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Pas important în comunicare. Informaþii despre

ADMITEREA LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET PE iTUNES
Zed Digital, divizia de digital din cadrul Zenith Media România, a
finalizat execuþia aplicaþiei Universitaria, conceputã pentru a permite
accesarea rapidã a informaþiilor relevante privind admiterea în cadrul
facultãþilor de la Universitatea Spiru Haret.
Aplicaþia este disponibilã gratuit pe iTunes ºi este compatibilã iPhone
ºi iPod Touch. Cu ajutorul aplicaþiei, candidaþii pot cãuta informaþii în
funcþie de specializare, oraº sau nivelul taxelor, iar rezultatele pot fi salvate
în secþiunea Favorite. De asemenea, aceºtia pot citi ultimele ºtiri oferite
de Universitatea Spiru Haret.
Prin lansarea acestei aplicaþii, oferim studenþilor noºtri, conectaþi la
mijloacele de informare moderne, o cale de acces rapidã ºi potrivitã stilului
lor de viaþã la informaþiile utile legate de serviciile universitare pe care le
oferim, demonstrând ca accesul la tehnologiile actuale este o preocupare
permanentã a Universitãþii Spiru Haret, declarã lector univ. dr. Ioana
Voloacã (Universitatea Spiru Haret).
Ne bucurã cã Spiru Haret face alãturi de noi acest pas important în
comunicare. Atunci când un brand lanseazã o aplicaþie, acesta devine
trendsetter, standardsetter & servicesetter, a afirmat Laurenþiu Mitrea (Senior
Digital Executive, Content & Social Media Coordinator, Zed Digital).
În acest moment, aplicaþia este pe locul al doilea în topul celor mai
descãrcate aplicaþii gratuite din categoria Education în România.

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

OFERTA EDUCAÞIONALÃ
a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul de învãþãmânt 2011-2012
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 1  30 septembrie

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE ESTE DE 80 LEI
Taxele de ºcolarizare  în lei  pot fi achitate în trei rate
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* Taxa pentru forma de învãþãmânt FR include contravaloarea cursurilor ºi materialelor didactice tipãrite

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, CâmpulungMuscel  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

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

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







Universitatea Spiru Haret are acreditate urmãtoarele
PROGRAME DE MASTERAT
FACULTATEA DE LITERE, Bucureºti  Limbã ºi literaturã. Limbã ºi literaturã românã.
Modernizare ºi modernitate  Modernitatea în literatura europeanã  Traducerea în domenii
specializate  Gramaticã, Gen ºi discurs în studiul limbilor moderne (Teoria ºi practica discursivã)
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE, Bucureºti  Management organizaþional
ºi al resurselor umane  Psihosociologia familiei: intervenþie ºi asistenþã socialã  Politici sociale
ºi integrare europeanã  Psihosociologie judiciarã ºi victimologie  Psihologie clinicã ºi intervenþie
psihologicã  Intervenþii fundamentale în dezvoltarea personalã ºi psihoterapie
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Bucureºti  Contabilitatea
agenþilor economici ºi a instituþiilor publice  Contabilitate  Sisteme Informaþionale Contabile
 Contabilitatea, control financiar ºi expertiza contabilã  Contabilitate  Auditarea sistemelor
informatice financiar-contabile  Contabilitate  Audit financiar contabil
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, Bucureºti  Analiza ºi expertiza riscurilor de mediu Organizarea
ºi gestionarea activitãþii de turism  Cercetãri avansate în geografie ºi didactica geografiei
FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE, Bucureºti
 România în istoria relaþiilor internaþionale  Istoria civilizaþiei româneºti în contextul european
 Politici, doctrine ºi sisteme de securitate integrate  Om, culturã, societate în gândirea
contemporanã  Comunicare interculturalã ºi cultura europeanã
FACULTATEA DE JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, Bucureºti
 Mass-media ºi comunicare  Relaþii publice ºi publicitate
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti  Educaþie fizicã ºi antrenament
sportiv  Kinetoterapie în afecþiunile locomotorii  Educaþie fizicã ºi managementul activitãþilor
ºi structurilor sportive  Kinetoterapia în recuperarea afecþiunilor cerebro-vasculare
FACULTATEA DE MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE,
Bucureºti  Marketing ºi relaþii publice în afaceri  Managementul ºi marketingul operaþiunilor
logistice  Managementul ºi marketingul serviciilor  Marketing ºi management turistic  Metode
ºi tehnici în managementul ºi marketingul integrãrii europene
FACULTATEA DE MATEMATICÃ  INFORMATICÃ, Bucureºti  Matematici aplicate în
economie  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice  Protecþia informaþiilor în
reþele de calculatoare
FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti  Bãnci ºi pieþe financiare  Finanþe publice
ºi fiscalitate în context european  Managementul ºi Finanþarea Proiectelor Publice ºi Private
 Marketingul ºi managementul activitãþilor financiar bancare
FACULTATEA DE ARTE, Bucureºti  Artã teatralã  Artã muzicalã
FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE, Câmpulung Muscel  Contabilitate ºi
managementul afacerilor
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Constanþa  Contabilitate,
expertizã ºi audit Managementul financiar-contabil al administraþiei publice
FACULTATEA DE MANAGEMENT, Braºov  Dimensiunea europeanã a managementului
organizaþiei  Managementul strategic al organizaþiei în economia bazatã pe cunoaºtere
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Craiova  Auditul intern în
sistemul public ºi privat  Contabilitatea ºi administrarea afacerilor
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov  Consiliere educaþionalã
 Strategii avansate în educaþia copilului Consiliere psihologicã ºi psihoterapie de grup
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov  Studii europene
de Administraþie Publicã  Administraþia, dreptul, managementul serviciilor publice ºi protecþia
mediului  Managementul administraþiei publice
FACULTATEA DE DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti  ªtiinþe penale 
Drept constituþional ºi instituþii politice  Dreptul Uniunii Europene  Dreptul european al afacerilor

Perioada de admitere continuã. Profesorii care fac parte din comisiile
de admitere sunt pregãtiþi sã îi întâmpine pe tinerii care vor sã se înscrie
la facultate. Tot ceea ce trebuie sã facã potenþialii studenþi este sã se
prezinte ºi sã fie deschiºi pentru interviu. Iar cei care doresc sã se înscrie
la Facultatea de Arhitecturã, sau Facultatea de Litere, specializãrile care
includ o limbã strãinã trebuie sã se pregãteascã pentru testul de aptitudini.
Tânãra susþine testul de aptitudini pentru înscrierea la Facultatea de
Arhitecturã. Un alt candidat îºi aºteaptã rândul.
Sperãm cã, odatã închis sezonul estival, numãrul celor care vor sã se
înscrie la facultate se va mãri.

Corina GHIGA; foto: Mihãiþã ENACHE
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Universitatea
Spiru Haret,
partener instituþional
la lansarea
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IC&T Innovation
Hub în Bazinul
Mãrii Negre 
Regiunea Dunãrii
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Bucureºtiul,
pentru a treia oarã,
un adevãrat
Cartier de Varã
Haretiºti pe scena Cartierului de Varã

Crucea de Merit
în Ordin de Comandor
al Republicii Polone
pentru Bogdan Aurescu
Ambasada Republicii
Polone la Bucureºti a
anunþat cã în data de
26 august 2011, Ambasadorul Extraordinar ºi
Plenipotenþiar al Republicii
Polone la Bucureºti Excelenþa Sa domnul Marek
Szczygie³ - i-a conferit
Crucea de Merit în Ordin de
Comandor al Republicii
Polone Secretarului de Stat
în Ministerul Afacerilor
Externe al României,
Bogdan Aurescu.
Decorarea este urmarea recunoaºterii de cãtre Preºedintele
Republicii Polone a excepþionalului aport al domnului Aurescu la
dezvoltarea relaþiilor bilaterale, mai ales la implicarea sa în semnarea
în anul 2009 a Parteneriatului Strategic dintre Polonia ºi România.
Parteneriatul Strategic reprezintã o deosebit de intensivã colaborare,
direcþionatã spre promovarea unor proiecte politice ºi economice
comune, ca ºi spre realizarea unor scopuri comune, mai întâi de
toate la Forumul Uniunii Europene, în cadrul politicii de securitate
ºi în contextual relaþiilor cu partenerii de la Est.
Mulþumitã angajãrii ºi eforturilor diplomatice ale domnului
Bogdan Aurescu contactele polono-române au atins în ultimii
ani un nivel ºi o intensitate excepþionale.
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LUCIAN BLAGA DESPRE CRITICA
LITERARÃ ROMÂNEASCÃ

contribuþie ineditã tipãritã numai în limba polonã
 ODiplomatul
Lucian Blaga  model de comportare civicã ºi diplomaticã


Consemnam în 2010 în presa literarã
centralã un text inedit publicat de autorul
Mirabilei sãmânþe în presa polonezã,
redactat în perioada celor zece luni cât a
funcþionat ca ataºat de presã pe meleaguri
vistulane, în anii 1926-1927. Subliniam
faptul cã, încã de la sosirea sa la Varºovia,
la începutul lunii noiembrie 1926, are
prilejul de a reprezenta România la
dezvelirea Monumentului lui Frederic
Chopin în Parcul Lazienki, operã de artã
care a devenit de-a lungul anilor simbol al
culturii poloneze, realizatã de sculptorul
Waclaw Szymanowski. A fost un prilej
fericit pentru scriitorul ºi diplomatul român
de a-i cunoaºte pe unii din confraþii sãi din
lumea scriitoriceascã polonezã, cât ºi din
domeniul presei. Printre aceºtia, pe scriitorul
polonez în vogã, Juliusz Kaden
Bandrowski, ºeful secþiei de literaturã de la
Gazeta Polska, cel care i-a solicitat texte
despre cultura românã pentru ziarul de mare
tiraj de atunci Glos Prawdy. Chiar la
începutul anului 1927, pentru a mai diminua
ºi din impactul unor articole denigratoare
la adresa României, Lucian Blaga se va
folosi de cunoºtinþele fãcute ºi va însera în
paginile ziarului propus de Kaden

Bandrowski un grupaj de ºtiri despre cultura
româneascã, urmat de eseul despre Poezia
româneascã actualã  Octavian Goga,
Tudor Arghezi, G. Bacovia ºi cei mai tineri.
Grupajul respectiv, publicat la 7
ianuarie, în Glos Prawdy, aducea ºi unele
informaþii, sub titlul: Scrieri româneºti *
despre O lege remarcabilã * despre un Poet
ministru * sau despre receptarea romanului
în vogã pe plan european, cunoscut pentru
primirea premiului Nobel în 1924  aºadar
despre: Þãranii în România. Întreg
grupajul a fost redactat de Blaga, tematica
fiind destul de variatã, dupã cum se vede.
Reþine autorul datele legate de proiectul de
lege emis de Ministerul Artelor ºi Cultelor,
referitoare la înfiinþarea obligatorie a
bibliotecilor comunale în România, cu
precizarea cã acestea vor aduce foloase
incomensurabile educative pentru popor,
soluþionându-se, totodatã, o seamã de
chestiuni editoriale pentru scriitori. Aspectul
respectiv interesa direct ºi autoritãþile
poloneze, pe creatorii din aceastã þarã.

Nicolae MAREª
(Continuare în pag. 3)

Istoria trãitã

ROMÂNIA ªI CRIZA RACHETELOR DIN EUROPA (1983)
Mitea, consilier prezidenþal pentru presã, grupul de la Varºovia: Comitetul Politic Consultativ,
pentru redactarea documentelor condus de Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii ºi Comitetul
Constantin Oancea, adjunct al ministrului Miniºtrilor afacerilor Externe. Delegaþia
afacerilor externe. De asemenea, delegaþiei i s- sovieticã a fost condusã de Iuri Andropov,
Datoritã situaþiei politico-militare a alãturat inginerul Cornel Pânzaru, ambasadorul succesorul lui Leonid Brejnev. Consfãtuirea
încordate, care se crease în Europa din cauza
instalãrii în unele þãri membre ale N.A.T.O. a
Consfãtuirea ordinarã a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varºovia,
rachetelor americane cu razã medie de acþiune
Praga, ianuarie 1983
cu încãrcãturi nucleare, activitãþile în cadrul
Tratatului de la Varºovia, în anul 1983, au
cunoscut o mare intensitate.
Comitetul Politic Consultativ al
Tratatului de la Varºovia dezbate în
Consfãtuirea sa de la Praga din ianuarie
1983 problema amplasãrii rachetelor
americane cu razã medie de acþiune în
Europa ºi mãsurile de rãspuns propuse de
sovietici. În zilele de 4 ºi 5 ianuarie 1983, a
avut loc, la Praga, întrunirea Comitetului
Politic Consultativ, organul suprem,
decizional al Tratatului de la Varºovia. Pentru
aceastã consfãtuire, din delegaþia românã,
condusã de Nicolae Ceauºescu, au fãcut parte:
Constantin Dãscãlescu, primul-ministru, Miu
Dobrescu, secretar al C.C. al P.C.R. pentru
relaþii externe, ªtefan Andrei, ministrul României în Cehoslovacia. Având în vedere a fost deschisã de gazdã, Gustav Husac, iar
afacerilor externe ºi general-colonel componenþa delegaþiilor, se poate desprinde cu lucrãrile acesteia au fost prezidate succesiv
Constantin Olteanu, ministrul apãrãrii uºurinþã concluzia cã la o astfel de consfãtuire de Wojeich Jaruzelski, Nicolae Ceauºescu ºi
naþionale. Au mai fost prezenþi Constantin participau, de fapt, trei structuri ale Tratatului Iuri Andropov.
(Continuare în pag. 4)

General-colonel(rtr) dr.
Constantin OLTEANU*
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

 conf. univ. dr. Nicolae PAVEL

Student: Vã rugãm sã faceþi necesarele precizãri terminologice
ºi conceptuale privind fundamentele puterii executive ºi
administraþiei publice în sistemul constituþional românesc.
Profesor: Pentru început, respectiv, legislativã, executivã ºi

referinþe constituþionale privind
puterea executivã ºi administraþia
publicã: din analiza sistematicã a
dispoziþiilor
constituþionale
cuprinse în art. (61)  art. (134) ale
Titlului III, din Constituþia
României, republicatã, Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
767 din 31 octombrie 2003,
intitulat Autoritãþile publice,
coroborate
cu
dispoziþiile
constituþionale cuprinse în art. (1)
alin. (4) al Titlului I, intitulat
Principii generale, rezultã cã Titlul
III nominalizeazã cele trei puteri
fundamentale ale statului român,

judecãtoreascã. Dacã Parlamentul ºi
Autoritatea judecãtoreascã sunt
nominalizate expressis verbis, rezultã
cã puterea executivã este formatã din
preºedinte, guvern ºi administraþia
publicã cu cele douã componente ale
sale administraþia publicã centralã de
specialitate ºi administraþia publicã
localã. Constituþia României,
republicatã dupã revizuire, a menþinut
din Constituþia României, din anul
1991, Capitolul V, consacrat explicit
administraþiei publice, ºi stabileºte
autoritãþile publice ce exercitã
exclusiv atribuþii de naturã
administrativã.

Student: Existã principii constituþionale distincte privind
Administraþia Publicã ºi în constituþiile altor state membre ale
Uniunii Europene?
Profesor: În dreptul comparat, principii constituþionale distincte

privind Administraþia Publicã sunt consacrate ºi în constituþiile altor state
membre ale Uniunii Europene. De exemplu, reþinem reglementãrile
constituþionale stabilite de Titlul IV din Constituþia Spaniei, intitulat
Guvernul ºi Administraþia (La Constitution Espagnole, Publicaciones
del Congreso de los Diputados, Imprime Rivadeneyra S. A., Madrid, 1989,
p. 55), ºi reglementãrile constituþionale stabilite de Titlul III al Pãrþii a IIa din Constituþia Republicii Italiene, intitulat Guvernul, structurat pe trei
secþiuni: Secþiunea I-a, stabileºte regulile constituþionale privind Consiliul
de Miniºtri, Secþiunea a II-a stabileºte regulile constituþionale privind
administraþia publicã (Constitution de la République Italienne, Camera del
Deputati, Servizio informazione parlementare e relazione esterne, Roma,
1990, p. 216) ºi Secþiunea a III-a stabileºte regulile constituþionale privind
organele auxiliare.

Student: Care este conþinutul capitolului Administraþia publicã
din Constituþia României?
De asemenea, Legea de revizuire
Profesor: Referitor la

conþinutul normativ al Capitolului
V, din Titlul III, al Constituþiei
României, republicatã, intitulat
Administraþia publicã, reþinem
douã aspecte esenþiale. Prima
Secþiune stabileºte Autoritãþile
publice centrale de specialitate
organizate la nivel statal care
desfãºoarã o activitate publicã de
interes naþional, inclusiv Forþele
armate ºi Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii, iar a doua Secþiune
stabileºte Autoritãþile administraþiei
publice locale, organizate în cadrul
judeþelor, oraºelor ºi comunelor,
care
funcþioneazã
potrivit
principiului autonomiei locale, fiind
alese de cetãþeni, precum ºi
Autoritãþile statale numite de
Guvern sau de ministere, care
funcþioneazã pe baza principiilor
descentralizãrii ºi deconcentrãrii
serviciilor publice.

a Constituþiei întãreºte soluþia unui
Executiv bicefal, cu un Preºedinte al
României implicat direct în
guvernare, doar în câteva domenii de
activitate (politicã externã, apãrarea
þãrii ºi ordinea publicã), ºi cu un
Guvern care apare ca fiind
autoritatea esenþialã de naturã
politicã a Executivului. Din
articolele Constituþiei României
consacrate Preºedintelui României
ºi, respectiv, Guvernului, rezultã cã
ºi aceste autoritãþi publice emit, pe
lângã acte de guvernare specifice
sferei executivului, ºi acte
administrative, realizând ºi
administraþia statalã, ca dimensiune
a administraþiei publice, dupã cum
se poate constata ºi din lucrarea
aparþinând lui Mihai Constantinescu,
Antonie Iorgovan. Ioan Muraru,
Elena Simina Tãnãsescu, Constituþia
României, revizuitã, comentarii ºi
explicaþii, All Beck, Bucureºti, 2004,
p. 157 ºi p. 230.)

Student: Ce se înþelege, deci, prin administraþie publicã?
Profesor: Având în vedere rolul Guvernului, precum ºi locul ºi

dispoziþiile constituþionale ale art. 102
alin. (1), (Constituþia României,
republicatã, Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 767 din 31
octombrie 2003, art. 102 alin. (1).
Guvernul, potrivit programului sãu de
guvernare acceptat de Parlament,
asigurã realizarea politicii interne ºi
externe a þãrii ºi exercitã conducerea
generalã a administraþiei publice.)
teza finalã, potrivit cãrora Guvernul
exercitã conducerea generalã a
administraþiei publice, în cuprinsul
studiului de faþã vom analiza locul ºi

rolul Administraþiei publice cu cele
douã componente ale sale
Administraþia publicã centralã de
specialitate ºi Administraþia publicã
localã, în sistemul constituþional
românesc. Faþã de cele menþionate
mai sus, rezultã cã prin noþiunea de
administraþie publicã, definitã lato
senso, vom înþelege autoritatea sau
ansamblul de autoritãþi publice care
exercitã o funcþie executivã ºi care
constã în organizarea executãrii ºi
executarea în concret a legii în
domeniul specific al activitãþii statale.

FUNDAMENTELE PUTERII EXECUTIVE ªI ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
ÎN SISTEMUL CONSTITUÞIONAL ROMÂNESC

Student: Ce spune doctrina despre puterea executivã ºi administraþia publicã ?
Profesor: Din perspectiva dreptului Montchrestien, Paris, 1995, pp. 561  651 - din

constituþional ºi a instituþiilor politice, precum ºi
având în vedere structura Titlului III din Constituþia
României, republicatã, care reglementeazã distinct
în cuprinsul Capitolului V al acestuia, Administraþia
publicã, dupã opinia noastrã, acest capitol cuprinde
autoritãþile publice care desfãºoarã exclusiv o
activitate de naturã administrativã. De asemenea,
reþinem cã dreptul constituþional analizeazã, în
general, sub aspectul reglementãrii constituþionale,
puterea executivã, respectiv, organele executive ale
statului, inclusiv administraþia publicã, urmând ca
structura ºi funcþiile exclusive de naturã
administrativã ale acestora sã fie analizate de
dreptul administrativ.
În opinia lui Tudor Drãganu, Drept constituþional
ºi instituþii politice, Tratat elementar, volumul II,
Lumina Lex, Bucureºti, 2000, pp. 224-350, din
componenþa organelor executive ale statului fac
parte: Preºedintele republicii, Guvernul,
Ministerele ºi celelalte organe centrale de
specialitate ale administraþiei publice, Curtea de
conturi, ca organ administrativ de jurisdicþie ºi
control administrativ, ºi administraþia publicã
localã.
În opinia altor autori, (Ioan Muraru, Elena
Simina Tãnãsescu, Drept constituþional ºi instituþii
politice, volumul II, C.H. Beck, Bucureºti, 2006,
p. 227, pentru dreptul constituþional prezintã interes
urmãtoarele structuri executive: ªeful de stat,
Guvernul, Ministerele ºi celelalte organe centrale
ale administraþiei publice ºi organele locale ale
administraþiei publice) Pe lângã aceste structuri,
autorii respectivi menþioneazã ºi acel aparat
administrativ considerabil însãrcinat sã
pregãteascã ºi sã execute decizii, aparat distribuit
la nivelul fiecãrei structuri executive. Referitor la
autoritãþile administrative (executive), aceiaºi
autori precizeazã cã ele au în sarcinã conducerea
politicii naþionale ºi dispun pentru aceasta de un
aparat administrativ, chemat sã joace un rol
important. În final, autorii observã cã în acest
domeniu existã o terminologie nuanþatã care însã,
de fapt, exprimã acelaºi conþinut, ºi anume
executivul.
În opinia lui Jean Gicquel, Droit
constitutionnelle et institutions politiques,

Marii Adunãri Naþionale a Republicii Populare Române, nr. 1 din 27
septembrie 1952, aduce unele modificãrii principiilor privind orânduirea
socialã. În noua viziune politicã, în Republica Popularã Românã puterea
aparþine oamenilor muncii de la oraºe ºi sate, care o exercitã prin Marea
Adunare Naþionalã ºi Sfaturile Populare (art. 4).
Regulile constituþionale privind organele administraþiei de stat sunt
cuprinse în Capitolul IV din Constituþie. În esenþã, acestea sunt
urmãtoarele: organul suprem executiv ºi de dispoziþie al puterii de stat
este Consiliul de Miniºtri, a cãrui componenþã este stabilitã de art. 43 ºi
care are atribuþiile cuprinse în art. 47; miniºtrii, în limita competenþei
ministerelor, dau ordine ºi instrucþiuni pe baza ºi în vederea aplicãrii
legilor în vigoare, a hotãrârilor ºi dispoziþiilor Consiliului de Miniºtri
(art. 49); numãrul ministerelor ºi domeniile lor de competenþã sunt stabilite
de art. 50.
Bazele constituþionale privind organele locale ale puterii de stat sunt
cuprinse în Capitolul V din Constituþie ºi, în esenþã, aceste reglementãri
constituþionale sunt urmãtoarele: organele puterii de stat în regiuni,
raioane, oraºe ºi comune sunt Sfaturile Populare ale oamenilor muncii
de la oraºe ºi sate (art. 51); Sfaturile Populare se compun din deputaþi
aleºi pe timp de doi ani (art. 52); organele executive ºi de dispoziþie ale
Sfaturilor Populare sunt Comitetele Executive, alese de deputaþii Sfaturilor
Populare, ºi sunt alcãtuite din Preºedinte, Vicepreºedinþi, Secretar ºi
membri (art. 56).

Student: Toate Constituþiile Române au avut
reglementãri privind locul ºi
rolul puterii executive ºi
administraþiei publice ?
Profesor: Din analiza
sistema-ticã a Statutului
Dezvoltãtor al Convenþiei de la
Paris, din 7/19 august 1858,
publicat în Monitorulm 
Jurnalm
Oficialm
alm
Principatelorm Unite Române ,
nr. 146 din 3/15 iulie 1864,
aprobat prin plebiscitul
organizat între 10 ºi 20 mai
1864,( potrivit art. XVII din
Statut, acesta este o Constituþie),
rezultã cã puterea executivã la
care se referã expressis verbis
art. VI era încredinþatã
Domnului. În conformitate cu
prevederile art. I din Statut care
proclamã cã puterile publice
sunt încredinþate Domnului,
unei Adunãri Ponderatoare ºi
Adunãrii Elective, Guvernului
nu i s-a încredinþat exercitarea
unei puteri publice, acesta
exercitând în fapt puterea
executivã ºi atribuþii de naturã
strict administrativã.
Dintre
atribuþiile
încredinþate Guvernului,
Statutul menþioneazã explicit
urmãtoarele: În cazul în care
Guvernul ar fi nevoit a lua
mãsuri de urgenþã care cer
concursul Adunãrii Elective ºi
al Senatului, în timpul când
aceste Adunãri nu sunt
deschise, Ministerul va fi dator
a le supune la cea dintâi
convocare motivele ºi
rezultatul acestor mãsuri (art.
III alin. 4, modificat); Guvernul
poate prezenta Camerei, în
sesiunea curentã sau viitoare,
proiectul revãzut de Consiliul
de Stat, dacã Adunarea Electivã
respinge acele amendamente,
(art. XIV, alin.5); Petiþiunile
date Senatului vor fi trimise
unei comisii ad-hoc, care le va
examina ºi va face un raport,
spre a fi comunicat Guvernului
(art.
XV
modificat);
Regulamentele interioa-re ale
Adunãrii Elective ºi ale
Corpului Ponderator se
pregãtesc prin îngrijirea
Guvernului (art. XVI).
Referitor la miniºtri,
constatãm cã Statutul instituie
explicit o singurã atribuþie, care
are urmãtorul conþinut:
Miniºtrii, chiar nefiind membri
ai Adunãrii Ponderatoare, au
dreptul de asista ºi a lua parte
la toate deliberãrile, ei vor fi
ascultaþi oricând vor cere
cuvântul (art. XI alin. 4).
Organizarea diferitelor
ramuri ale administraþiei
erau stabilite prin lege,
potrivit art. XII din Statut. De
asemenea, Statutul stabilea cã
toþi funcþionarii publici, fãrã
excepþie, la intrarea lor în
funcþiune, sunt datori a jura
supunere Constituþiunii ºi
legilor þãrii ºi credinþã
domnitorului (art. XVII).

doctrina constituþionalã francezã, puterea executivã
este exercitatã de Preºedintele Republicii, Guvernul
ºi Consiliile executivului. Din componenþa
Consiliilor executivului, în afara Secretariatului
General al Guvernului ºi a Secretariatului General
al Comitetului Interministerial pentru Probleme de
Cooperare Economicã Europeanã, fac parte:
Consiliul de Stat, Consiliul Superior al
Magistraturii ºi Consiliul Economic ºi Social. De
la aceste Consilii titularii puterii executive pot primi
avize autorizate, înainte de a lua o decizie.
În opinia altui autor - Georges Burdeau, Droit
Constitutionnel et institutions politiques, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1977,
pp. 507-550 - din doctrina constituþionalã francezã,
puterea executivã este exercitatã de Preºedintele
Republicii ºi de Guvern.
Din doctrina administrativã româneascã,
reþinem urmãtoarea definiþie, formulatã concentrat,
Antonie Iorgovan, Drept administrativ, volumul I,
Editura Hercules, Drobeta- TurnuSeverin, 1993, pp.
92-93, pentru Administraþia Publicã. Administraþia
publicã poate fi definitã ca ansamblul activitãþilor
Preºedintelui României, Guvernului, autoritãþilor
administrative autonome centrale, autoritãþilor
administrative autonome locale ºi, dupã caz,
structurilor subordonate acestora prin care, în
regim de putere publicã, se aduc la îndeplinire
legile sau, în limitele legii, se presteazã servicii
publice. Autorul, mai defineºte Administraþia
publicã, în accepþiune formal organicã, ºi în sens
material funcþional. În accepþiunea formal
organicã, noþiunea de administraþie publicã evocã
urmãtoarele autoritãþi: Preºedintele României,
Guvernul, ministerele ºi alte organe subordonate
direct Guvernului, organe centrale de specialitate
autonome, instituþii subordonate ministerelor;
prefectul; organe locale de specialitate subordonate
ministerelor ºi conduse de prefect; organe autonome
locale (consiliul judeþean, consiliul local, primarul)
ºi instituþii subordonate acestora. În sens material
funcþional, noþiunea de administraþie publicã evocã
acte juridice ºi operaþiuni materiale prin care se
executã legea, fie prin emiterea de norme
subsecvente, fie prin organizarea, sau dupã caz,
prestarea directã de servicii publice.

