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FACULTÃÞI/PROGRAME DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENÞÃ

ARHITECTURÃ, Bucureºti  Arhitecturã
ARTE, Bucureºti  Artele spectacolului (Actorie)  Pedagogie muzicalã
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti  Drept 
Administraþie publicã
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti  Educaþie fizicã ºi sportivã
 Kinetoterapie ºi motricitate specialã
FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti  Finanþe ºi bãnci
GEOGRAFIE, Bucureºti  Geografie  Geografia turismului
JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, Bucureºti 
Jurnalism  Comunicare ºi relaþii publice
LITERE, Bucureºti  Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne
(francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã/clasicã (latinã)  Limba ºi literatura
francezã  Limbi ºi literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã)/clasicã ( latinã)  Limba ºi literatura modernã (englezã, francezã)  Limba
ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi literatura modernã (englezã, francezã)
 Limba ºi literatura modernã (japonezã)  Limba ºi literatura românã  O
limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã)
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Bucureºti  Management
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE,
Bucureºti  Marketing  Afaceri internaþionale
MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ, Bucureºti  Matematicã  Informaticã
MEDICINÃ VETERINARÃ, Bucureºti  Medicinã veterinarã
SOCIOLOGIE- PSIHOLOGIE, Bucureºti  Sociologie  Psihologie
RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI FILOSOFIE, Bucureºti
 Relaþii internaþionale ºi studii europene  Istorie  Filosofie
ªTIINÞE ECONOMICE, Blaj  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
MANAGEMENT, Braºov  Management  Contabilitate ºi informaticã
de gestiune
PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov  Psihologie  Pedagogie
ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov  Administraþie
publicã  Drept
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Câmpulung-Muscel  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Administrarea afacerilor
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Constanþa  Drept  Administraþie
publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Constanþa  Contabilitate
ºi informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Management
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Craiova  Drept  Administraþie
publicã
MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, Craiova  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci  Afaceri internaþionale
CONTABILITATE ªI FINANÞE, Rm. Vâlcea  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune  Finanþe ºi bãnci
DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Rm. Vâlcea  Drept

REALITÃÞI ªI PERSPECTIVE ÎN NOUL AN DE ÎNVÃÞÃMÂNT

Astãzi, 12 septembrie, cu trei zile mai
devreme decât suntem obiºnuiþi, elevii din cursul
primar, gimnazial ºi cel liceal incep ºcoala. Un
început de an ºcolar îngrijorãtor pentru toatã
lumea, dar, mai ales, prin raportarea la
rezultatele din acest an de la Bacalaureat, pentru
elevii de clasa a XII-a, aceia pentru care viitoarea
sesiune a acestui examen nu se anunþã deloc ca
o glumã. În aceastã privinþã, între mai multele
decizii controversate ale ministrului Funeriu, cea
referitoare la aducerea Bacalaureatului în
coordonatele sale fireºti, acelea ale seriozitãþii
ºi lipsei de îngãduinþã în faþa oricãrei încercãri
de fraudare trebuie, fãrã rezerve, aplaudatã.
În ceea ce ne priveºte, salutãm atitudinea de
a re-conferi Bacalaureatului prestigiul de
altãdatã, cu atât mai mult cu cât numeroºi
protagoniºti ai sãi vor deveni studenþi ai
Universitãþii noastre. Iar rostul nostru nu este
acela de a completa (ori îndrepta!) ceea ce
trebuia împlinit în anii de liceu, ci acela de a
adânci formarea profesionalã a viitorilor
absolvenþi, de a conferi acestora un statut
intelectual de excepþie, aducãtor de satisfacþii
atât lor, cât ºi întregii societãþi.
Pe de altã parte, ºocul examenului de
Bacalaureat din acest an prefaþeazã un an ºcolar
în care apar câteva noutãþi, cu impact atât asupra
copiilor, cât ºi asupra pãrinþilor. Potrivit noii
Legi a Educaþiei Naþionale, care a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2011, elevii care intrã pe
12 septembrie în clasa a V-a vor sta în gimnaziu
cinci ani. La sfârºitul acestui ciclu, ei vor susþine
evaluarea naþionalã obligatorie, care conþine
cinci probe (respectiv ºase pentru minoritãþi),



precum ºi admiterea în liceu, organizatã la
nivelul ºcolii. Tot în cazul elevilor care intrã în
clasa a V-a în anul ºcolar care începe azi,
admiterea la liceu se va desfãºura la nivelul
unitãþii de învãþãmânt pentru care opteazã.
De remarcat este ºi faptul cã în primele
sãptãmâni dupã întoarcerea elevilor din vacanþã,
profesorii îi vor evalua pentru a stabili nivelul
de pregãtire din unitãþile de învãþãmânt. În

TREBUIE
SÃ ªTIÞI!

