezenþi prof. univ.dr. Adrian Cioroianu, Alexandru
Ciubotariu - coordonatorul Muzeului Benzii Desenate ºi Octav
Ungureanu - coordonator al revistei COMICS.
Expoziþia Artã la pachet este organizatã de Organizaþia Civicã
Alternative ºi Young Leaders for a United Europe, în colaborare cu
România Film ºi Clubul Presei Transatlantice. Expoziþia va fi deschisã
pânã pe 14 august.

Recital de pian 
Lucian Velciu
la Castelul Peleº
Unul dintre cei mai talentaþi pianiºti
ai generaþiei tinere - Lucian Velciu
va susþine un recital de excepþie la
Castelul Peleº, sâmbãtã 16 iulie
2011, de la ora 17. Câºtigãtor a
numeroase competiþii, tânãrul
pianist propune melomanilor
opusuri de Liszt ºi Beethoven.
Recitalul se înscrie în cadrul
Stagiunii Sunetul muzicii, ediþa I,
eveniment organizat de Muzeul
Naþional Peleº, ExcesMusic ºi
Radio România Cultural.

O RADIOGRAFIE A TICÃLOªIEI POLITICE, DIPLOMATICE ªI ECONOMICE LA ROMÂNI*

Adevãrul

Motto:
Dumnezeul omului liber.
(M. Gorki)

La Fundaþia Europeanã Titulescu s-a lansat,
recent, o lucrare insolitã asupra cãreia mediile
româneºti se vor apleca, sperãm, cu sârguinþã.
Ar trebui sã facã aceest lucru, în primul rând,
televiziunile, datoritã audienþei sporite de care
beneficiazã. Nu ºtim dacã o vor face, deoarece
cele mai multe din posturi dezbat doar
problemele fierbinþi, cu mici excepþii. Cele de
genul: un om a muºcat un câine ºi nu invers.
Aceiaºi abonati, de multã vreme depãºiþi în a
surprinde evenimentele pe o scarã ceva mai
amplã decât cea cotidianã. Foarte rar aceºtia mai
iau în dezbatere fenomenul care se aflã mai
mult de o zi sau douã sub ochii noºtri.
Fost diplomat, cu ºtate vechi în Ministerul
Afacerilor Externe, înalt funcþionar în trecere, ca

ºef al Cancelariei - Secretariat de la Preºedinþia
Consiliului Provizoriu de Uniune Naþionalã ºi
apoi la Preºedinþia României, unde a avut prilejul
sã vadã multe, autorul - Bena Romulus Pãtru face o radiografie dintre cele mai pertinente din
câte cunosc, reuºind sã scoatã multe momente la
luminã privind manifestãrile reprezentanþilor
clasei politice româneºti timp de douã decenii.
Nu greºesc, afirmând cã lucrarea la care ne
referim se constituie într-un demers publicistic
acid, presãrat cu însemnãri confidenþiale, despre
economie, diplomaþie, despre manifestãrilor unor
personaje suspuse din conducerea la vârf a anilor
90, cât ºi despre economie, culturã etc. Afirm,
de la început, cã unele din paginile lucrãrii pot da
fiori cititorului atunci când aflã judecãþile ºi
argumentele autorului. Cred cã fãptaºii  dacã le
curge un dram de bun simþ prin vine  nu pot
trata dezvãluirile respective cu indiferenþã.
Fiecare cuvânt e bine cântãrit în scrierea la care
ne referim pentru cã autorul demonstreazã prin
exemple ºi fapte indubitabile unele din
dedesubturile manifestãrilor din perioada 19902010 în domeniul jefuirii ºi ticãloºirii României.
Romulus Bena îi aduce în prim plan pe arhitecþii
procesului respectiv, cu nume ºi prenume, cu
contribuþiile fiecãruia la evenimentele ºi jafurile
înfãptuite. Am putea spune cã lucrarea se
constituie într-un rechizitoriu al ticãloºiei la
români.
Nu trec peste un fapt esenþial constatat de
unul dintre vorbitorii eminenþi participanþi la
lansarea cãrþii la Fundaþia Nicolae Titulescu.
Acesta a menþionat cã starea jalnicã în care se
aflã azi România s-a produs datoritã amestecului
voit de valori cu tot felul de nonvalori. El a
înfierat corcitura politicã la care s-a ajuns în
perioada respectivã ºi care mai persistã ºi azi.
N-a spus-o, dar avea în vedere, probabil, lipsa
de doctrinã politicã la mulþi dintre politicienii

noºtri, cât ºi la traseismul politic al multora
dintre ei, fenomen care a tulburat ºi tulburã apele.
Ca fost diplomat, cu o perioadã ceva mai
veche decât Romulus Bena în Ministerul
Afacerilor Externe, la rându-mi nu pot sã nu
împãrtãºesc judecãþile autorului în legãturã cu
modul în care intelectualii: citiþi - ciocoii noi,
au acaparat conducerea acestei instituþii, în
fotoliile cãreia au stat Take Ionescu, Nicolae
Titulescu, Grigore Gafencu Petrescu-Comnen
sau Constantin Viºoianu, ca politica externã a
României sã fie condusã la îngemãnarea celor
douã milenii ºi dupã aceea de indivizi care au
pus la mezat interesele þãrii, din vocabularul
cãrora cuvintele Patrie sau Patriotism au
dispãrut, ajungând sã se bucure de înfãptuirile
lor, credem, în mormânt, Ana Pauker ºi acoliþii
ei, aflând despre mãsurile luate de aceºtia în
desfiinþarea instituþiei respective. A fost un
proces deliberat din partea acestor indivizi. Peste
faptele lor istoria nu trebuie sã treacã en passant.
Romulus Bena ne invitã la o asemenea atitudine.
S-a vorbit apãsat, la lansare, despre cârdãºia
Pleºu-Ungureanu-Bãsescu, asupra cãreia nu ne
vom apleca în rândurile de faþã, cu convingerea
cã timpul va aduce argumente mai multe ºi mai
solide. S-au enumerat numai câteva din
o(e)rorile sau fãrdelegile comise de cei trei, iar
prezentarea in extenso cã ar înroºi pagina.
Cunoscându-l destul de bine pe autor, mai
ales în calitatea sa de consul-general al României
la Montreal ºi Marsilia, pot afirma cã Romulus
Bena n-a fost alergic la problematica economicã
din þarã ºi pe care ar fi fost excelent dacã o
raporta ºi la ceea ce s-a petrecut ºi se petrece
azi pe plan internaþional, într-o lume puternic
globalizatã. Prin pana lui acidã, procesul de
jefuire ºi ticãloºire românesc ne aminteºte ºi de
unele comentarii publicate de-a lungul anilor de
comentatori dintre cei mai avizaþi din publicaþiile

de specialitate inclusiv de Economistului. Ei au
avut meritul de a fi sesizat zi de zi, lunã de lunã,
an de an, pericolul care ne pãºtea ºi ne paºte.
Numai cã demersurile lor n-au fost ºi nu sunt
luate în seamã de decidenþi.
Ce demonstreazã de fapt, ºi ca jurist de
formaþie, Romulus Bena chiar de la începutul
lucrãrii? În primul rând, încãlcarea grosolanã în
România, pe toatã perioada 1990-2010, a
principiilor statului de drept, aceasta pornind de
la modul ocult de finanþare a partidelor politice.
Aviz la alegerile care vor urma ºi la furtiºagurile
ce se anunþã. Unele exprimate deja fãrã nici un
fel de perdea. Nu lipsesc din demersul lui
Romulus Bena tot felul de exemple, pe care
acesta le prezintã în toatã splendoarea lor.
Rezultã, indubitabil, cã totul s-a putut face, în
România, potrivit concluziilor sale, prin
cumularea incompatibilã a calitãþii de ales (la
nivel local) sau parlamentar, cu aceea de om de
afaceri activ sau avocat, cu desfãºurarea ºi
implicarea în activitãþi economice ºi comerciale,
mai ales cu statul. (sublinierea mea  NM).
Multe sunt lucruri cunoscute, însã alese cu
pricepere ºi clar evidenþiate.
În acest context, Bena prezintã tot felul de
conflicte grave, unele cu nuanþe tipic
dâmboviþene! Printre ele participarea suspuºilor
în tot felul de AGA, CA-uri etc., acolo unde a
fost un ciolan dintre cele mari de ros, dovedind
cupiditatea majoritãþii politicienilor ºi a acoliþilor
acestora. Douãzeci de ani, suspuºii aleºi ai
românilor au furat ca în codru în România, au
folosit din plin, în interes personal, al familiei ºi
cunoºtinþelor apropiate, informaþia privilegiatã de
care au beneficiat pentru a-ºi spori propria avere
sau a rudelor, deseori tot a lor, fiind vorba de fii,
soþii, soacre, fraþi sau alte neamuri. Fenomenul
respectiv s-a putut face cu mare uºurinþã, urmare
a lipsei de profesionalism ºi deontologie
profesionalã a organelor ºi pârghiilor de control.

Romulus Bena face în demersul sãu ºi o
radiografie succintã a ipotecilor care au grevat
încrederea românilor, remarcând modul în care
s-a fãcut legalizarea bunurilor acestora, averile
fãcute ilegal, sau/ºi prin elaborarea de acte
normative (legi sau ordonanþe de urgenþã) în
interesul unor grupuri de interese; cu alte
cuvinte prin pervertirea unor instituþii ºi
transformarea lor în simple unelte în mâna
potentaþilor, implicaþi în inginerii financiare,
cât ºi prin prescrierea cu suspectã, rapidã ºi
interesatã generozitate a îmbogãþirii ilegale, prin
încetarea urmãririi sau continuãrii oricãror
urmãriri penale împotriva megaescrocilor.
I-am vãzut pe la televiziuni pe mulþi dintre
aceºti îmbuibaþi, încât justiþia cea oarba le-ar fi
putut reþine cu uºurinþã fotografia, având 
pãrerea noastrã  argumente suficiente pentru a
fi traºi la rãspundere, câtã vreme chiar cu ochiul
liber matrapazlâcurile lor se vãd. Concluzia
autorului ºi a participanþilor la lansare cãrþii sale
a fost cã nu se vrea instituirea dreptãþii, nu se
doreºte cu adevãrat un stat de drept în România.
Pãcat cã aici fostul diplomat nu a adus în
discuþie modalitãþile în care în alte state s-au
soluþionat chestiuni similare, indicând ºi ceea
ce am avea grabnic de fãcut, în continuare,
deoarece - în opinia noastrã - s-ar mai putea
recupera ceva din jaful fãcut. Nimeni nu se
concentreazã asupra acestor aspecte, mulþi
simþindu-se, la vârf, cu musca pe cãciulã. Grav
cã nu avem nici o lege privind neprescrierea
furturilor din economia naþionalã. De aici ar
trebui început. Mai ales cã la toate nivelurile se
mimeazã instaurarea ordinii sau dorinþa de
instaurare a acesteia.

Romulus Bena merge în demonstraþiile lui
pe o logicã aristotelicã, în sensul cã dacã nu orice
ticãlos a fost hoþ în România; cert este cã hoþii
la care se referã sunt realmente ticãloºi. De aici
chemarea de a se eradica grabnic ticãloºia ºi
hoþia totodatã.
ªi unde sã gãsim soluþiile? În Societatea
Civilã, care ar avea câmp larg de acþiune?
Aceasta a încercat ºi încearcã. Cu regret, fãrã
sorþi mari de izbândã, deoarece lipseºte cultura,
exerciþiul în materie al aºa zisei mase critice.
Fãrã iluminarea votanþilor asupra gravitãþii
faptelor respective, cumpãraþi cu tot felul de
nimicuri, România va bate pasul pe loc. Noroc
cã partenerii din Uniunea Europeanã încearcã
sã ne þinã, cât de cât, în frâu! Dar ºi forurile
europene au închis ochii sau au consiliat
autoritãþile româneºti în direcþia de a se vinde
totul, dacã s-ar putea pe nimic, pânã ºi bogãþiile
subsolului românesc, altor hoþi  de data aceasta
de obârºie europeanã. Totul  bineînþeles în
cârdãºie cu românii  cei s u s p u º i, cei corciþi,
proveniþi mai toþi din aparatul de sus utecist (vezi
biografia lui Mihai Ungureanu), de ce nu din
cel comunist. Am prea multe argumente prin care
pot demonstra cã ceea ce România a vândut cu
preþul de 100 de euro, Polonia sau Cehoslovacia
au vândut cu 1000 de euro. Acestea ºi alte
asemenea fapte ºi argumente, Romulus Bena ar
trebui sã le aducã, de asemenea, judecãþii
cititorilor ºi, nu în ultimul rând, sã le lase
posteritãþii sã le judece, pentru cã historia
magistra vitae est. Amintesc cã autorul lucreazã
la al doilea volum. Am dat o sugestie numai.