Student: Ce a adus nou Constituþia Republicii Populare
Române din 1952?
Profesor: Constituþia din 1952, publicatã în Buletinul Oficial al

Student: Care sunt prevederile Constituþiei Principatelor Unite din 1866?
Profesor: Constituþia Principatelor Unite Române, din cuprinsul art. 97  103 din Secþiunea a II-a, a Capitolului II din

1866 , publicatã în Monitorul  Jurnal Oficial al
României  nr. 142 din 1/13 iunie 1866, a avut ca sursã de
inspiraþie Constituþia Belgiei din anul 1831, consideratã la
cea vreme cea mai modernã ºi cea mai liberalã constituþie,
ºi a rãmas în vigoare peste o jumãtate de secol. În
conformitate cu prevederile art. 35 din Constituþia din 1866,
puterea executivã era încredinþatã Domnului, care o
exercita în modul reglementat prin Constituþie, iar potrivit
art. 82 din Constituþie era stabilitã regula monarhiei strãine
ereditare; astfel, puterile constituþionale ale domnului sunt
ereditare, în linie coborâtoare directã ºi legitimã a Mãriei
Sale Principelui Carol I. de Hohenzollern Sigmaringen,
din bãrbat în bãrbat prin ordinul de primogeniturã ºi cu
excluziunea perpetuã a femeilor ºi coborâtorilor lor.
Deoarece textul constituþional nu consacrã un text distinct
Guvernului, din menþionarea acestuia în conþinutul normativ
al art. 42 ºi art. 125 din Constituþie rezultã cã Guvernul era
alcãtuit din miniºtri. Dupã opinia unui autor din doctrina
constituþionalã româneascã, contemporan acelei perioade Constantin G. Dissescu, Drept constituþional, Editura librãriei
SOCEC & Co. Societate anonimã, Bucureºti, 1915, p. 826 miniºtrii sunt înalþi funcþionari de caracter politic ºi
administrativ, puºi în fruntea unor servicii administrative
pentru ca sã exercite de fapt puterea executivã.
Având în vedere dispoziþiile constituþionale de mai sus
privind încredinþarea puterii executive, Constituþia stabileºte în

Titlul III, intitulatã Despre Miniºtri, urmãtoarele reguli
fundamentale referitoare la aceºtia: nu poate fi ministru decât
cel care este român din nãscare, sau cel care a dobândit
împãmântenirea; niciun membru al familiei domnitoare nu poate
fi ministru; miniºtri care sunt membri ai adunãrilor au drept de
vot când participã la ºedinþele acestora; ordinul verbal sau scris
al Domnului nu poate apãra de rãspundere pe un ministru;
ambele Adunãri, precum ºi Domnul au dreptul de a-i acuza pe
miniºtri ºi a-i trimite înaintea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
De asemenea, în raporturile cu Domnul, menþionãm cã persoana
domnului este inviolabilã. Miniºtrii lui sunt rãspunzãtori, art.
92 ºi Domnul numeºte ºi revocã Miniºtrii (art. 93 alin. 1).
Potrivit art. 110 din Constituþie, instituþiile locale erau
Consiliul judeþean ºi Consiliul comunal. Regulile
constituþionale privind instituþiile locale sunt urmãtoarele;
Teritoriul României este împãrþit în judeþe, judeþele în
plãºi, plãºile în comune (art. 4); Reglementarea prin lege
a instituþiilor judeþene ºi comunale (art. 106); principiile
de bazã potrivit cãrora îºi desfãºoarã activitatea
administraþia localã sunt descentralizarea mai completã
ºi independenþa comunalã (art. 107); stabilirea oricãrei
sarcini ºi a oricãrui impozit comunal sau judeþean se poate
face cu învoirea Consiliului comunal sau a Consiliului
judeþean; aceste impozite, votate de cele douã consilii,
trebuiau sã primeascã confirmarea puterii legiuitoare ºi
întãrirea Domnului (art. 110).

Student: Care au fost locul ºi rolul puterii executive ºi administraþiei
Student: Care este rolul
publice în Constituþia Regatului României din 1923?
puterii
executive
ºi
Profesor: Ca ºi Constituþia precedentã, Constituþia din anul 1923 , publicatã în administraþiei publice în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 282 din 29 martie 1923, este structuratã pe 8 Titluri. Constituþia
Republicii
Referitor la Puterile Statului, se proclamã cã acestea emanã de la naþiune, potrivit art. Populare Române din 1948?
23, iar Puterea executivã este încredinþatã Regelui, în conformitate cu prevederile
Profesor: Constituþia

art. 39, ºi este exercitatã de Guvern în numele Regelui, în temeiul dispoziþiilor art. 92
din Constituþie.
În conþinutul art. 87 din Constituþie se instituie urmãtoarele reguli privind Regele ca deþinãtor
al puterii executive: persoana Regelui este inviolabilã. Miniºtrii lui sunt rãspunzãtori. Niciun
act al Regelui nu poate avea tãrie dacã nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta
chiar devine rãspunzãtor de acel act.
De asemenea, în conþinutul normativ al Constituþiei sunt stabilite reguli
constituþionale privind Consiliul de Miniºtri. Potrivit art. 93 din Constituþie, Miniºtrii
întruniþi alcãtuiesc Consiliul de Miniºtri, care este prezidat, cu titlul de Preºedinte
al Consiliului de Miniºtri, de acela care a fost însãrcinat de Rege cu formarea
guvernului;
Referitor la Administraþia centralã se introduc urmãtoarele reguli constituþionale:
Departamentele Ministeriale ºi Subsecretariatele de Stat nu se pot înfiinþa ºi desfiinþa
decât prin lege (art. 93, teza finalã); Subsecretarii de Stat vor putea lua parte la
dezbaterile Corpurilor legiuitoare sub responsabilitatea miniºtrilor (art. 100).
Din analiza regulilor constituþionale privind miniºtrii cuprinse în art. 92  100
din Capitolul III, al Titlului III din Constituþia Regatului României din 1923, intitulat
Despre Miniºtri, constatãm cã sunt menþinute regulile fundamentale privind miniºtrii
cuprinse în art. 97  103 din Secþiunea a II-a, a Capitolului II din Titlul III, intitulatã
Despre Miniºtri, a Constituþiei Principatelor Unite din 1866, la care se adaugã douã
reguli noi privind rãspunderea ministerialã. Prima regulã stabileºte elaborarea unei
legi privind rãspunderea ministerialã, care va stabili cazurile de rãspundere ºi pedepsele
aplicabile miniºtrilor (art. 98 teza finalã). A doua regulã instituie dreptul la despãgubiri,
din partea statului, al oricãrei pãrþi vãtãmate de un decret sau o dispoziþie, semnatã
sau contrasemnatã de un ministru, care încalcã un text expres al Constituþiei sau al
unei legi.
Constituþia Regatului României din 1923 extinde regulile democratice privind
organizarea ºi funcþionarea instituþiilor locale. Instituþiile locale erau Consiliul
judeþean ºi Consiliul comunal. Membrilor Consiliului judeþean ºi ai Consiliului local
li se puteau adãuga prin lege ºi membri de drept ºi membri cooptaþi, inclusiv femei
majore (art. 108, alin 2, teza finalã).
Alte reguli constituþionale privind instituþiile locale sunt urmãtoarele: teritoriul
României, din punct de vedere administrativ, se împarte în judeþe, judeþele în comune;
numãrul, întinderea ºi subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili dupã formele prevãzute
în legile de organizare administrativã (art. 4); interesele exclusiv judeþene sau comunale
se reglementeazã de cãtre consiliile judeþene sau comunale dupã principiile aºezate
prin Constituþie ºi prin legi speciale (art. 41); instituþiile judeþene ºi comunale sunt
reglementate de legi care vor avea la bazã descentralizarea administrativã; membrii
Consiliilor judeþene ºi Consiliilor comunale sunt aleºi de cãtre cetãþenii români prin
vot universal, egal, direct, secret, obligatoriu ºi cu reprezentarea minoritãþii, dupã
formele prevãzute de lege; acestora li se vor putea adãuga prin lege ºi membri de
drept ºi membri cooptaþi; între membrii cooptaþi pot fi ºi femei majore (art. 108);
orice sarcinã sau impozit judeþean sau comunal nu se poate aºeza decât cu învoirea
Consiliilor judeþene sau Comunale în limitele stabilite de lege (art. 111).

Student: Constituþia Regatului României din 1938 a adus modificãri
semnificative referitoare la administraþia publicã?
Profesor: Constituþia din 1938, publicatã în Monitorul Oficial , Partea I, nr. 48

din 27 martie 1938, aprobatã prin plebiscitul din 28 februarie 1938, a instituit unele
modificãri de esenþã, consacrând dictatura regalã. Referitor la puterile statului, acestea
potrivit Constituþiei, emanã de la naþiunea românã ºi sunt concentrate în mâinile regelui,
care este proclamat Capul Statului (art. 30). Puterea executivã este încredinþatã Regelui,
care o exercitã prin Guvernul sãu în modul stabilit prin Constituþie (art. 32). În plus,
Miniºtrii exercitã puterea executivã în numele Regelui, în condiþiile stabilite de Constituþie
ºi pe a lor rãspundere. Miniºtrii au rãspundere politicã numai faþã de Rege, art. 65.
Referitor la Administraþia centralã, se menþine reglementarea Constituþiei din
1923, potrivit cãreia Departamentele Ministeriale ºi Subsecretariatele de Stat nu se
pot înfiinþa ºi desfiinþa decât prin lege (art. 66 alin. 2). Faþã de constituþia anterioarã,
constituantul din 1838 a introdus reglementãri distincte pentru Guvern în Capitolul
III din Titlul III al Constituþiei intitulat Despre Guvern ºi Miniºtri. Referitor la
Guvern, acesta se compune din Miniºtri ºi Subsecretari de stat. De asemenea, reþinem
cã sunt menþinute reglementãrile Constituþiei, din 1923 privind miniºtrii, cu excepþia
urmãtoarelor completãri: nu poate fi ministru decât cel care este român de cel puþin
trei generaþii; se excepteazã cei care au fost miniºtri pânã acum (art. 67); miniºtrii
ieºiþi din funcþiune nu pot face parte din consiliile de administraþie ale întreprinderilor
cu care au încheiat contracte în cei trei ani urmãtori.
Regulile constituþionale privind Administraþia localã sunt reduse comparativ
cu cele cuprinse în constituþiile anterioare. În Constituþia României din 1938 pot fi
identificate urmãtoarele reglementãri: teritoriul României este inalienabil (art. 2);
referitor la instituþiile judeþene ºi comunale, art. 79 instituie regula potrivit cãreia
instituþiunile administrative sunt statornicite prin legi; prin lege se pot crea impozite
numai în folosul statului, judeþelor, comunelor ºi instituþiilor publice îndeplinind
un serviciu de stat (art. 80 alin. 2).

Republicii Populare Române
din 1948, publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I nr.
87 bis din 13 aprilie 1948,
elaboratã în condiþiile în care,
în urma abolirii monarhiei, se
proclamase republica popularã,
în cuprinsul art. 3 stabileºte cã
în Republica Popularã Românã
întreaga putere de stat emanã
de la popor ºi aparþine
poporului. Pornind de la aceastã
premisã, art. 37 ºi art. 38
consacrã Marea Adunare
Naþionalã ca organul suprem al
puterii de stat ºi unicul organ
legislativ al republicii. Funcþia
de ºef al statului este
încredinþatã Prezidiului Marii
Adunãri Naþionale, organ
colegial, compus dintr-un
Preºedinte, trei vicepreºedinþi,
un secretar ºi 14 membri aleºi
de Marea Adunare Naþionalã
(art. 41).
Regulile constituþionale
privind Organele administraþiei
de stat sunt cuprinse în Titlul V
din Constituþie. În esenþã,
acestea sunt urmãtoarele:
organul suprem executiv ºi
administrativ este Guvernul
(art. 66 alin. 1); Guvernul se
compune din: Preºedintele
Consiliului de Miniºtri (Primul
Ministru), din unul sau mai
mulþi vicepreºedinþi ºi din
miniºtri, care împreunã
alcãtuiesc Consiliul de Miniºtri
(art. 66 alin. 2); ministerele ºi
atribuþiile lor se stabilesc de
Marea Adunare Naþionalã (art.
67); Guvernul are în sarcina sa
conducerea administrativã a
statului, art. 72 alin. 1; miniºtrii
sunt rãspunzãtori pentru faptele
lor penale (art. 73) ºi conduc
departamentele respective
(art. 74).
Bazele constituþionale
privind organele locale ale
puterii de stat sunt cuprinse în
Titlul VI din Constituþie ºi, în
esenþã, aceste reglementãri
constituþionale
sunt
urmãtoarele:
Teritoriul
Republicii Populare Române se
împarte din punct de vedere
administrativ, în comune, plãºi,
judeþe ºi regiuni (art. 75 alin.
1); organele locale ale puterii
de stat sunt Consiliile populare
locale (art. 76); Consiliile
populare locale sunt organe
reprezentative, alese pe 4 ani,
prin vot universal, direct egal ºi
secret (art. 77); organele de
direcþie ºi execuþie ale
consiliilor populare sunt
comitetele executive (art. 82).

Student: Care sunt prevederile Constituþiei Republicii
Socialiste România din 1965?
Profesor:
Constituþia Constituþie. În esenþã, acestea sunt
Republicii Socialiste România din
1965, republicatã, în Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste
România, Partea I, nr. 65 din 29
octombrie 1986, aduce modificãri
esenþiale principiilor privind
orânduirea socialã ºi de stat. În noua
viziune politicã, în Republica
Socialistã România întreaga putere
aparþine poporului, liber ºi stãpân pe
soarta sa (art. 2 alin. 1). Forþa politicã
conducãtoare a întregii societãþi este
Partidul Comunist Român. În
calitate de deþinãtor suveran al
puterii, poporul o exercitã prin
Marea Adunare Naþionalã ºi prin
Consiliile Populare, organe alese
prin vot universal, egal, direct ºi
secret (art. 4).
Titlul III din Constituþie este
consacrat Organelor Supreme ale
Puterii de Stat. Acestea sunt
urmãtoarele: Marea Adunare
Naþionalã, organul suprem al
puterii de stat, este unicul organ
legiuitor (art. 42); Consiliul de Stat
este organul suprem al puterii de
stat cu activitate permanentã,
subordonat
Marii Adunãri
Naþionale, cu atribuþiile ºi
compunerea stabilite de art. 62  art.
76; Preºedintele Republicii
Socialiste România, instituþie
introdusã începând cu anul 1974,
prin revizuirea Constituþiei, este
ºeful statului ºi reprezintã puterea
de stat în relaþiile interne ºi
internaþionale (art. 71).
Regulile constituþionale privind
Organele centrale ale administraþiei
de Stat sunt cuprinse în Titlul IV din

urmãtoarele: organul suprem al
administraþiei de stat, este Consiliul
de Miniºtri, care exercitã conducerea
generalã a activitãþii executive pe
întreg teritoriul þãrii, are atribuþiile
principale stabilite de art. 77 ºi
componenþa precizatã în art. 80;
ministerele ºi celelalte organe
centrale ale administraþiei de stat
înfãptuiesc politica statului în
ramurile sau domeniile de activitate
pentru care au fost înfiinþate. Normele
generale de organizare ºi funcþionare
a ministerelor ºi celorlalte organe
centrale de stat sunt stabilite prin lege,
art. 43 alin. 1 lit. 5.
Bazele constituþionale privind
organele locale ale puterii de stat
ºi organele locale ale administraþiei
de stat sunt cuprinse în Titlul V din
Constituþie. Organele locale ale
puterii de stat sunt Consiliile
Populare din unitãþile administrativ
 teritoriale în care au fost alese.
Acestea au atribuþiile prevãzute în
art. 87. Durata mandatului
Consiliilor populare judeþene ºi al
Municipiului Bucureºti este de 5
ani, iar al consiliilor populare
municipale, ale sectoarelor
Municipiului Bucureºti, orãºeneºti
ºi comunale este de doi ani ºi
jumãtate. Organele locale ale
administraþiei de stat sunt
Comitetul executiv al Consiliului
Popular ºi Biroul Executiv al
Consiliului Popular, cu competenþã
generalã în unitatea administrativ 
teritorialã în care a fost ales
consiliul popular ºi au atribuþiile
prevãzute în art. 95.

Student: Dar locul ºi rolul puterii executive ºi administraþiei
publice în Constituþia României?
Profesor: Cu referire la locul prevederile art. 102 privind rolul ºi

ºi rolul Guvernului în Constituþia
României, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 767
din 31 octombrie 2003, având în
vedere structura normativã a Titlului
III din Constituþie intitulat Autoritãþile
publice, stabilirea unor reglementãri
distincte în cuprinsul acestuia, pentru
Guvern în Capitolul III, pentru
Raporturile parlamentului cu
Guvernul, pentru Administraþia
publicã în Capitolul V, precum ºi
prevederile art. (1) alin. (1) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Guvernului României ºi
a ministerelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se desprind
urmãtoarele concluzii:
 reþinând prevederile art. 107
privind
Primul
Ministru,
prevederile art. 103 privind
investitura Primului Ministru ºi
aprobarea programului ºi listei
Guvernului de cãtre Parlament, ºi

structura Guvernului, putem
aprecia, referitor la natura juridicã
a Primului Ministru, cã acesta este
autoritate publicã a puterii
executive duale, pe care o exercitã
prin intermediul Guvernului. Sub
acest aspect, putem aprecia dubla
naturã juridicã a Guvernului,
respectiv autoritate publicã ce
exercitã atribuþii de putere
executivã ºi autoritate publicã ce
exercitã atribuþii de administraþie
publicã prin exercitarea conducerii
generale a administraþiei publice;
 referitor la rolul Guvernului,
acesta, potrivit programului sãu de
guvernare acceptat de Parlament,
asigurã realizarea politicii interne ºi
externe a þãrii ºi exercitã conducerea
generalã a administraþiei publice (art.
102 alin. (1) din Constituþie).
2.8.2. Locul ºi rolul
administraþiei publice în Constituþia
României, republicatã

Student: Dupã opinia dumneavoastrã, ce atribuþii de naturã
strict administrativã exercitã administraþia publicã?
Profesor: Administraþia Capitolului V din Titlul III al

publicã exercitã atribuþii de naturã
strict administrativã, care servesc
interesului general ºi local, ºi are la
dispoziþie un aparat format din
servicii publice, care desfãºoarã
activitãþi în limitele legii, abordatã
în sens larg, pentru realizarea
binelui comun.
Administraþia publicã, sub
ordinea constituþionalã actualã, are
douã componente, Administraþia
publicã centralã de specialitate ºi
Administraþia publicã localã.
Administraþia publicã centralã
de specialitate are în structura sa
ministerele, organizate numai în
subordinea Guvernului, ºi alte
organe de specialitate care se pot
organiza în subordinea Guvernului
ori a ministerelor sau ca autoritãþi
administrative autonome. Din
componenþa Administraþiei publice
centrale de specialitate mai fac parte
Forþele armate ºi Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii (Secþiunea I a

Constituþiei).
Administraþia publicã localã
din unitãþile administrativteritoriale, se întemeiazã pe
principiile
descentralizãrii,
autonomiei locale ºi deconcentrãrii
serviciilor publice (art. 120 alin.
(1)). Autoritãþile administraþiei
publice, prin care se realizeazã
autonomia localã în comune ºi
oraºe, sunt consiliile locale alese ºi
primarii (art. 121 alin. (1)).
Consiliul judeþean este autoritatea
administraþiei publice pentru
coordonarea activitãþii consiliilor
comunale ºi orãºeneºti, în vederea
realizãrii serviciilor publice de interes
judeþean (art. 122 alin. (1)).
Prefectul este reprezentantul
Guvernului pe plan local ºi conduce
serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor ºi ale celorlalte organe
ale administraþiei publice centrale
din unitãþile administrativteritoriale.
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Conferinþa de lansare a proiectului

Fii manager pentru afacerea ta!

Conferinþa de lansare a proiectului Fii
manager pentru afacerea ta!, pentru zona SudVest Oltenia, a avut loc la Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã din Craiova din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Proiectul este iniþiat
de Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea
de Management Financiar Constanþa, în
parteneriat cu Patronatul Întreprinderilor Mici
ºi Mijlocii Constanþa ºi Project Management
Solutions SRL Constanþa.
Proiectul Fii manager pentru afacerea
ta!, derulat pe o perioadã de 36 de luni ºi cu o
valoare totalã de 7.139.160 de lei, beneficiazã
de finanþare din partea Uniunii Europene, prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane. Universitatea Spiru Haret,
prin Facultatea de Management FinanciarContabil Constanþa, în calitate de beneficiar,
are o contribuþie de 142.783 lei, iar asistenþa
financiarã nerambursabilã este în valoare de
6.996.377 lei.
Obiectivul general al acestui proiect constã
în crearea de noi experienþe antreprenoriale
prin dezvoltarea competenþelor ºi abilitãþilor
necesare asigurãrii adaptabilitãþii persoanelor
din grupurile þintã (întreprinzãtori, persoane
care doresc sã iniþieze o activitate
independentã) la piaþa muncii ºi crearea unui
echilibru permanent între muncã ºi familie.
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În program au fost incluse 330 de persoane,
împãrþite în douã grupuri þintã. Prin intermediul
proiectului, sunt vizate dezvoltarea
competenþelor personale ºi profesionale
(adaptabilitate, iniþiativã privatã, comunicare,
lucru în echipã, abilitãþi antreprenoriale, spirit
competiþional) prin iniþiere, consiliere, asistenþã
ºi perfecþionare continuã în managementul
afacerii ºi culturii organizaþionale.
Proiectul se adreseazã persoanelor care
doresc sã iniþieze o activitate independentã în
sectorul serviciilor sau al construcþiilor, dintre
care 120 sunt ºomeri (60 femei), 90 (45 femei)
sunt studenþi în ani terminali la facultãþi având
specializarea în domeniul serviciilor ºi
construcþiilor, din centrele teritoriale regionale:
Sud-Est ºi Sud-Vest Oltenia.
Printre activitãþile proiectului se numãrã
organizarea unei campanii de conºtientizare
a mediului de afaceri privind experienþele
antreprenoriale ºi oportunitãþile de afaceri
existente; dezvoltarea personalã ºi
profesionalã a grupului þintã; acordarea de
consiliere ºi asistenþã în afaceri; întocmirea
unor planuri de afaceri noi ºi elaborarea
strategiilor de dezvoltare a IMM-urilor
existente; premierea ºi subvenþionarea iniþierii
ºi dezvoltãrii de afaceri.

Universitatea Spiru Haret este prezentã, prin reprezentanþii sãi  studenþi, absolvenþi ºi cadre
didactice, ºi pe timpul vacanþei de varã la evenimentele culturale, bucurând sufletul publicului ºi
chemând la educaþie ºi distracþie adevãratã tineretul nostru.
Dragi tineri, dacã doriþi sã vã alãturaþi nouã, în marea familie a Universitãþii Spiru Haret, ºi sã
bucuraþi la rândul vostru pe ceilalþi dragi vouã, noi vã aºteptãm spre a vã pune la dispoziþie baze
materiale dotate la cele mai înalte standarde calitative, create ºi administrate cu deosebitã atenþie
ºi dãruire, dar ºi priceperea ºi experienþa unor cadre didactice, dedicate procesului educaþional
modern, care vã vor face sã vã simþiþi ca acasã.

Bucureºtiul, pentru a treia oarã,
un adevãrat Cartier de Varã
Conf. univ. dr. George GRIGORE, decanul Facultãþii de Arte

Pentru a treia oarã au participat studenþii, dar
ºi masteranzii noºtri de la Facultatea de Arte Catedra de Teatru, constituiþi ad-hoc în Trupa
din Pãlãrie, la Bucureºti  Cartier de varã . Ei
au prezentat, pe parcursul a douã zile, trei
spectacole de teatru cu Tolba cu poveºti, un text
ofertant scris de cãtre absolventa noastrã Maria
Dodoc (clasa prof. univ. Constantin Codrescu,
conf. univ. drd. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. Sorin
Dinculescu) ºi interpretat de cãtre Oana
Burceascu ºi Rareº Zimbran (anul III, clasa
lector. univ. dr. Jeanine Stavarache, conf. univ.
dr. George Grigore, lector. univ. dr. Mircea
Constantinescu), Dana Zaharescu (masterandã
an II, clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc, conf.
univ. dr. George Grigore), Ninel Petrache ºi
Mihai Cãpãþânã (absolvenþi master, clasa prof. univ. dr. Adriana Marina Popovici), cât ºi autoarea
textului, Maria Dodoc. Regia artisticã, cât ºi coordonarea întregului spectacol a aparþinut lui George
Grigore. Astfel, parcurile Moghioroº (Sector 6), Sebastian (Sector 5) ºi Ciºmigiu au rãsunat de
aplauzele pe care le-au primit tinerii actori studenþi.
Interpretând mai multe personaje de poveste pe parcursul spectacolului (Oana Burcescu a fost
Albã ca Zãpada ºi Regina, Maria Dodoc a fost Gretel ºi Scufiþa Roºie, Dana Zaharescu a fost
Bunicuþa ºi Povestitorul, Ninel Petrache a fost Vrãjitoarea, Maºtera cea Rea, Muma Pãdurii ºi
Prinþul, Mihai Cãpãþânã a fost Fãt Frumos, Croitoraºul cel Viteaz ºi Vânãtorul, iar Rareº Zimbran
a fost Inorogul, Cei ºapte pitici, Hansel ºi Lupul), ei au bucurat sufletele copiilor prezenþi, dar ºi
al pãrinþilor ºi al bunicilor ce ºi-au amintit, astfel, de copilãria lor.
Aplauze ºi culoare, veselie ºi bon-ton au rãmas
suspendate în aerul respirabil al parcurilor
bucureºtene în care am fost prezenþi cu spectacolul
nostru.
Evenimentul, organizat din iniþiativa
lãudabilã a Comisiei pentru Învãþãmânt, Culturã,
Culte ºi Sport a Consiliului General al
Municipiului Bucureºti, Primãriei Municipiului
Bucureºti, prin ARCUB  Centrul de Proiecte
Culturale ºi Direcþia Culturã, Învãþãmânt, Turism,
a fost organizat pentru al treilea an consecutiv, în
parteneriat cu Primãria Sectorului 4, Primãria
Sectorului 5 ºi Primãria Sectorului 6, prin Centrul
Cultural European.
Astfel, în perioada 16 iulie ºi 4 septembrie,
zilele de sâmbãtã ºi duminicã au fost rezervate
atmosferei de vacanþã în parcurile Ciºmigiu ºi
Herãstrãu (cu sprijinul Administraþiei Lacuri ºi
Parcuri Agrement Bucureºti), Lumea Copiilor
(Sector 4), Sebastian (Sector 5) ºi Moghioroº
(Sector 6). Dimineaþa, de la ora 10, ºi seara, de
la ora 20, doritorii au fost invitaþi sã vizioneze spectacole de teatru ºi concerte în aer liber. În
Parcul Ciºmigiu spectacolele au început de la ora 17. Din data de 20 august reprezentaþiile de
seara au avut loc de la ora 19.

Creaþiile spectaculare au fost dedicate copiilor, dar ºi celor maturi, programul variind oferta
prin prezentarea diferitelor genuri: comedie, teatru de magie ºi iluzionism, comedia dellarte,
pãpuºi ºi marionete sau spectacole clasice, interpretate de cãtre artiºti cunoscuþi ai teatrelor
bucureºtene.
Au participat: Teatrul Excelsior, Teatrul de Comedie, Teatrul Masca, Teatrul Metropolis, Teatrul
Ion Creangã, Opera Comicã pentru Copii, dar ºi trupe particulare de teatru ºi animaþie. Parteneri
media ai eveniment au fost: Radio România Cultural, Bucureºti FM, 24-FUN, Caþavencii, Dilema
Veche, Ring, Port.ro, iConcert.ro, apropo.ro, metropotam.ro, 4arte.ro, paspartu, youmago.ro,
hipmag.ro, goingout.ro, urbo.ro, modernism.ro, diseara.ro, Glamour.