Gabriel NÃSTASE
(Continuare în pag. 4)

ZIUA POMPIERILOR
DIN ROMÂNIA








profesionalã a studenþilor)

Foto: Mihãiþã ENACHE
Ziua Pompierilor din România, sãrbãtoritã în fiecare an la 13 septembrie,
semnificã curajul ºi loialitatea pompierilor militari pentru apãrarea idealurilor
de libertate ºi emancipare socialã ale Revoluþiei române de la 1848.
(Continuare în pag. 3)

 Grigore Hagiu sau Cuvintele numelui tãu...
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 Spectacolul de operã este un tot

Colaboratorul nostru Valeriu RÂPEANU în dialog
cu Eugenia MOLDOVEANU

 90 de ani de OPERA ROMÂNÃ
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În 1921, Societatea Opera a primit fondurile necesare pentru a
corespunde criteriilor de instituþionalizare a unui teatru muzical
Pagina 8
naþional, devenind OPERA ROMÂNÃ.

PRACTIC,
AM ÎNVÃÞAT
ªI NE-AM DISTRAT
LA PRACTICÃ

PROGRAME DE MASTERAT

FACULTATEA DE LITERE, Bucureºti  Limbã ºi literaturã. Limbã ºi
literaturã românã. Modernizare ºi modernitate  Modernitatea în
literatura europeanã
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE, Bucureºti 
Management organizaþional ºi al resurselor umane  Psihosociologie
judiciarã ºi victimologie
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL,
Bucureºti  Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, Bucureºti  Analiza ºi expertiza
riscurilor de mediu
FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE, ISTORIE ªI
FILOSOFIE, Bucureºti  România în istoria relaþiilor internaþionale 
Om, culturã, societate în gândirea contemporanã
FACULTATEA DE JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII
PUBLICE, Bucureºti  Mass-media ºi comunicare
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, Bucureºti 
Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Kinetoterapie în afecþiunile
locomotorii
FACULTATEA DE MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE
INTERNAÞIONALE, Bucureºti  Marketing ºi relaþii publice în afaceri
FACULTATEA DE MATEMATICÃ  INFORMATICÃ, Bucureºti 
Matematici aplicate în economie  Tehnologii moderne în ingineria
sistemelor informatice
FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti  Bãnci ºi pieþe
financiare
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
FACULTATEA DE MANAGEMENT, Braºov  Dimensiunea
europeanã a managementului organizaþiei
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL,
Craiova  Auditul intern în sistemul public ºi privat
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE, Braºov 
Consiliere educaþionalã
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE,
Braºov  Studii europene de Administraþie Publicã
FACULTATEA DE DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ,
Bucureºti  ªtiinþe penale

septembrie, toþi elevii vor fi testaþi la fiecare
disciplinã, astfel încât sã poatã fi stabilit gradul
de pregãtire a claselor: în media ºcolii, sub media
ºcolii, sau peste media ºcolii. Evaluarea se va
realiza dupã un calendar stabilit de minister, iar
subiectele vor fi lãsate la latitudinea unitãþilor
de învãþãmânt.