Dr. Nicolae MAREª

* Romulus Pãtru Bena, Jefuirea ºi ticãloºirea României (1990-2010), Oglinda unei epoci
ºi însemnãri confidenþiale, Bucureºti 2011, 648 p.
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Popasuri culturale:

AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Aur, argint ºi bronz
la Balcaniadã
Naþionala femininã a þãrii noastre
a terminat pe prima poziþie la
Campioantele Balcanice de la Sliven
(Bulgaria).
România a cucerit la cea de-a 64-a
ediþie a Campionatelor Balcanice de
atletism pentru seniori, organizate în
Bulgaria, la Sliven patru medalii de
aur, prin Cãtãlin Câmpeanu, la 100 m
ºi Cristina Vasiloiu, la 3.000 m,
Cristiana Frumuz în proba de 5.000 m,
Bianca Perie, la aruncarea
ciocanului, cinci medalii de argint ºi
ºase medalii de bronz. Medaliile de
argint au fost obþinute de Alexandru
Ghinea, la 3.000 m obstacole,
Cristina Bujin, la triplusalt, Larisa
Arcip, la 1.500 m Maria Negoiþã, la
suliþã ºi Mihai Donisan, la înãlþime,
Larisa Arcip, la 1500 m, ºi Sandra
Gutu. în timp ce medaliile de bronz
au fost adjudecate de Andreea

Constantin Silvestri dirijând
Bournemouth Symphony Orchestra
Marele compozitor ºi dirijor
român Constantin Silvestri a fost
omagiat, miercuri, 6 iulie, la sediul
ICR Londra. Evenimentul intitulat
Cântec fãrã sfârºit parte din
proiectul Invitation to composers,
co-finanþat de Uniunea Europeanã
ºi coordonat de pianista Anda
Anastasescu. Evenimentul de la
Londra a inclus un concert susþinut
de Anda Anastasescu (pian),
Ruxandra Cioranu (sopranã),
Mihai Cocea (solo violã) ºi
Cvintetul de coarde al ansamblului
London Schubert Players, cu piese
Ionescu (400 m garduri), Cosmin de: Constantin Silvestri (Six Songs
Sorescu (ciocan), Attila Nagy (400 m
garduri), Adrian Trifan (5.000 m) ºi
ºtafetele de 4×100 m.

Tenis de masã:

România a cucerit opt medalii de aur
la Campionatele Balcanice
de juniori ºi cadeþi

Roxana Istrate

România a cucerit opt medalii de aur, ºase de argint ºi ºapte de bronz
la Campionatele Balcanice de tenis de masã pentru juniori ºi cadeþi de la
Smederevo (Serbia).
Totodatã, România ºi-a adjudecat ºi trofeul Ioto Drianovski, acordat
naþiunii clasate pe primul loc în ierarhia pe medalii.
Medalii de aur au luat echipele de junioare, cadeþi ºi cadete, Alexandru
Mircea (simplu ºi dublu cadeþi), Bernadett Balint (simplu cadete ºi dublu
mixt cadeþi), Adrian Costea (dublu ºi dublu mixt cadeþi), Andreea Clapa ºi
Diana Lupu (dublu cadete).
Argintul a fost adjudecat de echipa masculinã de juniori, Lucian
Munteanu (simplu juniori), Roxana Iamandi (simplu junioare, dublu
junioare - alãturi de sârboaica Viktoria Truszinszki), Diana Lupu (simplu
cadete), Bernadett Balint ºi Andreea Rosca (dublu cadete).
Cele ºapte medalii de bronz au fost câºtigate de Szilard Kanabe (simplu
ºi dublu juniori), Roxana Istrate (simplu ºi dublu junioare), Adrian Costea
(simplu cadeþi), Andreea Clapa, Andreea Roºca (ambele simplu cadete),
Lucian Munteanu (dublu juniori), Diana Dragnea (dublu junioare).

Alexandru Tocilescu,
primul regizor
în Walk of
Fame
Alexandru Tocilescu este
primul regizor care
a primit o stea în Walk
of Fame-ul românesc
din Piaþa Timpului din
Bucureºti (lângã
Magazinul Cocor).
Alexandru Tocilescu
împlineºte, luna aceasta,
65 de ani.

to poems by Heinrich Heine,
premierã britanicã), Peter Nickol
(premierele mondiale Sea, Shore
and Tide: The Grand Exciting Cause
of Tides, Lincolnshire Shores at
Mablethorpe ºi The Sands of Dee,
Forever), Philip Cashian (Three
Beaudelaire Songs: La Musique,
Les Hiboux þi La Cloche fêlée 
premiere mondiale) þi Michael
Creþu (premierã mondialã Beyond
the Valley). Concertul va avea loc
în prezenþa compozitorilor Philip
Cashian, Peter Nickol ºi Michael
Creþu, informeaza ICR Londra.
Concertul a fost însoþit de
lansarea cãrþii Constantin Silvestri,
Magician. A view from the
Orchestra de Raymond Carpenter
ºi de premiera britanicã a unui film
cu Silvestri dirijând Orchestra
Naþionalã Radio francezã în 1966,
la Paris, interpretând poemul
muzical Tasso, de Franz Liszt, ºi
propria sa lucrare Preludiu ºi Fuga
(Toccata).
Constantin Silvestri (1913- 1969),
unul dintre cei mai mari compozitori
ºi dirijori români, a avut o carierã
internaþionalã de succes împreunã
cu Bournemouth Symphony
Orchestra. A devenit dirijorul
orchestrei în 1961 ºi a susþinut
turnee în sãli de prestigiu din toatã
lumea, alãturi de concerte cu alte
orchestre simfonice celebre precum
cele din Berlin, Viena, Chicago,
Philadelphia sau Londra.
Editura ºi compania de discuri
Romanian Musical Adventure,
dedicatã lucrãrilor compozitorilor români, a fost înfiinþatã de Anda Anastasescu, la
Londra, în octombrie 2007
(www.romanianmusicaladventure.org).
În octombrie 2009, compania a
lansat un dublu album de
CD-uri cu Constantin Silvestri
dirijind Bournemouth Symphony
Orchestra în lucrãri de Enescu,
Silvestri, Mozart, Dvorak ºi
Prokofiev. Înregistrãrile provin din
arhivele BBC.
Pianista Anda Anastasescu este
fondatoarea ºi directoarea artisticã
a London Schubert Players
Chamber Orchestra, preºedinta
Fundaþiei Internaþionale Constantin
Silvestri ºi iniþiatoarea proiectului
internaþional
Invitation
to
Composers. În septembrie 2004,
Preºedintele României i-a înmânat,
la Londra, decoraþia de Comandor
al Ordinului Meritul Cultural.

Artiºtii Operei Comice pentru Copii din Bucureºti au
fost distinºi cu Marele Premiu Nurnberg pentru
reprezentaþia Regal de varã, susþinutã în cadrul Festivalului
României - Romanima de la Nurnberg, informeazã un
comunicat al instituþiei.
La începutul lunii iulie, trupa Operei Comice pentru
Copii din Bucureºti, împreunã cu invitata lor specialã,
actriþa Stela Popescu, au efectuat un turneu în Germania
participând pentru a doua oarã consecutiv la Festivalul
României de la Nurnberg, organizat de Deutschrumänischer Kulturverein Romanima e.V. În cadrul
festivalului a fost prezentat în premierã spectacolul
Regal de varã, un mozaic muzical coregrafic, cu ºlagãre
româneºti ºi internaþionale, arii de operã, canþonete ºi
dansuri incendiare.
Din distribuþia spectacolului au fãcut parte: Rodica
Ocheseanu, Gabriela Daha, Eugen Voicu, Vicenþiu

Þãranu, Ioana Damian, Vali Racoveanu, Daniel
Filipescu, Andrei Lazãr, Nicolae Lupu ºi copiii
Roberta Eniºor si Bogdan Serban.
Pentru succesul extraordinar înregistrat de spectacol,
pe lângã Marele Premiu Nurnberg, tinerilor soliºti
Roberta Eniºor ºi Bogdan ªerban le-au fost acordate
Diplome de Excelenþã.
În cadrul actualei ediþii a Festivalului au mai fost
prezentate recitalurile Formaþiei Compact, ale soliºtilor
Maria Butaciu, Angela Rusu ºi Dan Ionescu ºi cel al
Ansamblului Folcloric Fãgãraº din Braºov.
La ediþia de anul trecut, artiºtii Operei Comice au
prezentat la Nurnberg spectacolul Primãvara
Magnoliilor ºi musicalul Coana Chiriþa cu Stela
Popescu în rolul principal, fiind rãsplãtiþi cu Premiul
BRAVISSIMO, iar marea actriþã fiind desemnatã
Cetãþean de Onoare al oraºului.

Producþii româneºti
la Festivalul Internaþional de Scurt Metraje
Curtas Vila do Conde 2011
Dupã succesul pe care scurt
metrajul Colivia, în regia lui Adrian
Sitaru, l-a repurtat în 2010 la
Festivalul Internaþional de Scurt
Metraje Curtas Vila do Conde, unde
a fost distins cu Marele Premiu City
of Vila do Conde, la a 19-a ediþie,
care se desfãºoarã între 9 ºi 17 iulie
2011, cinematografia româneascã
va fi reprezentatã de paisprezece
producþii, repartizate pe trei secþiuni
diferite: Competiþie Internaþionalã,
In Focus ºi Panorama Europeanã.
La invitaþia organizatorilor
festivalului ºi cu sprijinul ICR

Lisabona vor fi prezenþi la Curtas Vila
do Conde 2011 regizorii Corneliu
Porumboiu, Victor Dragomir, Anca
Lãzãrescu ºi Cristi Iftimie,
producãtoarea Ada Solomon, care va
face parte din juriul festivalului, ºi
Mihai Mitricã, reprezentantul
Asociaþiei ESTENNEST.
Fotografia de Victor Dragomir,
A Film for Friends de Radu Jude,
Silent River de Anca Lãzãrescu ºi
15 July de Cristi Iftimie vor
participa la secþiunea Competiþie
Internaþionalã, iar în cadrul
secþiunii Panorama Europeanã va

Poeþi români în turneu catalan
Patru poeþi români sunt invitaþi
sã participe în perioada 12-11 iulie
la un turneu-spectacol de poezie în
Catalonia, Comunitatea Valencianã
ºi Insulele Baleare din Spania. La
aceastã a noua ediþie a programului
Voci paralele, organizatã de ICR din
Madrid în colaborare cu Instituto
Ramon Llull, vor participa Ion
Cristofor, Letiþia Ilea, Oana
Cãtãlina Ninu ºi Aurel Pantea.
Poeþii români vor participa
alãturi de cei catalani Miquel
Desclot, Christelle Enguix, Maria
Antònia Massanet ºi Marc Romera
la realizarea unui spectacol în regia
lui Albert Mestres, cu participarea
actriþei Mireia Chalamanch.
Spectacolul este conceput ºi
coordonat de Albert Mestres ºi Sofia

Fonseca ºi va fi itinerat în Barcelona,
Tarragona, Vilafranca de Penedes,
Valencia, Badalona ºi Palma de
Mallorca, informeaza ICR Madrid.
Letiþia Ilea este autoarea a patru
volume de poezie, dintre care trei
traduse în limba francezã, este
deþinãtoarea a trei premii ale Uniunii
Scriitorilor din România ºi a Premiului
Internaþional de Poezie Jean
Malrieu din Allauch, Franþa, iar în
2005 a participat la amplul turneu
Belles Etrangeres  Roumanie.
Ion Cristofor a publicat mai
multe volume de poezie (În odãile
fulgerului, Cina pe mare,
Marsyas, Sãrbãtoare la ospiciu,
Casa cu un singur perete), iar
dintre cãrþile sale eseistice face
parte un volum dedicat scriitorilor

Romanul Provizorat, al
cunoscutei scriitoare Gabriela
Adameºteanu, va apãrea în
primãvara anului 2013 la prestigioasa editurã Gallimard, în
traducerea lui Nicolas Cavailles.
Este cel de-al treilea roman al
Gabrielei Adameºteanu care intrã în
portofoliul celebrei edituri franceze
dupã Dimineaþa pierdutã / Une
matinee perdue (2005), tradus de
Alain Paruit, ºi Drumul egal al
fiecãrei zile / Vienne le jour (2009),
tradus de Marily Le Nir.