Universitatea
Spiru Haret,
partener
instituþional
la lansarea
IC&T Innovation
Hub în Bazinul
Mãrii Negre Regiunea Dunãrii
La sediul Clubului Oamenilor de ªtiinþã al
Academiei Romane, a avut loc recent, în
prezenþa directorului coordonator al
Flagship-ului FuturICT Knowledge
Accelerator, prof. dr. Steven BISHOP
(University College London), din partea
DG Enterprise a Comisiei Europene,
evenimentul de lansare al Hub-ului de
Inovare social-economicã prin IC&T, în
Bazinul Mãrii Negre ºi Regiunea Dunãrii,
cu sediul în Bucureºti, coordonat de
Fundaþia EUROLINK - Casa Europei.
Reuniunea s-a plasat în continuarea
eforturilor întreprinse de Reþeaua
Regionalã pentru Inovare Socialã ºi
Economicã în Bazinul Mãrii Negre Regiunea Dunãrii, fondatã în luna mai
2011, sub preºedinþia E.S. Ambasador
Liviu BOTA, în prezenþa ºi cu amabilul
sprijin al Coordonatorului Naþional al
Strategiei UE al Regiunii Dunãrii ºi al
Preºedinþiei Organizaþiei de Cooperare
Economicã a Mãrii Negre din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe. Totodatã,
la eveniment, au formulat mesaje/puncte
de vedere, au acordat sprijin ºi/sau ºi-au
exprimat suportul instituþional înalþi
reprezentanþi ai unor prestigioase
instituþii, printre care menþionam:
Parlamentul European; Parlamentul
României - Comisia de Afaceri Europene;
Academia Românã; Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã din cadrul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii;
Ministerul Afacerilor Externe; Agenþia
Naþionalã pentru Romi a Guvernului
României; Fundaþia Universitarã a Mãrii
Negre sub egida Academiei; Asociaþia
Profesionalã a Formãrii în Administraþia
Publicã Localã (CINAQ; Centrul de
Inovare STEINEBEIS (Germania),
partener al MAE pentru Strategia UE a
Regiunii Dunãrii; Societatea Naþionalã de
Radiocomunicaþii RADIOCOM;
Universitatea Politehnicã Bucureºti;
Universitatea Spiru HARET; Telecom TV
România/Comunicatii Mobile; Asociaþia
pentru ªtiinþe Alternative din România;
Institutul Verde; Fundaþia Naþionalã a
Tinerilor Manageri (FNTM);Teatrul
Naþional Radu STANCA (Sibiu).
În contextul sfidãrilor actuale puse în calea
implementãrii Strategiei UE 2020 ºi Planul
Innovation Union, precum ºi al
provocãrilor globale asupra
competitivitãþii/inovãrii în Europa,
reprezentantul Flagship-ului CE a explicat
invitaþilor ºi participanþilor mecanismele de
acþiune, principalele obiective ºi mize ale
programului de inovare ºtiinþificã ºi
tehnologicã pe care îl coordoneazã. De
asemenea, prof Steven BISHOP a dialogat
cu participanþii care au prezentat proiectele
lor de inovare propuse, în principal vizând
Regiunea Dunãrii, respectiv Bazinul Marii
Negre, pe care intenþioneazã sã le
promoveze în viitorul apropiat, inclusiv
prin intermediul noilor forme de sprijin
financiar ale Comisiei Europene.
Pe de altã parte, invitatul special din
Marea Britanie a încurajat pe
reprezentanþii mediului academic, de
consultanþã ºi de afaceri prezenþi la
reuniune sã adere pe pagina
www.FuturICT.eu la obiectivele
programului, sã se manifeste activ ºi sã-ºi
defineascã în timp util consorþiile ºi
proiectele lor. În încheiere, vorbitorul a
felicitat modul de organizare al reuniunii
de lansare ºi ºi-a exprimat încrederea în
ºansele intensificãrii capacitãþii de inovare
pe care o au cercetãtorii români în
cooperare cu partenerii lor europeni.
La rândul sãu, iniþiatoarea proiectului ºi
consultant ºtiinþific/evaluator în domeniul
proiectelor FP7 al Comisiei Europene,
prof. Carmen COSTEA, preºedinte
fondator al Asociaþiei pentru ªtiinþe
Alternative, a recomandat cãlduros
ralierea comunitãþilor reprezentate la noul
program UE în favoarea inovãrii ºi cerut
structurarea unei prezenþe coerente ºi
substanþiale a specialiºtilor români ºi din
întreaga zonã în raport cu prioritãþile ºi
oportunitãþile oferite de FuturICT.
Coordonatorul general al Reþelei
Regionale ºi al Comitetului de Iniþiativã
pentru ITC Knowledge Accelerator - Hub
România / Europa de Sud-Est, Sever
AVRAM, preºedinte executiv
EUROLINK- House of Europe, a informat
cã pregãtirile pentru lansarea în curând a
paginii web FuturIC&T - Bucureºti,
România sunt în plinã desfãºurare ºi cã
aceasta va da prilejul unei expuneri
generoase a iniþiativelor ºi proiectelor
importante, precum ºi a unor sinergii
consistente în zona noastrã geoeconomicã.
Sponsorii principali ai evenimentului au
fost: University College London ºi
Academia Românã. Partenerii
instituþionali ai evenimentului: Fundaþia
Universitarã a Mãrii Negre; Asociaþia
pentru ªtiinþe Alternative; Universitatea
Spiru Haret; Fundaþia Naþionalã a
Tinerilor Manageri. Partenerii media:
Agenþia de Presa RADOR;
CaleaEuropeana.ro;CalendarEvenimente.ro;
Comunicaþii Mobile; N24 TV;
Televiziunea. România de Mâine (TVRM)
(sursa  EUROLINK  House of Europe)

LUCIAN BLAGA despre critica literarã româneascã
(Urmare din pag.1)
O altã notiþã vorbeºte despre poetul-ministru,
Octavian Goga, care a arãtat un deosebit interes
scriitorilor.
Totodatã, Blaga se remarca a fi primul
publicist care anunþa în Polonia, credem cã pentru
prima oarã ºi în strãinãtate, apariþia la Bucureºti
a Istoriei literaturii contemporane, semnatã de
Eugen Lovinescu. El menþioneazã, în acelaºi timp,
dezvoltarea, calitativ ºi cantitativ neobiºnuitã, a
literaturii româneºti de la 1900 încoace. Semnalizarea grupajului respectiv, însoþit ºi de o ºtire ce
privea nemijlocit literatura polonã, o citim ca
expresia a dorinþei de a câºtiga o mai îndelungatã
bene volentia. Avem în vedere semnalul dat
privind apariþia, în Viaþa româneascã de la Iaºi,
a unui articol despre Reymont.
În paginile aceluiaºi ziar va apãrea ºi eseul
inedit, tipãrit în limba polonã sub semnãtura
sa: Poezia româneascã actualã  Octavian
Goga, Tudor Arghezi, G. Bacovia ºi cei mai
tineri  despre care am amintit în paginile
României Literare.
Convins fiind cã în propaganda culturalã
nu impresioneazã deloc simplul material
informativ, Blaga va cãuta ca articolele sale
despre literatura româneascã la care lucra: sã
le scrie cât se poate de bine, pentru ca prin însãºi
calitatea lor stilisticã sã dea o imagine despre
calitatea operelor discutate. Cred  mai scria
Blaga  cã pânã la publicarea de traduceri bune
din literatura româneascã, aceasta e singura cale
de a atrage atenþia asupra noastrã. Iatã, aºadar,
ce credo bine articulat avea publicistul Blaga în
perioada respectivã.

Un al doilea text inedit
A recidivat, aºadar, Lucian Blaga, ºi la
sfârºitul lui martie 1927, când Glos Prawdy
anunþa, la 26 martie, în premierã, apariþia în ziua
urmãtoare a articolului privind Critica literarã
în România, semnat tot de Lucian Blaga.
Articolul respectiv n-a fost expediat de
Legaþie la Ministerul Afacerilor Strãine, iar
ataºatul de presã n-a întocmit în ziua amintitã
obiºnuitul Buletin de presã. Am reuºit sã obþin,
recent, din partea conducerii Bibliotecii Naþionale
din Varºovia, prestigioasã instituþie polonezã, care
pãstreazã filmatã întreaga colecþie a ziarului Glos
Pracy, articolul scanat în vederea includerii
textului în lucrarea în curs de apariþie la Editura
Fundaþiei România de mâine, intitulatã Lucian
Blaga  diplomat la Varºovia. Menþionãm cã
aceasta a vãzut lumina tiparului, în mai a.c., cu
prilejul comemorãrii a 50 de ani de la moartea
poetului, filosofului, publicistului ºi diplomatului
din Lancrãm. Alãturi de mulþumirile noastre
adresate acestei venerabile instituþii poloneze
pentru solicitudinea doveditã, punem la
dispoziþia cititorului român ºi a viitorilor
redactori ai operei scriitorului încã un fragment
inedit din creaþiei marelui înaintaº. Iatã textul
integral al traducerii articolului în limba românã.

Critica literarã româneascã
Literatura românã s-a dezvoltat în salturi,
într-o perioadã relativ scurtã, rolul criticii la
progresul ei fiind incomparabil mai mare ºi mai
fertil decât al filosofiei. Din multe puncte de
vedere, critica noastrã a înlocuit pur ºi simplu
cultura gândirii filosofice pure; trebuie
recunoscut cã a fãcut aceasta cu mare succes.
Mutatis mutandis activitatea gândirii critice
româneºti ar putea fi comparatã cu cea ruseascã.
În ambele cazuri critica a crescut vertiginos
în dauna metafizicii abstracte; în ambele cazuri
însã totul s-a petrecut în avantajul literaturii. În
România avem nu prea mulþi gânditori abstracþi,
în sensul strict al acestui cuvânt, însã ne putem
mândri cu eminenþi reprezentanþi de seamã ai
ei în culturã, cu un pluton de individualitãþi

extrem de interesante ºi complicate, care nu o datã
au produs în literaturã o influenþã mai mare decât
scriitorii ºi creatorii.
Într-un articol de presã este imposibil sã
epuizezi istoria începuturilor criticii noastre, care
s-a dezvoltat simultan cu activitatea marilor
promotori ai romantismului românesc. Purcedem
la o trecere în revistã a lor, plecând de la punctul
culminant al criticii literare româneºti, exact din
momentul în care începe depãºirea unor
descrescenþe romantice.
Avem în vedere activitatea lui Titu Maiorescu,
scriitorul care în a doua jumãtate a secolului al XIXlea a fost în România maestrul propãvãduitor în
domeniul criticii literare. Clar, conºtient de valoarea
lui, cu deplina conºtiinþã a mãsurii, înþelegând
profund realitãþile situaþiei româneºti ºi ale condiþiilor
de existenþã istoricã, în ciuda unor înclinaþii evidente
pentru filosofia purã, Maiorescu a venit în slujba
serviciului critic cu convingerea modestã cã n-a venit
încã timpul filosofiei în România; în schimb, critica
literarã ar putea fi cea care ar putea aduce Naþiunii
servicii inestimabile.
Într-o perioadã de indiferenþã totalã faþã de
chestiunile estetice, el luptã dârz pentru cauza
esteticii. Aceasta se baza - la urma urmelor - pe
idealismul german.
Activitatea constantã a lui Maiorescu, care
pleacã de la opera lui Eminescu, a subliniat cã pânã
la el limba literarã româneascã se plasa  ca sã mã
exprim aºa  pe o cale de dispariþie. Latiniºtii
pseudoclasici doreau pânã atunci sã o cureþe de
influenþe slavone, aceºtia creând ceva în genul unei
latine noi, fãrã de viaþã, moarte ºi lipsitã de utilitate.
Maiorescu a avut o mare influenþã în
dezvoltarea ulterioarã; în lucrãrile sale a dovedit
însã prea puþin talent constructiv, iar generaþia
care venit dupã marele critic a putut merge fãrã
a întâmpina prea mare rezistenþã pe urmele
maestrului.
ªi, exact la sfârºitul secolului al XIX-lea va
pune la îndoialã poziþia lui Maiorescu criticul,
Dobrogeanu Gherea, urmaº al ºcolii pozitiviste a
lui Taine. În afara tuturor cunoscutelor descoperiri
ale ºcolii taine-iste, el a introdus în critica literarã
româneascã conceptul socialismului oficial.
Dupã 1900 însã întreaga criticã va intra sub
înrâurirea covârºitoare avutã de N. Iorga.
Activitatea ºtiinþificã a cãrturarului prolific nu la împiedicat pe scriitor sã ia asupra lui rolul de
inspirator al noii epoci. Opera lui Iorga cuprinde
 ca sã mã exprim aºa  întreaga epopee a
literaturii naþionale româneºti, de la istorie la
politicã. Scriitorul acesta a avut o intuiþie
extraordinarã a trecutului, dar cu regret noile
manifestãri ale literaturii nu le simte la fel de subtil.
În domeniul criticii nu mai puþin decât Iorga se
evidenþiazã M. Dragomirescu ºi pânã la urmã
conºtiinciosul critic moldovean, G. Ibrãileanu.
O poziþie aparte la noi a avut-o Ovidiu
Densuºianu cu a sa: nouã esteticã simbolistã.
Renumitul filolog, nu se prezintã ca un mare literat,
nimic curios în asta , câtã vreme simbolismul
românesc s-a dezvoltat în afara sferei de activitate a
lui Densuºianu. Din generaþia scriitorilor mai vechi,
meritã a fi enumerat Eugen Lovinescu, impresionistul
care s-a strãduit sã pãºeascã împreunã cu noile
curente ale tinerei literaturi.
Printre cei mai tineri trebuie enumerat
criticul subtil N. Davidescu, eminent critic al lui
Sadoveanu, A. Busoiceanu, în fine, Tudor Vianu,
cel care cautã sã impunã un nou clasicism din
haosul contemporan.
Un lucru caracteristic pentru activitatea acestor
critici îl constituie faptul cã tânãra generaþie de
creatori a apãrut ºi s-a creat absolut fãrã ajutorul ºi
participarea criticii. Generaþia respectivã a gãsit în
ea suficientã forþã pentru a se prezenta în faþa
societãþii. Critica vine prudentã, dupã creatori,
manifestând  tact, relevând, în treacãt, cele mai
interesante mutaþii din literatura românã.
Lucian Blaga

Ca ºi în cazul eseului din ianuarie 1927,
consacrat liricii contemporane româneºti,
diplomatul Lucian Blaga constatând lipsa de
informaþii pertinente despre cultura româneascã
în paginile presei din Polonia, þarã aliatã cu
România, printr-un tratat de alianþã, semnat din
martie 1921, a dorit nu numai sã combatã cu
profesionalism o seamã de articole duºmãnoase
înserate în presa din þara în care lucra, fãcând
acest lucru cu brio, ci ºi redactând materiale
proprii, constructive de informare pertinentã a
polonezilor de rând, aºa cum fãcuse, înainte de
a ajunge la Varºovia, pentru Prager Presse,
demersuri totalmente necunoscute pânã azi.
Aºadar, pentru a doua oarã devenim cititorii
unui eseu inedit redactat de tânãrul diplomat
pentru a rãspunde nevoii de a prezenta publicului
polonez aspecte relevante despre ºi din cultura
româneascã. O va face cu pricepere ºi
profesionalism, aducând în atenþie  de data
aceasta  problema dezvoltãrii criticii în
contextul dezvoltãrii filosofiei în România. De
reþinut aprecierea filosofului de profesie, cã ea,
critica literarã, a avut un rol mai fertil decât
filosofia în cultura româneascã. Mai mult, critica
literarã a crescut vertiginos în dauna metafizicii
abstracte. Avem de-a face cu un studiu de
popularizare aºternut în paginã dintr-o rãsuflare,
fãrã a apela la nici un aparat critic. A fost redactat
cu siguranþã din memorie, ºtiind cã publicul þintã
cãruia i se adresa avea cunoºtinþe mult prea
sumare despre tema pe care o aborda. De aceea,
Blaga plaseazã critica literarã româneascã în
plan universal, paralela fãcându-o cu cea rusã
ºi germanã, considerând cã polonezii ar putea fi
mai la curent cu cele douã culturi.
Se vede cã Blaga era la zi cu lectura
numeroaselor contribuþii care apãruse pânã atunci
în presa literarã româneascã. Volumele recent
publicate de Eugen Lovinescu interesându-l în
mod deosebit. Reþinem acest lucru ºi din schimbul
de scrisori care au avut loc între diplomat ºi Felix
Aderca. Vedem, din mesajele schimbate, cã
Lucian Blaga îi cerea - prin Aderca - permisiunea
lui Lovinescu de a publica despre contribuþiile
lovinesciene privind critica literarã româneascã
în presa din Polonia, exprimatã fiind ºi dorinþa
diplomatului de a intra în posesia cãrþilor criticului
nu de mult apãrute la Bucureºti.
Eºti aºa de bun sã vorbeºti cu d. Lovinescu
 îi scria Blaga lui Aderca pe 24 decembrie 1926
 sã-mi permitã sã dau în revistele de aici unele
fragmente din noua sa operã de istorie literarã?
(Fireºte mi-ar trebui ºi volumaºele apãrute pânã
acum!). În plus, mai scria cã: Lucru am destul
dar îmi rãmâne timp ºi pentru cizelarea celor
douã piese ce le am în sertar. (Era vorba de
Grotesca: Lãcaºul cãlãtor ºi Meºterul Manole
 N.M.) M-aº bucura sã primesc ºtiri din þarã.
Sã fie încã o mãrturie a înstrãinãrii despre
care a scris prietenilor ºi pe care o mai resimþea?
Nu lipsit de importanþã pentru a reþine
caracterul vertical ca ºi lipsa oricãrui spirit de
ranchiunã din partea poetului, sunt aprecierile la
adresa lui Nicolae Iorga, analiza personalitãþii sale
de critic literar. Blaga a folosit cuvinte pline de
respect, în ciuda faptului cã prietenul sãu, Ion
Breazu, îi scrisese în varã: La Vãleni Iorga a
vorbit în vreo câteva lecþii ºi despre cultura dupã
rãzboi, fãrã nici un respect de ºtiinþã, de artã,
de metodã, de nimic ce are spiritul modern. A
amintit adesea, printre ironii (foarte nereuºite)
ºi numele d-tale. Se vede cã pentru Blaga mai
importante au rãmas cuvintele de întâmpinare ale
istoricului la debutul sãu, în 1919, scrise de
Dascãlul neamului în Viaþa Româneascã, decât
eventualele înþepãturi pe care prietenul sãu de la
Paris i le aducea la cunoºtinþã.
Pentru perioada respectivã nu cunoaºtem alþi
ataºaþi de presã care sã se fi implicat în
popularizarea României ºi a culturii româneºti în
alte capitale. Dã, prin exemplul sãu, Lucian Blaga,
modelul de comportare civicã ºi diplomaticã.

Cãrþile profesorilor noºtri

Apãrut la Editura Fundaþiei România de Mâine,
sub egida Universitãþii Spiru Haret, volumul
Managementul comparat internaþional - autori
prof.univ. dr. Ioan Petrescu ºi lector univ. dr. Camelia
Konrad - supune atenþiei managerilor, oamenilor de
afaceri ºi economiºtilor, dar ºi politologilor ºi
geoeconomiºtilor, managementul comparat; acesta
este considerat drept ºtiinþa ce le oferã capacitatea
de a-ºi însuºi rapid ºi eficace elementele de noutate
ºi performanþã în realizãrile celorlalte þãri, capabile
sã influenþeze pozitiv nivelul de civilizaþie
ºi dezvoltare economicã, precum ºi standardul
de viaþã al populaþiei propriei lor þãri.
Ideea susþinutã de autorii lucrãrii este aceea
cã, în contextul managerial naþional, subiectele
economiei de piaþã - întreprinderile private apeleazã nu numai la teoria ºi practica managerialã
naþionalã, ci ºi la cea generalizatã prin managementul comparat internaþional.
Utilizarea managementului comparat
internaþional în þara noastrã trebuie sã þinã, însã,
seama de particularitãþile economiei româneºti. În
acest sens, prof. univ. dr. Ioan Petrescu ºi lector
univ. dr. Camelia Konrad afirmã cã trebuie
realizatã o adevãratã simbiozã între teoria
managementului social ºi a celui de piaþã, care se
produce în procesul de realizare a economiei
sociale de piaþã. Totodatã, aceste particularitãþi
trebuie sã þinã seama de mentalitatea specificã a
managerului ºi a angajatului român.
Ca urmare, susþin autorii, în aceastã etapã este
nevoie de manageri bine pregãtiþi în plan profesional ºi managerial. Apelând la elementele de bazã
ale managementului naþional ºi ale celui comparat,
aceºtia pot sã ridice nivelul de eficienþã ºi capacitatea
concurenþialã a întreprinderilor româneºti.
Asemenea specialiºti se pregãtesc la
Facultatea de management a Universitãþii Spiru
Haret. Planul de învãþãmânt al specializãrii de
management, alãturi de disciplinele fundamentale

manageriale, include ºi pe cea a managementului
comparat internaþional. În consecinþã, volumul
despre care vorbim se înscrie în literatura de
management, în cadrul cãreia se defineºte prin
obiectul de studiu ºi prin mediul de referinþã. În
acelaºi timp, conceptele prezentate au relevanþã
pentru toate firmele româneºti.
Abordând problematica managementului
comparat internaþional dintr-o perspectivã
interculturalã, autorii acordã un loc aparte în lucrare
managementului european. În acest sens, volumul
pune la dispoziþia celor interesaþi noþiuni care au
fost concepute ºi utilizate de teoreticienii ºi
practicienii de management din þãrile Uniunii
Europene. Partea aceasta a volumului apare pe
fondul unui amplu ºi intens proces de postaderare a
României la Uniunea Europeanã, aducând în atenþie
faptul cã se poate valorifica experienþa celor ce s-au
alãturat mai devreme Uniunii.
Domeniul de tratare a problemelor de
management comparat internaþional este larg,
cuprinzând aspecte manageriale, juridice, politice,
demografice, politologice, sociologice, etice etc.
Volumul este alcãtuit în forma clasicã a unei
lucrãri de management, cuprinzând o prefaþã ºi 14
capitole, urmate de bibliografie. În ceea ce priveºte
tehnica de redactare, autorii au folosit un sistem de
coordonare specific disciplinei: au apelat la procedeul
trimiterii la subsol, care aduce precizãri ºi face
completãri necesare înþelegerii problemei tratate.
Volumul este un excelent instrument de lucru,
un ghid care cuprinde arsenalul teoretic, metodologic
ºi aplicativ al managementului comparat,
constituindu-se, în acelaºi timp, într-un important
mijloc de cunoaºtere aprofundatã a managementului
comparat, a principalelor sale concepte.

*

Lucrarea Teorie ºi aplicaþii în fundamentele
practicii manageriale, apãrutã la Editura Fundaþiei
România de Mâine, sub egida Universitãþii Spiru
Haret ºi sub semnãtura prof. univ. dr. Ion Petrescu,
alãturi de cea a asist. univ. Gabriel Bãjenaru, pleacã
de la adevãrul cã practica managerialã exercitã, în
economia de piaþã, o incontestabilã forþã de atracþie,
care rivalizeazã cu interesul generat de succesul
obþinut de ºtiinþa managerialã, în general.
Pornind de la ideea de bazã cã în practica
managerialã se urmãreºte abordarea dinamicã a
tuturor resurselor umane, materiale, financiare ºi
informaþionale, în vederea atingerii obiectivelor de
cãtre managerul general, autorii considerã cã, prin
esenþa ºi natura sa, activitatea practicã a managerilor
nu se poate desfãºura la întâmplare ºi, ca urmare,
soluþionarea situaþiilor ridicate de viaþa managerialã
trebuie fãcute pe baze ºtiinþifice. Trebuie, susþin
autorii, ca în practica managerialã sã fie promovatã
ºtiinþa, iar managerii sã elimine empirismul ºi
sã-ºi sprijine întreaga activitate pe ºtiinþã, pe
recomandãrile acesteia; ºi aceasta cu atât mai mult
cu cât în zilele noastre asistãm la o sporire a
complexitãþii practicii manageriale, a amplitudinii
acestui proces, iar folosirea ºtiinþei în acest
domeniu poate contribui la creºterea eficienþei
managementului tuturor activitãþilor.

În concordanþã cu sarcinile actuale ºi de
perspectivã ale economiei de piaþã, precum
ºi cu tendinþele manifestate în teoria ºi practica
managerialã, problematica practicii manageriale
constituie principalul obiectiv al autorilor lucrãrii.
Într-o abordare sistemicã, sunt urmãrite
caracteristicile ºi modalitãþile de realizare în practicã
a componentelor ºi sferelor atribuþionale ale
managementului general ºi ale managemen-tului
funcþional, precum ºi cãile de creºtere a eficienþei
muncii în organizarea activitãþii direcþiilor, serviciilor
funcþionale ºi secþiilor de producþie. În prealabil, sunt
definite unele concepte fundamentale ale practicii
manageriale, care îºi gãsesc utilitatea în activitatea
practicã pe care o desfãºoarã orice manager.
În acest sens, este de remarcat faptul cã
volumul Teorie ºi aplicaþii în fundamentele
practicii manageriale sintetizeazã cunoºtinþele de
bazã în domeniu, integrând într-un tot organic teoria
ºi practica managerialã.
Caracterul unitar al lucrãrii este dat de
împãrþirea fiecãrui capitol în opt pãrþi, care cuprind:
noþiuni de bazã; concepte-cheie; reprezentãri
grafice; scheme; teme pentru aprofundare; aplicaþii
(texte-grilã ºi de evaluare a însuºirii cunoºtinþelor;
studii de caz); texte de analizat; propuneri de titluri
pentru referate; bibliografie.
Dupã mai mulþi ani de muncã în domeniul
practicii manageriale, prof. univ. dr. Ioan Petrescu
ºi asist. univ. Gabriel Bãjenaru au ajuns la varianta
lucrãrii pe care o supunem azi atenþiei, lucrare
cãreia s-au strãduit sã-i confere o structurã ºi un
conþinut în concordanþã cu articulaþiile interne ale
practicii manageriale ºi cu imperativele desfãºurãrii
ei. O citire atentã probeazã, fãrã echivoc, faptul cã
autorii au reuºit sã realizeze un consens între
abordarea teoreticã ºi finalitãþile practice pe care
le presupune o lucrare de acest gen, cantonându-ºi
problematica în formularea unor recomandãri sau
reguli de urmat, expuse pe baza unei experienþe pe
care o generalizeazã în acest volum.

Grupaj realizat
de Gabriel NÃSTASE
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ROMÂNIA ªI CRIZA RACHETELOR DIN EUROPA (1983)

(Urmare din pag. 1)
Reuniunea a examinat problemele înscrise pe
ordinea de zi, a ascultat raportul comandantuluiºef al Forþelor Armate Unite. Un loc important lau ocupat discuþiile în legãturã cu mãsura
întreprinsã de N.A.T.O. de a amplasa rachete
americane PERSHING-2 ºi CRUISE în
unele þãri din vestul Europei, membre ale Alianþei
Nord-Atlantice. Rachetele, cu razã medie de
acþiune, echipate cu focoase nucleare, puteau sã
loveascã, de pe poziþiile pe care se aflau, tot
spaþiul european pânã la Munþii Urali. Aceste
rachete zburau cu vitezã mare, nedepãºind 14
minute pânã la cel mai îndepãrtat punct de lovire
(Mareºal al Uniunii Sovietice, Viktor Kulikov,
Scut de nãdejde al pãcii ºi socialismului, p.9495). Instalarea acestor rachete americane
destabiliza substanþial raportul de forþe, în plan
militar, de pe continentul nostru. În cadrul
consfãtuirii, sovieticii au avansat câteva propuneri
de contramãsuri cu caracter militar, însã nu s-a
luat o decizie. Discuþiile privind instalarea de
rachete sovietice similare în unele þãri participante
la Tratatul de la Varºovia, chestiune la care mã
voi referi, se vor relua la Moscova în luna
iunie1983. În comunicatul dat publicitãþii, se
menþiona cã la Consfãtuirea Comitetului politic
Consultativ au fost analizate demersurile ce
trebuie întreprinse pentru a îndepãrta pericolul
unui rãzboi nuclear, pentru menþinerea ºi
dezvoltarea procesului de destindere, de întãrire
a securitãþii ºi cooperãrii în Europa.
Având în vedere cã la reuniunea din Capitala
Cehoslovaciei se preconiza dezbaterea unor
probleme de o asemenea importanþã, partea
românã a luat mãsurile corespunzãtoare de
pregãtire. În primul rând a fost studiatã, în
detaliu ºi cu multã atenþie, noua situaþie politicomilitarã, foarte serioasã, ce se crease în Europa
în urma trecerii de cãtre N.A.T.O. la amplasarea
rachetelor amintite. Atitudinea care trebuia
adoptatã de România la acea consfãtuire în
problema rachetelor a fost stabilitã îndeosebi pe
baza documentaþiei realizate de Ministerul
Apãrãrii Naþionale. Concomitent, colective
reprezentând toate þãrile participante la Alianþã
au elaborat proiectele de documente ce urmau
sã fie examinate ºi sancþionate de Comitetul
Politic Consultativ.
Ca în toate cazurile asemãnãtoare, înainte
de plecarea la Praga, membrii delegaþiei noastre
au fost convocaþi în cabinetul preºedintelui þãrii,
prilej cu care s-a trecut în revistã conþinutul
documentelor principale ce urmau sã fie
examinate ºi aprobate la consfãtuire, îndeosebi
Declaraþia din final, în care, pe baza aprecierii
situaþiei politico-militare europene ºi globale, se
stabilea poziþia ce trebuia adoptatã. La acea
convocare, Nicolae Ceauºescu a informat
membrii delegaþiei despre faptul cã unele din
propunerile pãrþii române nu fuseserã incluse,
chestiune care trebuia sã fie discutatã la Praga.
O îmbunãtãþire a conþinutului Declaraþiei avea
sã fie obþinutã în timpul consfãtuirii, în urma
discuþiilor la nivelul ºefilor delegaþiilor, chiar
în dupã-amiaza primei zile a activitãþii.
Aprecierea lui Nicolae Ceauºescu pentru
situaþia creatã:Nu putem sã tragem numai
pe N.A.T.O. Am ajuns în Capitala
Cehoslovaciei în jurul orelor 17.00, ora localã,
în preziua reuniunii. În scurt timp dupã ce ne
instalaserãm la hotelul Praga, rezervat
participanþilor, am fost convocaþi la ºeful
delegaþiei noastre, în mica sufragerie a
apartamentului ce-i fusese pus la dispoziþie. În
afarã de membrii delegaþiei, au mai fost prezenþi
Constantin Oancea ºi Constantin Mitea, care
aduseserã proiectul Declaraþiei în forma
existentã la acea orã. Toþi stãteam în picioare,
iar Nicolae Ceauºescu, cu un exemplar din
proiectul documentului în mânã, îºi exprima
supãrarea cã nu fuseserã incluse toate opiniile
pãrþii române referitoare la evaluarea ºi

caracterizarea situaþiei politico-militare din
Europa, la soluþiile menite sã contribuie efectiv
la dezamorsarea stãrii create, la destinderea ºi
realizarea unui climat de încredere ºi înþelegere
între state. Printre altele, el a fãcut o apreciere
interesantã, ºi anume cã N.A.TO. poartã
rãspunderea pentru rachetele instalate, dar, zicea
el, Nu putem sã tragem numai pe N.A.T.O.,
lãsând sã se înþeleagã clar cã, pentru situaþia
generalã creatã, Tratatul de la Varºovia are ºi el
partea lui de responsabilitate. De aici rezulta
limpede cã liderul român era pe deplin conºtient
cã nu Constantin Oancea, Constantin Mitea, sau
ªtefan Andrei ºi Miu Dobrescu, pe care i-a
criticat aspru, erau vinovaþi pentru cã nu au reuºit
sã introducã în întregime punctul de vedere al
României în documentul respectiv. Dupã o pauzã
apãsãtoare, de 10-15 secunde, Nicolae
Ceauºescu a pus întrebarea: Acum ce facem cu
documentul, pentru cã în aceastã formã este
inacceptabil!?. Atunci am intervenit,
propunând sã se discute cu sovieticii, ºtiind cã,
dacã ei vor fi de acord, ceilalþi nu vor avea
obiecþii. Mi s-a alãturat Constantin Dãscãlescu.
Bine. Luaþi legãtura cu sovieticii ºi discutaþi
cu ei!, a conchis Nicolae Ceauºescu. Eu am
înþeles cã muºtruluiala nu i-a vizat atât pe
membrii delegaþiei noastre, cât pe cei care, prin
lustra sub care se afla ºeful delegaþiei noastre,
ne ascultau cu atenþie.
Continuarea dezbaterilor în Consfãtuirea
extraordinarã a Comitetului Politic
Consultativ de la Moscova. Aceastã nouã
reuniune a avut loc în Capitala sovieticã la 28
iunie 1983, la ºase luni de la întrunirea ordinarã
de la Praga, fiind consacratã exclusiv discutãrii
instalãrii de rachete sovietice în unele state
participante la Tratatul de la Varºovia, ca rãspuns
la acþiunea similarã întreprinsã de N.A.T.O.
Delegaþia României la aceastã consfãtuire a fost
identicã cu cea de la întrunirea de la Praga:
Nicolae Ceauºescu, Constantin Dãscãlescu, Miu
Dobrescu, ªtefan Andrei, general-colonel
Constantin Olteanu. Dat fiind cã poziþia aparte
a României în confruntarea est-vest nu constituia
un secret pentru nimeni, era de aºteptat ca
delegaþia noastrã, folosind o expresie popularã,
sã aibã de furcã, nu glumã!.
În timpul care se scursese de la consfãtuirea
de la Praga, avuseserã loc mai multe contacte între
reprezentanþii Uniunii Sovietice ºi cei ai þãrilor
în care se preconiza instalarea de rachete sovietice
cu razã medie de acþiune: Ungaria, Cehoslovacia
ºi R.D.Germanã. Partea românã a acþionat, dupã
puterile ei, pentru preîntâmpinarea aplicãrii
acestei mãsuri inflamatorii.
Întâlnirea preliminarã de la Moscova a
miniºtrilor afacerilor externe ºi ai apãrãrii ai
statelor participante la Tratatul de la
Varºovia. În vederea punerii la punct a unor
detalii referitoare la întrunirea la vârf, s-a decis
ca, în preziua þinerii acesteia, pe 27 inuie, sã aibã
loc în Capitala sovieticã o întâlnire a miniºtrilor
afacerilor externe ºi ai apãrãrii din statele
participante la Tratatul de la Varºovia. În acest
scop, ªtefan Andrei ºi cu mine am fost chemaþi
la Nicolae Ceauºescu, care ne-a cerut ca, înaintea
acestei întâlniri, sã-i contactãm separat pe
omologii noºtri sovietici, Andrei Gromâko ºi
mareºalul Dmitri Ustinov, ºi sã le propunem sã
se caute o soluþie politico-diplomaticã pentru
renunþarea or mãcar amânarea unei hotãrâri
privind amplasarea rachetelor în cele trei þãri
vizate. În acele grave împrejurãri, noi
consideram cã cel mai bine ar fi fost ca, atât
americanii cât ºi sovieticii, sã renunþe la mãsuri
cu caracter militar, sã gãseascã o altã cale pentru
a depãºi momentul crizei. Din pãcate,
urmãrindu-ºi obiectivele, nici una dintre cele
douã pãrþi nu ceda.
Întâlnirea preliminarã a miniºtrilor afacerilor
externe ºi cei ai apãrãrii era fixatã pentru acea zi,
27 iunie, orele 16.00, ora Moscovei. Ne-am
deplasat la Moscova ºi, pânã la acea orã, ªtefan