13 SEPTEMBRIE

Înscrierea studentului(ei) în anul I se face la cererea
acestuia(acesteia), în maximum 10 zile de la data la care a
fost declarat(ã) admis(ã), dacã are dosarul complet, a achitat
integral sau prima rata a taxei de ºcolarizare, a completat ºi
semnat fiºa de înscriere, contractul de ºcolarizare ºi contractul
anual de studii. Fiecare student(ã) este înscris(ã) în Registrul
ACTE NECESARE Matricol, sub numãr unic, valabil pentru întreaga perioadã
de ºcolarizare în cadrul programului de studii respectiv.
LA ÎNSCRIERE
Pe baza înscrierii în anul I de studiu, decanatul elibereazã
fiecãrui student(e) un Carnet de student(ã), care se vizeazã
Licenþã
Diploma de bacalaureat (sau diploma anual ºi serveºte ca act de identitate la intrarea în
Universitate, prezentarea la examene ºi colocvii, pentru a
echivalentã cu aceasta), în original
(sau adeverinþã eliberatã de liceu, în
avea acces la biblioteci, cluburi, baze sportive ºi la diferite
original sau copie legalizatã, pentru
activitãþi, unde se cere sã se facã dovada calitãþii de
candidaþii care au promovat examenul
student(a), precum ºi la solicitarea altor facilitãþi.
de bacalaureat în anul 2011)
În situaþia în care studentul( a) pierde carnetul, se elibereazã
Certificatul de naºtere, în copie
duplicat, dupã anunþarea în presã a pierderii documentului
(xerox)
respectiv ºi achitarea taxei stabilite de Consiliul de
Certificatul de cãsãtorie (dacã este
administraþie. În caz de transfer, retragere sau scoatere din
cazul), în copie (xerox)
evidenþã, carnetul de student(a) se depune la secretariatu1
Adeverinþã medicalã tip
Copie dupã Cartea (buletinul) de
facultãþii, la care studentul(a) respectiv(ã) a fost înscris(ã);
Identitate
fãrã aceasta nu se pot elibera actele personale din dosar.
3 fotografii tip Carte de Identitate
Înscrierea studentului(ei) în anul al II-lea ºi urmãtorii se
Copie legalizatã dupã diploma de
face pe baza rezultatelor ºcolare din anul universitar precedent.
bacalaureat, însoþitã de adeverinþã
Pentru a fi înscris, studentul(a) este obligat(ã) sã completeze ºi
eliberatã de facultatea la care se aflã
sã semneze contractul anual de studii ºi fiºa de înscriere, în
diploma de bacalaureat în original
care se consemneazã ºi numãrul chitanþei cu care a achitat taxa
(pentru cei care urmeazã a doua
anualã de ºcolarizare stabilitã sau prima rata a acesteia.
facultate).
* dosar plic
Contractul anual de studii ºi fiºa de înscriere, completate la
fiecare început de an universitar, constituie dovada cã
Masterat
studentul(a) a luat cunoºtinþã de Regulamentul privind
Cerere tip de înscriere la admitere
Diploma de licenþã, în original, sau activitatea profesionalã a studenþilor ºi cã s-a angajat sã-l
adeverinþã de promovare a examenului respecte. Înscrierea se face pânã la începerea anului universitar.
Studentul(a) care are dreptul sã se înscrie în anul
de licenþã (pentru promoþia 2011)
universitar de studii urmãtor, dar nu depune cerere de
Diploma de bacalaureat, copie
legalizatã
retragere sau de întrerupere motivatã a studiilor, este scos
Curriculum vitae
(scoasã) din evidenþã începând cu anul universitar urmãtor.
Certificat de naºtere, copie
În cazul disciplinelor opþionale ºi al celor facultative,
legalizatã
opþiunea studenþilor se exprimã în scris, cu o lunã înaintea
Certificat de cãsãtorie (dupã caz),
încheierii semestrului al II-lea al anului universitar
copie legalizatã
precedent. Studenþii anului I fac aceasta opþiune în primele
Copie xerox a Cãrþii de Identitate
douã sãptãmâni de la începerea anului universitar.
Adeverinþã medicalã
3 fotografii tip C.I.
(Din Regulamentul privind activitatea

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

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

Începe ºcoala!

Dacã te gândeºti la modul plãcut
în care studenþii de la Geografie
se pregãtesc pentru lucrarea
de licenþã, parcã îþi vine
sã te alãturi lor.
Trei ani de studiu temeinic
ºi kilometri cutreieraþi pentru
însuºirea cunoºtinþelor practice,
amintiri ºi fotografii....
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Puncte de vedere

DE LA AUTORITARISM LA DEMOCRAÞIE
 ÎNTRE IDEAL ªI REALITATE

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Ultimul sfert de secol XX a fost marcat
de euforia provocatã de sfârºitul ,,rãzboiului
rece, vaga trecere la democratizarea þãrilor
foste membre ale ,,blocului comunist. Ceea
ce a produs un mare entuziasm, mari speranþe
cu privire la instituþionalizarea noilor regimuri
democratice.
Dar, aceste procese de tranziþie la
democraþie s-au produs la o scarã mult mai
largã, cuprinzând þãri din Asia, Africa,
America Latinã º.a., într-o mare diversitate de
contexte ºi de situaþii, ceea ce a dat naºtere
unei veritabile miºcãri pentru democraþie la
scarã aproape mondialã.
Aceste evoluþii readuc în câmpul
reflecþiilor teoretice ºi a investigaþiilor
ºtiinþifice concrete necesitatea concentrãrii
asupra unui ansamblu de teme de mare
complexitate, dar ºi de presantã necesitate.
Între acelea ar putea fi luate în considerare:

 substanþa ºi veritabila definiþie a
democraþiei, astãzi;
 provocãrile intelectuale ºi practice ale
epocii democratice actuale;
 universalitatea sau nu, a modernitãþii ºi
democraþiei occidentale;
 individul  consumator ºi/sau cetãþeanul,
în contextul solidaritãþilor sociale;
libertãþile individuale ºi colective,
egalitatea tuturor în drept, cetãþenia, libera
alegere a guvernanþilor etc., ca principii general
admise ºi cultivate.
O primã mare problemã care se ridicã este
cea a compatibilitãþilor sau, eventual, a
incompatibilitãþilor sociale, culturale sau
spirituale, concepute drept cadru al
autonomizãrii individului ºi a acþiunii colective,
temã care deschide câmpul reflecþiei ºi a
investigaþiilor ºtiinþifice privind democraþia,
tranziþia la democraþie ºi a consolidãrii acesteia.
Evident cã cea mai responsabilã, angajantã ºi
cea mai periculoasã este cea a ,,democraþiei,
ca un concept filosofic, politic, sociologic ºi

ideologic. În funcþie de modalitãþile de
soluþionare a acestor probleme, derivã
modalitãþile ºi, evident, dificultãþile
construcþiei sau reconstrucþiei regimurilor
democratice în epoca ieºirii din fazele
autoritarismului ºi ale dictaturii. De aici derivã
ºi o altã problemã capitalã, tulburãtoare:
întrucât democraþia nu este scopul ultim al unei
societãþi perfecte, atunci:
 este ea scopul ultim al unei societãþi
perfecte? sau
 utopia abolirii politicului prin suprimarea
societãþilor civile?
este ea un sistem de putere ºi un mod de
relaþie între societate ºi stat, bazat pe
raþionalitatea acþiunii sociale, politice sau a
acþiunii legale în condiþiile existenþei
multipartidismului ºi a alegerilor concurenþiale
la care participã marea masã a populaþiei, în
care poporul singur este suveran?
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti

 conf. univ. dr. Cezar BRAICU

ORGANIZAREA MANAGERIALÃ A FIRMEI

Conceptul de organizare. Ansamblul proceselor de muncã se desfãºoarã în orice firmã þinând cont
de diviziunea muncii ºi de resursele materiale existente. Conducerea unei organizaþii se exercitã în
cadrul sistemului ei de conducere, cãruia îi este proprie integrarea diferitelor pãrþi componente ale
organizaþiei în funcþie de obiectivele sale ºi de rolul pe care îl joacã în atingerea acestora.
Student: Care este conceptul
Student: Cum putem grupa principalele caracteristici ale
de bazã în organizarea funcþiunii firmei?
managerialã a firmei?
Profesor: Principalele pot fi grupate astfel: caracteristici concepute
Profesor: Stabilirea cu pentru înþelegerea mecanismului de funcþionare ºi conducere a firmei;
precizie a atribuþiilor ºi sarcinilor
ce revin salariaþilor ºi constituirea
cadrului structural care sã permitã
manifestarea ordinii necesare
desfãºurãrii activitãþii eficiente
constituie conceptul de bazã în
organizarea managerialã.

indiferent de profilul ºi dimensiunile firmei, funcþiunile îmbracã forme
diferite ºi denumiri adecvate; ponderea fiecãrei funcþiuni diferã de la o
firmã la alta, în raport de specificul activitãþii.

Student: Existã legãturi între funcþiunile întreprinderii?
Profesor: Toate funcþiunile întreprinderii se aflã într-o strânsã

interdependenþã, se întrepãtrund ºi se completeazã reciproc, formând
sistemul organizãrii procesuale a firmei.