Silviu ªERBAN
Deºi Kamennîi þvetok (Floarea
de piatrã), primul film color
sovietic, intrã în competiþie pentru
Grand Prix-ul festivalului din 1946
de la Cannes alãturi de câºtigãtorii
de la acea vreme, printre care Brief
Encounter (Scurtã întâlnire) al lui
David Lean, Iris och löjtnantshjärta
(Iris ºi locotenentul) al lui Alf
Sjöberg sau Roma, citta aperta
(Roma, oraº deschis) al lui
Rossellini, pânã la urmã se înscrie
pe lista câºtigãtorilor pentru cel mai
bun film color. Scenariul împrumutã
o poveste din folclorul rusesc,
originarã din Urali, culeasã ºi
publicatã de scriitorul Pavel Bajov

logodnicã, Katinka (Ekaterina
Derevºcikova). Sculptând floarea
din malachitã, Danilo îºi propune
însã mult mai mult: omul înfloreºte
ºi se veºtejeºte, însã gândurile lui
pot trãi în continuare prin
înfãptuirile sale. Îºi doreºte ca arta
sa, prin captarea spiritului pietrei în
creaþia sa, sã fie cât mai apropiatã
obiectului real, vizând astfel

Kamennîi þvetok
(Alexandr Ptuºko, 1946)

un minereu de cupru, pe mãsurã
ce tatãl sãu adoptiv, Prokopici
(Mihail Troianovski), începe sã-ºi
piardã aceastã îndemânare, odatã
cu înaintarea în vârstã, astfel cã
bãiatul reuºeºte sã îndeplineascã
în locul bãtrânului o comandã a
stãpânului lor legatã de cioplirea
unei casete de bijuterii. Uimit ºi
excedat de talentul nebãnuit al
tânãrului, Prokopici îl încurajeazã
sã primeascã o nouã comandã, de
data aceasta, fiind vorba de o vazã
în formã de floare. Danilo se
dedicã cioplirii acestui obiect,
neglijând relaþia cu viitoarea sa

similitudinea cu creaþia divinã,
absolutã. Nu se întâmplã însã aºa,
iar creatorul afiºeazã deznãdejdea
eºecului. Oarecum resemnat,
într-un final Danilo se întoarce la
Katinka ºi asistãm la ritualul
cãsãtoriei acestora. Numai cã, în
timpul ceremoniei ce se desfãºoarã
concomitent cu sãrbãtoarea
Reginei Muntelui de Aramã, în
cadrul cãreia, la miezul nopþii,
Floarea de piatrã urma sã
înfloreascã, Danilo are o viziune în
legãturã cu acest eveniment.
Orbit de pasiunea sa pentru obiectul
cu ajutorul cãruia spera sã-ºi

întregeascã mãiestria artisticã,
tânãrul pleacã în cãutarea
Reginei ºi a locuinþei sale din
rãrunchii munþilor. Atipic oarecum,
povestirea are un happy-end destul
de neaºteptat în raport cu
desfãºurarea ºi tonalitatea
evenimentelor. Plecatã pe urmele
iubitului ce-o pãrãsise, Katinka
depãºeºte obstacolele pricinuite de
mânia Reginei ºi ajunge, în final,
la locul unde Danilo, între timp,
cioplise o nouã floare, pe mãsura
mãiestriei dobândite. Rãutatea
personajului fantastic este învinsã
însã de legãtura afectivã dintre cei
doi îndrãgostiþi, ce înfruntase nu
doar timpul ºi distanþa, ci ºi forþele
supraomeneºti, ºi, Regina
binecuvânteazã uniunea celor doi.
Cinematografic, Ptuºko îºi
foloseºte talentul îndeosebi pentru
a sugera fantasticul ocazionat de
cadrele legate de prezenþa Reginei
Muntelui de Aramã. Exceleazã
însã ºi în tehnica montajului,
relevantã în acest sens fiind scena
de comprimare a timpului, în care
Danilo ciopleºte în malachitã, iar
Katinka îi duce dorul aºteptându-l.
Ptuºko utilizeazã acelaºi cadru, un
copac la marginea unui lac, în care
apare ºi dispare fata îmbrãcatã de
fiecare datã diferit, succedându-se
trei imagini diferite, ce sugereazã
evoluþia anotimpurilor: se trece de
la copacul verde ºi înfrunzit la

Pentru marea majoritate a bucureºtenilor, clãdirea de la intersecþia strãzii
Traian cu bulevardul Regele Ferdinand, înaltã de aproape 50 de metri, este
doar un punct de reper. Puþini ºtiu cã pe cele ºase etaje ale clãdirii din imediata
apropiere a bisericii Oborul-Vechi este prezentatã, pe înþelesul tuturor,
fascinanta istorie a pompierilor români.

Popas în istorie

Povestea Foiºorului de Foc începe pe la sfârºitul secolului al XIX-lea.
Atunci, Bucureºtiul era în plinã expansiune, având o populaþie de circa 20.000
locuitori ºi o suprafaþã de peste 30 kmp. Tot atunci, Bucureºtiul se confrunta
cu o multitudine de probleme de ordin edilitar, între care alimentarea cu apã
potabilã ºi necesitatea existenþei unui foiºor de foc, din care sã fie supravegheat
oraºul. Primãria a avut preocupãri permanente în acest sens, reuºind sã proiecteze
un sistem, care cuprindea o staþie de pompare a apei la Grozãveºti, o reþea de
distribuþie ºi un rezervor de compensaþie. Necesitãþile Capitalei în privinþa
alimentãrii cu apã ºi supravegherea oraºului din punct de vedere al izbucnirii
incendiilor, au dus la construirea Foiºorului de Foc, clãdire turn, ce urma sã
serveascã drept post de observare a incendiilor, post de pompieri ºi rezervor de
alimentare cu apã. Asta dupã ce, în anul 1888, cunoscutul Turn al Colþei (ridicat
în 1715) fusese demolat datoritã planurilor de sistematizare a oraºului ºi a stãrii
avansate de degradare în care se afla.

Observator al incendiilor

Aºadar, la numai doi ani de la demolarea Turnului Colþei, la 18 septembrie
1890, dupã planurile
arhitectului ºef al primãriei,
George Mandrea, în Capitalã
începe construcþia unei altui
observator al incendiilor:
Foiºorul de Foc. Construcþia
acestuia avea sã fie terminatã
un an mai târziu, la 1 iulie.
Încã din start, Foiºorul de
Foc a fost gândit atât pentru
a asigura observarea
incendiilor în Bucureºti, cât
ºi pentru a alimenta cu apã
zona de est a Capitalei. La
vremea respectivã, turnul de
observare a incendiilor era
cea mai înaltã construcþie din
Bucureºti. Aceasta era
realizatã din piatrã ºi
cãrãmidã ºi se sprijinea pe o
fundaþie din blocuri de granit.
Meritã menþionat faptul cã, la
nivelul solului, Foiºorul avea
un diametru de 17 m, zidãria
o grosime de 3,20 m, iar, la
partea superioarã, în dreptul
rezervorului de apã, de o cãrãmidã doar, pentru reducerea sarcinii. Postul de
veghe se afla situat la înãlþimea de 42 m, iar rezervorul de apã de 750 mc
cuprindea etajele (actuale) IV, V ºi VI ºi urma sã alimenteze cu apã, prin cãdere
liberã, împrejurimile. Din pãcate, acesta nu avea sã fie folosit niciodatã. Motivul
acestui deznodãmânt: pompele de la Grozãveºti nu aveau puterea necesarã
ridicãrii apei la nivelul rezervorului. Ca observator al incendiilor, Foiºorul
a funcþionat pânã la instalarea telefonului, în 1910, iar ca post de pompieri
pânã în anul 1936. Dupã acest an, postul de pompieri nr. 5 Foiºor s-a mutat
într-un local nou, aflat în apropierea gãrii Obor, clãdirea având pânã în anul
1961 diverse destinaþii: spaþiu pentru locuinþe, depozit de arhive, birouri ale
întreprinderii de transporturi comunale º.a..

Muzeu al pompierilor români

Dupã mai bine de un sfert de veac de la mutarea postului de pompieri de
la Foiºorul de Foc, o idee îndrãzneaþã a colonelului Nicolae Ioanovici vine
de limbã francezã din diverse zone sã lumineze întunericul aºternut de vremuri în jurul acestui edificiu, ce conþinea
ale lumii, Francofonie ºi dialog. amintirea vie a pompierilor, el însuºi fiind o paginã din istoria acestora. Astfel,
sub îndrumarea colonelului, între anii 1961  1963, Foiºorul de Foc a fost
Aurel Pantea este poet ºi critic
consolidat, renovat ºi amenajat ca muzeu. Totodatã, Foiºorului i-au fost aduse
literar, autor a ºapte volume de poezie o serie de modificãri: a fost dezafectat rezervorul de apã, în locul acestuia
ºi cinci de studii literare ºi a primit nu creându-se actualele etaje IV, V ºi VI, s-a instalat liftul, scara centralã în
mai puþin de douãzeci de premii spiralã a fost prelungitã pânã la ultimul etaj, iar intrarea în clãdire a fost
literare importante în România.
înlocuitã cu o alta, diametral opusã faþã de cea iniþialã, aflatã pe b-dul
Oana Cãtãlina Ninu a debutat în Ferdinand. Odatã cu finalizarea acestora, Muzeul Naþional al Pompierilor a
2005 cu volumul de poezie Mandala fost deschis, la 16 septembrie 1963, ca secþie a Muzeului de Istorie a
ºi este deþinãtoarea a numeroase premii Municipiului Bucureºti, conþinutul sãu tematic fiind limitat la istoria
literare, rointre care: Premiul Naþional pompierilor Capitalei. Opt ani mai târziu, la iniþiativa comandantului
de Poezie Mihai Eminescu pentru pompierilor, Pamfil Tatu, sprijinit de Primãria Capitalei ºi de grupurile de
debut, Premiul de debut Iustin pompieri judeþene, Ministerul Afacerilor Interne a solicitat transferarea secþiei
Panta, Premiul I la Festivalul Istoria pompierilor bucureºteni în structura Comandamentului Pompierilor.