Andrei ºi cu mine am avut o întrevedere cu Andrei
Gromâko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.
ºi cu mareºalul Dmitri Ustinov, ministrul apãrãrii,
cãrora le-am expus din nou punctul de vedere al
României, insistând pe implicaþiile care ar rezulta
din instalarea rachetelor cu razã medie de acþiune
în afara Uniunii Sovietice. Cei doi miniºtri ne-au
ascultat, dar s-au menþinut ferm pe poziþia lor, cel
mai vehement fiind mareºalul. Dupã încheierea,
fãrã rezultate, a acestei discuþii, ne-am deplasat în
sala în care se aflau omologii noºtri din celelalte
þãri participante la Tratatul de la Varºovia.
În deschidere, Andrei Gromâko i-a informat
pe cei prezenþi despre discuþia pe care el ºi
mareºalul Dmitri Ustinov o avuseserã cu noi,
menþionând cã România nu este de acord cu
instalarea rachetelor sovietice pe teritoriul unor
þãri aliate, dar, conform obiceiului, omiþând
motivaþiile ºi argumentele pe care le prezentasem.
A luat imediat cuvântul Petãr Mladenov, ministrul
afacerilor externe al Bulgariei, cel care, în 1989,
îi va succeda lui Todor Jivkov la conducerea
partidului ºi statului. Acesta ne-a atacat violent,
într-un limbaj nu prea diplomatic, spunând, între
altele, cã el nu înþelege de ce România este
împotriva unei mãsuri care vizeazã întãrirea

noi cu cei doi miniºtri sovietici ºi despre poziþia
adoptatã de ceilalþi participanþi la ºedinþa
comunã a miniºtrilor afacerilor externe ºi ai
apãrãrii. Aceastã informare s-a fãcut în timpul
unei plimbãri prelungite în curtea reºedinþei, la
care a participat ºi N.Potapov (cunoscãtor al
limbii române) de la Secþia Relaþii Externe a
Comitetului Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice. Convins cã acesta îºi va
informa ºefii cu fidelitate despre cele auzite,
Nicolae Ceauºescu s-a referit pe larg, sub toate
aspectele, la problema rachetelor, argumentând
opoziþia fermã a României. Activitatea de a doua
zi se anunþa dificilã. ªi aºa a fost.
Moscova, 28 iunie 1983. Comitetul Politic
Consultativ al Tratatului de la Varºovia
dezbate din nou problema instalãrii rachetelor
sovietice în unele þãri aliate. În cadrul întâlnirii,
Iuri Andropov, secretar general al P.C.U.S., un
om suferind, având o gravã afecþiune renalã, a
pus direct problema amplasãrii rachetelor
sovietice cu razã medie de acþiune, motivând
necesitatea acestei mãsuri în maniera pe care o
cunoºteam. ªefii delegaþiilor þãrilor vizate direct
- Ungaria, Cehoslovacia ºi R.D.Germanã - ºi-au
exprimat acordul necondiþionat, atitudine greu de

Consfãtuirea extraordinarã a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varºovia,
Moscova, 28 iunie 1983
capacitãþii de apãrare a socialismului etc. Imediat,
ªtefan Andrei i-a dat bulgarului o replicã tãioasã,
enumerând motivele care determinau dezacordul
României faþã de amplasarea rachetelor. Diplomat
cu bogatã experienþã, Andrei Gromâko a manevrat
abil, nu s-a lansat în aprecieri sau etichetãri. În
schimb, mareºalul Dmitri Ustinov, folosind un
vocabular aspru, a respins orice idee de renunþare
la amplasarea rachetelor sau de amânare a
acþiunii, afirmând cã, în afarã de România,
celelalte þãri sunt de acord cu aceasta. Definind,
în concepþia lui, cursa înarmãrilor, escaladarea ei,
mareºalul a spus: Dacã americanii fac un tanc,
facem ºi noi unul, dacã americanii fac o rachetã,
facem ºi noi una!. Era o expresie a cunoscutei
teze în epocã potrivit cãreia americanii erau
promotoii cursei înarmãrilor(când discutam însã
cu americanii, aceºtia susþineau teza inversã, cã
sunt obligaþi sã se înarmeze din cauzã cã se
înarmeazã sovieticii, care deþin deja
superioritatea). Deci, o parte arunca vina pe alta,
iar, în fapt, fiecare se înarma, purtând rãspunderea
pentru aceasta. Întâlnirea miniºtrilor s-a încheiat
cum începuse, adicã fãrã sã clarifice ceva.
Dimpotrivã, a adâncit ºi mai mult divergenþele în
problema amplasãrii rachetelor, a evidenþiat clar
cele douã opinii diferite, care apãruserã încã la
Praga, România, pe de o parte, U.R.S.S ºi ceilalþi
aliaþi, pe de altã parte.
Seara, au sosit ceilalþi membri ai delegaþiei.
Andrei ªtefan ºi cu mine l-am informat pe
Nicolae Ceauºescu despre discuþiile purtate de

înþeles ºi, mai ales, de calificat. De exemplu, Janos
Kadar a spus cã Ungaria îºi pune la dispoziþie
teritoriul pentru amplasarea rachetelor
sovietice!. Dupã modul în care cei trei ºefi de
state ºi-au exprimat acordul în legãturã cu
instalarea rachetelor sovietice pe teritoriul þãrilor
lor, a rezultat cã ei se înþeleseserã în prealabil cu
sovieticii în acest sens. Dar, când ne referim la
poziþia acestor þãri în situaþii delicate cum erau
acestea, cred cã trebuie avut în vedere ºi faptul
cã deciziile nu puteau sã nu fie marcate, printre
altele, ºi de prezenþa trupelor sovietice pe teritoriul
lor. În încheierea evocãrii acestui important
moment, þin sã precizez cã România,
pronunþându-se împotriva instalãrii de rachete
sovietice în cele trei þãri aliate, nu aproba nici
mãsura, deja întreprinsã de S.U.A., de a dispune
pe teritoriul unor aliaþi ai lor din N.A.T.O. a celor
572 de rachete cu razã medie de acþiune, precedent
folosit de U.R.S.S. pentru a justifica o acþiune
similarã.
Pornind de la gravitatea situaþiei ce se crease
ºi mai ales de la consecinþele ei, România
susþinea necesitatea ca, în aceastã chestiune, sã
se ajungã la o înþelegere între cele douã coaliþii
militare - N.A.T.O. ºi Tratatul de la Varºovia -,
pentru ca ambele blocuri sã renunþe la aplicarea
unor astfel de mãsuri. Din pãcate, glasul raþional
al þãrii noastre nu a fost receptat. Alianþa NordAtlanticã nu a renunþat la amplasarea rachetelor
în Europa de vest, justificând-o prin necesitatea
restabilirii echilibrului, grevat -considerau
americanii- de superioritatea Tratatului de la

Varºovia în forþe clasice. Tot în numele
echilibrului, pe care-l considera în destabilizare
din cauza marelui numãr de rachete americane
amplasate în Europa, Uniunea Sovieticã a
rãspuns prin dislocarea unor rachete similare în
Ungaria, Cehoslovacia ºi R.D.Germanã.
Iuri Andropov propune sã fie atenþionatã
conducerea Chinei cã face paºi în afara
socialismului. Instalarea rachetelor sovietice cu
razã medie de acþiune în unele þãri participante la
Tratatul de la Varºovia a fost principala chestiune
discutatã, însã, în cadrul acelei ºedinþe, delegaþia
românã s-a mai confruntat cu o problemã. Este
vorba de propunerea lui Iuri Andropov, secretarul
general al P.C.U.S., de a se trimite o scrisoare
conducãtorilor chinezi în care, cei ºapte
participanþi la Tratatul de la Varºovia sã îºi
exprime pãrerea faþã de noua orientare a Chinei
în politica internã ºi externã, pe care o considerau
ca o abatere de la principiile socialismului. ªeful
delegaþiei noastre, Nicolae Ceauºescu, a fost
singurul care s-a declarat împotriva acestei
iniþiative, motivând cã nu avem mandat în acest
sens din partea Comitetului Politic Executiv al
P.C.R., întrucât partea românã nu a fost informatã
din timp în legãturã cu aceastã problemã.
Totodatã, el a arãtat cã nu considerã indicat sã se
trimitã conducãtorlor Chinei scrisoarea respectivã
în numele unei coaliþii militare, cã aceasta ar
constitui o formã de amestec în treburile interne
ale acestei þãri ºi, în acelaºi timp, ar fi putut fi
interpretatã ca un mod de presiune asupra
conducãtorilor chinezi. A încheiat cu menþiunea
cã România are relaþii bune economice, politice
ºi diplomatice cu China. Iuri Andropov, care
conducea ºedinþa în calitate de gazdã, nu a agreat
poziþia delegaþiei române, dar nu a declarat
explicit dacã renunþã sau nu la acþiune, însã n-a
mai insistat. În aceastã stare de confuzie s-a
încheiat consfãtuirea.
Întrunirea miniºtrilor apãrãrii ai statelor
participante la Tratatul de la Varºovia, de la
Berlin, consacratã examinãrii problemei
instalãrii rachetelor în Europa. La 20 octombrie
1983 a avut loc ºedinþa extraordinarã a
Comitetului Miniºtrilor Apãrãrii ai statelor
participante la Tratatul de la Varºovia, la Berlin,
în care s-a continuat dezbaterea amplasãrii
rachetelor americane ºi sovietice cu razã medie
de acþiune în Europa. La aceastã reuniune am fost
însoþit de generalul-colonel Marin Nicolescu,
adjunct al ministrului apãrãrii naþionale, de
generalul-locotenent Nicolae Eftimescu, primlocþiitor al ºefului Marelui Stat Major, de
generalul-maior Mihai Mitrea, locþiitor al ºefului
Marelui Stat Major, de colonelul Dumitru
Mircea(viitor general), ºeful Biroului pentru
relaþii cu Comandamentul Forþelor Armate Unite
ale Tratatului de le Varºovia, de colonelul
Alexandru Endrijevschi, translator.
Pe lângã reafirmarea poziþiei României, în
contextul politico-militar din Europa, faþã de
instalarea rachetelor, pe de o parte, de cãtre
N.A.T.O., iar, pe de altã parte, de cãtre U.R.S.S.,
cu ocazia acelei ºedinþe, am avut o discuþie mai
vie cu mareºalul Dmitri Ustinov, ministru al
apãrãrii al Uniunii Sovietice, în problema
comunicatului ce urma sã fie adoptat la sfârºitul
întrunirii. Proiectul comunicatului fusese
discutat, înainte de începerea ºedinþei ºi în timpul
ei, la nivelul adjuncþilor miniºtrilor, iar, în final,
în Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii. Mareºalul
Dmitri Ustinov, susþinut de ceilalþi miniºtri ai
apãrãrii, pleda insistent pentru un comunicat
extins, cu aprecieri largi asupra conjuncturii
politico-militare din Europa, pentru
condamnarea N.A.T.O. ca singura responsabilã
de situaþia creatã etc. Delegaþia Armatei române,
pe care o conduceam, deºi înþelegea ºi nu-ºi
ascundea îngrijorarea faþã de gravitatea situaþiei
ce se ivise în Europa, susþinea cã nu se justificã
un comunicat stufos, împãnat cu etichetãri ºi
condamnãri, care mai mult ar dãuna eforturilor
de reglementare negociatã a crizei. Aceste

probleme fãcuserã obiectul unor ample analize
ce-ºi gãsiserã reflectarea în Declaraþiile adoptate
la consfãtuirile Comitetului Politic Consultativ
din ianuarie de la Praga ºi din iunie de la
Moscova, ca ºi în ºedinþa Comitetului Miniºtrilor
Afacerilor Externe ce avusese loc la Budapesta
cu puþin timp înainte. În cele din urmã, mareºalul
Dmitri Ustinov a considerat necesar sã aibã o
discuþie separatã cu mine. S-a luat pauzã ºi neam retras într-un birou. Mareºalul Dmitri
Ustinov era însoþit de mareºalul Viktor Kulikov,
comandantul-ºef al Forþelor Armate Unite, de
generalul de armatã Anatoli Gribkov, ºeful
Statului Major al Forþelor Armate Unite, ºi de
un translator. Eu eram împreunã cu generalulcolonel Marin Nicolescu ºi cu colonelul
Alexandru Endrijevschi, translator.Timp de
aproape douã ore am analizat formulare cu
formulare, fiecare folosindu-ºi argumentele. Eu
nu am cedat, stãruind pentru un comunicat mai
scurt ºi ponderat în aprecieri. Apropiindu-se ora
17.00, orã la care era fixatã primirea noastrã la
Erich Honeker, liderul R.D.Germanã, am
întrerupt discuþiile. În timpul primirii la ºeful
statului gazdã, dupã epuizarea pãrþii protocolare,
în cuvântul sãu, mareºalul Dmitri Ustinov l-a
informat pe Erich Honeker cã Tovarãºul
Olteanu nu este de acord sã adoptãm un
comunicat mai dezvoltat.... Neamþul, care sunt
convins cã fusese informat asupra discuþiilor
privind comunicatul, s-a fãcut cã nu îl înþelege
ºi n-a spus nimic. Dar ºi tãcerea era un rãspuns.
Dupã ce ne-am întors la locul unde se þinea
ºedinþa, am continuat discuþiile asupra
comunicatului, cu toate cã sosise ora plecãrii
delegaþiilor la aeroport. Eu m-am menþinut pe
poziþia de pânã atunci. În cele din urmã, s-a
convenit asupra unui comunicat într-o redactare
cu aprecieri echilibrate, fãrã a dramatiza or
subaprecia situaþia politico-militarã creatã pe
continentul european. Consider util ca, pentru
edificarea cititorului, sã reproduc un fragment
din acest document pentru a se cunoaºte termenii
în care a fost caracterizat climatul politicomilitar din acel moment, precum ºi faptul cã nu
se impunea un comunicat mai amplu ºi mai
aspru. În textul respectiv se menþiona cã, la
întrunirea sa, Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii a
analizat Evoluþia situaþiei politico-militare din
Europa ºi constatã cã aceasta a devenit mai
încordatã ºi mai periculoasã. Participanþii la
ºedinþã au remarcat cã, cu toate propunerile
constructive fãcute în comun de statele
participante la Tratatul de la Varºovia la
Consfãtuirea de la Praga ºi reafirmate în iunie
a.c. la întâlnirea de la Moscova, orientate spre
înlãturarea pericolului nuclear din Europa ºi
transformarea ei într-un continent al pãcii,
eliberat de arme nucleare, atât cu razã medie
de acþiune, cât ºi tactice, statele N.A.T.O., pânã
în prezent, nu numai cã nu au rãspuns la aceste
propuneri paºnice, dar continuã sã ducã
lucrurile spre amplasarea în unele þãri vesteuropene, membre N.A.T.O., a noilor rachete
nucleare americane cu razã medie de acþiune,
pentru realizarea superioritãþii militare faþã de
statele participante la Tratatul de la Varºovia,
ceea ce constituie o ameninþare directã la adresa
securitãþii acestora ºi a pãcii generale.
Amplasarea în Europa a noilor rachete
nucleare americane cu razã medie de acþiune va
duce, inevitabil, la agravarea situaþiei pe continent
ºi în întreaga lume, la creºterea primejdiei unui
rãzboi nuclear cu urmãri catastrofale pentru
popoare. În acest cadru, cea mai mare însemnãtate
o are înlãturarea pericolului confruntãrii nucleare
pe continentul european.
Comitetul Miniºtrilor Apãrãrii a reafirmat
cã statele participante la Tratatul de la Varºovia
niciodatã nu au tins ºi nu tind spre obþinerea
superioritãþii militare ºi nu vor admite în nici
un caz superioritatea militarã asupra lor.
Dacã se au în vedere mãsurile întreprinse
de americani pentru instalarea rachetelor cu razã
medie de acþiune în Europa, precum ºi
contramãsurile sovieticilor, criza în domeniu nu
fusese depãºitã, dimpotrivã.

ATRIBUIREA CAUZALITÃÞII  OPERATOR PSIHOINDIVIDUAL ÎN CONSTRUIREA IMAGINII SOCIALE
Fritz Heider ajunge la concluzia cã indivizii iau anumite hotãrâri pe baza rolului resurselor atenþionale conºtiente. mai puþin stabile. Oscilaþia acestei fenomenele cu care se confruntã, de de credinþe, o concepþie generalã discursive, adicã în zona concep-

Conf. univ. dr Sofia BRATU atribuirea este procesul prin observãrii celuilalt, a comportamen- În lumina acestei abordãri a vechii teorii stabilitãþi este rezultatul unei a atribui cauze comportamentelor faþã de maniera în care anumite tualizãrii: organizarea, pe baza
Una dintre cele mai însemnate
preocupãri în psihosociologia
contemporanã este cercetarea
fenomenului de atribuire (explicarea
naturii, a mecanismelor ºi funcþiilor
sale), preocupare demonstratã ºi de
numãrul mare de lucrãri apãrute pe
marginea acestui subiect. Demn de
remarcat în acest sens este demersul
cercetãtorilor Kelley ºi Michela,
care, în anul 1980, au fãcut recenzia
la peste 9002 de lucrãri ce tratau
fenomenul atribuirii. Pornind de la
studierea psihologiei relaþiilor
interpersonale, psihologul de
orientare gestaltistã, Fritz Heider, a
dezvoltat, în lucrarea The
Psychology of Interpersonal
Relations, noþiunea de echilibru ºi
teoria atribuirii cauzalitãþii. Dupã
pãrerea sa, la baza fenomenului de
atribuire se aflã tezele echilibrului
cognitiv: · asupra comportamentului
uman, care se prezintã ca un întreg
cognitiv într-un câmp reprezentaþional structurat, acþioneazã legi
psihologice specifice, care, printre
alte, determinã modul de înþelegere
ºi atribuire a relaþiilor cauzale. Pe
baza unei psihologii, înþelegeri
naive, orice individ este capabil sã
confere semnificaþie elementelor,
proceselor, fenomenelor, relaþiilor,
mediului sãu, acesta devenind
inteligibil ºi coerent; · elementul
central al structurãrii mentale a
mediului, a realitãþii este echilibrul
cognitiv, iar atribuirea cauzalitãþii
reprezintã o modalitate fundamentalã de realizare a echilibrului în
câmpul reprezentaþional al fiecãrui
individ; · pentru adaptarea, socializarea, reglarea propriilor conduite ºi
activitãþi, indivizii trebuie sã cuprindã
cognitiv realitatea, sã prevadã
desfãºurarea unor comportamente,
procese. Acestea se realizeazã pe
baza atribuirii cauzalitãþii; · deºi nu
este un proces arbitrar, atribuirea
cauzalitãþii este unul subiectiv, din
care se relevã o structurã cauzalã
invizibilã, stabilã ºi operantã.
Pornind de la aceste principii ºi
de la dorinþa de a înþelege modul în
care omul obiºnuit îºi explicã
realitatea socialã înconjurãtoare,

intermediul cãruia se realizeazã
punerea in relaþie a unui eveniment
cu condiþiile care i-au determinat
apariþia. Cu alte cuvinte, cunoaºterea,
înþelegerea cauzelor (personale,
motivele, intenþiile, trãsãturile de
personalitate ale celuilalt ºi
impersonale, factorii care þin de mediul
înconjurãtor) constituie modalitatea
cea mai eficientã de a cunoaºte
realitatea înconjurãtoare, de a face
predicþii.Dupã anul 1960, cercetãrile,
lucrãrile care au avut ca obiect de
studiu fenomenul atribuirii au
cunoscut o realã dezvoltare. Comune
acestor cercetãri sunt urmãtoarele
direcþii: înþelegerea comportamentului social pornind de la modul
în care indivizii construiesc
semnificaþii evenimentelor cu care vin
in contact, fac predicþii, controleazã
mediul social, înþeleg, percep cunosc
realitatea socialã; demonstrarea
faptului cã acest comportament poate
deveni inteligibil numai dacã se începe
de la explicaþiile cotidiene ale
psihologului naiv, demonstrarea
faptului cã între reflecþia ºtiinþificã ºi
cea a omului comun existã o
continuitate operaþionalã ºi semanticã,
nu o rupturã ºi, nu în ultimul rând,
demonstrarea continuitãþii proceselor
de asimilare ºi dominarea cognitivã a
realitãþii sociale. Cele mai influente
modele teoretice, care explicã
mecanismul atribuirii cauzalitãþii, sunt
Teoria inferenþei corespondente ºi
Teoria covariaþiei.
Teoria inferenþei corespondente.
Adoptând viziunea lui Edward E.
Jones ºi K. L. Davis, prin inferenþa
corespondenþei trebuie sã înþelegem
cã o dispoziþie este reflectatã direct
în comportament ºi cã aceastã
dispoziþie este foarte puternicã. Prin
intermediul teoriei inferenþei
corespondente, elaboratã de E. E.
Jones ºi K. L. Davis, se urmãreºte sã
se prezinte modalitãþile prin care un
observator stabileºte o legãturã de
cauzalitate între un eveniment, o
intenþie ºi o trãsãturã de caracter a
actorului, sã se reducã reacþiile
comportamentale ale acestuia la un
set de trãsãturi personale stabile, la o
schemã cognitivã ºi, totodatã, sã se
ofere o imagine despre modul în care

tului manifest al actorului. Cu alte
cuvinte, obiectivul acestei teorii este
de a permite abordarea diversitãþii
de reacþii, de acþiuni individuale prin
reducerea la dispoziþii personale
stabile ºi, prin aceasta, la
comportamente predictibile.
Conform teoriei inferenþei
corespondente, actorul trebuie sã
manifeste
voluntarism
ºi
intenþionalitate, competenþã ºi
discernãmânt, sã poatã alege între mai

se propun ºi operaþiile de corectare a
unei atribuiri: categorizarea, încadrarea
comportamentului actorului în anumite
tipare, caracterizarea, asocierea
comportamentului cu anumite trãsãturi
de personalitate, rectificarea, adâncirea
cunoaºterii actorului ºi reevaluarea în
raport cu desfãºurarea evenimentelor
contextuale.
Numãrul limitat de situaþii în
care intervine atribuirea, ignorarea
auto-percepþiei, dar ºi a factorilor

evaluãri subiective. O imagine
sigurã, corectã a lumii exterioare
este generatã de manifestarea
simultanã a câtorva criterii:
consistenþa efectului in timp, gradul
în care actorul rãspunde identic la
expunerile repetate la aceiaºi
stimuli, consensul social, gradul în
care reacþiile actorului sunt identice
cu cele ale celorlalþi membri ai
grupului de apartenenþã, de referinþã
ºi distinctivitatea, gradul în care