Student: Ce presupune
Student: De fapt, ce este o funcþiune?
realizarea obiectivelor propuse?
Profesor: Funcþiunea este o mai mare, faþã de celelalte funcþiuni,
Profesor: Realizarea obiecti- noþiune teoreticã, abstractã, semnifi- într-o firmã ce aparþine unei ramuri

velor propuse presupune alocarea
unor resurse financiare, materiale ºi
umane care, printr-o organizare
managerialã competentã vor
contribui la îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ale membrilor
organizaþiei ºi la satisfacerea
partenerilor sociali.

când o grupare sistematicã, pe baze de vârf a economiei (de exemplu: în
raþionale, de activitãþi, fãrã însã ca telecomunicaþii, electronicã etc.). În
perimetrul grupãrii sã fie delimitat practicã este dificil sã se precizeze ºi
precis. De exemplu, într-o între- delimiteze conþinutul diferitelor
prindere producãtoare de bunuri funcþiuni, deoarece în activitatea de
materiale, funcþiunea de producþie ansamblu a firmei acestea au legãturi
cuprinde activitãþi ce vizeazã de condiþionare reciprocã, multiple ºi
programarea, lansarea ºi fabricaþia variate, o activitate, privitã din diferite
producþiei, iar într-un institut de unghiuri, putând fi inclusã într-o
proiectãri aceastã funcþiune se referã funcþiune sau alta. De exemplu,
Student: Pe ce se bazeazã la activitãþi ce au în vedere progra- activitatea comercialã se regãseºte în
organizarea managerialã?
marea, proiectarea ºi urmãrirea toate întreprinderile, indiferent dacã
Profesor: Organizarea mana- realizãrii proiectelor. Funcþiunea de sunt industriale, de transporturi, de
gerialã se bazeazã, pe de o parte, pe cercetare-dezvoltare are o pondere cercetare, de proiectare etc.
diviziunea muncii pe orizontalã, care
duce la precizarea ºi fixarea
Student: Care sunt funcþiunile
Student: Care este
atribuþiilor ºi sarcinilor ce revin întreprinderii?
rolul funcþiunii de
salariaþilor ºi, pe de altã parte, pe
Profesor: Funcþiunile întreprinderii sunt: cercetare-dezvoltare?
diviziunea muncii pe verticalã, care a) funcþiunea de cercetare-dezvoltare.
Profesor: Rolul
asigurã stabilirea unor niveluri de Organizaþiile, indiferent de profilul ºi domeniul acestei funcþiuni este de a
autoritate ºi precizarea raporturilor în care opereazã, asigurã adaptarea întreprinderii asigura firmei ridicarea
dintre ele. Organizarea managerialã la activitãþile de cercetare ºi proiectare a nivelului de competitiviîmbracã douã forme, ºi anume: produselor ºi tehnologiilor urmãrind dezvoltarea tate pe piaþã a produselor
organizarea procesualã ºi organizarea capacitãþilor existente ºi crearea de noi realizate, înnoirea tehnostructuralã.
capacitãþi, perfecþionând în acelaºi timp logiilor de execuþie,
Organizarea
procesualã activitatea de organizare a conducerii, producþiei precum ºi aplicarea unor
grupeazã activitãþile pe baza ºi a muncii. Funcþiunea ce cercetare-dezvoltare noi cãi de valorificare
criteriilor de omogenitate ºi reprezintã ansamblul activitãþilor desfãºurate în superioarã a potenþialului
complementaritate pe funcþiuni.
cadrul firmei prin care se studiazã, se concepe, existent. Factorii care
Organizarea structuralã este cea se elaboreazã ºi se realizeazã cadrul tehnic, influenþeazã funcþiunea
care preia rezultatele organizãrii tehnologic ºi organizatoric al firmei. Activitãþile de cercetare-dezvoltare
procesuale ºi le încadreazã, dupã din cadrul funcþiunii de cercetare-dezvoltare au din cadrul unei întreprindiverse criterii, în structuri în vedere efectuarea de studii, elaborarea deri pot fi grupaþi în:
organizatorice adecvate caracteris- documentaþiilor ºi proiectelor pentru dezvoltarea factori interni, care favoticilor ºi posibilitãþilor fiecãrei unitãþi ºi modernizarea produselor ºi serviciilor, rizeazã cercetarea-dezeconomice. Organizarea structuralã introducerea unor tehnologii moderne de voltarea ºi factori care
este suportul organizãrii procesuale. fabricaþie, asigurã informarea ºi documentarea frâneazã activitatea de
cercetare-dezvoltare.
tehnico-ºtiinþificã din domeniu.