Prometheus (2004).
Potrivit ICR, în luna septembrie
a acestui an, spectacolul itinerant de
poezie catalanã ºi româneascã se
va muta în România, de asemenea
într-un turneu prin mai multe oraºe.

de Gabriela Adameºteanu,
va apãrea la editura francezã Gallimard

O POVESTE DIN URALI

Aramã (Tamara Makarova). Este
cea care stãpâneºte toate bogãþiile
minerale,
preþioase
ºi
semipreþioase, din adâncurile
Uralilor, iar, printre acestea,
Floarea de piatrã, bijuteria mult
cãutatã de personajul central al
povestirii, Danilo (Vladimir
Drujnikov). Acesta îºi devoaleazã
talentul de cioplitor în malachitã,

fi prezentatã o selecþie de 82 de
minute cu scurt metraje româneºti,
realizatã de Asociaþia ESTENEST,
invitatã de organizatorii festivalului
sã prezinte o panoramã a cinematografiei recente româneºti.
La secþiunea In Focus, care
prezintã publicului un program
retrospectiv al celor mai importanþi
regizori din ultimii ani, ediþia de
anul acesta îl are ca invitat de onoare
pe regizorul român Corneliu
Porumboiu. Retrospectiva 2011 va
cuprinde toate filmele tânãrului
regizor român - trei scurt-metraje ºi
douã lung-metraje - Cãlãtorie la
oraº (2003), Visul lui Liviu (2004),
Pe Aripile Vinului (2002), A fost sau
n-a fost? (2006), Poliþist, Adjectiv
(2009). Regizorul este prezent la
festival ºi va susþine un masterclass.

Provizorat,

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
în cadrul unei culegeri apãrutã în
1939 sub numele de Caseta de
malachitã. Toate aceste povestiri ce
alcãtuiesc volumul, printre care ºi
Floarea de piatrã, sunt preluate de
Bajov dupã istorisirile minerilor din
Urali, o zonã, aflatã la graniþa dintre
Europa ºi Asia, îmbibatã de povestiri
fantastice, Uralii înºiºi primindu-ºi
numele dupã cel al unui erou
legendar. Kamennîi þvetok este o
povestire fantasticã despre conflictul
dintre absolutul pasiunii artistice ºi
vremelnicia vieþii mundane, dintre
dorinþa de depãºire a perisabilului ºi,
totodatã, calitatea imanentã de a fi
perisabil. Subiectul, ce l-a inspirat ºi
pe Prokofiev în ultimul sãu balet, este
transpus exemplar pe pelicula
cinematograficã de cãtre Alexandr
Ptuºko, un inovator în ceea ce
priveºte animaþia, cinematografia
color ºi efectele speciale. De altfel,
Floarea de piatrã este doar debutul
unui ºir de filme inspirate din cultura
mitologicã fãcute de Ptuºko,
urmãtoarele producþii având ca surse
aºa-numitele bîlinî (de la trecutul lui
a fi, bîl), poeme epice fantastice ale
folclorului rusesc, sau Kalevala,
epopeea naþionalã finlandezã.
Subiectul povestirii incitã prin
tematica dorinþei de depãºire a
condiþiei umane; iar cum orice ieºire
din normalul lumesc este posibilã
doar prin intervenþia supranaturalului, ºi aici, Kamennîi þvetok ne
propune unul: Regina Muntelui de

Foiºorul de Foc

Artiºtii
Operei Comice
pentru Copii
din Bucureºti
premiaþi
cu Marele Premiu
Nurnberg

Compozitorul
Constantin Silvestri,
omagiat
la Londra

Atletism:

MUZEUL NAÞIONAL
AL POMPIERILOR

Provizorat, unul dintre cele mai
apreciate romane apãrute în anul
2010, a obþinut Premiul revistei
Observator cultural. De asemenea,
romanul a fost nominalizat pentru
Cartea Anului (Fundaþia Anonimul
ºi România literarã) ºi la Premiul
pentru prozã al Uniunii Scriitorilor
din România.
Romanul, publicat în colecþia
Fiction Ltd. a editurii Polirom, în
douã ediþii - 2010, 2011, va mai apãrea
în 2012 în Ungaria, la editura Europa,
în traducerea Gabriellei Kosta.
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acelaºi copac cu frunze ruginii, care
cad una câte una, pentru ca apoi sã
se ajungã la imaginea copacului
desfrunzit, luminozitatea scãzând ºi
ea pe mãsurã ce se avanseazã cãtre
cea de-a treia secvenþã.
* * *

Prima medalie militarã româneascã

Tematica muzeului a fost concretizatã prin prezentarea momentelor importante
din istoria pompierilor, a personalitãþilor ºi a marilor incendii. Vizitarea acestora
începe cronologic cu etajul VI. Aici, vizitatorului îi este prezentatã atitudinea
omului faþã de foc: de la spaimã ºi neputinþã în înþelegerea acestui fenomen, la
lupta conºtientã, organizatã, contra focului. Totodatã, în cadrul acestui etaj, sunt
prezentate ºi primele forme de organizare a oamenilor împotriva incendiilor,
precum ºi primele mijloace tehnice de intervenþie la foc (de la gãleata cu apã la
pompele manuale). Etajul urmãtor prezintã instituþionalizarea serviciului de
pompieri, prin înfiinþarea unitãþilor de pompieri militari. Astfel, la Iaºi, în anul
1835, ºi, mai târziu, la Bucureºti, în 1844, s-au înfiinþat primele unitãþi: Roata
de Pojarnici, numitã aºa la Iaºi, ºi Roata de Pompieri, la Bucureºti. Un grupaj
de vitrine aminteºte de intervenþia Roatei din Bucureºti la cel mai mare incendiu
din istoria Capitalei: cel întâmplat la 23 martie 1847, în ziua de Paºti, când,
declanºat din joaca unui copil, acesta a mistuit aproape 2.000 de case ºi 12 biserici,
distrugând centrul comercial (o cincime din oraº) ºi oprindu-se la marginea
Bucureºtiului, nemaiavând notreþ. Un an mai târziu, aceeaºi companie de
pompieri a Capitalei, condusã de cãpitanul Pavel Zãgãnescu, avea sã se remarce
în încleºtarea eroicã din Dealul Spirii, la 13 septembrie 1848, în lupta cu oastea
otomanã, venitã sã înãbuºe Revoluþia. În memoria acelor curajoºi pompieri, pe
locul luptei a fost ridicat în anul 1901 Monumentul Eroilor Pompieri, realizat
de sculptorul Wladimir Hegel. Totodatã, sacrificiile pompierilor au fost
recunoscute ºi de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care, în anul 1860, promulgã
legea prin care acordã participanþilor la lupta din Dealul Spirii medalia Virtutea
Militarã, prima medalie militarã româneascã.

Tehnicã de stins incendiile

Momentul 1877-1878 este marcat prin documente, fotografii, medalii,
uniforme, mãrturii ale participãrii pompierilor militari la Rãzboiul de
Independenþã, organizaþi în baterii de artilerie. La sfârºitul secolului al XIX-lea,
procesul înfiinþãrii de noi unitãþi militare de pompieri continuã cu oraºele mari
ale þãrii. În localitãþile mici existau formaþii civile sau voluntare de pompieri.
Numeroase obiecte bine conservate redau imaginea acelei perioade: statute de
organizare, ºtampile, uniforme, medalii pentru vechime sau comemorative,
drapele, cãºti de intervenþie la foc, coifuri de ceremonie, trofee acordate în
întrecerile de specialitate dintre formaþii etc. Dotarea pompierilor cu tehnicã de
intervenþie la foc (impusã de obicei de mari incendii) se baza, la începutul sec.
al XX-lea, pe pompe manuale de diferite dimensiuni, ce erau executate atât în
þarã, cât ºi peste hotare. Principalele motopompe, autopompe cisternã, autoscãri
au fost aduse, începând cu anul 1923, de la fabrica Magirus din Germania. În
majoritatea cazurilor, acestea erau cele mai moderne mijloace de stins la acea
datã. Perioada de dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial a fost marcatã de
dezvoltarea tehnicii de luptã cu focul, punându-se accentul pe produsele fabricate
în þarã. În vitrinele muzeului sunt expuse o serie de machete ale unor maºini de
intervenþie româneºti, dintre care amintim: IMS, Steagul Roºu, Delfinul ori
Roman. Astfel de autospeciale se aflã în depozitele muzeului, dar nu pot fi
expuse datoritã dimensiunilor mari. Tot în cadrul etajului II, muzeul mai are ºi
un spaþiu alocat activitãþii de prevenire a incendiilor, cu vitrine ºi panouri de
prezentare a cauzelor de incendiu, a tipurilor de stingãtoare manuale, a
mijloacelor de stingere automatã (detectoare de incendiu, butoane de
semnalizare, pulverizatoare de apã º.a.).
Etajul I este consacrat misiunilor pompierilor (intervenþii la foc, cutremure,
inundaþii, accidente rutiere º.a.) ºi relaþiilor de colaborare internaþionale ale
acestora. Sunt expuse exemplare reprezentative din bogata colecþie de obiecte
primate de-a lungul anilor: costume ºi accesorii de intervenþie, uniforme, cãºti,
caschete, medalii, obiecte decorative etc.
În vitrinele de la parterul muzeului, vizitatorul poate descoperi atât donaþii
ale unor colecþionari pasionaþi de acest domeniu, precum ºi o prezentare
simplificatã a muzeului. În acest sens, sunt expuse câteva repere tematice din
expoziþia de bazã a muzeului. Aceasta încearcã sã ofere o imagine
cuprinzãtoare a instituþiei pompierilor, a celor care în toate perioadele istorice
s-au luptat cu focul pentru salvarea bunurilor ºi a vieþilor oamenilor, pentru
binele comunitãþii din care fãceau parte. Rostul lor este concentrat, spre
exemplu, în deviza Asociaþiei Pompierilor Voluntari din Chiºinãu Criº, la
1887: Munca noastrã o consacrãm siguranþei obºtii!