Cercetarea fenomenului de atribuire (natura, mecanismele ºi funcþiile sale)  preocupare
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a psihosociologiei contemporane  Atribuirea cauzalitãþii este modalitatea
fundamentalã de realizare a echilibrului în câmpul reprezentaþional al fiecãrui individ
cauzelor  mijlocul cel mai eficient de a cunoaºte realitatea înconjurãtoare, de a
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explicã mecanismul atribuirii cauzalitãþii  Prin inferenþa corespondenþei înþelegem cã o
dispoziþie este reflectatã direct în comportament ºi cã aceastã dispoziþie este foarte puternicã
multe alternative comportamentale ºi
situaþionale.
Evaluarea comportamentului se
face însumând numai acþiunile alese
de actor, deci cele liber consimþite,
care prezintã o dezirabilitate
socialã scãzutã ºi care au în vedere
efectele particulare cauzate de un
factor specific.
Algoritmul ce trebuie urmat
pentru atribuirea unor trãsãturi prin
inferenþã corespondentã presupune
parcurgerea mai multor etape, dupã
cum susþin E. E. Jones ºi K. L. Davis:
 1) reperarea efectelor acþiunii; 2)
compararea efectelor acþiunii date cu
efectele acþiunilor posibile, dar
nefãcute de subiect, pentru a
determina efectele comune ºi
efectele specifice (douã acþiuni
specifice pot avea efecte comune);
dispoziþia, intenþia sunt indicate prin
consecinþe care nu sunt comune cu
cele ale unor acþiuni alternative; 3)
atribuirea,
stabilirea
unei
corespondenþe între acþiune, intenþie
ºi dispoziþie, pornind de la efectele
specifice ale efectelor neimpuse.
Plecând de la premisa cã indivizii
dispun de resurse cognitive limitate în
procesarea numeroaselor informaþii
sociale, Gilbert, Krull ºi Pelhan au
propus o reabordare a teoriei lui E. E.
Jones ºi K. L. Davis din perspectiva

sociali au
generat apariþia
numeroaselor critici la adresa
acestei teorii.
Teoria covariaþiei. Încercând sã
dezvolte dimensiunile neexploatate
ale teoriei echilibrului cognitiv ºi ale
teoriei inferenþei corespondente,
pornind de la premisa cã inferenþele
observatorului depãºesc interpretarea comportamentelor manifeste
ale actorului, Harold H. Kelley a
prezentat o nouã paradigmã de
atribuire.
Susþinând cã efectul este
atribuit acelei condiþii care este
prezentã atunci când efectul este
prezent, iar absenþa efectului este
atribuitã condiþiei absente, H. H.
Kelley a dezvoltat o teorie a atribuirii
admiþând existenþa mai multor
informaþii despre comportamentul
actorului. De fapt, cercetãtorul a
urmãrit sã determine dacã efectul ºi
cauza covariazã. Altfel spus,
comportamentul actorului este
analizat în funcþie de un set de
variabile, care reprezintã elementele
ce alcãtuiesc structura cauzalitãþii:
obiecte, persoane în interacþiune cu
obiectele, circumstanþele interacþiunii, momentul acþiunii.
Identificând aceste componente
ale structurii cauzale, se creioneazã
imaginea unei lumi mai mult sau

actorul rãspunde diferit la alþi
stimuli din mediu. Neomiþând
faptul cã alegerea criteriilor poate
varia în funcþie de împrejurare,
persoanã trebuie sã amintim cã
cercetãtorii au identificat un stil
atribuþional individual, un stil
atribuþional specific anumitor
culturi, dar ºi anumitor grupuri
sociale. Identificarea acestor stiluri
susþine ideea cã procesul atribuirii
este influenþat de structurile
psihosociale ºi socioculturale.
Având în vedere toate aceste
aspecte, H. Kelley explicã mecanismul
de construire a sensului formulând
câteva postulate: atribuim
comportamentului celuilalt cauze
interne în cazul în care consensul ºi
distinctivitatea sunt scãzute, dar
consistenþa este ridicatã; atribuim
comportamentului celuilalt cauze
externe atunci când consensul,
consistenþa ºi distinctivi-tatea sunt
ridicate; atribuim modului de a
acþiona al celuilalt o combinaþie de
cauze interne ºi externe atunci când
consensul este scãzut, dar consistenþa
ºi distinctivitatea sunt ridicate.
Teoria propusã de Kelley
demonstreazã cã între modul
oamenilor de ºtiinþã ºi cel al
observatorilor naivi de a-ºi
formula opinii despre situaþiile ºi

umane existã importante asemãnãri.
Deºi criterii de atribuire ale
observatorilor naivi þin de o
epistemologie ºi psihologie naive,
totuºi, de cele mai multe ori, se
dovedesc a fi eficiente.
Dincolo de aceastã observaþie,
existã ºi situaþii în care atribuirea poate
genera o serie de erori. Cele mai
întâlnite dintre acestea sunt: ·
amplificarea impactului cauzelor
dispoziþionale (interne) asupra
comportamentului actorului percepem comportamentul celuilalt ca ºi
cum ar exprima un anumit profil de
personalitate, mai degrabã decât sã
explicãm acþiunea sa prin intermediul
unor factori situaþionali.· diminuarea
cauzelor care determinã o anumitã
reacþie a actorului; · atribuirea unor
cauze conjuncturale propriului nostru
comportament simultan cu atribuirea
unor cauze interne reacþiilor unui actor,
în special în cazul unui eºec; ·
atribuirea succeselor unor cauze
interne în paralel cu atribuirea
eºecurilor unor cauze externe; · eroarea
atribuirii stabil-instabil prin asocierea
cauzalã a unui rezultat modest cu un
factor instabil pentru apãrarea stimei
de sine ºi a unei imagini egocentrice; ·
eroarea propriei supraestimãri care se
manifestã prin afirmarea unui fals
consens, adicã exagerarea numãrului
subiecþilor care gândesc ºi se comportã
identic intr-o anumitã situaþie; · eroarea
suprageneralizãrii, adicã tendinþa
subiectului de a prezenta, transforma
un eveniment unic, accidental în factor
general, durabil.
În explicarea cauzalã a
propriului comportament, cantitate
de informaþie, deci perspectiva
cognitivã este diferitã, diferit este
ºi câmpul motivaþional, pentru actor
este cunoscut, pentru observator
este presupus ºi, nu în ultimul rând,
centrul acþiunii este altul, actorul
acordã atenþie mediului în care
acþioneazã, în timp ce observatorul
îºi focalizeazã atenþia asupra celor
care acþioneazã. Este evident cã
inferenþele realizate de observatorul
naiv sunt, în cele mai multe cazuri,
supuse greºelii, cãci informaþiile
sunt incomplete. Folosind o schemã
generalã a explicaþiei cauzale, un set

tipuri de cauze interacþioneazã,
observatorii naivi sar peste anumite
etape ale analizei de varianþã. Nu
trebuie omis nici faptul cã, în
procesul de interpretare a propriului
comportament, intervin în mod
frecvent procese de raþionalizare, de
justificare, ierarhizare. Altfel spus,
tendinþa generalã este ca observatorii sã atribuie un anumit
comportament unor dispoziþii,
trãsãturi personale ale actorilor, în
timp ce actorii atribuie acelaºi
comportament factorilor externi.
Introducerea acestor noi elemente
în analizã demonstreazã cã, prin
modelul covariaþiei, Kelley încearcã sã
depãºeascã limitele teoriei influenþei
corespondente. Analizând fenomenele
ºi tendinþele obiective, care se manifestã
în timpul procesului de atribuire a
cauzalitãþii, se remarcã complexitatea
sistemului cognitiv subiacent (autoatribuire, hetero-atribuire, observare,
implicare). În privinþa auto-atribuirii ºi
hetero-atribuirii, numeroºi psihologi de
orientare behavioristã considerã cã cele
douã fenomene sunt identice, subiectul
inferã în acelaºi mod atât în cazul
propriului comportament, cât ºi în cazul
comportamentului altui actor. Diferenþa
se manifestã numai la nivelul
informaþiei brute ºi al comportamentului. La aceastã ultimã opinie
subscrie ºi Kelley. De remarcat este
faptul cã, pe lângã factorii de naturã
psihoindividualã, mecanismele
inferenþiale sunt influenþate de unii
factori sociali: grupul de apartenenþã,
de referinþã, cultura, iar analiza se
extinde de la scena psihoindividualã la
cea socialã. Odatã mutatã analiza pe
scena socialã, se fac prezente douã
fenomene: categorizarea ºi conceptualizarea.
Categorizarea socialã reprezintã
procesul psihosocial în care se îmbinã
structurile perceptive, empirice cu
cele evaluativ logice, prin intermediul
cãruia atat experienþa individualã, cat
ºi cea socialã sunt organizate,
structurate, grupate, respectându-se
un anumit context social, în categorii
cu semnificaþii distincte ºi specificate.
Depãºind nivelul proceselor
empirice, intuitive, ne situãm într-un
alt palier, cel al proceselor raþional-

criteriilor strict logice, a unui câmp
de semnificaþii lingvistice rezultat din
experienþa social-istoricã a unei
colectivitãþi. Este evident cã aceste
douã fenomene sunt complementare,
dinamice, iar schimbãrile care apar
într-un nivel genereazã schimbãri ºi
în celãlalt nivel. În desfãºurarea
acestor procese, esenþiale sunt
modelele socio-culturale asimilate,
baza matricelor operatorii ale
percepþiei, reprezentãrii, gândirii,
imaginaþiei sociale, limbajul, cu dubla
sa valenþã, de formã ºi instrument al
gândirii, capacitatea de adecvare,
coerenþã, completitudine a stimulilor
în raport cu realitatea socialã,
mutaþiile ce intervin în planul
mentalitãþilor, al cunoaºterii. Relaþia
dintre categorizare ºi atribuire este
determinatã de rolul grupului: toþi
indivizii dintr-un grup utilizeazã
aceleaºi categorii pentru ordonarea,
clasificarea elementelor realitãþii
sociale; grupul însuºi reprezintã un
cadru de repartizare a stimulilor
sociali, iar, de cele mai multe ori,
atribuirea se face în favoarea grupului
pe baza unui tip particular de cauze
pentru situaþii date. Pe baza
interacþiunii dintre atribuire ºi
categorizare pot fi aprofundate,
înþelese ºi explicate unele aspecte ale
comportamentului cotidian: folosirea
unor scheme, scenarii precise,
învãþate în detrimentul activitãþii
reflexive (analiza factorialã, de
varianþã). Totodatã, se impune
reconsiderarea, redimensionarea
rolului pe care îl au stereotipurile. Din
perspectiva atribuirii, prin intermediul
stereotipurilor se confirmã, se
întãresc, se rotunjesc aºteptãrile unui
grup. Hamilton (1979) considerã cã
între stereotip ºi atribuire existã o
relaþie circularã. Este evident cã
impactul factorilor sociali, culturali
asupra atribuirii relevã dorinþa de
explicare, armonizare a relaþiilor
interpersonale, de grup, sociale, dar
ºi necesitatea existenþei unor sisteme
de evaluare diferite. Înþelegerea
atribuirii, a reprezentãrilor sociale, a
valorilor, a stereotipurilor, a
credinþelor faciliteazã înþelegerea
modului în care este construitã
imaginea socialã.
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Sã ne cunoaºtem profesorii: prof. univ. dr. ZAMFIRA MIHAIL:

BUCURIA DIN GRÃDINA CÃRÞILOR
Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Existã oameni care trãiesc prin ºi printre cãrþi, de parcã ar îngriji o grãdinã. Unii
cresc trandafiri multicolori, alþii crini sau alte ºi alte flori cu pagini în grãdinile lor;
paradoxul este cã nu numai primãvara florile acestea înflorite dau un parfum suav,
îmbãtãtor, care ne îndeamnã sã le privim, dezlipindu-le paginile - petale cu atenþie, cu
pasiune, toatã vara, toatã toamna ºi uneori, toate iernile vieþii noastre. Când soarele
verii sau al iernii le pãleºte, multe din cãrþile  flori trebuie preschimbate în grãdini
viitoare. Sunt ºi alþii care cultivã fructe pe care niciodatã nu le-au semãnat. Câteodatã,
aceºtia iau în râs eforturile oamenilor ce îngrijesc ºi înþeleg seminþele minunatei grãdini
cu cãrþi. Domnia Sa, Zamfira Mihail citeºte, povesteºte cu vocea-i caldã de altistã celor
care o ascultã, cerceteazã ºi preschimbã vechile flori-cãrþi pentru a ne bucura în continuare
de ele în toate anotimpurile vieþii noastre. Cum altfel? Aºa s-a format, aºa a învãþat, aºa
i-a încurajat sã procedeze pe toþi cei care s-au aflat în jurul Domniei Sale.
Nãscutã la Chiºinãu, la 15 iunie, Doamna
Profesoarã Zamfira Mihail este cunoscutã în
mediile universitare ºi academice drept
cercetãtor ºtiinþific în domeniul slavisticii ºi al
lingvisticii comparate, doctor în filologie,
profesor universitar. S-a format sub îndrumarea
tatãlui Domniei Sale, Ava Paul Mihail, fiind
absolventã cu Diplomã de Merit a ªcolii medii
de fete nr.1, Iaºi, absolventã cu Diplomã de Merit
a Facultãþii de Filologie, Universitatea Al. I.
Cuza, Iaºi, specialitatea limba ºi literatura
românã. În 1968 a beneficiat de pregãtire cu
studii de lingvisticã în cadrul unei burse de studii
Deutsche
Akademische
Auslandamt,
Universitatea din Freiburg, Germania. În 1973
a aprofundat studiile de lingvisticã comparatã
beneficiind de o bursã de studii la International
Summer School, Universitatea din Salonic,
Grecia. În 1974 a devenit Doctor în filologie, la
Universitatea Al. I. Cuza  Iaºi, cu teza
Terminologia portului popular românesc. În
1978 a fost distinsã cu Premiul Timotei
Cipariu al Academiei Române pentru lucrarea
Terminologia portului popular românesc în
perspectivã etnolingvisticã comparatã sud-est
europeanã, Ed. Academiei, l978. În 1988 a
primit Premiul B. P. Hasdeu al Academiei
Române, (acordat în 1990) împreunã cu
colectivul care a realizat transliterarea ºtiinþificã,
pentru ediþia BIBLIA 1688. În l988, a fost
Visiting Professor la Cursurile internaþionale
pentru tinerii lingviºti, organizate de cãtre
Academia Bulgarã de ªtiinþe, Lovec, ºi a susþinut
prelegeri de Etnolingvisticã comparatã sud-est
europeanã. În 1991 a desfãºurat activitate
didacticã ca profesor invitat la Universitatea de
Stat din Chiºinãu ºi a susþinut prelegeri de Istoria
limbii române. A predat la Facultatea de Istorie
a Universitãþii din Bucureºti în perioada 19911999 cursul special cu seminar Istoria culturii
române vechi, cu referire specialã asupra
secolelor XVII - XVIII, la anii III-IV. În 1993 a
fost distinsã cu premiul Eudoxiu de
Hurmuzaki, împreunã cu Paul Mihail, pentru
lucrarea Acte în limba românã din Basarabia,
1812-1830, vol. I, Ed. Academiei, 1993.
În anul 2000 a fost distinsã cu premiul
Ethnos pentru întreaga activitate de cercetare
în domeniul lingvisticii comparate ºi
contribuþiile remarcabile în etnolingvisticã ºi
antropologie culturalã, acordat de Fundaþia
culturalã Ethnos din Bucureºti. Din 1999 este
profesor universitar la Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, apoi, prin separare, la
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã a
Universitãþii Spiru Haret, unde predã cursul de
Lingvisticã generalã ºi cursul special Civilizaþia
cãrþii; tehnica redactãrii.
Autoare harnicã, dãruitã de Creator cu
perseverenþã, profunzime, tenacitate, acribie,
vitalitate, longevitate ºi fertilitate creatoare,
Domnia Sa Doamna Mihail este un model pentru
toþi, pentru cunoºtinþele ºi capacitãþile sale utile
muncii de cercetare. Pe lângã faptul cã foloseºte
curent computerul, Domnia Sa este specialistã
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în vechile manuscrise româneºti, are
experienþã didacticã ºi de conducere a tezelor
de licenþã, fãcând parte din numeroase comisii
de doctorat. Specialistã în manuscrisele lui
Nicolae Milescu Spãtarul pe care le-a cercetat
cu pasiune, Domnia Sa are o bogatã experienþã
în editarea textelor vechi româneºti ºi slavone
(cunoscând atât paleografia chirilicã cât ºi
limbile francezã, rusã, germanã, englezã, bulgarã
ºi greacã). Timp de 40 de ani a fost încadratã în
activitatea de cercetare ºi a lucrat în echipã
(echipa Dicþionarului limbii române; echipa
internaþionalã în ancheta Les outils dans les
Balkans du Moyen Age a nos jours, echipa
grantului Academiei Române 2005-2006). A
condus proiectul internaþional româno-bulgar
Izvoare etnolingvistice ale sud-estului Europei
(1995-2005) ºi proiectul internaþional de
cercetãri al Institutului de studii sud-est europene
din Bucureºti cu Academia de ªtiinþe din
Chiºinãu (2006-2009). Face parte din societãþi
academice internaþionale, fiind membrã a
Societãþii Române de Lingvisticã, a Societãþii
Române de Lingvisticã Romanicã, a Asociaþiei
slaviºtilor din România, a Comisiei de etnologie
a Academiei Române, membrã ºi reprezentatã a
României în Scientific Council a SIEF (Société
Internationale dEthnographie et de Folklore);
aleasã în 1990 la Congresul Internaþional de la
Bergen ºi realeasã la Viena în 1994 ºi la
Amsterdam în 1998, membrã în Comitetul
Naþional al Asociaþiei Internaþionale de studii
sud-est europene, preºedinta Comisiei
Internaþionale de Etnografie a AIESEE  Paris
ºi preºedintã de onoare a Societãþii bibliofililor
din R. Moldova  Chiºinãu.( )
A cãlãtorit în strãinãtate ºi în toate aceste
deplasãri a efectuat cercetãri în arhive ºi în
biblioteci, descoperind informaþii inedite, pe care
le-a valorificat apoi în studiile ºi lucrãrile
publicate. A participat la congrese ºi simpozioane
ºtiinþifice internaþionale (cu prezentare de
comunicãri, care au fost apoi tipãrite): Bucureºti,
Neptun, Bergen-Norvegia, Blagoevgrad,
Chiºinãu, Salonic, Viena; Sofia, Strasbourg,
Namur-Belgique, Kavala (Grecia), Tirana etc.
Doamna Zamfira Mihail este consideratã de
lumea academicã o specialistã pe al cãrui blazon
figureazã pasiunea descifrãrii manuscriselor lui
Nicolae Milescu Spãtarul (vezi Zamfira Mihail
Nicolae Le Spathaire Milescu a travers ses
manuscrits, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2009). Dupã comemorarea în anul
2008 a tricentenarului morþii marelui român
exilat vreme de 37 de ani în Rusia, Nicolae
Milescu Spãtarul, studierea operelor sale
aparþinând patrimoniului cultural european a
determinat-o pe Doamna Zamfira Mihail sã-i
descopere exerciþiile filologice din 1669,
meritele enciclopedistului din cel de al XVIIlea veac, sensul noþiunii de timp din opera sa,
difuzarea scrierilor orientale, Jurnalul scrierilor
despre cãlãtorie ºi opera manuscrisã transmisã
fãrã autograful autorului. Conceputã într-o
elegantã limbã francezã academicã, lucrarea

accentueazã ideea realizãrii unei ediþii paralele
ºi bilingve ale textelor vechi aparþinând Spãtarului
Nicolae Milescu. Preocupãrile autoarei pentru
studierea operei lui Nicolae Milescu Spãtarul
reprezintã a constantã de cercetare a ultimelor
decenii ( ) Convinsã cã publicarea textelor în
limbi strãine clasice de circulaþie internaþionalã
(greacã, slavonã, latinã) dovedeºte încã o datã
erudiþia scriitorului român ºi reprezintã pentru
posteritate contribuþia româneascã la
panoramarea culturii europene, autoarea a
argumentat permanent necesitatea aplicãrii unei
metodologii riguroase în privinþa editãrii scrierilor
în limbi strãine din secolele trecute, cãci
manuscrisul ales (în cazul existenþei mai multor
versiuni) atestã atât competenþa editorului cât ºi
fidelitatea traducerii. Pentru a sesiza toate
nuanþele cunoaºterii lingvistice ale Spãtarului
Nicolae Milescu, autoarea a subliniat în repetate
rânduri importanþa editãrii paralele în latinã,
slavonã, neo-greacã ºi traducere româneascã.
Pentru cã pe plan filologic nu s-a avansat ipoteza
cã limba maternã a Spãtarului Nicolae Milescu
ar fi fost limba românã, cercetãtoarea
manuscriselor autorului subliniazã impresionantul
lexic bogat românesc, remarcabil prin diversitate
ºi prin coloritul nuanþelor semantice demonstrat
de textele Vechi Testamentare sau de Pentru
singur þiitorul gând, Carte cu multe întrebãri,
Istorii ale lui Herodot. Comunitatea ºtiinþificã a
admis cã pentru traducerea Vechiului Testament,
Spãtarul Nicolae Milescu nu a avut la dispoziþie
niciun fel de instrument lexicografic, iar
traducerea s-a fãcut la Constantinopol, pe baza
cunoaºterii limbii române ca limbã maternã.
Absolventã ºi a Facultãþii de Teologie din
Bucureºti, doamna Zamfira Mihail a semnalat
faptul cã în privinþa Vechiului Testament existã
douã ediþii cu texte scoase la luminã: textul editat
la 1688 la Bucureºti (cu transliterarea cu caractere
latine; vezi ediþia BIBLIA (1688), (în colectivul
de editare ºtiinþificã, transcriere ºi indici), Edit.
Institutului Biblic, Bucureºti, 1988, ediþie distinsã
cu Premiul B. P. Hasdeu al Academiei Române
pe 1988) ºi cel al unei ediþii care reproduce textele
manuscrise româneºti, copii ale traducerii
realizate de Milescu, adicã ms. 45 de la BAR
filiala Cluj-Napoca ºi BAR ms. rom. 4389,
precum ºi textul chirilic al ediþiei din 1688 cu
transliterarea în caractere latine.
Existã oameni care trãiesc prin ºi printre cãrþi,
de parcã ar îngriji o grãdinã. Cu cât pasiunea ºi
iubirea lor creºte, cu atât florile-cãrþi continuã sã
înfloreascã ºi sã-i bucure. Când am cunoscut-o
mai bine în grãdina casei în care odinioarã, la Iaºi
George Cãlinescu ºi-a scris ºi revista Jurnalul
literar ºi Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent, Domnia Sa, Zamfira Mihail
citeºte, scrie, povesteºte cu vocea-i caldã de altistã
celor care o ascultã, cerceteazã ºi preschimbã
vechile flori-cãrþi cu delicateþea-i caracteristicã,
pentru a ne bucura în continuare de ele în toate
anotimpurile vieþii noastre. Altminteri cum am
mai putea re-cunoaºte bucuria din grãdina cãrþilor
în fiecare dintre anotimpurile vieþilor noastre?

La Muzeul Peleº, prima ediþie
a Concursului naþional Carmen Sylva
pentru tinere talente
Muzeul Naþional Peleº organizeazã prima ediþie a
Concursului naþional Carmen Sylva pentru tinere talente,
competiþie care se adreseazã tinerilor artiºti amatori
pasionaþi de picturã, fotografie, desen ºi design.
Scopul acestui proiect este ca Muzeul Naþional Peleº
sã acorde tinerilor ºansa de a-ºi afirma talentul pentru
desen, picturã, design ºi fotografie, iar celor care doresc o
confirmare ºi o promovare a preocupãrilor lor artistice,
recunoscute doar în grupul de prieteni, li se oferã
posibilitatea de a expune lucrãrile în faþa unui public mai
larg, care viziteazã Castelul Peleº.
Prin acest tip de concurs se încearcã reluarea tradiþiei
promovãrii tinerelor talente artistice, începutã de Regina
Elisabeta, Carmen Sylva, prin organizarea seratelor
muzicale la Castelul Peleº, la care erau invitaþi artiºti aflaþi
la începutul carierei lor. Aceastã activitate de mecenat a
fost continuata de Principesa Maria, care a strâns în jurul
ei artiºtii plastici ai vremii, patronând societatea Tinerimea
Artisticã. În Castelul Peliºor existã mãrturii ale acestei
activitãþi admirabile, reprezentate prin lucrãri de artã
plasticã expuse în sãlile deschise publicului.
Înscrierile pentru concursul ce se desfãºoarã pe o
perioadã de nouã luni sunt programate în intervalul august
2011- 31 ianuarie 2012.

În competiþie pot intra doar tinerii artiºti amatori,
cu vârsta cuprinsã între 7 ºi 29 de ani, care nu au studii
de specialitate în domeniul pentru care concureazã, în
regulament fiind prevãzute douã categorii de
participanþi: 7-14 ani (categoria I) ºi 15-29 de ani
(categoria II).
Concurenþii vor trimite în perioada de înscriere cinci
lucrãri personale, scanate sau fotocopiate, pe adresa
concurs@peles.ro, acestea fiind însoþite de datele de
identificare ale autorului (nume ºi prenume, vârstã,
domiciliu); studii; titlul lucrãrii ºi disciplina la care
participã (desen, picturã, design, fotografie). Pentru
disciplina fotografie se vor menþiona detalii legate de
locul, model ºi tehnica folositã.
Lucrãrile vor fi analizate de cãtre un juriu format
din specialiºti din cadrul Muzeului Naþional Peleº,
precum ºi de la Universitatea Naþionalã de Arte din
Bucureºti ºi Institutul de Istoria Artei George Oprescu.
Premiul, o expoziþie temporarã la Castelul Peleº, se va
acorda câºtigãtorilor la fiecare categorie, cu menþiuni
speciale pentru locurile doi ºi trei.
Informaþii despre condiþiile de înscriere ºi regulamentul
Concursului se gãsesc pe site-ul Muzeului Peles.

Tamara Buciuceanu-Botez va fi urmãtoarea
stea pe Walk of Fame-ul românesc
Actriþa Tamara Buciuceanu-Botez a fost recompensatã absolvit Institutul de Teatru, la
profesorului
Ion
duminicã, 4 septembrie, cu o stea pe Walk of Fame - clasa
Aleea Celebritãþilor din Bucureºti pentru întreaga sa carierã, Bãlþãþeanu, în 1952.
Actriþã cu o bogatã activitate
informeazã Teatrul Metropolis.
desfãºuratã atât în teatrul dramatic,
cât ºi în cel de operetã, este,
totodatã, o frecventã prezenþã în emisiunile de teatru ºi de
varietãþi de la radio ºi televiziune. A fost angajatã a Teatrului
de Comedie, a Teatrului de Operetã, timp de 9 ani, ºi a
Teatrului Bulandra, de unde s-a pensionat. A colaborat cu
Teatrul Naþional de Televiziune, cu Teatrul Radiofonic, cu
Teatrul Odeon, cu Teatrul Constantin Tãnase (3 ani), cu
Teatrul Naþional din Bucureºti ºi din Iaºi.
Tamara Buciuceanu-Botez deþine peste 20 de premii
pentru interpretare ºi trei pentru întreaga activitate
(UNITER, Ministerul Culturii ºi Cultelor, Asociaþia
Internaþionalã a Criticilor de Teatru - AICT - secþia românã).
La 5 aprilie 2004, i-a fost decernat premiul UNITER pentru
întreaga activitate ºi, la 14 aprilie 2004, a fost distinsã cu
titlul onorific de Societar de onoare al Teatrului Naþional
Tamara Buciuceanu-Botez s-a alãturat altor mari Bucureºti. Actriþei i s-a înmânat Premiul pentru întreaga
personalitãþi ale teatrului ºi filmului din þara noastrã carierã la Gala de închidere a festiva-lului TIFF 2008 (7
care au fost rãsplãtite cu o stea pe Aleea Celebritãþilor: iunie), fiind totodatã protagonista unei proiecþii speciale a
Florin Piersic, în ianuarie, Victor Rebengiuc, în filmului Cuibul de viespi, producþie a anului 1987, în regia
februarie, Radu Beligan, în martie, Amza Pellea lui Horea Popescu, una dintre comediile spumoase ale
(postum), în aprilie, Maia Morgenstern, în mai, ºi cinematografului românesc.
regizorul Alexandru Tocilescu, în iulie.
Proiectul cultural Walk of Fame - Aleea
Actriþa Tamara Buciuceanu-Botez s-a nãscut la Celebritãþilor este iniþiat ºi organizat de Teatrul
Tighina (Republica Moldova), la 10 august 1929. A Metropolis ºi magazinul Cocor.

Culorile avangardei.
Arta în România între 1910-1950

Stagiunea
cameralã ICR
la Ateneu
revine
la toamnã cu trei
concerte

Dupã ce în
2009 a fost
prezentatã
cu
succes
la
Lisabona ºi Praga,
e x p o z i þ i a
itinerantã Culorile
avangardei. Arta
în România între
1910-1950 ajunge
la Roma într-o
f o r m u l ã
expoziþionalã
special conceputã
pentru Cetatea
Eternã. Expoziþia
este gãzduitã din 3
septembrie pânã
în 15 octombrie
2011 în cadrul Complexului Expo-ziþional Vittoriano
aflat în centrul Romei ºi va cuprinde 74 de opere
aparþinând unui numãr de 24 de artiºti români. Operele
provin din cele mai importante muzee de artã ale
României ºi oferã spre vizionare publicului italian ºi
internaþional din Roma creaþiile marilor artiºti ai
avangardei româneºti în perioada 1910 - 1950.
Expoziþia  curatoriatã de Erwin Kessler - este
realizatã de Institutul Cultural Român din Bucureºti ºi
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional în
colaborare cu Comunicare Organizzando (Roma)
reprezentatã de Alessandro Nicosia, fiind promovatã
de Accademia di Romania din Roma ºi de Ambasada
României în Italia.
Inaugurarea expoziþiei a avut loc vineri, 2
septembrie, la ora 18,30, în Salonul Central al
Complexului Vittoriano.
Avangarda a pãtruns pe scena artisticã româneascã
în momentul în care aceasta se deschidea cãtre douã
tendinþe ale modernismului internaþional: postimpresionismul ºi expresionismul. În contextul traumatic al

Institutul Cultural Român
continuã în aceastã toamnã
Stagiunea cameralã ICR la
Ateneu, cu o serie de invitaþi
strãini de prestigiu. Cele trei
concerte, organizate în
parteneriat cu Filarmonica
George Enescu, sunt
programate la Ateneul Român,
în lunile octombrie, noiembrie
ºi decembrie.
Potrivit ICR, stagiunea va fi
inauguratã marþi, 18 octombrie,
cu un concert de excepþie
susþinut de London Winds,
ansamblu de suflãtori condus de
Michael Collins, care va
interpreta partituri consacrate de
Bartók, Barber, Mozart, Dediu,
Damase ºi Farkas.
Pe 22 noiembrie, va evolua
Ten Tors Orchestra, din Marea
Britanie, alcãtuitã din Simon
Ible - dirijor, Ladislau
Csendes- violã, Alexandru
Matei -percuþie, Sorin Rotaru
-percuþie.
Concertul
organizat
miercuri, 7 decembrie, îl are pe
afiº pe Jordi Savall, supranumit
rege al muzicii vechi, alãturi
de ansamblul Hespèrion XXI ºi
invitaþii lor.

primului rãzboi mondial aceastã deschidere ideologicã
ºi esteticã s-a întrerupt, permiþând spiritului transgresiv
ºi original al avangardei sã se infiltreze ºi sã pãtrundã în
modernismul românesc, un modernism destul de moderat
din anumite puncte de vedere. Comprezenþa ºi
contaminarea reciprocã între inovaþia relativ tardivã a
avangardei ºi modernismul intens conservator ºi
tradiþionalist al artei naþionale au constituit elementele de
bazã ale artei româneºti în perioada dintre cele douã
rãzboaie mondiale ºi au reprezentat, de asemenea, fundalul
pe care - dupã 1945 - s-a înregistrat închiderea esteticã ºi
fuzionarea artei cu propaganda realismului socialist.
În loc de a ceda ispitei de a opera o selecþie pedantã
ºi puristã care ar fi extrapolat operele avangardiste
din contextul istoric atât de variat ºi de bogat al artei
româneºti din prima jumãtate a secolului XX, aceastã
expoziþie vorbeºte despre un fenomen istoric ºi cultural
extraordinar de dens ºi de complex, acela a coabitãrii,
al tensiunii, al discordiei ºi al influenþelor reciproce
între modernism, avangardism ºi tradiþionalism în
perioada cuprinsã între cele douã rãzboaie mondiale
- declara curatorul Erwin Kessler.
Potrivit Biroului de presa al Accademia di
Romania, operele expuse provin din nouã muzee de
artã din România ºi poartã semnãtura urmãtorilor
artiºti: Apcar Baltazar, Victor Brauner, Marius Bunescu,
ªtefan Dimitrescu, Hans Eder, Marcel Jancu, Petre
Iorgulescu Yor, Max Herman Maxy, Hans MattisTeutsch, Corneliu Michãilescu, Theodor Pallady, Jules
Perahim, Alexandru Phoebus, Elena Popeea, ªtefan
Popescu, Magdalena Rãdulescu, Camil Ressu, Szolnay
Sándor, Ion Theodorescu Sion, Francisc ªirato, Jean
Al. Steriadi, Nicolae Tonitza, Ion Þuculescu, Alexandru
Ziffer. Patru mari teme þes în filigran articularea
spaþiului expoziþional: pathosul poetic al temelor
sociale, utopiile identitãþii, angoase ºi vise urbane,
sfârºitul cãlãtoriei.
Operele de artã din expoziþia Culorile Avangardei.
Arta în România între 1910-1950 sunt cuprinse ºi
comentate în catalogul bilingv (italian/englez), realizat
cu aceastã ocazie.