Student: În ce constã
Student: Despre ce vorbim când ne referim la categoria
organizarea procesualã?
factorilor interni care favorizeazã cercetarea-dezvoltarea?
Profesor: Organizarea proceProfesor: Din categoria factorilor interni care favorizeazã cercetareasualã constã, în esenþã, în stabilirea
principalelor categorii de muncã, a
proceselor necesare realizãrii
ansamblului de obiective ale firmei.
Orice firmã îºi desfãºoarã activitatea
într-un anumit cadru organizatoric.
Conþinutul organizãrii ºi modul sãu
de manifestare sunt condiþionate de
caracteristicile obiectivelor pe termen
lung, mediu ºi scurt. Organizarea unei
firme este cu atât mai eficace cu cât
sunt mai bine precizate activitãþile
acesteia ºi cu cât sunt mai armonios
îmbinate în cadrul unor organisme
(compartimente) activitãþile omogene
sau complementare, în vederea
realizãrii obiectivelor propuse.
Organizarea managerialã este strict
subordonatã atingerii obiectivelor, ca
exprimãri cantitative ºi calitative ale
scopurilor urmãrite de firmã. În raport
de sfera de cuprindere ºi importanþa
lor, obiectivele se pot grupa în
urmãtoarele categorii: obiective
fundamentale (generale), ce exprimã
principalele scopuri urmãrite pe
termen lung (de exemplu,
perfecþionarea capitalului uman ºi
tehnologic; creºterea profitului;
creºterea cotei de piaþã etc.);
obiective derivate (principale ºi
secundare), care se deduc din
obiectivele fundamentale, pentru
realizarea cãrora se alocã o parte
importantã a proceselor de muncã din
firmã ºi, respectiv, cele care derivã
dintr-o mobilizare ºi un grad sporit
de detaliere a proceselor de muncã.
Prin organizarea procesualã se
contureazã, se ordoneazã ºi se
antreneazã ansamblul proceselor de
muncã fizicã ºi intelectualã ce se
desfãºoarã în cadrul întreprinderii.
Rezultatele organizãrii procesuale
sunt caracterizate prin funcþiunile
întreprinderii ºi a componentelor sale:
activitãþi, atribuþii ºi sarcini.

dezvoltarea fac parte: sprijinul ºi încrederea din partea conducerii firmei;
existenþa în cadrul compartimentului de cercetare a unui personal cu o
pregãtire corespunzãtoare ºi un nivel de cercetare dezvoltat; finanþarea
corespunzãtoare pentru dotarea cu aparaturã performantã ºi surse moderne
de informare. Alþi factori pot frâna activitatea de cercetare-dezvoltare; aceºtia
se referã în special la: lipsa de personal calificat în cadrul compartimentului
de cercetare; lipsa unui lider recunoscut al activitãþii de cercetare; nesusþinerea
financiarã a activitãþii de cercetare-dezvoltare; neasumarea riscului privind
conceptul de schimbare ºi necesitatea schimbãrii. Funcþiunea de cercetaredezvoltare are un caracter complex, prin faptul cã se manifestã în toate
domeniile. Importanþa acestei funcþiuni rezidã în necesitatea adaptãrii
permanente a firmelor la noile cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii contemporane.

Student: Ce activitãþi distingem în cadrul funcþiunii de
cercetare-dezvoltare?
Profesor: În cadrul funcþiunii economice; activitatea de concepþie

de cercetare-dezvoltare deosebim
trei activitãþi principale: activitatea
de previzionare a funcþionãrii ºi
dezvoltãrii firmei, axatã pe cercetare
ºtiinþificã, inginerie tehnologicã ºi
introducerea progresului tehnic
asigurând elaborarea proiectului
politicii de ansamblu a firmei,
constând în descoperirea ºi aplicarea
de idei noi în vederea creºterii
gradului de utilizare a capacitãþilor
de producþie ºi creºterea eficienþei

tehnicã concretizatã prin investiþii ºi
construcþii în conceperea ºi
asimilarea de noi produse, implementarea de tehnologii modernizate,
elaborarea de proiecte strategice ºi
politici de cercetare-dezvoltare;
activitatea de organizare managerialã care reuneºte ansamblul
proceselor de elaborare, adaptare ºi
introducere de noi concepte ºi tehnici
cu caracter organizatoric.

Student: Care sunt principalele atribuþii cu caracter
organizatoric ale firmei?
Profesor: Principalele atribuþii cu caracter organizatoric ale firmei
sunt: formuleazã proiectul de politicã organizatoricã; elaboreazã ºi aplicã
studii ºi mãsuri cu caracter organizatoric; elaboreazã programul de
normare a muncii; colaboreazã cu consultanþii în management extern în
vederea perfecþionãrii organizãrii firmei. Un obiectiv important al firmei,
specific acestei funcþiuni, este economisirea resurselor materiale,
financiare ºi umane în scopul maximizãrii profitului.