Urmãtoarea proiecþie va aduce în Unde se aflã Muzeul Naþional al Pompierilor?
Muzeul Naþional al Pompierilor se aflã în Bucureºti, sectorul 2, bulevardul
scenã pe Cetãþeanul Kane (Citizen
Kane), un film à clé din 1941 despre Ferdinand nr. 33, ºi se poate vizita de luni pânã vineri între orele 8 ºi 16.
magnatul de presã american William Sâmbãta ºi duminica este deschis doar pentru grupurile organizate, care îºi
Randolph Hearst, în care Orson anunþã prezenþa.
Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE
Welles, aflat la primul lung-metraj,
apare atât ca regizor cât ºi ca actor.
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11:00 Cum vã place (r)
12:00 Film documentar - Tehnologia azi
12:30 ªlagãr fix (r)
13:00 Cinefilia.
Emisiune de actualitate cinematograficã (r)
LUNI  11 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.8
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
10:00 Dor de-acasã (r)
17:00 Rãsoteca pentru toþi.
12:00 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Alexandra Teodorescu (r)
12:30 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. Constantin
18:30 Lumea sportului. Emisiune de Cristina Matei
Dumitrache 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.6
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)
într-o lume plinã de haos, de rãutãþi ºi de trãdãri.
23:30 Film documentar- Globe spin
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:00 Transfocator (r)
16:30 Tomorrow, today. Emisiune de Oana Popescu 01:00 Tomorrow, today (r)
17:00 Viaþa ca un spectacol.
01:30 Viaþa ca un spectacol (r)
Emisiune de Viorel Popescu
02:30 Cafe concert (r)
18:00 Românul, cetãþean european.
03:00 Viaþã de român (r)
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
03:30 Patrimoniu (r)
18:30 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Zincã
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
05:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
19:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got (r)
JOI  14 iulie 2011
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
06:00 Lumea sportului (r)
privind evenimentele externe la zi. Emisiune 06:30 O lume piperatã (r)
de George Marinescu ºi Simona ªerban
07:00 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) 09:00 Panteon (r)
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
09:30 Lumea zâmbeºte (r)
00:00 Academica  Economia pentru cine? (r)
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
01:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
11:30 Mioriþa (r)
02:30 En garde! (r)
12:00 Film documentar  Tehnologia azi
03:30 Recital muzical (r)
12:30 ªlagãr fix (r)
04:00 Cum vã place ? (r)
13:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
05:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
MARÞI  12 iulie 2011
15:00 Film documentar  Innov8
06:00 Haretiºtii (r)
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.9
06:30 Viaþã de român (r)
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Florin Luaºcu
07:00 Contrapunct (r)
16:30 Circulaþi, vã rog! Emisiune de Cãtãlina Barbu
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 17:00 Concert. Emisiune de Dumitru Cucu
08:30 Transfocator (r)
18:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
09:30 Deschide cartea (r)
Emisiune de Mioriþa Got (r)
10:00 Am venit cu drag la voi (r)
18:30 Miºcare ºi sãnãtate.
12:00 Film documentar - Tehnologia azi
Emisiune de Cristina Matei
12:30 ªlagãr fix (r)
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Constantin Predilã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Bucureºtiul meu drag.
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Mihai Darie (r)
20:30 Film artistic  Anonima (China)
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
22:00 O lume piperatã  pamflet
Emisiune de Simona ªerban (r)
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Film documentar - Tehnologia azi
22:30 Maºina timpului.
15:30 Film serial  Destine furate (Filipine) ep.7
Emisiune de Cristian Român
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
23:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
16:30 Lumea zâmbeºte. Emisiune de Departamentul 23:30 Film documentar  Innov8
socio-economic
00:00 TVRM-edicina (r)
17:00 Cãlãtori în timp.
01:00 Virtuþi ºi vicii (r)
Emisiune de Violeta Screciu
01:30 Lumea sportului (r)
18:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº 02:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
18:30 Provocãrile verii.
03:00 Casã dulce (r)
Emisiune de Valeriu Râpeanu
04:00 Nocturna (r)
19:00 Istoria cu învãþãturã
05:30 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Noi consumatorii.
VINERI  15 iulie 2011
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
06:00 Miºcare ºi sãnãtate (r)
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
06:30 O lume piperatã (r)
22:00 O lume piperatã  pamflet.
07:00 Cãlãtori în timp (r)
Emisiune de Viorel Popescu
08:00 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)
10:00 Galele TVRM (r)
23:30 Film documentar - Tehnologia azi
11:30 Ieri ºi azi (r)
00:00 TVRM-edicina (r)
12:00 Film documentar - Tehnologia azi
01:00 Românul, cetãþean european (r)
12:30 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.10
03:30 Comorile oraºului (r)
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
04:00 Cãlãtori în timp (r)
05:00 Grãdina cu statui (r)
16:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
MIERCURI  13 iulie 2011
18:30 Confesiuni neprogramate.
06:00 Confesiuni neprogramate(r)
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 O lume piperatã (r)
19:00 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu
07:00 Academica - ªtiinþã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 19:30 Estradele verii. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
08:30 Românul cetãþean european (r)
privind evenimentele externe la zi. Emisiune
09:00 Estradele verii (r)
de George Marinescu ºi Simona ªerban
09:30 Adevãratele stele (r)

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 Scena ca istorie (r)
04:30 Cinefilia (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Bucureºtiul meu drag (r)

SÂMBÃTÃ  16 iulie 2011

06:00 Provocãrile verii (r)
06:30 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  Draga mea secretarã (SUA)
Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi
vizionat de copii cu acordul pãrinþilor. Film artistic
-1949; Genul: comedie; regia: Charles Martin;
Distribuþie: Kirk Douglas; Laraine Day, Keennan
Wynn; Owen Waterbury, scriitor de succes, o alege
pe Stephanie Steve Gaylord pe post de secretarã;
La început, tânãra scriitoare în devenire acceptã
cu bucurie sã lucreze pentru Waterbury, din dorinþa
de a învãþa cât mai multe de la scriitorul ei preferat,
nu mai cã lucrurile iau o întorsãturã neplãcutã dupã
cãsãtoria ei cu marele Owen Waterbury.
00:00 Cafe concert (r)
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Viaþa ca un spectacol (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

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

DUMINICÃ  17 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 Mioara 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.
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: Un neamþ la Cambrige (SUA)
1958 (comedie) Bachelor of Hearts, regia Wolf Rilla,
Distribuþia Hardy Kruger, Sylvia Syms, Ronald
Levis, Wolf Hause, student de origine germanã,
ajunge la Cambrige cu o bursã de un an. Pe lângã
cursurile de la facultate face tot posibilul sa se
acomodeze cu viaþa din Anglia, chiar daca de foarte
multe ori este pãcãlit ºi atras în tot felul de pozne
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

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

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
În toamna anului 1998 eram
asistent universitar la clasa prof.
univ. Constantin Codrescu ºi
lector univ. Vlad Rãdescu de la
Facultatea de Arte  Secþia Teatru
a Universitãþii Ecologice din
Bucureºti. Atunci a venit la clasa
noastrã o studentã mai specialã,
care întrerupsese studiile începute
la clasa prof. univ. dr. Adriana
Marina Popovici ºi dorea de
aceastã datã sã meargã cu noi pânã
la absolvenþã. Era o tânãrã simplã,
nefardatã, sportivã ca atitudine,
pot spune, ºi cu o mare dorinþã de
lucru. Îmbrãcatã simplu, în culori
neutre, trecea pe holuri fãrã a se
face remarcatã. Cine era aceastã
studentã? Ei bine, era nimeni alta
decât cunoscuta cântãreaþã de
muzicã rock Laura Stoica.
Repetam cu studenþii noºtri la
producþiile anului IV, iar în pauzele
în care ceilalþi colegi ieºeau la o
þigarã, Laura Stoica îmi spunea:
Vreþi sã vã cânt ceva, domnule
profesor? ªi, dupã o scurtã
încãlzire vocalã, începea sã cânte...
Vibrau ferestrele demisolului de la
Liceul Caragiale unde aveam
sãlile de curs, vibra aerul din jurul
meu, iar eu mã simþeam flatat cã
acea voce atât de premiatã ºi acel
om atât de extraordinar se afla
acolo în acel moment unic. Se
auzea doar: Un actor grãbit, careºi spune replica ºi-apoi a plecat
zâmbind;/ Un actor grãbit, carea ºi uitat ce a rostit pe scenã;/
Un actor grãbit, care pleacã
imediat ce piesa a luat sfârºit,/

Bucuros cã rolul a fost uºor, aleargã
iar spre un alt decor.
Dupã un timp tãcea, iar eu
reveneam la repetiþia ce trebuia sã ne
conducã cãtre realizarea spectacolului
de absolvenþã. În unele zile porneam
pe jos spre Universitate, unde se afla
sediul central al Universitãþii
Ecologice, iar Laura mã întreba dacã
putem merge împreunã, pentru cã
dorea sã ajungã la domnul Mitran,
impresarul, ce îºi avea sediul în
clãdirea Teatrului Excelsior. Pe drum
vorbeam despre procesul de creaþie
scenicã, dar ºi despre câte altele...
Laura Stoica (numele complet
Adriana-Laurenþia Stoica) s-a nãscut
la Alba Iulia, dar la vârsta de ºase ani
se mutã împreunã cu pãrinþii
ºi fraþii (Alex ºi Sebastian) la
Târgoviºte. Copilãria îi este marcatã
de divorþul pãrinþilor. Este decisã sã
devinã artistã. Urmeazã ªcoala
Popularã de Artã din Târgoviºte,
secþia canto clasic, profesor Emil
Niculescu (1984-1986). Este una
dintre câºtigãtoarele Trofeului
Festivalului de la Amara (1987).
Urmeazã afirmarea la Festivalul
Naþional de muzicã uºoarã de la
Mamaia cu piesa Dã Doamne,
cântec!, unde i se decerneazã (în
1990) Trofeul la categoria interpretare, Premiul Fundaþiei Metronom ºi
Premiul Carului 5 TV pentru
telegenie. De altfel, ea este cea care
desfiinþeazã Premiul Carului 5
deoarece a fost singurul an în care
acesta a coincis cu votul juriului. În
ediþiile ulterioare ale manifestãrii, va
participa doar în calitate de interpretã

a pieselor din secþiunile creaþie ºi
ºlagãre. În anii 90, folosindu-se de
talentul remarcabil, de personalitatea
puternicã ºi de frumuseþea ei, a reuºit
sã creeze o imagine ºi un stil original,
fiind prima rockeriþã modernã a
României.
Cariera îi este marcatã în continuare
de distincþii: 1990 - premiile
publicaþiilor Melos ºi Adevãrul, al
Asociaþiilor Artiºtilor Profesioniºti din
România, Premiul I la Festivalul
Bucureºti, Premiul Radiodifuziunii
pentru debut, Premiul pentru debut
discografic. Piesa de greutate a
repertoriului ei Un actor grãbit, de
Bogdan Cristinoiu, devine hit în 1992.
Este editatã pe single. Dupã o perioadã
de colaborare cu formaþia rock Direcþia
5, îºi formeazã propria trupã Laura
Stoica Band. Participã la Festivalul
Internaþional Cerbul de Aur de la
Braºov, ediþia 1992: i se decerneazã
Premiul I la categoria debut
discografic ºi Premiul al III-lea
(categoria interpretare). În 1993
primeºte premiul revistei Actualitatea
muzicalã (pentru cea mai bunã
interpretare a unei piese pop). Premiul
revistei Pop Rock & Show la categoria
Cea mai bunã solistã a anului. Radio
Contact o desemneazã Cea mai bunã
solistã a anului. În 1994: Premiul al
II-lea la International Pop Song
Festival, Singers Contest, BregenzAustria. Pop Rock & Show o
menþioneazã pe primul loc la categoria
Videoclipul anului (Focul). Apoi se
îndreaptã spre actorie, înscriindu-se la
departamentul de specialitate al
Universitãþii Ecologice din Bucureºti.
Continuându-ºi cariera muzicalã,
în anul 1997 primeºte Premiul
al II-lea al secþiunii discografice la

Festivalul Internaþional Cerbul de
Aur, Premiul al III-lea (categoria
ªlagãre) pentru piesa În singurãtate (la care semneazã muzica, textul
ºi interpretarea) la Festivalul Naþional
de muzicã uºoarã de la Mamaia;
premiul pentru Cea mai bunã voce
femininã la Festivalul Internaþional
al Cântecului Maltez. În 1998:
Premiul Special al Juriului la
Festivalul Internaþional de la
Pamukalle-Turcia. Este declaratã
Cea mai bunã solistã rock a anului
în contextul Premiilor Otto, acordate
de revista Bravo, pe baza scrisorilor
primite de la cititori. În 1999:
Diploma de Onoare a studioului
muzical Accord. La Discovery
International Festival, VarnaBulgaria, 2001, obþine Premiul
Criticii, Premiul Special al Juriului,
Trofeul pentru cea mai bunã piesã.

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

18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma

De-a lungul carierei a efectuat
turnee în Bulgaria (1991), Israel
(1998), Malta (2001), SUA (2001,
2002). Piesele ei apar pe colecþii
discografice. A cântat alãturi de
Jermaine Jackson, Patricia Kaas, Al
Jareau, Sabrina, Samanta Fox,
Ricchi e Poveri º.a. A fost ºi a rãmas
una dintre vedetele posturilor de
radio ºi televiziune din România.
Numãrul turneelor efectuate atinge
cifra de 1000 de spectacole.
Piese din repertoriu: Doar tu
(Vladi Cnejevici), Focul (Rãzvan
Miricã), Cui îi pasã?, În
singurãtate, Nici o stea, Cartierul
cântã rock (Nicu Damlan), Aºteaptã
pânã mâine (Radu Corteleanu),
Vino, Sunt cuminte, Dã,
Doamne, cântec! (Viorel Gavrilã).
Între anii 1993 ºi 2004, formula
trupei ce o însoþeºte pe Laura Stoica
include nume de muzicieni din

Pânã pe 15 octombrie 2011, într-un spaþiu
multifuncþional din Parcul Herãstrãu, zona Pescãruº,
proiectul Roaba de culturã, al Asociaþiei Green Revolution în parteneriat cu Administraþia Lacuri, Parcuri ºi
Agrement Bucureºti (ALPAB), propune publicului
concerte de muzicã clasicã, electronicã, cursuri de dans,
ateliere de picturã ºi olãrit, diverse activitãþi sportive. De
asemenea, vor fi prezentate piese de teatru ºi se vor realiza
proiecþii de filme. Pasionaþii de lecturã vor putea închiria
cãrþi, în mod gratuit, pe care le pot citi numai în spaþiul
amenajat. Cei care vor dori sã continue lectura a doua zi
pot face o rezervare a cãrþii pentru 24 de ore.
Accesul în zona amenajatã ca spaþiu multifuncþional este liber ºapte zile pe sãptãmânã, în
intervalul orar 10 - 22.00, de luni pânã joi, ºi 10 - 02, de vineri pânã duminica. De asemenea,
accesul la concerte, proiecþii de filme, spectacolele de dans este liber. Cei care vor sã participe la
orele de dans, picturã, olãrit sau sport trebuie sã facã în prealabil o rezervare.