Mihai Ionuþ Grãjdeanu sau viaþa trãitã intens, ca o bandã desenatã

Am adus în faþa dumneavoastã pânã acum diverºti artiºti
plastici, dar Mihai Ionuþ Grãjdeanu
este primul mare talent în desen,
profilat pe benzi desenate.
Mãrturisesc faptul cã nu este
descoperirea mea. Mihai a fost
remarcat de o jurnalistã, iar eu am
descoperit, la rândul meu, în el un
adevãrat tezaur de imagini care a
început deja sã lucreze intens.
Dar, sã o luãm metodic. Cine
este, la urma urmei, Mihai Ionuþ
Grãjdeanu ?
S-a nãscut la 30 ianuarie
1987, la Mangalia. La cosmica
vârstã de 24 de ani, viaþa este
toatã înaintea sa. Face Facultatea
de Management. Prin urmare,
acum îºi manageriazã singur
drumul desenelor pânã la public.
Iatã câteva date din cartea sa
de vizitã, de mare desenator :
Dupã Gratii - prima bandã
desenatã pentru detinuþii din
penitenciarele din Romania,
scenariu în colaborare cu Valentin
Simionov, în ianuarie 2010 a
apãrut Ciutanul, vol I - primul

roman
grafic
românesc despre
fotbal, scenariu scris
împreunã cu Andrei
L.C. Toderaºcu. Apoi
apare
lucrarea
Legendele Dacilor.
Piatra Sacrã, vol I.
Publicã mai multe
reviste de benzi
desenate.
Primele benzi
desenate la care a
lucrat, dar înca nu sau publicat sunt:
Istoria alternativã a literaturii
româneºti în benzi desenate ( scenariu
de Luca Dinulescu) ºi O scrisoare
pierdutã (adaptare dupã I.L Caragiale)
Acum, chiar Mihai Ionuþ
Grãjdeanu ne va arãta, pentru ce
s-a oprit la benzile desenate ?
Cea mai îndepãrtatã amintire cu
mine desenând ar fi la vârsta de 7-8
ani. De ziua mamei, pe felicitãrile
de 8 martie, fãceam un mic desen,
la fel ºi pe scrisorile cãtre Moº
Crãciun. În aceeaºi perioadã, în
fiecare zi de 1 iunie, în Mangalia, se
organiza un concurs cu desene pe
asfalt. Pe faleza din Mangalia, unde
acum se aflã Aleea Stelelor, zeci de
copii se adunau ºi participau la
concurs. Printre ei mã aflam ºi eu ºi
fratele meu. Din câte mai þin minte,
am câºtigat niºte premii acolo. Apoi,
tatãl meu mã ducea la
cinematograful de varã ºi vedeam
filme de actiune. Eram fascinat de
poveste, acþiune, personajele eroice
ºi doream mult sã fac ºi eu ceva în
acest gen. Am început sã-mi fac
propriile benzi desenate, undeva

By train. . .
Pe data de 16
septembrie va avea
loc ce-a doua ediþie
a evenimentului
Noaptea Albã a
F i l m u l u i
Românesc. Dupã
succesul din 2010,
când aprox. 7000 de
spectatori au ales sã
se bucure de filmele din programul Nopþii Albe,
organizatorii au decis ca pe lângã Bucureºti, ºi alte oraºe
sã gãzduiascã cea mai lungã noapte dedicatã producþiilor
autohtone, precum: Cluj-Napoca, Iaºi ºi Timiºoara,
evenimentul urmând a se desfãºura simultan în cele patru
oraºe, în noaptea de 16 septembrie.
Conceput ca urmare a necesitãþii de promovare
constantã a filmului românesc ºi inspirat de succesul pe care
l-au avut proiecte similare precum, Noaptea Albã a
Bucureºtiului, Noaptea Albã a Muzeelor sau Noaptea Albã
a Galeriilor, evenimentul îºi propune sã ofere publicului
larg ocazia de a petrece o noapte în compania unor filme
româneºti de toate genurile, realizate de cineaºti din toate
generaþiile, acoperind astfel o paletã cât mai largã de gusturi.
În Bucureºti, Noaptea Albã va fi organizatã în nouã
locaþii, unele dintre acestea fiind cunoscute publicului din
ediþia precedentã (Patria, Studio, Eforie, Noul Cinematograf
al Regizorului Român). În Cluj-Napoca, cinefilii sunt
aºteptaþi la Cinema Florin Piersic ºi Cinema Victoria,
spectatorii din Timiºoara se pot bucura de proiecþii la
Cinema Studio ºi, la Iaºi, Cinema Republica devine locul
în care va avea loc maratonul filmelor româneºti.
Potrivit organizatorilor, din program nu lipsesc producþii
recent lansate pe marile ecrane precum Aurora (r. Cristi
Puiu) sau Ursul (r. Dan Chiºu), cele mai aclamate debuturi
regizorale ale anului 2010: Morgen (r. Marian Criºan), Eu
când vreau sã fluier, fluier ( r. Florin ªerban) sau Felicia
înainte de toate ( r. Rãzvan Rãdulescu) sau titlurile care au
cucerit audienþa, precum California dreamin (nesfârºit)
( r. Cristian Nemescu) ºi Concertul ( r. Radu Mihãileanu).
De asemenea, spectatorii se vor putea delecta ºi cu o
selecþie a celor mai originale documentare ºi scurt-metraje
româneºti ale anului 2011, dar ºi cu filme clasice, care au
influenþat generaþii de cineaºti.
Intrarea la filme va fi liberã, în limita locurilor
disponibile.
Noaptea Albã a Filmului Românesc este un eveniment
organizat de Asociaþia pentru Promovarea Filmului Românesc
ºi susþinut de Centrului Naþional al Cinematografiei

între 11 ºi 14 ani, cu creionul, pe foi
A4 capsate. Unele dintre desene sunt
ºi colorate. Aceasta este declaraþia
lui Mihai. În continuare, el mi-a
mãrturisit: În ºcoala generalã,
colegii mã cunoºteau mai bine în
comparaþie cu liceul. Am avut, în
ºcoala generalã, un prieten foarte
bun, Vali, cãruia îi desenam pe un
caiet gros de românã tot felul
personaje. Era, de fapt, un fel de
colaborare scenarist  desenator,
pentru cã el îmi spunea mereu ce
vroia sã-i desenez - roboti, monºtri,
maºini - ºi eu îi desenam în stilul
meu. Apoi, la Salonul european de
bandã desenatã din Bucuresti, 2006,
am fost cu un ghiozdan plin cu
desene fãcute de mine, pe care leam arãtat multor oameni din
domeniu care se aflau acolo. Mi s-a
oferit primul proiect de banda
desenatã. A fost primul pas pentru
mine ca artist de banda desenatã,
primul contract, primii bani fãcuti
din benzi desenate, la 19 ani. Este
vorba de lucrarea Istoria alternativã
a literaturii române în benzi
desenate.
Îl întreb pe Mihai, cine este
Ciutanul, personajul principal care
dã numele cãrþii sale ?
Este primul roman grafic
românesc dintr-o serie de trei
volume ce vor apãrea pânã la final.
În prezent, pregãtesc cel de-al
doilea volum ºi sper sã-l lansez în
curand. Denumirea de ciutanul
provine de la un regionalism din
Doborogea, care înseamnã pitic,
copil ºi este porecla pe care o
primeºte personajul principal,
Mihai Dumitrescu, de la colegii sãi

din echipa de fotbal. Sunt, în
total, 120 pagini color de banda
desenatã. Munca la desene a durat
trei luni de zile. Scenariul este
realizat împreunã cu Andrei
Toderaºcu. Romanul grafic, spre
deosebire de banda desenatã, se
adreseazã ºi unui public matur.
Îmi doresc ca pe viitor sã mã axez
numai pe acest gen, pentru cã mi
se potriveºte mai bine ca artist.
Detalii despre Mihai Ionuþ
Grãjdeanu se pot afla la urmãtoarea
adresã: www.mihaibd.blogspot.com.
La final, îi urãm, din toatã
imima, felicitãri ºi succesele pe
care le meritã din plin. Aºteptãm,
cu mare interes, urmãtoarele sale
cãrþi, expoziþii sau alte proiecte,
toate purtând efigia de aur a
telentului sãu deosebit.

Aristotel BUNESCU

Conversaþie de varã

Peste tot vedem ºi ne întâlnim cu oameni. În maºini,
spre muncã, spre ºcoalã, spre casã, în mall, la facultate
etc. Oameni pe care nu îi cunoaºtem ºi pe care poate
nu îi vom cunoaºte niciodatã cu adevãrat. Oameni pe
care într-o secundã ne permitem sã îi catalogãm sau
sã îi apreciem. Oameni de la care, poate, avem ceva
de învãþat. Am gãsit un loc în care poþi sã cunoºti
oameni, un loc neutru pentru toþi. În tren. . .
Sãptãmânal merg în jur de 720 de km cu trenul. Cel
puþin în ultima perioadã tind sã cred cã am petrecut mai
mult timp împreunã cu CFR-ul decât cu familia mea.
Aproximativ ºase ore dus ºi ºase ore întors. În niciun alt
loc nu poþi sã ajungi sã cunoºti oamenii mai bine decât în
tren. Dupã douã ore de mers, deja þi se face chef sã vorbeºti,
sã te destãinui, sã povesteºti. Iar pentru cine are ochi sã
vadã, oamenii spun multe prin gesturi.
Trenul Rapid 663. Ora 23, fix. Urc, bineînþeles dupã
ce îmi cumpãr bilet. Este destul de aglomerat pentru cã
este vineri ºi toatã lumea se duce acasã. Oamenii se
îndreaptã spre cei dragi pentru a petrece sfârºitul de
sãptãmânã.
Tehnologia schimbã tot! De câte ori nu aþi auzit
aceastã propoziþie? Fie cã este vorba despre felul în care
ne petrecem timpul, sau felul în care comunicãm unii cu
alþii, fie cã este vorba de tot ceea ce ne înconjoarã. Este
adevãrat. Dar important este felul în care o schimbã. Dacã
tehnologia reuºeºte sã ne aducã mai aproape unii de alþii
sau ne ajutã sã fim mai civilizaþi, dacã ne ajutã sã ne simþim
în siguranþã, înseamnã cã o folosim într-un scop pozitiv.
Realitatea, însã, þine morþiº sã nu ne dea dreptate.
Tehnologia tinde sã ne izoleze.
Totul se vede diferit în tren. Lumea este aºa cum vrea
sa parã, nimeni nu ºtie nimic cu certitudine despre cel de
lângã el. Tinere elegante, cu tocuri incomode, accesorizate
cu fire de la cãºti, din care se aud ritmuri care de care mai
diferite ºi incredibil de zgomotoase. Tinerii cu laptop-uri,
pe care le deschid la câteva secunde dupã ce au urcat în
tren, astfel cã se retrag. Paradoxal, deºi sunt înconjuraþi de
oameni, sunt singuri cu tehnologia lor. Au mai rãmas cei
mai în vârstã, bãtrâni cu slãbiciuni fizice, cu mâini
tremurânde; ei mai fac conversaþie, asta pânã când oboseala
îi cuprinde ºi adorm. Le place sã povesteascã în general
despre tinereþea lor, sã îºi aducã aminte despre trecutul lor
glorios, despre ce au îndurat ºi despre ceea ce au realizat.

Ultima mea întâlnire cu un astfel de personaj este
recentã. Mã opresc la el, nu pentru cã nu aº avea de unde
alege, dar el este mai special, am rãmas impresionatã de
grija pe care i-o purta soþiei. Sã îi spunem domnul X, ca ºi
cum ar fi parte a unei cercetãri de antropologie. El face
parte din generaþia dornicã de conversaþie, o generaþie pe
cale de dispariþie. Mediul social din prezent nu este propice
dezvoltãrii ei. Povesteºte despre disciplinã, ordine,
rânduialã, lucruri care vor dispãrea o datã cu el dacã nimeni
nu va face nimic sã schimbe asta. Vorbeºte despre înainte
ºi dupã evenimentul care rupe România în douã ere.
Vocea lui sunã a detaºare, a împãcare, a înþelegere. Pare
sã priveascã obiectiv, deºi este clar cã nu se poate. Este
calm. Discuþia este întreruptã din când în când de soþia lui
care îl întreabã nedumeritã dacã mai este mult pânã sã
ajungã la destinaþie (suntem plecaþi de aproximativ o orã
din Bucureºti, am trecut de Ploieºti, iar ei vor sã ajungã la
Tecuci, asta înseamnã încã aproximativ douã ore de mers).
Este foarte greu sã înþelegi de unde vine atâta calm ºi iubire.
Doar existã. Nu vorbeºte despre acest subiect, semn cã îl
acceptã fãrã sã caute explicaþii. Nu are nevoie de explicaþii.
S-a nãscut într-o perioadã în care divorþurile ºi abandonul
nu erau aºa de la modã. Mizez pe faptul cã nu au avut o
viaþã toatã roz, dar au ºtiut sã accepte ºi au avut putere sã
lupte. Totul se traduce prin disciplinã ºi respect. Doar
pentru oameni ca ei aº cãlãtori în fiecare zi. Doar cã oameni
ca ei nu întâlneºti aºa de des. Pe unii dintre ei oboseala
i-a cuprins mai devreme.
Pentru o secundã te opreºti ºi priveºti lumea, în cazul
nostru cãlãtorii, ca pe un muzeu. Sunt subiecte. Fiecare
cu particularitãþile sale. Fiecare aduce ceva nou. Cu cât de
depãrtezi de Bucureºti, pretenþiile scad, lumea începe deja
sã se poarte aºa cum este de fapt, uitã de anumite politeþuri,
scoate pungile de seminþe ºi sticlele de bere, uitã sã îºi
mai spilcuiascã vorbele. Se poartã ca acasã. Sunt
acasã. Nu mai este nevoie sã ridici standardele. Poþi sã fii
tu. Oricum, cei care te cunosc te acceptã aºa cum eºti.
Mãcar pentru o secundã mi-aº dori sã exist alãturi de
varianta tânãrã a soþilor X. Sã port pãlãrie ºi rochie strânsã
pe talie, pantofi retro ºi gentuþã de mânã, micã ºi discretã.
Dar cum asta nu se poate, rãmân la imaginea în sepia a
tinereþii lor ºi la speranþa cã mai existã ºi alte cupluri X,
cu care sã mã întâlnesc, dar ºi variante tinere ale acestora.

Corina GHIGA
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Lotul olimpic al României a
cucerit douã medalii de argint la ediþia
Olimpiadei Internaþionale CentralEuropene de Geografie, desfãºuratã
în Cehia (Brno-Jedovice), în perioada
24-27 august, conform edu.ro. În
cadrul olimpiadelor internaþionale
desfãºurate vara aceasta, elevii
români au obþinut 44 de medalii, la

materiile: informaticã, matematicã,
fizicã, chimie, biologie sau geografie.
Cei doi medaliaþi la Olimpiada
Internaþionalã Central-Europeanã
de Geografie 2011:
Vladimir Rumleanschi (clasa a
XII-a) - Colegiul Naþional - Iaºi
(judeþul Iaºi)
Constantin Popa (clasa a XI-a)
- Colegiul Naþional Nicu Gane Fãlticeni (judeþul Suceava)
Lotul naþional al României
(compus din patru elevi) s-a pregãtit
în perioada 4-15 august, la
Iaºi. Alãturi de profesorii
elevilor au participat ºi douã cadre
universitare.

Tenorul Operei Naþionale Bucureºti,
Hector Lopez, câºtigãtor al concursului
internaþional de canto din Poloniaedu.ro
Tenorul Hector Lopez, prim
solist al Operei Naþionale Bucureºti,
a câºtigat cea de-a XIII-a ediþie a
concursului internaþional de canto
organizat de Opera na Zamku (Opera
la Castel), teatrul liric din Szczecin
(Polonia). Evenimentul s-a
desfãºurat în data de 25 iunie 2011.
În fiecare an, spectatorii, adunaþi
în curtea interioarã a castelului ce
gãzduieºte scena liricã a oraºului, au
ocazia sã asculte câteva dintre cele
mai valoroase voci lirice ale
Europei. Hector Lopez a fost în
acest an favoritul publicului adunat
în curtea Castelului Ducilor de
Pomerania din Szczecin. El a
câºtigat inimile spectatorilor cu
celebra arie Nessun dorma din actul al III-lea al operei Turandot de
Giacomo Puccini (lucrare cuprinsã ºi în repertoriul ONB) ºi cu zarzuela
La Tabernera del puerto de Pablo Sorozábal.
Nãscut in 1974, de origine mexicanã, Hector Lopez a studiat muzica
la Conservatorul Naþional din Mexico City, specializându-se apoi cu nume
mari ale scenei internaþionale precum Renata Scotto, Placido Domingo
ºi Shilley Verret. A debutat in 2000, în Rãpirea din Serai, de Wolfgang
Amadeus Mozart, la Mexico City Opera. Ca solist al Operei Naþionale
Bucureºti, repertoriul sãu conþine roluri din opere de Wolfgang Amadeus
Mozart, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges
Bizet, Charles Gounod etc.
Hector Lopez nu este primul tenor al Operei Naþionale Bucureºti care
câºtigã competiþia polonezã. În 2008, Teodor Ilincãi ºi Marius Manea au
încântat spectatorii de la Szczecin cu talentul lor, cei doi artiºti ajungând
astãzi nume recunoscute pe cele mai mari scene ale lumii.

Cinty Ionescu
a câºtigat
Premiul de excelenþã
la Festivalul
Internaþional
New York Fringe
La 28 august, FringeNYC a
anunþat câºtigãtorii celei de-a 15-a
ediþii a Festivalului Internaþional
New York Fringe 2011. Un juriu
independent, alcãtuit din 50 de
profesioniºti din domeniul teatrului,
i-au acordat VJ-ului Cinty Ionescu
premiul de excelenþã pentru designul video al piesei Nils Fucked Up
Day. Aceastã distincþie, venitã din
partea criticii americane, reprezintã
o recunoaºtere a activitãþii artistei
emergente Cinty Ionescu, dar ºi a
spectacolului în sine. Cinty este la
a doua prezenþã într-un festival de
teatru din New York  dupã ce a
fãcut video design ºi VJ-ing live
pentru spectacolul Concreþii din
Underground Zero Festival (2010).
Dupã participarea, în premierã,
la ediþia din 2007 a Festivalul
Internaþional New York Fringe cu
spectacolele Bucharest Calling ºi
The Sunshine Play (ambele scrise
de Peca ªtefan ºi regizate de Ana
Mãrgineanu) , Teatrul LUNI de la
Green Hours a revenit la FringeNYC
între 12 - 28 august 2011, cu
spectacolul scris ºi regizat de Peca
ªtefan, Nils Fucked Up Day. Teatrul
LUNI a fost astfel singurul teatru
independent din Europa de Est

prezent în cel mai amplu festival
teatral din America de Nord,
devenind o prezenþã constantã în
manifestãrile teatrale din metropola
americanã dupã douã participãri la
FringeNYC (2007, 2011) ºi una la
Underground zero Festival (2011, cu
spectacolul Concreþii în regia lui
Alexandru Mihãescu). Institutul
Cultural Român din New York a
sprijinit toate aceste prezenþe ale
teatrului românesc la New York.
Cu toate cã a fost descrisã de
unii critici drept cea mai obscenã
piesã din teatrul românesc actual,
Nils Fucked Up Day a fost ºi
continuã sã fie un cert succes de
public, fiind primitã foarte bine de
critica new yorkezã.
Mix de multimedia, interactivitate ºi jocuri ale limbajului,
spectacolul propune o manierã
incitantã de a privi lumea
contemporanã ºi stereotipurile sale.
Din distribuþie fac parte unii dintre
cei mai talentaþi tineri actori ai
scenei (independente ºi oficiale) din
Bucureºti  Radu Iacoban, Cãtãlin
Babliuc, Mãdãlina Ghiþescu, Ilinca
Manolache ºi Tudor Aaron Istodor.

Artiºti români
la Festivalul
Ars Electronica
2011 din Austria
Daniel Dorobanþu, Michaela
Konrad ºi Eugen Neacºu au fost
gãzduiþi pentru prima oarã de cãtre
AEC în februarie 2010, în cadrul
Festivalului BD NEXT COMIC, cu
o instalaþie multimedia intitulatã
Memories of Now. În 2011, AEC a
decis includerea instalaþiei în
programul permanent al secþiunii
DEEP SPACE a AEC, iar în aceasta
toamna cei doi artiºti au primit
invitaþia de a participa la Festivalul
Ars Electronica cu o versiunea nouã
a instalaþiei (The Spirit Of the
Positrons) ºi de a realiza cel mai
mare comic-multimedia prezentat
vreodatã în Austria. Produsul va fi
apoi inclus în programul permanent
al secþiunii DEEP SPACE, pe toatã
durata anului 2012.
Inaugurat în 1979, Festivalul
Ars Electronica este una dintre cele
mai importante platforme de
expunere a artei electronice/digitale
din lume ºi, totodatã, un laborator
al artei electronice contemporane
situat la confluenþa dintre artã,
tehnologie ºi societate: aproape 300
de evenimente, 570 de artiºti din
25 de þari, 571 de jurnaliºti
acreditaþi cu ocazia ediþiei din 2011
ºi 90.000 de vizitatori în 2010.
Daniel Dorobanþu ºi Eugen Neacºu
marcheazã prima prezenþã
româneascã în cadrul festivalului în
ultimii 13 ani, dupã cea din 1998 a
lui Cãlin Dan.
Anul acesta, Festivalul AEC
este dedicat temei ORIGINII ºi a
fost conceput împreunã cu CERN
(Laboratorul European pentru
Fizica Particulelor Elementare - cel
mai mare laborator de cercetare a
particulelor elementare din lume),
iar lucrarea trioului Dorbantu/
Neacºu/Konrad va fi prezentatã în
cadrul unei proiecþii-concert de o
orã în secþiunea Deep Space a
muzeului AEC, un spaþiu
ultramodern, punct de atracþie
constant al AEC, vizitat de peste
100.000 persoane pe an, cu o
suprafaþã de proiecþie de 16x9m2,
dotat cu o instalaþie audio de mare
fidelitate ºi opt proiectoare capabile
sã genereze imagini cu rezoluþie
uluitoare.
Nãscutã prin fuzionarea muzicii
electronice cu comic art-ul, instalaþia
intermedialã The Spirit Of the
Positrons  a cãrei prezenþã în
festival ºi în cursul anului 2012 este
asiguratã cu sprijinul ICR Viena propune o suitã de scenarii plasate
în infinitul spaþiului cosmic ºi pe o
serie de planete nelocalizabile,
metafore
ale
suspendãrii
determinãrilor obiºnuite ale
existenþei. E o lume paralelã în care
singurele evenimente posibile sunt
cele interioare: aventuri ale minþii,
drame ale conºtiinþei ºi tribulaþii
emoþionale. Coloana sonorã
metabolizeazã suita graficã
ºi o transformã într-o serie de
evenimente acustice. Pornind
de la extraordinare claviaturã
tehnicã disponibilã în Deep Space
proiecþia va oferi spectatorilor
naraþiuni
vizuale
multiple
construite la faþa locului sub o cupolã
sonorã mereu schimbãtoare.

Dupã ce a lucrat cu Francis Ford
Coppola la trei lungmetraje, tânãrul
director de imagine român face acum
echipã cu autorul lui Punch-Drunk
Love ºi There Will Be Blood. Românul
l-a înlocuit
pe celebrul Robert Elswitt,
Foto: Microsoft
iar prin faþa aparatului sãu trec Philip
Seymour Hoffman, Amy Adams,
Joaquin Phoenix ºi Laura Dern.
Proiectul, despre care s-a spus o
vreme cã nu are titlu, fiind numit
Untitled Scientology Project, Untitled
Western Project ºi, în final, The
Master, trateazã despre împrejurãrile
în care a luat fiinþã o miºcare
religioasã similarã cu Biserica
Scientologicã, dar numitã The Cause.
Philip Seymour Hoffman, care a mai
lucrat cu PTA, interpreteazã rolul
principal, cel al unui bãrbat, pe nume
Lancaster Dodd, ºi care, întors
traumatizat din rãzboi, încearcã sã se
regãseascã fondând o miºcare
spiritualã, care va lua avânt în anii 50.
Producãtorii au þinut, însã, sã
precizeze ca filmul nu trateazã
despre Biserica Scientologicã, ci
despre al Doilea Rãzboi Mondial,
dupã ce se pare ca persoane publice
aparþinând Bisericii Scientologice au
încercat, la Hollywood, sã blocheze
proiectul, de teama ca acesta sã nu
dezvãluie aspecte considerate
secrete ale religiei lor.

Paralela
cu
Biserica
Scientologicã nu poate fi evitatã.
ªi fondatorul acesteia, L. Ron
Hubbard, a fost combatant în cel deal Doilea Rãzboi Mondial, lansând
scientologia în anii 50.
Distribuþia e completatã de Amy
Adams (care va fi soþia personajului
principal), de Joaquin Phoenix (care
îl inlocuieste pe Jeremy Renner ºi
joacã personajul ce este mâna
dreaptã a lui Dodd), de Laura Dern
ºi de Lena Endre. The Weinstein
Company a obþinut drepturile de
distribuþie încã înainte de începerea
Festivalului de la Cannes. Filmul e
produs de Annapurna Productions.
Iniþial considerat ca fãcând parte
din echipã, Robert Elswitt a fost
înlocuit pentru ca avea alte
angajamente, printre care sã filmeze
The Bourne Legacy. Mihai
Mãlaimare Jr., care a intrat în cercul
de colaboratori ai lui Francis Ford
Coppola odatã cu filmul pe care
acesta l-a fãcut în România, Youth
Without Youth, a pãrãsit pe urmã
România lucrând la urmãtoarele
douã proiecte ale lui Coppola, Tetro
ºi Twixt Now and Sunrise.
Mihai Mãlaimare Jr. e un nume
deja cunoscut în SUA. în 2007,
Variety l-a trecut în Top 10-ul celor

Capitala Islandei va gãzdui la sfârºitul lunii
septembrie primul program cultural românesc,
rezultat al unei colaborãri de duratã între
Festivalul de film de la Reykjavik ºi Institutul
Cultural Român de la Londra. Evenimentele 
filme, expoziþie de fotografie, concert  vor
reprezenta probabil cea mai importanta prezenþã
româneascã în cadrul celui mai mare festival
islandez. Festivalul de film de la Reykjavik
(RIFF) se va desfãºura în acest an între 22
septembrie ºi 2 octombrie.
Astfel, regizorului Adrian Sitaru i se va
dedica un program special sub umbrela
emerging master, care va cuprinde atât cel
mai recent lungmetraj premiat la Locarno, Din
dragoste, cu cele mai bune intenþii, cât ºi filmul
sãu de debut Pescuit sportiv. De asemenea, trei dintre cele mai apreciate scurtmetraje marca Sitaru: Colivia,
Lord ºi Valuri vor fi proiectate în cadrul acestei secþiuni, în prezenþa regizorului.
Programul Focus pe România se bucurã de
Periferic
cele mai noi ºi premiate producþii cinematografice
regia: Bogdan George Apetri
de lungmetraj sau documentare: Visul lui
Adalbert, de Gabriel Achim, Crulic, de Anca
Damian, Loverboy, de Cãtãlin Mitulescu,
Periferic, de Bogdan George Apetri, Marþi
dupã Crãciun, de Radu Muntean, Autobiografia
lui Nicolae Ceauºescu, de Andrei Ujicã, ºi
The Shukar Collective Project, de MateiAlexandru Mocanu.
Sâmbãtã, 24 septembrie, în cadrul festivalului,
va fi Ziua României, care va cuprinde atât proiecþii
de filme, cât ºi evenimente speciale, precum
vernisajul expoziþiei Portrete subiective, în
prezenþa fotografului Alex Gâlmeanu, sau concertul
de balkan-electro susþinut de DJ Nico de Transilvania. Expoziþia de fotografie, ce va putea fi vizitatã pe întreaga
duratã a festivalului, va avea loc la Nordic House ºi va include 30 de
portrete ale celor mai cunoscuþi regizori ºi actori români.
Pe lângã acestea, în juriul competiþiei oficiale a fost invitat Tudor
Giurgiu, preºedintele Festivalului de Film Transilvania, alãturi de
nume importante ale cinematografiei mondiale.
Secþiunea româneascã este una dintre cele mai ample organizate
în cadrul unui festival de film ce se bucurã de o largã apreciere internaþionalã. Aflat la a opta ediþie, festivalul primeºte în fiecare toamnã
peste 25.000 de invitaþi, foarte mulþi din Marea Britanie, dar ºi din
þãrile scandinave ºi S.U.A.
Programul Focus pe România este organizat de Institutul
Cultural Român din Londra în parteneriat cu Festivalul de Film de
la Reykjavik ºi face parte dintr-o serie, menitã sã promoveze filmul
românesc contemporan în 2011, care a cuprins proiecte similare la
Belfast, Dublin ºi Londra.
Din dragoste,
cu cele mai bune intenþii
regia: Adrian Sitaru

Silviu ªERBAN
Pe lângã performanþa de a fi
primul Oscar pentru cel mai bun
film, Wings (Aripi) este, totodatã, ºi
singurul film mut ce a câºtigat
vreodatã la aceastã secþiune. Produs
la doi ani dupã marele succes
înregistrat de King Vidor cu The Big
Parade, filmul lui Wellman revine
asupra dramelor soldaþilor
americani luptând în Primul Rãzboi
Mondial, dar, de data aceasta,
dintr-un alt unghi: nu mai este o
perspectivã
criticã
asupra
rãzboiului, ci o rememorare a
actelor exemplare sãvârºite de
piloþii implicaþi în luptele aeriene
(dogfight) cu avioanele inamice

Oscar pentru film,
dar nu ºi pentru regizor
acesta, care, ulterior plecãrii pe
front a celor doi aviatori, se
înroleazã ca ºofer pe ambulanþã.
Ajungând pe frontul francez, Mary
aflã de actele eroice ale lui John, pe
care îl întâlneºte apoi într-un
context bahic, într-o permisie la
Paris. Relaþia dintre John ºi David

Distribuþia a permis filmarea
secvenþelor de zbor cu implicarea
chiar a actorilor principali. În cazul
lui Arlen a fost mai simplu, acesta
având, ca ºi regizorul ºi scenaristul
filmului, experienþã aviaticã.
Rogers, neavând experienþã ca
pilot, este însã instruit, luând lecþii

Wings
(William A. Wellman, 1927)
se îmbunãtãþeºte pe mãsurã ce
rãzboiul îi aduce în ipostaze ce
aruncã în plan secund disputa
sentimentalã, cei doi ajungând pânã
la urmã foarte buni prieteni.
Supravieþuieºte rãzboiului însã doar
John, rãspunzãtor, totodatã, de
moartea bunului sãu prieten David.
Scãpând cu viaþã dupã eºuarea
avionului sãu în spatele liniilor
germane, David reuºeºte sã sustragã
un avion german cãutând sã se
întoarcã la ai sãi. Pe drumul de
întoarcere este interceptat însã de
John, care, crezând cã are de-a face
cu un Heinie, îl doboarã fãrã sã
bãnuiascã faptul cã în acelaºi timp
îºi ucisese cel mai bun prieten.

zece directori de imagine ai anului.
A fost, de asemenea, primul operator
român nominalizat la un mare
premiu internaþional - Independent
Spirit Award - în 2008, pentru Youth
Without Youth.
Potrivit blogs.indiewire.com,
filmãrile la lungmetrajul lui Paul
Thomas Anderson ar fi început deja,
iar acestea s-ar face pe 65 mm.
Misterul care înconjoarã producþia e
destul de dens. De pildã, numele
operatorului român a ajuns greu la
luminã, dupã ce fusese dat ca sigur
numele colaboratorului obiºnuit al
lui PTA, Robert Elswitt.
Filmarea pe 65 mm presupune o
rezoluþie mai mare decât cea pe
35mm. Unul dintre motivele pentru
care în ultimii ani nu s-a mai filmat
pe 65 mm e faptul cã este o operaþie
costisitoare. Printre filmele turnate
în întregime pe 65mm/70mm se
numãrã Hamlet, de Kenneth
Branagh (1996). ªi Terrence Malick
a filmat parþial pe 65mm pentru
Lumea nouã/The New World.
Blogs.indiewire.com spune cã
filmãrile se desfãºoarã la Vallejo,
California, ºi cã premiera e fixatã
pentru 2012. Se speculeazã cã filmul
va fi lansat la timp cât sã intre in
cursa pentru Oscar.