Student: O altã funcþiune a întreprinderii
Profesor: O altã funcþiune este precum ºi de vânzare a produselor ºi

b) Funcþiunea comercialã. Funcþiunea comercialã cuprinde ansamblul
activitãþilor menite sã concure la
cunoaºterea cererii ºi ofertei pieþei de
procurare nemijlocitã a materiilor
prime, materialelor, echipamentelor
necesare desfãºurãrii activitãþii,

serviciilor care constituie obiectul
firmei, aceastã funcþiune stabilind
legãturile între-prinderii cu mediul
ambiant extern.
Funcþiunea comercialã cuprinde
trei tipuri de activitãþi specifice:
aprovizionarea; vânzarea; marketingul.

Student: Care este conþinutul conceptului de funcþiune a întreprinderii?
Profesor: Conceptul de funcþiune a întreprinderii, propus de Henry Fayol, s-a conturat în urma studiilor efectuate

cu privire la organizarea ºi divizarea muncii în cadrul întreprinderii ºi desemneazã o grupare de activitãþi fãcutã pe baza
anumitor criterii. Fayol a susþinut existenþa a ºase funcþiuni esenþiale ale întreprinderii: tehnicã (a produce), comercialã
(a cumpãra ºi a vinde), contabilã (a contabiliza), financiarã (a finanþa), de securitate (a bunurilor ºi persoanelor),
administrativã (adicã funcþiile managerului, respectiv a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona ºi controla).
Conceptul de funcþiune a constituit domeniul a numeroase cercetãri, suferind modificãri succesive ca definiþie,
grupare ºi conþinut. Majoritatea opiniilor converg spre ideea existenþei în firmele moderne de orice profil, a urmãtoarelor
cinci funcþiuni: cercetare-dezvoltare; comercialã; producþie; financiar-contabilã; personal (resurse umane).
În viziunea actualã, prin funcþiunea întreprinderii se înþelege un ansamblu de activitãþi specifice, omogene
ºi complementare în vederea realizãrii unor obiective derivate din obiectivul general al firmei. Fiecare funcþiune
se divide în mai multe activitãþi. În cadrul fiecãrei activitãþi se regãsesc mai multe atribuþiuni prin care sunt
desemnate procesele de muncã bine conturate, care se executã periodic ºi uneori continuu ºi care în final
conduc la realizarea obiectivelor specifice. (De exemplu, în cadrul activitãþii de aprovizionare se regãseºte
atribuþia de urmãrire a contractelor de aprovizionare; în cadrul activitãþii de cercetare-dezvoltare se regãsesc
atribuþii de urmãrire a investiþiilor, crearea de noi capacitãþi de producþie, etc.).La rândul sãu, o atribuþie se
divide în mai multe sarcini. Sarcina reprezintã o componentã de bazã a unui proces de muncã ce contribuie la
realizarea unor obiective individuale, care, de regulã, sunt atribuite spre îndeplinire unei singure persoane.

structura organizatoricã a unei
firme, abordatã ca sistem, cuprinde
urmãtoarele componente de bazã:
a)funcþiile personalului; b) postul de
muncã;
c)compartimentul;
d)ponderea ierarhicã; e)nivelul
ierarhic; f) relaþiile organizatorice.
Primele trei componente (funcþia,
postul, compartimentul) sunt
apreciate ca fiind componente
primare
ale
structurii
organizatorice. Ponderea ºi nivelul
ierarhic constituie ordinea
componentelor organizatorice.
Relaþiile organizatorice pot fi: de
autoritate; de control; de
reprezentare; de cooperare.

Student: Prin ce se
caracterizeazã activitatea
de aprovizionare?
Profesor: Activitatea

de aprovizionare este
reprezentatã de ansamblul
atribuþiilor care au ca
obiectiv punerea la
dispoziþia întreprinderii a
materiilor prime, materialelor, combustibililor,
pieselor de schimb,
subansamblelor ºi a altor
factori de producþie necesari
realizãrii obiectivelor
stabilite.
Principalele
atribuþiuni ale aprovizionãrii sunt: elaborarea
programelor de aprovizionare pe trimestre ºi an, în
funcþie de activitatea
întreprinderii; procurarea la
termenele stabilite a
materiilor prime, materialelor, echipamentelor de care
întreprinderea are nevoie;
urmãrirea evoluþiei pieþelor,
produselor
pe
care
întreprinderea le utilizeazã;
stabilirea modalitãþilor de
aprovizionare ºi transport;
stabilirea criteriilor pentru o
bunã gestiune a stocurilor.