Dragi studenþi!

17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir

UN ÎNGER  LAURA STOICA

lui ªtefan cel Mare a fost predat Marelui Stat
Major, pentru a fi depus la Muzeul Militar
Steagul lui ªtefan cel Mare a fost supus
unui proces complex de restaurare, care a durat
mai bine de ºapte ani. Iniþial, broderia a fost
lucratã pe suport de mãtase, dublatã cu o
þesãturã din in. Suportul din mãtase s-a degradat
de-a lungul timpului ºi a fost înlocuit de cãtre
cãlugãri, din neºtiinþã, cu catifea de calitate
inferioarã, prin decuparea ºi lipirea cu clei
organic a piesei pe noul suport, intervenþie total
necorespunzãtoare, care a afectat starea
originarã a piesei.
Microexpoziþia, deschisã la Muzeul
Naþional de Istorie a României, ce prezintã
Steagul lui ªtefan cel Mare va putea fi vizitatã,
toatã luna iulie, de miercuri pânã duminicã,
între orele 10 ºi 18.

Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma

00.00-07.00
NIGHT FEVER

La Muzeul Naþional de Istorie a României,
în cadrul micro-expoziþiei Exponatul lunii,
este prezentat publicului un obiect liturgic de
mare valoare, cunoscut sub denumirea de
Steagul lui ªtefan cel Mare.
Exponatul este o broderie bizantinã
realizatã în secolul al XV-lea, care îl înfãþiºeazã
pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, socotit un
simbol al biruinþei militare. Iconografia ºi
încadrarea cronologicã a piesei au creat iniþial
confuzia cã ar fi vorba despre un steag de luptã
al voievodului ªtefan cel Mare, dar absenþa
stemei Moldovei, caracteristicã stindardelor
militare, nu susþine ipoteza amintitã.
Broderia îl înfãþiºeazã pe Sfântul Gheorghe
aºezat pe un tron, având tãlpile sprijinite pe un
balaur înaripat, cu trei capete. Pe steag sunt
brodate douã inscripþii: una în limba slavonã,
cu o rugãciune a domnitorului ªtefan cel Mare
cãtre Sfântul Gheorghe, ºi alta în limba greacã,
Sfântul Gheorghe din Ca[p]padocia, care nu
pomeneºte însã faptul cã steagul ar fi fost dãruit
de ªtefan cel Mare unei mãnãstiri de la Athos,
aºa cum se obiºnuia în epocã.
În primãvara anului 1917, pe când
România se afla în rãzboi, prin efortul
consulului general al României la Salonic, G.C.
Ionescu, ºi cu ajutorul generalului francez
Maurice Sarrail, comandantul armatelor aliate
din Salonic, Regatul Român a recuperat acest
preþios obiect de la Mânãstirea Zographou de
pe Muntele Athos. În martie 1917, consulul
comunica Ministerului Afacerilor Externe cã
generalul francez i-a predat drapelul, care
ulterior a fost trimis Legaþiei României de la
Paris, la bordul unui vas de rãzboi francez.
Iniþiativa recuperãrii preþiosului obiect a
aparþinut marelui om politic Ion I.C. Brãtianu
(18641927). În cele din urmã, la 22 februarie
1920, Ministerul de Rãzboi preciza cã Steagul

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.

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

23.00-00.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea

STEAGUL LUI ªTEFAN CEL MARE

Stimaþi cititori,

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

20.00-23.00
MUZICÃ

Exponatul lunii iulie
la Muzeul Naþional de Istorie a României
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genurile rock, blues ºi jazz: Iulian
Vrabete, Eugen Mihãescu, Vlady
Cnejevici, Florin Ionescu, Cristian
Soleanu, Rãzvan Lupu, Relu
Bitulescu, Mihai Coman, Remus
Carteleanu, Paul Baciu. În 2005,
formula Laura Stoica Band era
urmãtoarea: Laura Stoica- voce,
compoziþie, textier; Adrian Visteanuchitarã, compoziþie, backing-vocal;
Emanuel Gheorghe Fisa - clape,
compoziþie, orchestraþie, backingvocal; Victor Miclãuº - bass,
backing-vocal; Cristian Mãrgescu tobe, backing-vocal; Laura Luchian
- backing-vocal.
Ca actriþã, a jucat în urmãtoarele
spectacole: 1999 - Azilul de noapte,
de Maxim Gorki, rolul Vasilisa, regia
Constantin Codrescu, Teatrul Nottara
Bucureºti (debut actoricesc); 2000 
2001- Hammam/Prizonier în cutia
toracicã, dupã Tahar Ben Jeloun, rolul
Ahmed, regia Mihai Mihalcea, Centrul
Cultural Nicolae Bãlcescu- Bucureºti;
2004: Îndrãgostiþii din Ancona,
rolul Drucila, regia Andrei Mihalache,
Teatrul Naþional Constanþa; 2005 
Cãlãtori în voia sorþii, rolul Rocky,
regia Marcela Timiraº, Teatrul Toma
Caragiu Ploieºti.
Prin anul 2001 m-a sunat ºi m-a
invitat la spectacolul Hammam/
Prizonier în cutia toracicã.
Nu am reuºit sã ajung la acel
spectacol. Apoi ne-am întâlnit
întâmplãtor prin 2003-2004 ºi m-a
întrebat cum sã facã sã poatã sã
predea ºi ea la o facultate de teatru.
Avea un gând...În acea perioadã
facultatea noastrã de teatru, plecatã
din cadrul Universitãþii Ecologice
Bucureºti ºi aflatã acum se afla sub
aripa salvatoare a Universitãþii
Spiru Haret, se afla în perioada
transferãrii din sediul aflat în
Ghica, în generosul spaþiu al Sãlii
Polivalente din Parcul Tineretului,
devenitã Palatul Sportului ºi Culturii.

Atunci a venit acea veste
incredibilã: În ziua de 9 martie
2006 se stinge la numai 38 de ani întrun teribil accident de circulaþie
alãturi de iubitul sãu Cristian
Mãrgescu, pe când se întorcea de la
un spectacol din Urziceni. Drama sa
are impact naþional dupã ce, cu doar
câteva zile în urmã apucase sã facã
publicã o împlinire imensã-aceea cã
va deveni mamã. Este înmormântatã
duminicã, 12 martie, alãturi de
logodnicul sãu la Cimitirul Bellu din
Bucureºti pe Aleea Artiºtilor.
A susþinut ultimul spectacol la
Urziceni unde altcineva trebuia sã
cânte, dar a anunþat în ultimul
moment cã nu mai poate participa.
Aºa a fost sã fie...O Dacie roºie i-a
luat viaþa intrând pe contrasens.
Ironia sorþii a fãcut ca Laura sã pozeze
pentru lansarea ultimului sãu
album îmbrãcatã într-un tricou pe care
se afla o maºinã roºie, iar deasupra
acesteia scria Stop you, please!
(Opreºte-te te rog!). Maºina nu s-a
oprit. Pe acelaºi album, Laura ne
spunea cã ºi-a gãsit iubirea care o duce
direct spre Rai...Cristian Mãrgescu este
iubitul care a condus-o în ceruri.
El avea 36 de ani, iar Ea 38...
Am cumpãrat un CD cu cântecele
Laurei Stoica, am aprins o lumânare
ºi am plâns. Din boxe se auzeau
versurile melodiei Vreau sã am
steaua mea, una dintre ultimele
înregistrãri ale Îngerului nostru drag.
Versurile spuneau despre un mesaj
dureros, despre o dorinþã de
neîmplinit aici pe pãmânt, ca o
chemare adresatã cãtre ceruri,
Universului întreg: Cât am dat, tot aº
vrea sã dau / Cât am luat, tot mai
vreau sã iau/ Sã-nþeleg lumea cum e
ea / ªi vreau sã m-apropii de-o stea./
Viaþa e ca un cerc închis / Pân-acum
nu l-am deschis/ De trecut nu-mi pare
rãu / ªi stau ºi fac, tot ce vreau eu/
Dar nici azi, n-am atins nicio stea./

Cât aº vrea sã pot s-alerg mereu /
Drumul bun oricât de greu/ Numi pasã eu pot sã aºtept/Vreau sã
am steaua mea / Vreau sã ajung la
ea/ Vreau sã o pot avea / Cãci eu
n-am atins nicio stea./ Caii bat
praful pe poteci / Eu nu vreau, nu
vreau sã pleci,/ Ca licoarea prin
mine sã treci / Sã stai, sã faci tot
ce-þi doreºti/ ªi-apoi sã atingem o
stea./ Cât aº vrea sã pot s-aleg
mereu / Gândul bun din tot ce-i rãu/
Nu-mi pasã, eu pot sã aºtept./ Vreau
sã am steaua mea / Vreau sã fii
steaua mea/ Vreau sã ajungi la ea /
Cãci eu n-am atins nicio stea/ cãci
eu n-am atins nicio stea./ Sã nu-þi
pese ce-þi spun ei / Viaþa îþi dã chiar
tot ce vrei/ Dacã aº ºtii, poþi sã ºi
iei / Dar eu vreau / Vreau, vreau
sã am steaua mea/ Vreau sã ajung
la ea/ Vreau sã o pot avea/ Cãci eu
n-am atins nicio stea.
În anul 2007 a avut loc prima
ediþie a Festivalului Laura Stoica,
organizat de fratele acesteia,
Alexandru, care doreºte sã promoveze tinerele talente din România.
Acest festival se doreºte un tribut
pentru Laura Stoica.
Pentru noi, dascãli în al
teatrului meºteºug, Îngerul Laura
Stoica a fost, aºa cum prea bine
a ºi cântat: Un actor grãbit, careºi spune replica ºi-apoi a plecat
zâmbind;/Un actor grãbit, carea ºi uitat ce a rostit pe scenã;/
Un actor grãbit, care pleacã
imediat ce piesa a luat sfârºit,/
Bucuros cã rolul a fost uºor,
aleargã iar spre un alt decor.
Ea, minunata noastrã actriþã,
cântãreaþã ºi compozitoare a pornit
grãbitã spre Steaua care i-a fost
hãrãzitã... O clipã de omagiu, un
moment In Memoriam pentru un
Înger: Laura Stoica....
...Iar acum, ovaþiile ºi
aplauzele, vã rog! Le meritã cu
prisosinþã!
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Lacuri din Carpaþi

Destinaþii de vacanþã

Definiþia ºtiinþificã este scurtã ºi clarã: Un lac este o întindere mai mare de apã stãtãtoare
închisã între maluri, uneori cu scurgere la o mare sau la un râu, dar nefiind alimentatã
din sau conectatã cu apa oceanelor.
Dacã ar fi sã ne supunem ei ºi sã gândim lacurile noastre de munte doar ca întinderi
de apã stãtãtoare închisã între maluri, ar trebui sã uitãm cã aceste maluri se cheamã
Munþii Carpaþi ºi cã aceºti Munþi Carpaþi sunt scutul nostru tutelar, ori rostul nostru
de a fi aici, în jurul lor, la poalele lor sau pe culmile lor, dintotdeauna ºi pentru totdeauna.
Munþii noºtri aur poartãspune un cântec bãtrânesc, cu referire la bogãþia dinãuntru a
Carpaþilor. În rândurile care urmeazã am vrut sã schimbãm valoarea de comoarã folositã,
la propriu, în cântecul de demult ºi sã privim aurul în registru metaforic.
Aºadar nu comorile dinlãuntrul munþilor noºtri ne preocupã în rândurile urmãtoare,
ci comorile de la suprafaþã, cele de la întâlnirea culmilor împãdurite sau împietrite,
care prin zvârcolire de Pãmânt ori uitare de rost a pãdurilor ºi a gheþurilor de altãdatã
au fãcut sã rãsarã ochi de apã limpede, rãcoroasã ºi strãluminatã, parcã, de o putere
cereascã, chiar ºi atunci când Soarele stã ascuns.
Invitându-vã, aºadar, la o repede trecere peste o parte din lacurile munþilor noºtri,
vã invitãm nu numai la un minunat prilej de recreere în vacanþã, dar ºi la o întoarcere
spre sevele dintâi ale acestui pãmânt ºi ale istoriei sale.