Filmul românesc - invitatul special
al festivalului de la Reykjavik

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
germane. Apariþia pe ecrane a lui
Wings survine la scurt timp, în
acelaºi an, 1927, de la istoricul zbor
transatlantic (New York-Paris) al lui
Charles A. Lindbergh, al cãrui
omagiu - adus piloþilor americani
din Primul Rãzboi Mondial deschide filmul lui Wellman.
Proiectul realizãrii unei pelicule
dedicate to those young warriors of
the sky, whose wings are folded
about them forever (tinerilor
luptãtori ai aerului ale cãror aripi
s-au frânt pentru totdeauna)
aparþine companiei Paramount, care
îl coopteazã pe Wellman ca regizor,
datoritã experienþei sale aviatice din
Primul Rãzboi Mondial.
Scenariul este furnizat de o
nuvelã a lui John Monk Saunders,
el însuºi posesor al unei experienþe
aviatice, ca instructor de zbor în
timpul Primului Rãzboi Mondial, ºi
este centrat pe douã planuri: pe de
o parte, aventura aviaticã a doi piloþi
americani, John Powell (Charles
Buddy Rogers) ºi David
Armstrong (Richard Arlen) pe
frontul francez; iar, pe de altã parte,
disputa sentimentalã dintre aceºtia
legatã de iubirea pentru aceeaºi fatã,
Sylvia Lewis (Jobyna Ralston),
disputã
alimentatã
de
o
neînþelegere, în realitate Sylvia
fiind îndrãgostitã de David.
Personajul feminin central însã nu
este Sylvia, ci Mary Preston
(interpretatã de Clara Bow), vecinã
cu John ºi iubindu-l în secret pe

Urmeazã staþiile Jiului ºi Parc Bazilescu

Mihai Mãlaimare Jr.
filmeazã
noul lungmetraj al lui
Paul Thomas Anderson

Alex Gâlmeanu

Argint
la Olimpiada
Internaþionalã
de Geografie

Atenþie,
se-nchid uºile!

de zbor, fapt ce i-a permis lui
Wellman sã filmeze prim-planuri cu
cei doi în timpul zborului. În ceea
ce priveºte locul de filmare, inspirat
de The Big Parade, care pentru cele
mai importante scene de luptã
utilizase platourile din San Antonio,
Wellman alege sã filmeze întregul
film în San Antonio, utilizând, în
acelaºi timp, ºi resursele umane ºi
materiale ale bazei aeriene de a
Kelly Field. Totodatã, Wings
beneficiazã ºi de prezenþa unor
nume importante, deºi în roluri mai
mici, ale cinematografiei americane
atunci încã tânãrã. Este vorba, în
primul rând, de Gary Cooper la
început de carierã, în rolul lui Cadet

White, un pilot veteran, pe care cei
doi îl întâlnesc atunci când aceºtia
încã nu avuseserã primul zbor.
Scurta întâlnire este una
premonitorie, sugerând pericolele
presupuse de statutul de aviator,
Cadet White murind câteva minute
mai târziu, în urma unei ciocniri cu
un alt avion, în timpul unui zbor de
antrenament. În film apare ºi Hanry
B. Walthall, cunoscut din rolul de
iniþiator al Ku Klux Klan-ului din
The Birth of a Nation, acum ca tatã,
imobilizat într-un scaun cu rotile, al
lui David Armstrong. Nu în ultimul
rând, Wings prilejuieºte în câteva
secvenþe ºi întâlnirea cu comicul El
Brendel, ca soldat american de
origine olandezã, aspirant la statutul
de pilot, însã pânã la urmã înrolat
doar ca mecanic, care îºi aratã de
fiecare datã patriotismul, subminat
de provenienþa sa, fluturând
drapelul american tatuat pe biceps.
Wings impresioneazã prin
realismul scenelor filmate in cadrul
zborurilor ºi luptelor aviatice. Pânã
la acea vreme aceste genuri de scene
nu implicau zborul efectiv al
protagoniºtilor. Niciodatã actorii nu
fuseserã în acelaºi timp ºi piloþi.
Pentru Wellman, deºi Wings nu este
cel mai bun film al sãu, totuºi,
pelicula din 1927, realizatã la 29 de
ani, a fost singura producþie pentru
care a obþinut Oscarul pentru cel
mai bun film la chiar prima ediþie a
premiilor oferite de Academia de
arte ºi ºtiinþe ale filmului, ce a avut

Dupã mai bine de 20 de ani de când au început lucrãrile,
bucureºtenii au, începând din 1 iulie 2011, douã noi staþii de metrou:
Jiului ºi Parc Bazilescu. Acestea vin în completarea Magistralei IV
de metrou Gara de Nord 2 -1 Mai, ºi sunt dotate cu aparate automate
de unde pot fi cumpãrate cartelele ºi care acceptã card, monede sau
bancnote, dar care nu dau rest. De asemenea, noile staþii sunt dotate
atât cu lifturi pentru persoanele cu dizabilitãþi, cât ºi cu pardosealã
cu striaþii pentru a ajuta persoanele cu probleme de vedere sã se
orienteze mai uºor. Inaugurarea celor douã staþii s-a fãcut în prezenþa
directoru1ui Metrorex, Gheorghe Udriºte, a ministrului
Transporturilor, Anca Boagiu, dar ºi a premierului Emil Boc. Astãzi
nu inaugurãm doar douã noi staþii de metrou, astãzi arãtãm cã ºi în
Româniã niºte lucrãri de calitate pot fi executate la timp, chiar de
firmele româneºti, a declarat ministrul transporturi1or, care în
continuare a precizat cã în urmãtorii 10 ani, este prevãzutã execuþia
altor 65 de staþii de metrou cu o valoare totãlã de 8,5 miliarde de
euro. De cealaltã parte, ºeful Guvernului a apreciat cã fina1izarea
acestui proiect va ajuta la fluidizarea traficului în Capitalã ºi poate fi
consideratã drept o dovadã cã Bucureºtiul reprezintã pentru guvern
un obiectiv prioritar de investitii. Guvernul va continua lucrãrile
la alte tronsoane, respectiv Drumul Taberei ºi legãtura cu aeroportul
Otopeni, o parte dintre lucrãri urmând sã fie demarate chiar în acest
an, a spus Emil Boc.

De ce s-a schimbat denumirea staþiei
de metrou Pajura în Jiului

Prin punerea în exploatare cu cãlãtori a celor douã noi staþii de
metrou, Jiului ºi Parc Bazilescu, lungimea reþelei de metrou a
Bucureºtiului a ajuns la 69,25 km cale dublã ºi un numãr de 51 de
staþii, în care trenul galben opreºte zi de zi. Directorul Metrorex,
Gheorghe Udriºte, a precizat cã deschidereã celor douã stãtii de metrou
era o necesitate pentru Bucureºti, deoarece zona în care sunt amplasate
este deficitarã din punct de vedere al traficului la suprafaþã. Din
punctul sãu de vedere, staþiile Jiului ºi Parc Bazilescu vor fluidizã cu
siguranþã traficul în Bucureºtii Noi. Întrebat câþi cãlãtori sunt aºteptaþi
sã tranziteze cele douã staþii, Udriºte a explicat: Noi avem o capacitate
de 50.000 de cãlãtori pe orã ºi pe sens, dar socoteala de acasã nu se
potriveºte cu cea din târg. Probabil cã vom avea în jur de 7-10.000 de
cãlãtori. Totodatã, directorul Metrorex a explicat ºi de ce s-a modificat
denumirea staþiei Jiului, care iniþial trebuia sã se numeascã Pajura,
dupã strada din apropiere. Adevãrata staþie «Pajura» va fi înspre
Otopeni, unde e situat cartierul cu acelaºi nume. Astfel, am ales pentru
staþia din Bucureºtii Noi numele unei alte strãzi apropiate, «Jiului».

Douã decenii de muncã

Lucrãrile de construcþie a Magistralei IV de metrou, care trebuia
sã lege Gara de Nord de cartierul Bucureºtii Noi au început la finele
anilor 80, acestea continuând pânã în anul 1991, când structurile de
tuneluri ºi de galerii erau terminate în proporþie de 30%. Din lipsã de
fonduri, lucrãrile au stagnat pânã în 1997, când în urma unui credit
european s-a reluat finalizarea a patru staþii de metrou ale Magistralei
IV, cuprinse între Gara de Nord ºi 1 Mai. În martie 2000, acestea
aveau sa fie deschise publicului cãlãtor. Nouã ani mai târziu, lucrãrile
pentru finalizarea celorlalte douã stãþii ale magistralei verzi - Jiului
ºi Parc Bazilescu - s-au reluat ºi s-au desfãºurat într-un ritm accelerat.
Numai în ultimele ºase luni, o armatã de 500 de muncitori au fost
implicaþi în montarea dotãrilor ºi la finisajele staþiilor. Astfel a fost
posibil ca, la începutul lunii iulie sã fie deschise cele douã staþii.
Între ele, specialiºtii spun cã trenurile circulã cu o vitezã cuprinsã

19

între 35 ºi 80 km/h. La aceastã vitezã, distanþa dintre douã staþii se
parcurge cam în douã minute, cel mult douã minute ºi jumãtate. Însã,
pânã la atingerea acestor performanþe, au existat numeroase
impedimente. În general, s-a lucrat la o adâcime de 10-15 metri,
zona cea mai de jos fiind în apropiere de Podul Constanþa. Acolo am
executat ºi cea mai dificilã parte a lucrãrii, deoarece galeria de
metrou trece pe sub douã apeducte foarte mari. Prin ele se face
alimentarea cu apã a pãrþii de nord a oraºului ºi de aceea nu am
putut, sub nici o formã, sã le deviem cursul nici pe verticalã, nici pe
orizontalã, explica directorul general al Metrorex, Gheorghe Udriºte,
citat de România liberã.

Alte douã staþii în doi ani

loc, pe 16 mai 1929, la Hotel
Roosevelt din Hollywood. În acelaºi
timp, însã, prima ediþie a Oscarului
marcheazã prezenþa curioasei
situaþii, repetatã de câteva ori de-a
lungul istoriei sale, când un film
primeºte Oscarul, iar regizorul sãu
nici mãcar o nominalizare.
* * *
ªi pentru a rãmâne în atmosfera
timpului, propunem în continuare
pelicula ce a marcat debutul
ascensiunii filmului sonor, The Jazz
Singer (Cântãreþul de jazz), film
realizat în acelaºi an cu Wings,
1927, ºi care a avut patru
nominalizãri la aceeaºi primã ediþie
a Oscarului din 1929.

Deºi în urmã cu douã luni a primit douã staþii, Magistrala IV de
metrou se va extinde în continuare, în plan fiind alte douã staþii:
Laminorului ºi Lac Strãuleºti. Licitaþia pentru execuþia acestora va fi
lansatã în toamna acestui an, termenul de finalizare a lucrãrilor fiind,
însã, incert. Sperãm cã în doi ani vom da în folosinþã cele douã staþii,
a precizat Gheorghe Udriºte. Totodatã, Magistrala IV se va extinde ºi
în celãlalt sens, urmând a se întinde pânã în sudul Capitalei. Staþiile
planificate de Metrorex pentru aceastã direcþie sunt Haºdeu, Palatul
Parlamentului ºi Catedrala Mântuirii Neamului, dupã care linia se va
uni cu Magistrala a II-a, în staþia Eroii Revoluþiei. Însã, pentru aceastã
rutã, Metrorex nu a elaborat încã studiul de fezabilitate.

Datele tehnice ale tronsonului 1 Mai - Jiului - Bazilescu

- 300 milioane de lei cost total; 2,6 kilometri lungimea celor douã
staþii; 5-10 mii de noi cãlãtori vor folosi zilnic acest tronson; 6.500 mp
placaje ceramice ºi din piatrã naturalã folosite; 70 de kilometri de cabluri
electrice; 14 kilometri de conducte; 42 de monitoare tv pentru o
televiziuzne cu circuit închis; 7 scãri rulante7 lifturi pentru accesul
persoanelor cu handicap.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
LUNI  5 septembrie 2011
02:30 Estradele verii. Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 03:00 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
04:30 TVRM estival, muzical
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
05:00 Grãdina cu statui.
Emisiune de Valeriu Marinescu
Emisiune de Neagu Udroiu
09:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
06:00 Performeri în arenã.
09:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Cristian Vasile
Emisiune de Alexandru Lucinescu
10:00 Dor de-acasã. Emisiune de Puiu Stoicescu 06:30 Viaþã de român. Emisiune de Simona ªerban
12:00 Film documentar  Tehnologia azi
MIERCURI  7 septembrie 2011
12:30 ªlagãr fix
13:00 Cum vã place!
07:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandra Teodorescu
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
14:58 Promo USH
Emisiune de Valeriu Marinescu
15:00 Film documentar  Tehnologia azi
09:00 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu
15:30 Haretiºtii. Realizator Teodora Vlad
09:30 Agricultura ºi alimentaþia.
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Gheorghe Predilã
16:30 Tomorrow, today. Emisiune de Oana Popescu 11:00 Adevãratele stele.
17:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Viorel Popescu
12:00 Film documentar  Globe spin
18:00 Românul, cetãþean european
12:30 ªlagãr fix
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
13:00 Cinefilia.
18:30 Stop joc! Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de actualitate cinematograficã
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
19:30 Recital muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
Oproiu la dispoziþia dvs.
20:00 Contrapunct - Analizã si comentarii
15:00 Film documentar  Globe spin
privind evenimentele externe la zi.
15:30 Zile de vacanþã.
Invitatã conf. univ. dr.Ludmila Rotari.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
Emisiune de George Marinescu ºi
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Simona ªerban
16:30 Un rãspuns pentru fiecare.
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Simona ªerban
Emisiune de Alexandru Mironov
17:00 Râsoteca pentru toþi.
22:00 Idei în dialog. Emisiune Corneliu Toader
Emisiune de Alexandra Teodorescu
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
18:00 Virtuþi ºi vicii.
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Spiru Haret*
18:30 Lumea sportului. Emisiune de Cristina Matei
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
19:00 Transfocator. Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Contrapunct - Analizã si comentarii privind
01:30 Videoteca TVRM
evenimentele externe la zi.
02:30 Recital muzical.
Invitat Corneliu Toader. Emisiune de
Emisiune de Dumitru Cucu
George Marinescu ºi Simona ªerban
03:00 Stop joc! Emisiune de Mugur Popovici 21:00 Academica  Economia pentru cine?
03:30 Atelier TV studenþesc.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:00 O lume piperatã.
04:00 TVRM estival, muzical
Emisiune pamflet de Viorel Popescu
05:00 Lumea vãzutã de aproape.
22:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Violeta Screciu
06:00 Ghiozdanul cu surprize.
23:30 Film documentar  Globe spin
Emisiune de Carmen Fulger
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
MARÞI  6 septembrie 2011
Emisiune de Sorin Lupaºcu
07:00 Contrapunct - Analizã si comentarii
01:30 Videoteca TVRM
privind evenimentele externe la zi.
02:30 Recital muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune de George Marinescu ºi
03:00 Zile de vacanþã.
Simona ªerban
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
03:30 Forum Naþional Spiru Haret.
08:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Alina Ardelean
09:00 Transfocator. Emisiune de Neagu Udroiu 04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Transfocator. Emisiune de Neagu Udroiu
10:00 Am venit cu drag la voi.
06:00 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Mugur Popovici
12:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 O lume piperatã
12:30 ªlagãr fix
13:00 Invitatul de la ora 13.
JOI  8 septembrie 2011
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Amintiri de la filmare.
07:00 Contrapunct - Analizã si comentarii
Emisiune de Ion Bucheru
privind evenimentele externe la zi.
Invitat Corneliu Toader. Emisiune de
14:30 Din sãlile de concert. Emisiune de Mihai Darie
George Marinescu ºi Simona ªerban
15:00 Film documentar  Tehnologia azi
15:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia) ep. 9 08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Universul cuvintelor.
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Alina Ardelean
Emisiune de Sorin Lupaºcu
09:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
16:30 Lumea zâmbeºte.
09:30 Românul cetãþean european.
Emisiune de Simona ªerban
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
17:00 Cãlãtori în timp.
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Emisiune de Violeta Screciu
18:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº 11:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
18:30 Provocãrile verii. Emisiune de Teodora Vlad
12:00 Film documentar  Innov8
19:00 Calendar cultural.
12:30 ªlagãr fix
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
13:00 În cãutarea folkului pierdut.
20:00 Noi, consumatorii.
Emisiune de Maria Gheorghiu
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
14:00 TVRM-edicina.
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
Prof. univ. dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs
22:00 O lume piperatã.
15:00 Film documentar  Innov8
Emisiune  pamflet de Viorel Popescu
15:30 Zile de vacanþã.
22:30 Cronica scepticului.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
Emisiune de Cristian Român
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
23:00 Patrimoniu. Emisiune de Sorin Bejan
16:30 Circulaþi vã rog.
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Cãtãlina Barbu

TVRM Educaþional

09:30 Bucureºtiul meu drag.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
10:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
10:30 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:30 Confesiuni neprogramate.
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 
Recital extraordinar Franz Schubert
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  Banii vorbesc (SUA,1932)
Genul: comedie; regia: Buster Keaton;
distribuþia: Jimmy Durante, Ruth Selwyn
00:00 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Magazin de week-end.
Emisiune de Marius Voicu
02:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
03:00 Concert. Emisiune de Dumitru Cucu
04:00 Am venit cu drag la voi.
VINERI  9 septembrie 2011
Emisiune de Georgel Nucã
07:00 Cãlãtori în timp. Emisiune de Violeta Screciu
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu 06:00 Provocãrile verii.
Emisiune de Teodora Vlad
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
06:30 O lume piperatã
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:00 Grãdina cu statui. Emisiune de Neagu Udroiu
DUMINICÃ  11 septembrie 2011
10:00 Galele TVRM. Emisiune de Georgel Nucã
11:30 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu 07:00 Casã dulce româneascã.
12:00 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
12:30 ªlagãr fix
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
13:00 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici 08:30 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
14:30 Maºina timpului.
09:30 Un actor ºi rolurile sale.
Emisiune de Cristian Român
Emisiune de Ion Bucheru
15:00 Film documentar  Minunile lumii
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
15:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia) ep. 10
Emisiune de Carmen Fulger
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
11:00 Deschide cartea!
16:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Alexandru Mironov
Emisiune de Mihai Darie
11:30 Deutsche Welle.
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
Emisiune de Oana Popescu
18:30 Performeri în arenã.
12:00 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Ioan Filip
19:00 Comorile oraºului.
12:30 Starea de duminicã. Emisiune de Sorin Bejan
Emisiune de Cezar Lungu
13:00 Invitatul de la ora 13.
19:30 Estradele verii. Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Contrapunct  Analizã ºi comentarii
14:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
privind evenimentele externe la zi.
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Invitat Neagu Udroiu.Emisiune de
Emisiune de Viorel Popescu
George Marinescu ºi Simona ªerban
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Maria Gheorghiu
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
17:00 Scrisori de acreditare.
22:00 O lume piperatã.
Emisiune de Mihaela Mihailide
Emisiune pamflet de Viorel Popescu
17:30 Dor de-acasã. Emisiune cultural artisticã
22:30 Cinefilia  Actualitatea cinematograficã
adresatã românilor de pretutindeni.
Emisiune de Daniel Paraschiv
Realizator Puiu Stoicescu
23:30 Film documentar  Minunile lumii
19:30 Grãdina cu statui.
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Neagu Udroiu
Spiru Haret*
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
Emisiune de Sorin Lupaºcu
ªtiinþã si Culturã. Emisiune de Georgel Nucã
01:30 Videoteca TVRM
22:00 Ieri ºi azi.
02:30 Recital muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune de Ciprian Vasilescu
03:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
22:30 Film artistic  Un neamþ la Cambridge
03:30 Deschide cartea!
(SUA, 1958); Genul: comedie;
Emisiune de Alexandru Mironov
regia: Wolf Rilla; distribuþia: Hardy Kruger,
04:00 TVRM estival, muzical
Sylvia Syms, Ronald Levis
05:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
05:30 Bucureºtiul meu drag.
00:30 Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Viorel Popescu
06:00 Miºcare ºi sãnãtate.
01:30 Dor de-acasã. Emisiune de Puiu Stoicescu
Emisiune de Cristina Matei
03:30 Galele TVRM. Emisiune de Georgel Nucã
06:30 O lume piperatã
05:00 Cum vã place. Emisiune de Viorel Popescu
06:00 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
SÂMBÃTÃ  10 septembrie 2011
06:30 Estradele verii.
07:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
Emisiune de Dumitru Cucu
privind evenimentele externe la zi.
Invitat Neagu Udroiu. Emisiune de
George Marinescu ºi Simona ªerban
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
09:00 Noi, consumatorii.
pentru sesiunea de restanþe. Emisiunea este
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

17:00 Concert. Realizator Dumitru Cucu
18:00 Un actor ºi rolurile sale.
Emisiune de Ion Bucheru
18:30 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Bucureºtiul meu drag.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Sã nu îþi pierzi speranþa
(SUA, 1940) Genul: dramã; regia: Edward
Sutherland; Distribuþia: Harry Carey;
C. Aubrey Smith; Charles Winninger;
Richard Carlson; Jea Parker.
22:00 O lume piperatã.
Emisiune pamflet de Viorel Popescu
22:30 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film documentar  Innov8
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
02:00 Estradele verii. Emisiune de Dumitru Cucu
02:30 Zile de vacanþã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
03:00 Amintiri de la filmare.
Emisiune de Ion Bucheru
04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
06:00 Lumea sportului. Emisiune de Cristina Matei
06:30 O lume piperatã

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE - STUDENT FM
LUNI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever
MARÞI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever
MIERCURI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever
JOI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma

16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever
VINERI
07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip  Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever
SÂMBÃTÃ
10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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Criticul de film Tudor Caranfil, printre cei mai apreciaþi pe plan internaþional
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Acribia domnului Tudor
Caranfil de a nota meticulos
semnul istoric pe care îl lasã pe
pelicula cinematograficã mesajul
marilor regizori ºi actori ai lumii,
a fãcut ca, într-un binevenit
târziu, sã primeascã recunoaºterea binemeritatã a breslei
domniei sale. Volumul Istoria
Cinematografiei în capodopere.
Vârstele peliculei, lansat de
criticul de film Tudor Caranfil, a
fost inclus în lista Celor mai
bune cãrþi de film. Registrul
cuprinde un numãr de 112 cãrþi,
din 27 de þãri, proiectul fiind
realizat de un juriu independent
internaþional, la solicitarea
Polish Filmmaker Association
(PFA). Acest proiect beneficiazã
de
sprijinul Federaþiei
Internaþionale a Criticilor de
Film (FIPRESCI) ºi se
adreseazã, în special, industriei
editoriale. Conceptul a luat
naºtere în 2008, iar Tudor
Caranfil este primul autor român
care pãtrunde în aceastã listã.
Istoria cinematografiei în
capodopere. Vârstele peliculei
reprezintã o incursiune ineditã
în istoria cinematografului, un
studiu neconvenþional, ce
cuprinde 20 de capitole dedicate
tot atâtor capodopere, noteazã
autorii registrului.
Pornind pe urmele acestui
proiect editorial, aflãm cã primul
volum al criticului de film Tudor

Caranfil a fost lansat în 2009, la
Editura Polirom, aflându-se la a
doua ediþie adnotatã ºi adãugitã.
Pânã acum, Tudor Caranfil a lansat
patru volume din colecþia sa:
Istoria cinematografiei în
capodopere. Vârstele peliculei. De
la Stropitorul stropit la

Rapacitate (1895-1924),
Istoria cinematografiei în
capodopere. Vârstele peliculei. De
la Ultimul dintre oameni la Don
Juan (1924-1927), Istoria
cinematografiei în capodopere.
Vârstele peliculei. De la Cântãreþul
de jazz la Luminile oraºului

(1927-1931) ºi Istoria cinematografiei în capodopere. Vârstele
peliculei. De la A noastrã-i
libertatea la Pe aripile vântului
(1931-1939). Ultimul volum al
Istoriei Cinematografiei în
capodopere. Vârstele peliculei
urmeazã sã aparã la începutul
anului 2012.
Întrebat de ce a acordat stele
filmelor din dicþionar, în funcþie de

impresia pe care i-au lãsat-o, autorul
a mai spus: Stelele sunt date în
funcþie de sensibilitatea mea.
În dicþionar existã, de asemenea,
filme româneºti, printre care
ºi cele semnate de fiul sãu,
regizorul Nae Caranfil, nefiind,
însã, notate cu stele.

Prezent la Festivalul de Film de
la Cannes, Tudor Caranfil a fãcut
o prezentare a fenomenului
cinematografic postdecembrist
românesc, din punct de vedere al
criticului profesionst: Noi avem o
tendinþã de vreo cinci-ºase ani: Am
spart festivalurile. Am impus o
curiozitate, apoi un interes real al
cinefililor ºi specialiºtilor spre
cinematograful românesc. Problema noastra este dacã ne þin puterile
sã pãstrãm, sã prelungim acest
interes pentru noul val. De fapt, nu
mai e val, e tzunami, cum ne-a spus
la TIFF un coleg din strãinãtate.
Important cã acest tzunami sã mai
continue doi-trei aniºori. Apoi vom
avea de analizat noua situaþie. Le
doresc tuturor cineaºtilor tineri sã
realizeze producþii care sã atragã
atenþia, sã mãreascã vizibilitatea
cinematografiei noastre. Dacã am
avea norocul sã prelungim aceastã
situaþie, atunci sigur cã pulsul ei ar
fi mai puternic, pentru cã existã deja
filme care în þarã au dus 5.00010.000 de spectatori, dar care au
mers foarte bine în strãinãtate. De
exemplu filmul 4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile a fãcut o carierã
mondialã. Moartea domnului
Lãzãrescu a adus ºi el faimã, la
fel ºi A fost sau n-a fost. Au fost
trei filme-eveniment ºi care au fost
rentabile. Dupã pãrerea mea, al
patrulea este cel al lui Radu
Muntean, acest Marþi, dupã
Crãciun », care este excepþional. ªi
mai este o peliculã, « Eu când
vreau sã fluier, fluier, care, chiar
dacã nu se ridicã la valoarea celor
amintite mai sus, a reconfirmat

calitatea producþiei noastre. Acum
se spune cã cineaºtii noºtri au
decepþionat fiindcã la aceastã ediþie
nu au adus niciun premiu de la
Cannes. Cel mai mare premiu a fost
acela cã noi am avut în programul
oficial trei lungmetraje. ªi pe
frontonul de la Palatul Festivalului
de la Cannes, între numele celor 2223 de filme, care au dat substanþã
acestui festival, trei erau româneºti.
Gândiþi-vã numai, trei regizori din
23 erau români! Este un adevãrat
miracol. Nu ne-au premiat, dar
filmele au fost în atenþia criticii,
ceea ce nu se întâmpla acum ºaseºapte ani, când treceau neobservate.
Filmele au fost cumpãrate de cãtre
distribuitorii strãini, au intrat în
distribuþia internaþionalã. Asta face
cât un premiu! În trecutul apropiat
aveam o cinematografie provincialã. Valoarea unui film nu este
datã, în niciun caz, de un premiu.
Acesta este rodul unei conjuncturi.
Dintre cele trei filme româneºti, la
care m-am referit mai devreme, miar fi foarte greu sã spun care este
cel mai bun. 4, 3, 2  da, a luat
Palme dOr, foarte adevãrat. Dar
era ºi efectul triumfului lui Puiu cu
Moartea domnului Lãzãrescu.
ªi fãrã filmul lui Porumboiu,
miraculos de original, toþi trei nu sar fi afirmat. Ei s-au afirmat în grup,
asaltul comun a fost marea lor
ºansã. Vorba poetului: Trei,
Doamne, ºi toþi trei!...(valoroºi 
n. a.) Premianþii de care am vorbit
nu se copiazã unii pe alþii, nici în
format, nici în expresie. Tema este
importantã doar în mãsura în care
se bucurã de o înaltã expresie.