Exemple de lacuri la munte

Lacul Albastru - Baia Sprie; Lacul Ana - Retezat; Lacul Avrig - Fãgãraº; Lacul Bâlea - Fãgãraº; Lacul
Bâtca Doamnei - Piatra Neamþ; Lacul Bolboci  Bucegi; Lacul Bucura - Retezat; Lacul Buda - Fãgãraº;
Lacul Buhui  Aninei, Lacul Glaciar Buhaescu - Rodnei; Lacul Capra - Fãgãraº; Lacul Cãlþun Fãgãraº; Lacul Doamnei - Fãgãraº; Lacul Dracului - Cheile Nerei; Lacul Florica - Retezat; Lacul
Gâlcescu - Pãrâng; Lacul Gilãu - Cluj; Lacul Iezer - Rodnei; Lacul Iezer-Ighiel - Trascãu; Lacul Izvorul
Muntelui - Bicaz; Lacul Lala Mare - Rodna; Lacul Lesu - Apuseni; Lacul Lia - Retezat; Lacul Mioarelor
- Fãgãraº; Lacul Ochiul Beiului - Cheile Nerei; Lacul Podul Giurgiului - Fãgãraº; Lacul Podragu 
Fãgãraº; Lacul Podragel  Fãgãraº; Lacul Scropoasa - Bucegi; Lacul Sfânta Ana - Tusnad; Lacul
Somesul Cald - Cluj; Lacul Tarniþa - Cluj; Lacul Taul Agãþat - Retezat; Lacul Taul Porþii - Retezat;
Lacul Tinovul Mohos  Tusnad; Siriu; Lacul Urlea- Fãrãraº; Lacul Valea lui Iovan - Valea Cernei; Lacul
Vidraru - Barajul Vidraru; Lacul Viorica - Retezat; Lacul Vulturilor - Lacul Zãnoagã  Retezat etc

Lacul Capra

Lacul Capra este un lac glaciar situat în mijlocul munþilor
Fãgãraº la 2241 de metri altitudine ºi doar 45 de minute
de mers pe unul dintre traseele turistice din Balea Lac, cu
o adâncime maximã de 11 m. Peisajele din jurul lacului,
vederea în ansamblu a munþilor Fãgãraº, traseul pe care
îl parcurgeþi, toate sunt de o frumuseþe rarã.
Obiective turistice: de la lac, în circa o orã se poate urca pe
vârful Vânãtoarea lui Buteanu, 2507 m, care vã va rãsplãti
efortul cu panorama Munþilor Fãgãraº, sau mai puteþi vizita:
cascada Balea, lacul Balea, aflat la o altitudine de 2034 m,
cabana Valea Sâmbetei.
Pentru cei care vor sã înnopteze existã cabane montane la
1520 m, la 1401 m, la 1234 m, la 1546 m ºi la 1550 m.

Lacul Bâlea

Lacul Bâlea este un lac glaciar situat la o altitudine
de 2040 m, în Munþii Fãgãraº, judeþul Sibiu.
Dimensiunile lacului sunt: 360 m în lungime,
suprafaþa de 46508 mp ºi adâncimea de 11,35 m.
Lacul Bâlea se aflã la circa 77 km de Sibiu, 68 km de
Fãgãraº ºi 85 km de la Curtea de Argeº. În timpul verii
se poate ajunge cu automobilul, pe Transfãgãrãºan, iar
în restul timpului cu telecabina, de la cabana Bâlea
Cascadã din apropierea cascadei Bâlea.
Cazare în zonã, la tarife - 2011, sezon (01.06-30.09):
loc în garsoniera: 175 lei/pers./noapte, loc în camerã
dublã: 148 lei/pers./noapte, pat suplimentar: 115 lei/
pers./noapte, camera single: 180 lei/pers./noapte

Lacul Cinciº
Lacul de acumulare Cinciº se gãseºte
în Munþii Poiana Ruscã, la circa 10
kilometri de municipiul Hunedoara,
într-o zonã de un pitoresc aparte, care
atrage mii de turiºti an de an. Când
nivelul apelor este scãzut, în coada
barajului se mai vãd încã ruinele
fostei biserici a satului Cinciº, atestatã
documentar încã din 1360, bisericã ce
a fost înghiþitã de ape. Satul, ce
dateazã încã din anul 1300, a fost
strãmutat în 1962, când apele Lacului
Cinciº au acoperit vechea vatrã, sat în
care se gãsea ºi biserica. Se spune cã
numele acestui sat se trage de la cei
cinci inºi care au întemeiat
aºezarea, fãcându-ºi aici cinci case.
Se mai spune cã cei cinci întemeietori
(bunicul, fiul ºi trei nepoþi) erau
luptãtori viteji, care l-au salvat pe
împãratul lor din prinsoarea turcilor,
într-o luptã datã la locul numit astãzi
Poiana Turcului. Drept urmare, ei au
primit ca rãsplatã plaiul Cinciº.
Recunoscut ca zonã de agrement
cãutatã de turiºti, mai ales pe
perioada verii, Lacul Cinciº
ascunde însã ºi numeroase
legende ºi poveºti, spuse de
localnici cu patimã, în caz cã veþi
intra în vorbã cu ei. Misterios,
acest lac de acumulare te
cucereºte iremediabil. Fie cã vrei
sã te scalzi ºi sã te bronzezi, fie cã
vrei sã pescuieºti sau pur ºi
simplu sã leneveºti în naturã,
Lacul Cinciº este un loc ideal.
Tarifele la pensiunile din zonã
oscileazã între 68 lei/camera/zi
(2 stele) ºi 170 lei/camera/zi (3 stele).

Lacul Bicaz

Lacul de acumulare Izvorul Muntelui,
cunoscut ºi sub numele de Lacul Bicaz,
este amenajat pe râurile interioare ale
þãrii. Situat pe cursul superior al rãului
Bistriþa, lacul s-a format ca urmare a
construirii barajului hidroenergetic cu
acelaºi nume.
Suprafaþa lacului variazã funcþie de
regimul de exploatare, fiind maximã
când pânza de apã se ridicã pânã la
cota maximã a barajului, situatã la
516 m altitudine ºi minimã (cca.
17 kmp) când aceasta coboarã pânã la
nivelul gurii de intrare a apei în canalul
de aducþiune, situat la 434 m altitudine.
Perimetrul mediu al lacului este de
aproximativ 71 km.
Obiective turistice: mãnãstirile din
judeþul Neamþ (Agapia, Vãratec,
Pângaraþi, Mãnãstirea Neamþului);
Cetatea Neamþului din oraºul Târgu
Neamþ; Casa memorialã Ion Creangã,
din Humulesti; lacul de acumulare
Izvorul Muntelui, Bicaz; Cheile
Bicazului ºi Lacul Roºu.
Cazare, la pensiuni turistice, camerã
dublã, cu baie - 80 lei/zi; camerã
dublã twin, fãrã baie - 70 lei/zi

Lacul Vidraru

Barajul Vidraru a fost ridicat în anii
60 pe râul Argeº, lângã versanþii
munþilor Pleaºã (unde se gãseºte
statuia lui Prometeu cu fulgerul în
mânã) ºi Vidraru.
Construcþia Barajului Vidraru a
durat mai bine de cinci ani, timp în
care s-au turnat sute de mii de mc de
beton, pentru finalizarea acestuia, ºi
au fost excavate peste 1,7 milioane
mc de rocã pentru a elibera locul.
Datoritã barajului a luat naºtere ºi
lacul de acumulare Vidraru.
În apropiere de barajul Vidraru se
gãsesc Curtea de Argeº ºi Cetatea
Poienari, Balea Lac.

Lacul Dracului

Lacul Roºu

Lacul Roºu din judeþul Harghita
este un baraj natural aflat la o
altitudine de 980m, într-o micã
depresiune montanã. Existã o
legendã despre modul de formare a
Lacului Roºu. O fatã, Estela, care trãia
în aceste locuri, s-a îndrãgostit de un
flãcãu brav, puternic, care a cerut-o de
nevastã, dar nu au apucat sã se
cãsãtoreascã deoarece bãiatul a fost
luat în armatã. Într-o duminicã, fata
rãmasã singurã a fost zãritã de un
tâlhar, care a rãpit-o, a dus-o în munþi
promiþându-i mult aur dacã o sã-l
îndrãgeascã. Când tâlharul a dorit sã
se cãsãtoreascã cu Estela, chiar ºi cu
forþa, aceasta a implorat stâncile ºi
munþii sã o ajute, astfel a început sã
plouã torenþial, iar toatã apa strânsã de
prin vãi s-a adunat acolo ºi a format
Lacul Roºu.

Obiective turistice: circuitul
Lacului Roºu (durata 1 1/2 orã,
marcaj - cruce roºie); Cheile
Bicazului (durata 3 - 3 1/2 ore dusîntors, fãrã marcaj, pe DN 12C);
Vârful Suhardu Mic (durata 2-3 ore
dus-întors, diferenþa de nivel 370 m,
marcaj - triunghi albastru); Vârful
Suhardu Mare (durata 3 ore dusîntors, diferenþa de nivel 524 m,
marcaj - triunghi albastru pânã la
ªeaua Suhardului, mai departe fãrã
marcaj); Vârful Ucigaºu (durata
3 ore dus-întors, diferenþa de nivel
401 m, marcaj - banda galbenã ºi
triunghi roºu).
Cazare Lacul Roºu: hotelurile
din zonã practicã tarife, 1ianuarie
- 15 iunie, 1 octombrie - 30
noiembrie,camerã single: 100 lei/zi,
camerã dublã: 160 lei/zi, camerã
triplã: 230 lei/zi, camerã cu patru
locuri: 260 lei/zi

Lacul Iezer

Lacul Sfânta Ana

Lacul Petrimanu

Lacul Petrimanu este un lac de acumulare, în munþii Cãpãþânii, judeþul
Vâlcea. Se poate ajunge destul de uºor din Polovragi sau Voineasa. Lacul
este renumit pentru pãstrãvul pe care îl puteþi prinde, dar ºi pentru
altidudinea la care se aflã - peste 1000 m, oferind peisaje foarte frumoase.
Turiºtii pot opta pentru diferite drumeþii în jurul lacului Petrimanu;
în perioada 10-25 iunie este înflorit bujorul de munte.
Zona este destul de izolatã, regãsindu-se aici o mare varietate de specii
de animale: ursul brun, cerbul, capra neagrã, mistreþul, veveriþele.
Lacul se aflã la distanþa de 35 km de Râmnicu Vâlcea, 68 km de
Sibiu, 13 km de Voineasa.
Accesul în aceastã zonã deosebit de pitoreascã se face prin douã cãi:
Râmnicu Vâlcea, Brezoi, Ciunget, cabana Petrimanu - drum asfaltat pânã
la cabanã, sau Râmnicu Vâlcea, Polovragi, Cheile Oltetului, cabana
Petrimanu - drum forestier din chei ºi pânã la cabanã.
Cazarea în zonã, începând cu 20 lei/pers, în camere de douã - patru persoane.
Lacul Sfânta Ana este singurul
lac de origine vulcanicã din
România, situat la o altitudine de
946 metri în masivul Ciumatul
Mare, aproape de Tuºnad. Lacul a
luat naºtere pe fundul craterului
unui vulcan stins, denumit Ciumatu,
din masivul vulcanic Puciosu.
Zona aceasta a fost declaratã
rezervaþie naturalã. Lângã lac se afla
mlaºtina Mohos, deosebit de frumoasã,
dar ºi periculoasã, care poate fi vizitatã
numai cu ajutorul unui ghid. Existã
douã rute de acces cãtre lac: pornind
din localitatea Bixad, judeþul Covasna,
sau prin Târgu Secuiesc-Turia 
Balvanyos - Sfânta Ana.

Lacul este considerat cel mai
curat din România, dar ºi din lume,
datoritã apei distilate, care însã nu este
potabilã, din lipsa sãrurilor minerale
(mineralizarea fiind de 0,002%).
Legendele Lacului Sfânta Ana:
Lacul ºi-a cãpãtat numele datoritã
legendelor locale. Prima legendã face
referire la o tânãrã, Ana, care, obligatã
de pãrinþi sã se mãrite din interes, a
fugit în seara nunþii ºi s-a aruncat în
acest lac, dispãrând cu totul.
A doua face referire la
rivalitatea dintre doi fraþi: cel care
locuia în cetatea de pe acest loc a
vrut sã-i demonstreze celuilalt cã
are o caleaºcã mai impozantã ºi, ca

Lacul Bolboci

sã ajungã la el, a înhãmat mai multe
fecioare din popor la caleaºcã.
Acestea nu au putut sã se
urneascã din loc din cauza greutãþii,
motiv pentru care bãrbatul a început
sã le biciuiascã cu furie. Una dintre
fete, Ana, s-a rugat ºi l-a blestemat,
iar ruga ei s-a împlinit. Imediat s-a
pornit o furtunã puternicã, cu
fulgere ºi tunete, cutremure, iar
cetatea ºi fratele tiran s-au
scufundat în flãcãri. În locul cetãþii,
lacrimile fetelor au format un lac
albastru ºi liniºtit.
Cazare la Lacul Sf Ana: cabanã
cu camere cu douã, trei ºi patru
paturi, de la 30 lei/persoanã.

Lacul Bolboci este un lac artificial construit din anrocamente - piatra
provenitã din cariera de pe Podul cu Florile - muntele Zãnoaga din
Masivul Bucegi. Lacul Bolboci are un volum util de 13 milioane metri
cubi.Deºi artificial, lacul este foarte frumos. Încadrat de un peisaj
mirific, el este format de apele Ialomiþei, blocate la circa trei kilometri
în aval de un baraj. Mai este alimentat dinspre nord-vest, de apele Vãii
Tãtarului, Vãii lui Mircea ºi Vãii Bolboci, iar, dinspre est, de cele din
Valea Nucetului. Pentru a strãbate segmentul de traseu Cheile Tãtarul
Mare - Cabana Bolboci trebuie fãcutã în prealabil o apreciere vizualã a
nivelului lacului. Pe malul drept, traseul este mai pitoresc, dar la debite
mari trebuie þinut cont de faptul cã afluenþii dinspre nord-vest devin, la
rândul lor, lacuri ºi trebuie ocoliþi în întregime (cu excepþia Vãii
Tãtarului peste care este pod) prin capetele din amonte.
Ca alternativã, însã, existã un drum forestier mai la altitudine,
ocolitor, mai lung, prin pãdure.
Lacul Bolboci este situat într-un loc de o mare frumuseþe ºi nu foarte
cunoscut, apa lacului fiind foarte rece chiar ºi vara.
În zonã se poate ajunge pe douã cãi: din oraºul Târgoviºte, prin
Moroeni ºi Scropoasa, sau din staþiunea Sinaia; sunt opt km din centrul
oraºului. Se pot face ºi pe jos, sau se poate merge, mai întâi,
cu telecabina, pânã la cota 2000.
Cazarea în zonã, 25-40 lei / loc, în funcþie de perioadã ºi de numãrul de nopþi.

Lacul Dracului face parte din
apele carstice de pe teritoriul României
ºi este situat în Munþii Locvei, la
începutul Cheilor Nerei, în judeþul
Caraº-Severin.
Iniþial, cursul acestui lac a fost
subteran, însã tavanul peºterii pe
sub care trecea - Peºtera de la Lacul
Dracului - s-a prãbuºit, lãsând sã
iasã la lumina zilei frumoasele ºi
schimbãtoarele nuanþe albastreverzui ale apei.
Lacul Dracului are o formã
ovoidalã, o adâncime maximã de 12 m
ºi este inclus în Parcul Naþional
Cheile Nerei - Beusniþa.
Lacul s-a alimentat prin fisurile
carstice din ploi ºi din apele Nerei,
strãjuind una dintre intrãrile în

Peºtera Lacul Dracului. Aceastã
cavitate deþine o galerie lungã de
aproximativ 70 m ºi este lipsitã de
formaþiuni speologice.
Apele lacului au fost cercetate
de scafandrii speologi în 1981,
descoperindu-se pe fundul lacului
o galerie scufundatã, ce parcurgea
un traseu prin masivul fisurat, ieºind
apoi la suprafaþa apei într-o salã.
Speologii au constat aici prezenþa
unor trunchiuri de arbori ºi a
spongierilor de apã dulce.
Una dintre legendele legate de
numele lacului spune cã un bãtrân
l-a pãcãlit ºi a râs de însuºi necuratul,
iar acesta s-a rãzbunat aruncându-l
pe moº în apele acestui lac.
Cazare, la pensiuni turistice din
apropiere cu tarife între 70 ºi 80 lei/
zi/camerã.

Lacul Lala Mare

Lacul Iezer este un lac glaciar. Este localizat în munþii Rodnei, sub
vârful Pietrosu, la o altitudine de 1.825 m. Are suprafaþa de 3450 mp,
adâncimea maximã de 2,5 m ºi lungimea de 84 m. Face parte din rezervaþia
naturalã Pietrosu Mare. Lângã lac se gãseºte staþia meteo Pietrosu.
Din Borºa, spre Pietrosul Rodnei (2303 m) ºi creasta principalã a
Munþilor Rodnei, pornesc numeroase trasee turistice marcate: Borºa
(centru) - Valea Pietroasã - Piciorul Moºului - Staþia meteo Iezer - Lacul
Iezer (1786 m) - Zãnoagã Iezerului - Vârful Pietrosu; marcaj: banda
albastrã, durata: 4-5 ore; Borºa Fântâna - Cascada Cailor - Poiana Stiol
(1572 m) - Pasul Prislop (1416 m); marcaj: triunghi roºu, durata: 4-5 ore;
este necesar un permis de acces care trebuie solicitat înainte de a intra pe
teritoriul Rezervaþiei; Borºa (Poiana) - Valea Negoiescu - cãldarea
Negoiescului Mare - Valea Cimpoiasa - ªaua Galatului (1882 m); marcaj:
triunghi albastru, durata 5-6 ore.

Lacul Vulturilor

Lacul Vulturilor sau Lacul fãrã fund
sunt numele aceluiaºi lac situat în
judeþul Buzãu, în imediata
apropiere de barajul Siriu ºi ruinele
fostei staþiuni balneare Bãile Siriu.
Se afla în Munþii Siriului, pe
versantul Malaia, la o altitudine de
1.420 metri. Este o zonã sãlbaticã,
puþin cunoscutã de turiºti, de aceea
vã recomandãm sã mergeþi dinspre
Buzãu, pe la Întorsura Buzãului, pe
ºoseaua care duce cãtre Braºov.
Odatã ajunºi în Valea Neagrã,

trebuie sã lãsaþi maºinile ºi sã urmaþi
un traseu de aproximativ trei ore.
Legende: cele douã nume se trag
din douã legende; una dintre ele era
despre vulturii care veneau aici sã
bea apã pentru a întineri, iar cea dea
doua spune cã un cioban ºi-a
aruncat bâta în apã lacului ºi, dupã
un an de zile, a gãsit-o în Dunãre.
Zona Lacului fãrã fund este printre
puþinele locuri din România în care
puteþi vedea capre negre.
Cazare, la preþuri cuprinse între
65 ºi 85 lei /camera/noapte.

Lacul Lala Mare este un lac glaciar ºi este localizat în munþii Rodnei
sub vârful Ineu, la o altitudine de 1815 m. Face parte din rezervaþia naturalã
Ineu-Lala. Este cel mai extins lac glaciar din Munþii Rodnei, având suprafaþa
de 5637,5 mp. Lacul glaciar Lala, din munþii Rodnei, este mult mai puþin
cunoscut decât fratele sãu din Munþii Fãgãraº, Balea Lac. Cei care reuºesc
sã ajungã aici nu vor regreta nici un moment, pentru cã peisajul este de vis.
Turiºtii care vor sã meargã ºi sã ajungã la Lacul Lala Mare trebuie sã
treacã de calvarul ºoselelor în lucru. Traseul spre Lacul Lala pleacã de la
drumul care leagã Bucovina de Maramureº. De undeva de lângã râul Bistriþa
se deschide un drum forestier, care poate fi parcurs cu maºina pe o distanþã
de ºase km. La finalul acestui drum, începe traseul la pas. Pentru început,
poteca urcã liniºtit spre vârf. La jumãtatea distanþei este pusã la încercare
ºi rezistenþa la efort. Stâncile ºi jnepeniºul fac traseul ceva mai dificil, dar
apa care curge din lacul glaciar Lala Mare, aflat la cota 1815m, creeazã o
imagine idilicã. Dupã circa douã ore ºi jumãtate de mers pe jos, se ajunge
la destinaþie. În afara lacului glaciar, în care se afla pãstrãvi, turiºtii pot
admira rododendronul, o floare rarã de o frumuseþe aparte. Ceva mai sus
de Lacul Lala Mare se afla Lala Micã, cu o adâncime de numai jumãtate
de metru. Cine îºi doreºte sã ajungã ºi mai sus poate continua traseul pânã
în vârful Ineu, aflat la circa 2.300m de nivelul mãrii. Este un traseu pe care
turiºtii îl ocolesc de obicei pentru cã în vârf nu existã cabane, iar accesul
nu este posibil cu autovehiculele, nici mãcar cele de teren. Totuºi, cei care
ajung sã vadã o datã lacul glaciar Lala revin aici, într-o adevãratã oazã de
liniºte ºi verdeaþa. ªi nu uitaþi cã mai existã ºi corturi!
Ca loc de cazare se pot alege pensiunile din zonã, care practicã tarife
între 70 ºi 80 lei/camera.

Lacul Zãnoaga
Lacul Zãnoaga este aºezat în cãldarea
glaciarã a Judelui, pe versantul sudic
al muntelui Sesele, în Parcul Naþional
Retezat, la altitudinea de 2010 m. Este
cel mai adânc lac glaciar din România,
29 metri, ºi cu cel mai mare volum de
apã. Lacul Zãnoaga a fost populat cu
pãstrãvi indigen, curcubeu ºi puieþi de
coregon. Pescuitul este admis în
intervalul 1 mai - 14 septembrie.

Cãi de acces: de la Gura Zlata, prin
Cioaca Aradesului - ºaua lacului
Zãnoaga, sau de la Gura Apei prin
Vârful Zlata, ªaua lacului, patru ore
de mers; de la Lacul Bucura se fac
trei ore prin Poarta Bucurii.
Cazare, la pensiuni turistice din
apropiere, cu tarife între 70 ºi 80 lei/
zi/camera.
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