Tudor Caranfil, cunoscutul
critic de film român, realizator de
emisiuni TV ºi istoric de film, s-a
nãscut în anul 1931 la Galaþi. A
urmat Colegiul Vasile Alecsandri
din Galaþi ºi, ultimul an plus
bacalaureatul la Liceul Mihai
Viteazul din Bucureºti. A terminat
în anul 1957 Facultatea de Filosofie,
pentru ca, ulterior, sã se ocupe de
ziaristicã la Informaþia Bucureºtiului. Începând cu anii 60 ai
secolului XX s-a dedicat criticii
cinematografice. Începând cu anul
1962 iniþiazã Seara prietenilor
filmului, prima formã a
Cinematecii Române. Este invitat
permanent al Festivalului de la
Cannes, al Festivalului de la Berlin
ºi este membru în juriul FIPRESCI.
A participat la multe alte festivaluri
cinematografice internaþionale,
dintre care amintim: Karlovy Vary,
Los Angeles, Locarno, Cottbus,
Rotterdam, San Francisco ºi la
principalele festivaluri româneºti de
film. Este tatãl cunoscutului regizor
de film Nae Caranfil. A publicat, dea lungul timpului, urmãtoarele
volume: 7 capodopere ale filmului
mut, (1966); F. W. Murnau, (1968);
Contribuþii la istoria cinematografiei în România- 1971; Romanul
unui film: Cetãþeanul Kane,
(1978, 2008); Vârstele peliculei,
vol. 1 (De la Stropitorul stropit
la Cruciºãtorul Potiomkin),
(1982); Vîrstele peliculei, vol. 2
(Apogeul filmului tãcut), (1984); În
cãutarea filmului pierdut sau trei
romane cinematografice, (1988);
Vîrstele peliculei, vol. 3 (O artã la
rãscruce), (1990); Vârstele

peliculei, vol. 4 (Cinematograful
sonor îºi cautã specificul), (1998);
Dicþionar de filme româneºti,
(2002); Dicþionar universal de
filme, (2002, 2003, 2008); Pe
aripile vântului, (2003).
Emisiuni de televiziune în care
apare maestrul criticii româneºti de
film sunt: Traveling peste timp,
Vîrstele peliculei; Istoria unei
capodopere; Dicþionar cinematografic; Telefilmoteca de aur;
Amfiteatrul artelor.
Cel care a dãruit întreaga-i viaþã
valorizãrii ºi aducerii în întâmpinarea spectatorului a mesajului
filmic mondial ºi naþional a apãrut
ºi în câteva roluri, rãmânând astfel
fixat în imortalitatea peliculei
urmãtoarelor filme: Cinemaguerilla
(2009); E pericoloso sporgersi
(1993)  Bunicul; Moartea unui
artist (1991)  Ziaristul.
În anul 1990 am urmat cursurile
de regie teatru  film  Tv în cadrul
FOLCAR (Forumul Liber de Culturã
ºi Artã din România), devenit
Facultatea de Arte a Universitãþii
Titu Maiorescu, iar apoi Academia
de Arte Luceafãrul, la clasa prof.
univ. Savel Stiopul, prof. univ.
George Cornea ºi prof. univ. Mircea
Daneliuc. Atunci am luat contact cu
opera marelui nostru critic de film,
prin intermediul domnului Savel
Stiopul ºi domnului Tolu, Directorul
Cinematecii Române la acea vreme.
Am urmat apoi Facultatea de Teatru
din cadrul Universitãþii Ecologice
Bucureºti, absolvind-o în anul 1994,
la clasa prof. univ. Cristian
Munteanu ºi asist. univ. Sorin
Gheorghiu. În anul 1995 eram un

tânãr absolvent aflat în cãutarea
afirmãrii profesionale. Aºa cã,
atunci când am primit un telefon
de a fi prezent la subsolul
Teatrului Naþional din Bucureºti,
unde se aflau studiourile de post
sincron, nici nu am mai întrebat
de ce. Acolo aveam sã întâlnesc
echipa numeroasã a filmului
Asfalt Tango, regizat de Nae
Caranfil: Mircea Diaconu,
Charlotte Rampling, Florin
Cãlinescu, Constantin Cotimanis,
Loredana Groza ºi alþii... Am
primit textul unor voci din
planul doi al filmului, ce trebuiau
refãcute...Aºa cã, la premiera
filmului, undeva în eter, se auzea
ºi vocea mea... O experienþã
unicã...O echipã de profesioniºti...
Îi urãm domnului Tudor
Caranfil la mai multe volume de
cronicã ºi criticã cinematograficã,
iar fiului, Nae Caranfil, la mai
multe filme premiate în
festivaluri. O familie de artiºti
dãruiþi artei...CARANFILIII...
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Vacanþa nu s-a terminat

PLEDOARIE PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI CULTURAL

 Centrul Cultural Aurel Stroe

Constantin Spurcaciu, directorul Centrului Cultural Aurel Stroe din
Buºteni, este un om model pentru promovarea turismului cultural ºi nu
numai. De ani de zile, mereu când ajung în Buºteni, sunt uimit de numãrul
mare de evenimente culturale de calitate care au loc aici.
- Domnule director, care este secretul acestei efervescenþe ?
- Vã mulþumesc pentru faptul cã sunteþi printre admiratorii activitãþii
de aici, cã apreciaþi ceea ce se întâmplã la Centrul Cultural Aurel Stroe
din Buºteni ºi automat vã considerãm unul dintre prieteni. Eu am început,

În anul 2009 am avut cinci festivaluri într-o singurã lunã. Primul a
fost Caraiman Fest - Festivalul Internaþional de Film Turistic ºi
Religios, la care au fost prezentate 68 de filme din 30 de þãri, Aghios o
Theos - festival de muzicã sacrã, coruri, corale bisericeºti, Festivalul
Sãrbãtoreºte viaþa prin artã, cu Maia Morgenstern, Festivalul naþional
de teatru de revistã pentru copii, anul acesta a fost ediþia cu numãrul 16,
14 fiind gãzduite de Buºteni, ºi, în ultima sãptãmânã, Festivalul naþional
de teatru studenþesc Seri în lumea Thaliei.
Avem mereu evenimente în Festivalul George Enescu. Din 26
septembrie pânã în 2 octombrie avem Festivalul naþional Aurel Stroe,
ediþia nr. trei. Vom încerca sã continuãm cursurile gratuite de componisticã
cu tineri muzicieni din þarã. Într-o echipã minunatã, chiar dacã a rãmas
redusã numeric dupã restructurãri. Eu, colegul meu, profesorul Grigore
Golubeanu, Alexandru Voinea, cel care þine cursul de desen ºi picturã,
colega noastrã Alina Reit, de la contabilitate. Toþi avem deschidere spre
culturã, suntem niºte sufletiºti, niºte entuziaºti, care lucreazã de dimineaþa
pânã seara.
Am absolvit Facultatea de litere, secþia administraþie ºi afaceri, la
Universitatea Bucureºti, apoi am fãcut un master în administrarea
resurselor instituþiilor culturale, finalizat cu lucrarea Factorul uman în
organizarea evenimentelor la Casa de culturã din Buºteni.
Reporterul mãrturiseºte cã a asistat la un concert de mare valoare
susþinut de Orchestra Românã de Tineret, dirijatã de maestrul Cristian
Mandeal. Sala a ovaþionat îndelung, iar muzicienii au revenit de trei ori
la rampã pentru bis.



în urmã cu cinci ani, destul de nesigur, pentru faptul cã simþeam cã
activitatea culturalã ºi spiritualã din oraºul Buºteni, nu era la nivelul pe
care îl doream. Încet, încet, avâd relaþii frumoase cu toþi artiºtii, cu toate
personalitãþile care ne-au cãlcat pragul, am reuºit sã stabilim niºte proiecte.
Þin minte cã am început, în anul 2007, cu Festivalul internaþional de
teatru, 12 spectacole în ºapte zile, cu nume prestigioase ale scenei
româneºti. Amintesc aici pe Maia Morgenstern, Horaþiu Mãlãele, Ion
Caramitru, Rodica Popescu Bitãnescu. Am continuat, în anul urmãtor,
pentru cã fondurile nu ne mai permiteau, cu Sãptãmâna culturalã la
Buºteni. A fost o idee care mi-a venit din dorinþa de a face ceva în perioada
estivalã la Buºteni, mai ales cã vorbeam de promovarea turismului
cultural, cu doi ani înainte ca acesta sã devinã un slogan pe plaiurile
noastre. Deci, am început cu Sãptãmâna culturalã, care a durat, la început,
normal, ºapte zile. Apoi, am considerat cã putem depãºi acest barem de
ºapte zile. Deci, am ajuns la Sãptãmâna culturalã de nouã zile, anul trecut
11 zile, iar, în 2011, a durat 12 zile. Chiar spuneam anul trecut primarului
din Buºteni, dacã anul trecut am avut nouã zile, acum, în perioadã de
crizã, nu se mai poate în nouã zile, ci în 11, anul acesta am mai pus o zi,
sunt 12. Este de fapt un mozaic cultural format din spectacole ºi concerte
pentru toate preferinþele. Pe de altã parte, avem de trei ani stagiunea
muzicalã organizatã cu Muzeul naþional George Enescu, recitaluri ºi
concerte în fiecare sâmbãtã, de la începutul lunii martie ºi pânã la sfârºitul
anului. Este un lucru extraordinar, cu atât mai mult cu cât noi nu plãtim
onorarii. Poate o gãzduire, atunci când este cazul, o floare sau un buchet
de flori, pentru toþi artiºtii care urcã pe scenã.

Muzeul Memorial Cezar Petrescu

Drumurile reporterului duc uneori în locuri aparte. Existã momente
în care descoperi un univers fascinant, captivant, acaparator. Atunci te
gândeºti, numai o clipã, cum sã faci sã rupi existenþa ta dedicatã doar
efemerului, pentru a te ocupa numai de lucruri de mare valoare. Alteori,
descoperi un spaþiu unde doreºti sã stai ani întregi, dacã s-ar putea, uneori
chiar viaþa întreagã. Aceasta este concluzia unei vizite la Muzeul Memorial
Cezar Petrescu din Buºteni. Ghid foarte competent în acest adevãrat tezaur
- casa, universul în care a trãit ºi a scris, timp de 24 de ani, Cezar
Petrescu - a fost, ºi pentru mine, distinsa doamnã Eugenia Teleanu, ºef
secþie la Muzeul Cezar Petrescu. Secþie a Muzeului Judeþean de Istorie
ºi Arheologie Prahova, Muzeul
memorial Cezar Petrescu s-a deschis,
la 17 decembrie 1967, în casa în care
scriitorul s-a statornicit în anul 1937.
Intrând în posesia casei, Cezar
Petrescu îºi împlinea visul din
tinereþe. Prozatorul Cezar Petrescu care nu era numai nuvelist ºi
romancier, ci ºi un gazetar treaz la
problemele epocii - a declarat nu
odatã cã, dacã pentru meseria de
ziarist oraºul îi era indispensabil ca
post de observaþie, pentru activitatea
zilnicã, în schimb, pentru opera de
creaþie literarã avea absolutã nevoie
de izolare ºi reculegere. Asa s-a fãcut cã, în 1937, Cezar Petrescu a devenit
proprietarul vilei de la Buºteni.

 Centrul Cultural din Arcuº

Am mai aflat de la Eugenia Teleanu cã, odatã cu stingerea din viaþã
a scriitorului, la 9 martie 1961, succesorii au donat statului casa cu tot ce
se afla aici. Oferta lor a fost condiþionatã de realizarea unui aºezãmânt de
culturã, socotind astfel cã-ºi îndeplineau o pioasã datorie cãtre cel dispãrut
ºi cãtre generaþiile viitoare. Interiorul casei, pãstrând neºtirbit vechiul
stil: mobilier rustic, scoarþe vechi, ceramicã româneascã, statui ºi tablouri,
peste 10 000 de volume de carte, ziare ºi reviste, dezvãluie la Cezar
Petrescu douã trãsãturi majore: preþuirea pentru arta popularã ºi marea-i
pasiune pentru carte. Alte date despre muzeu oferite de ghidul meu : Etajul
al II-lea al casei reprezintã locul unde
scriitorul se retrãgea sã lucreze. Camera de
lucru (biroul de iarnã) pãstreazã masa de
lucru a scriitorului, fotoliul ºi uneltele zilnice
de scris, scrumiera (a fost un fumator
pasionat), ibricul ºi serviciul de cafea.
Cãrþile din acest birou reprezintã douã
categorii distincte: cãrþile cu dedicatie
(aproximativ 600 de volume) ºi clasicii
români în vechi ediþii. Biroul de varã era
reprezentat de verandã, unde pe masa de
lucru a rãmas un ultim articol, iar alaturi,
pe o masuþã rotundã, vegheazã ºi astãzi
serviciul de cafea, alãturi de þigãri ºi
medicamente.
În aceastã varã, aici a avut loc ediþia
cu numãrul 16 a Salonului de Umor. A
fost un prilej de duel în epigrame, de a
face noi prieteni.
La finalul acestor rânduri, vreau sã
mulþumesc doamnei Eugenia Teleanu, nu
numai pentru detalii, dar, în primul rând,
pentru faptul cã ºi-a dedicat viaþa acestui
loc unic al culturii române.

Pentru al doilea an consecutiv, am avut privilegiul de a participa la
câteva programe artistice gãzduite, cu mare generozitate ºi profesionalism,
de Centrul Cultural din Arcuº, în judeþul Covansa.
Attila Kopacz, directorul instituþiei, promoveazã aici în fiecare an,
un foarte bogat program de evenimente care cuprinde, în special,
manifestãri de muzicã, literatuã, teatru ºi arta plasticã.
În ceea ce mã priveºte, am fost prezent la câteva acþiuni care se
circumscriu artelor frumoase. În primul rând, am cunoscut noi pictori
care lucreazã aici, inspiraþi de frumuseþile zonei, de monumentele de artã,
ori naturale.
Pe de altã parte, am vãzut care sunt prioritãþile unei tabere de restaurare
a icoanelor bizantine. Sunt odoare care nu se mai pot admira, în toatã
splendoarea lor, culorile ºi lumina fiind acoperite, decenii de-a rândul,
de toate provocãrile timpului.
Studenþi ºi absolvenþi, toþi tineri îndrumaþi de Ion Lazãr, cadru didactic
la Universitatea Naþionalã de Artã, din Bucureºti, au parcurs pe rând
etapele restaurãrii, aºa încât, la final, icoanele pot reveni, ca noi, în biserici,
pentru bucuria credincioºilor ortodocºi.
Apoi am asistat la deschiderea unei expoziþii semnate Ion Lazãr, care
a cuprins 35 de tablouri inspirate din motivele orientale.
Attila Kopacz, curatorul expoziþiei ºi directorul centrului, care a
gãzduit aceastã manifestare, a precizat cã dupã icoanele în lemn, prezentate
tot aici în vara lui 2010, Ion Lazãr face acum o nouã demonstraþie de
talent folosind acum valorile culturii din Japonia.
Am mai avut ocazia sã particip ºi la un festival al vânãtorilor din
zonã, prilej de a admira o comunitate foarte interesantã, prea puþin
interesatã de luptele politice, dar foarte atentã la protecþia naturii.
Ca în fiecare an, am fost ºi acum la Pensiunea Bradul Argintiu,
condusã cu multã ºtiinþã de doamna Karda Gabriela. Concluzia este una
singurã ºi foarte scurtã. Visez sã mã mut la Arcuº pentru tot restul vieþii.

Grupaj realizat de Aristotel BUNESCU

PREMII PENTRU ABSOLVENÞII NOªTRI
FESTIVALUL DE UMOR TUDOR MUªATESCU

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte






GALA HOP

Marele Premiu ªtefan Iordache
ºi Premiul Yorik  Diana Croitoru
Premiul pentru cea mai bunã actriþã 
ªtefania Dumitru
 ambele absolvente ale Facultãþii de Arte 
Teatru a Universitãþii Spiru Haret
Pe 3 septembrie 2011, sâmbãtã seara, juriul, format
din regizorul Radu Afrim, criticul Sorin Criºan, coregraful
Florin Fieroiu, actorul Marius Manole, actriþa Virginia
Mirea, a anunþat ºi a decernat premiile celei de a XIV-a
ediþii a Galei Tânãrului Actor  HOP 2011.
Marele Premiu al Galei, Premiul ªtefan Iordache,
conferit, începând cu anul 2009 în memoria marelui actor,
celui mai bun actor la secþiunea Individual, a fost decernat
tinerei actriþe Diana Croitoru, absolventã, promoþia 2010,
a Facultãþii de Arte Teatru a Universitãþii
Spiru Haret, clasa conf.
univ. Adriana Piteºteanu,
conf. univ. drd. Vlad
Rãdescu, lector univ. dr.
Iulia Boroº ºi asist univ.
Sorin
Dinculescu,
actualmente masterandã
anul II la Facultatea de
Arte, Catedra de Teatru a
Universitãþii
Spiru
Haret, la clasa prof. univ.
dr. ªtefan Velniciuc ºi
conf. univ. dr. George
Grigore. Diana Croitoru
a interpretat monologul
Versiunea Martei, dupã
un text de Karel Capek,
ºi a fost apreciatã ºi
pentru proba obligatorie,
respectiv interpretarea
dupã textul din Cartea
Milionarului de ªtefan
Bãnulescu.
Diana Croitorul a
Diana CROITORU
primit ºi Premiul Yorik
oferit
de
Editura
Nemira pentru reprezentaþiile nonconformiste, sub
deviza a fi sau a nu fi altfel pe scenã.
Înainte de începerea Galei, Diana Croitoru ne declara:
Sunt kamikaze ºi-mi place sentimentul detonãrii - emoþiile
dinaintea intrãrilor în luminã. Apoi sunt topitã de nerãbdarea
de a împãrtãºi, de a dãrui jucãriile pe care le-am confecþionat
din ce-am gãsit în gospodãria sufletului meu.
ªtefania Dumitru, absolventã, promoþia 2010, a
Facultãþii de Arte -Teatru a Universitãþii Spiru Haret, clasa
conf. univ. Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad
Rãdescu, lector univ. dr. Iulia Boroº ºi asist univ. Sorin
Dinculescu  ºi-a adjudecat Premiul pentru cea mai bunã
actriþã cu monologul Paricidul de Ion Sava.
Premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Andrei
George Gherghe care a primit aceeaºi distincþie ºi din
partea publicului pentru Preºul de Ion Bãieºu.
Premiul Timicã, acordat de Asociaþia Master
Class, a fost obþinut de actriþa Bianca Ioan pentru
interpretarea textului Un an bisect de Walter Ben Har,
aceasta fiind ºi favorita publicului la secþiunea
Individual, care i-a acordat premiul pentru Cea mai bunã
actriþã a Festivalului.

Diana CROITORU
La secþiunea Individual, Premiul Special al Juriului
Sicã Alexandrescu a mers cãtre Andreea Moustache,
interpreta monologului Pãmântul, dupã Moromeþii de
Marin Preda.
La secþiunea Grup, cel mai bun spectacol a fost
declarat The H(eden) Garden, pe un scenariu de
Alexandra Pâzgu, dupã Livada cu viºini de A. Cehov,
pus în scenã de Medeeea Iancu, cu Florin Vasile Cãlbãjos,
George Doneti, Fulvia Mãdãlina Folosea, Alexandra
Odoroagã, Vlad Nemeã ºi Ioana Livia Predescu.
Absolvenþii noºtri, de la Spiru Haret, au participat cu Fetele
grase câºtigã întotdeauna de Madeline George cu Lavinia
Coman, Alexandra Crãciun, Alexandra-Elena Gogan ºi
Eliza Pãuna, în regia artisticã a asistentei univ. Dana Voicu.
Premiul Publicului a fost acordat piesei Hamlet...Eu
sunt? interpretatã de Radu Horniceanu ºi Radu Horghidan.
Toate momentele artistice ale premianþilor Galei HOP
2011 vor fi prezentate în Piaþa Festivalului George
ªtefania DUMITRU

Enescu, în cadrul Zilelor TVR Cultural din 10
septembrie, unde puteþi sã-i revedeþi ºi sã-i aplaudaþi.
Le mulþumim premianþilor noºtri pentru seriozitate ºi
profesionalism ºi le urãm o carierã ascendentã ºi
strãlucitoare în domeniul pe care ºi l-au ales.

Premiul Special al Juriului

Comunicarea exacerbatã a acestui secol XXI a adus
pe valurile e-mailului ºi invitaþia cãtre Facultatea de Arte,
Catedra de Teatru, a Universitãþii Spiru Haret de a participa
la acest festival de umor. Într-o societate româneascã aflatã
de 20 de ani într-o continuã tranziþie, o gurã de umor
este ca un desert bun, esenþializat ºi spiritualizat. Iniþiativa
este mai mult decât lãudabilã, mai ales cã acest festival
face parte din proiectul Promovarea activitãþilor de
marketing ºi a produselor specifice municipiului
Câmpulung Muscel, judeþul Argeº, finanþat în cadrul POR
2007-2013, Axa prioritarã 5 Dezvoltarea durabilã ºi
promovarea turismului, Domeniul major de intervenþie
5.3  Promovarea potenþialului turistic ºi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creºterii atractivitãþii
României ca destinaþie turisticã, Operaþiunea
Dezvoltarea ºi consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovãrii produselor specifice ºi a activitãþilor
de marketing specifice.
Festivalul de umor Tudor Muºatescu, aflat în 2011la
a XVI-a ediþie, îºi propune promovarea vieþii culturale a
municipiului Câmpulung Muscel ºi a personalitãþilor sale
artistice, printr-o serie de activitãþi ºi evenimente ce vor
avea ca sursã de inspiraþie opera lui Tudor Muºatescu,
observator ironic al vieþii, care, prin comediile sale, a creat
o frescã a vieþii mondene a Câmpulungului sãu natal, din
perioada interbelicã. Motto-ul festivalului este Viitorul te
trage de mânã ºi trecutul de mânecã (Tudor Muºatescu 
Doresc ca micile mele rânduleþe...).
Tema concursurilor din cadrul festivalului este
promovarea produselor turistice specifice municipiului
Câmpulung Muscel folosind imaginea celor 13 obiective
promovate prin proiect: Primãria municipiului Câmpulung,
Muzeul municipal de Istorie, Muzeul de artã popularã ºi
etnografie musceleanã, Mausoleul eroilor de la Mateiaº,
Grãdina Merci din Câmpulung Muscel, Casa memorialã
George Topîrceanu, Mânãstirea Cetãþuia Negru-Vodã,
Castrul roman Jidava, Ansamblul Bisericii Catolice Sfântul
Iacob- Bãrãþia, Mânãstirea Negru-Vodã, Mânãstirea
Nãmãeºti, Biserica Domneascã, Complexul
Balneoclimateric Bughea de Sus. Meritorii organizatori
ai acestui festival sunt: municipiul Câmpulung Muscel, în
calitate de beneficiar al proiectului, ºi S.C. Negru-Vodã
Turism Invest Srl, în calitate de prestator al acestuia, în
colaborare cu Casa de Culturã a Sindicatelor C.D.Aricescu
ºi Casa de Culturã Tudor Muºatescu. Perioada de
desfãºurare a festivalului a fost 1 - 4 septembrie 2011. El
se adreseazã creatorilor de literaturã umoristicã (epigrame
ºi fabule), caricaturiºtilor, fotografilor din zona umoristicã,
dar ºi artiºtilor interpreþi. Locul de desfãºurare secþiunile
festivalului: sala de spectacole a Casei de Culturã a
Sindicatelor C.D.Aricescu, holul ºi sala de mare ale
Primãriei Câmpulung.
Secþia de caricaturã s-a desfãºurat în prima zi  joi, 1
septembrie 2011, începând cu ora 14.00. Pe o temã propusa
în momentul întâlnirii cu toþi participanþii secþiunii, creatorii
au participat cu minimum trei  maximum cinci lucrãri,
având pe verso trecut în clar numele ºi prenumele autorului.
Secþia creaþie  scriere epigrame ºi fabule s-a
desfãºurat tot în prima zi  joi, 1 septembrie 2011, pe
parcursul a trei ore, începând cu ora 16.00. Au fost
acceptaþi în concurs participanþi membri sau colaboratori
ai Uniunii Scriitorilor din România, dar ºi persoane
interesate din rândul localnicilor/turiºtilor.
Secþiunea fotografie artisticã s-a desfãºurat în ziua de
2 septembrie 2011, începând cu ora 15.00. Aici, fiecare
concurent a putut participa cu 3-10 fotografii cu format
maximum A4.
Secþiunea a IV-a de concurs, pentru grupurile de satirã
ºi umor, s-a desfãºurat în data de 2 septembrie, începând cu
ora 16.30, în sala de spectacole a Casei de Culturã a
Sindicatelor C.D.Aricescu. În repertoriul lor, concurenþii au
abordat texte din autorii clasici sau contemporani, precum
ºi creaþii proprii, cu condiþia sã nu depãºeascã 20 de minute
- grupurile ºi cinci minute - interpreþii individuali.

Secþiunea de interpretare artisticã, fabulã ºi epigramã
pentru grupuri de umor ºi interpreþi individuali s-a
desfãºurat în data de 3 septembrie, începând cu ora 18.00,
în sala de spectacole a Casei de Culturã a Sindicatelor
C.D.Aricescu. În repertoriul lor, concurenþii au abordat
texte din autorii clasici sau contemporani, precum ºi creaþii
proprii, cu condiþia sã nu depãºeascã 20 de minute grupurile ºi cinci minute - interpreþii individuali.
Conducerea Facultãþii de Arte, Catedra de Teatru, a dat
girul absolvenþilor de masterat Aniºoara Doroftei, Carolina
Vasile, Ninel Petrache ºi Gabriel Costan (Clasa prof. univ.
dr. Adriana Marina Popovici), care au pregãtit piesa de teatru
scurt Scafandrierii a marelui Tudor Muºatescu, coordonaþi
regizoral de cãtre conf. univ. dr. George Grigore.
Prezenþi încã din prima zi a festivalului, absolvenþii
noºtri au vizitat ºi obiectivele turistice mai importante ale
oraºului, dar au vizionat ºi celelalte spectacole ºi
manifestãri artistice din program.
Verva ºi umorul acestui spectacol artistic a bucurat
onor spectatorii în seara zilei de 3 septembrie, în generosul
spaþiu pus la dispoziþie de cãtre organizatori, respectiv în
sala de spectacole a Casei de Culturã a Sindicatelor
C.D.Aricescu, iar efortul ºi interpretarea deosebitã a
tinerilor actori absolvenþi ai masterului de Artã Teatralã
din cadrul Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret
aveau sã ne aducã Premiul Special al Juriului, ca o
încununare a eforturilor pedagogice ale întregului colectiv
de cadre didactice.
Tudor Muºatescu s-a nãscut pe 22 februarie 1903 la
Câmpulung Muscel ºi a decedat pe 4 noiembrie 1970. El a fost
poet, prozator, dramaturg, dar ºi umorist, lãsând în urma sa piese
de teatru precum : Focurile de pe comori (1923), Panþarola
(1928), Sosesc desearã (1931), Titanic-Vals (1932), ...escu
(1933), Visul unei nopþi de iarnã (1937), Þara fericirii (1946),
Madona (1947), Profesorul de francezã (1948), Geamandura
(1950). La romane putem aminti Mica publicitate (1935), iar la
schiþe umoristice, Nudul lui Gogu (1928) ºi Ale vieþii valuri
(1932). De sub pana mãiastrã a maestrului Muºatescu a mai apãrut
ºi un volum de aforisme, respectiv Fiecare cu pãrerea lui (1970),
dar ºi un volum de versuri, Vitrinele toamnei (1926), ºi cinci
volume de Scrieri (1969) - postum 1978. Tudor Muºatescu a
absolvit Facultatea de litere ºi filozofie, dar ºi Facultatea de drept.
Provenind din familia unui avocat. Contaminat de înclinaþiile
artistice ale mamei sale, Tudor Muºatescu a fost cuprins de patima

scrisului încã din anii de ºcoalã, aºa cã scrie epigrame,
realizeazã de unul singur o revistã scrisã de mânã (Ghiocelul),
cu versuri, schiþe ºi chiar cu o piesã de teatru, intitulatã Ardealul.
A scris schiþe, romane, piese de teatru, dar adevãratul succes la cunoscut cu teatru. Aºa cã, la maturitate, atât ca vârstã, cât ºi
ca formaþie artisticã, Tudor Muºatescu se dedicã trup ºi suflet
teatrului, în calitate de dramaturg, traducãtor, director de scenã,
de conducãtor ºi proprietar de teatru. Criticii l-au considerat
un fidel continuator, în perioada interbelicã, al comediei
caragialene de moravuri, prin tipologie, situaþii ºi dialoguri
spirituale. Debutul scenic l-a avut la Paris, în anul 1923, cu
piesa Focurile de pe comori. Piesele de teatru ale lui Muºatescu,
cu deosebire comediile Titanic-Vals, ...escu ºi melodrama Visul
unei nopþi de iarnã, au avut succes ºi în strãinãtate. Multe dintre
operele sale au fost traduse în limbile francezã, englezã,
germanã, italianã, greacã, polonezã, cehã etc.