Student: Dar activitatea de vânzare?
Profesor : Activitatea de vânzare asigurã livrarea produselor,

serviciilor ºi/sau lucrãrilor, deci trecerea produselor din sfera de producþie
în sfera de circulaþie. Prin vânzare se realizeazã scopul celui care produce
ºi/sau vinde, anume acela de a-ºi recupera cheltuielile de fabricaþie ºi
pregãtire a produselor realizate. Obiectivele urmãrite de întreprindere,
prin activitatea de vânzare, sunt: prospectarea pieþei în vederea stabilirii
relaþiilor contractuale de desfacere pentru produsele fabricate, lucrãrile
executate sau serviciile prestate de firmã; încheierea de contracte pe aceste
direcþii; asigurarea rezolvãrii reclamaþiilor beneficiarilor în cadrul
termenelor de garanþie; asigurarea rentabilitãþii activitãþii comerciale etc.
Principalele atribuþii ale activitãþii de vânzare sunt: elaborarea strategiei
ºi politicii comerciale a întreprinderii; negocierea contractelor de vânzarecumpãrare; perfectarea contractelor cu clienþii; urmãrirea respectãrii
graficelor de livrare a produselor ºi serviciilor; organizarea de depozite
ºi magazine de prezentare etc.

Student: Ce cuprinde
structura organizatoricã a unei
firme?
Profesor: În ansamblul ei,

Student: Vã rugãm sã ne
descrieþi, pe scurt, componentele
structurii organizatorice.
Profesor: a) Funcþia reuneºte

Student: În acest context, cum ne referim la contabilitate?
Profesor: Contabilitatea rezultate care reflectã rezultatele

reuneºte ansamblul proceselor prin financiare înregistrate în perioada
Bilanþul
este
care se înregistreazã ºi evidenþiazã precedentã.
în expresie valoricã resursele documentul contabil de sintezã care
materiale ºi financiare ale unitãþii. prezintã situaþia existentã la un
Principalele atribuþiuni ale anumit moment ºi care cuprinde
activitãþii contabile sunt: asigurarea inventarul resurselor financiare ºi
evidenþei tuturor mijloacelor fixe, materiale ale unitãþii. Controlul
a materiilor prime, materialelor, financiar de gestiune reprezintã
pieselor de schimb ºi produselor ansamblul proceselor prin care se
finite; organizeazã contabilitatea verificã respectarea normelor legale
generalã ºi pe cea analiticã printr- privind existenþa, integritatea ºi
un ansamblu de tehnici de utilizarea valorilor materiale ºi
înregistrare a cheltuielilor ºi bãneºti din gestiunea întreprinderii.
Controlul financiar asigurã
veniturilor.
Instrumentul de bazã al organizarea ºi executarea prin vizã
Student: Aþi amintit ºi activitatea de marketing.
activitãþii contabile îl constituie de control preventiv a modului de
Profesor: Activitatea de se referã, în special, la viitor. bilanþul care prezintã situaþia utilizare a mijloacelor bãneºti ºi
marketing are ca rol principal Activitatea de marketing cuprinde: contabilã existentã ºi conturile de materiale ale firmei.
proespectarea pieþei de vânzare cercetarea pieþei; elaborarea
(internã ºi externã), crearea ºi strategiei de marketing; evaluarea ºi
Student: Dar prin funcþiunea de resurse umane ce înþelegem?
descoperirea necesitãþilor consuma- alegerea canalelor de distribuþie;
Profesor: Funcþiunea de de stadiul atins de procesele
torilor, elaborarea unor modalitãþi stabilirea ºi revizuirea preþurilor de
tehnologice din punct de vedere al
care sã asigure accelerarea ºi vânzare ºi a rabaturilor; organizarea resurse umane (e), funcþiunea de
gradului de tehnicizare, contribuþia
personal
urmãreºte
analiza
ºi
amplificarea vânzãrii produselor ºi ºi urmãrirea vânzãrilor, inclusiv a
resurselor umane la realizarea
serviciilor orientând programul de serviciilor post-vânzare; reclama ºi evaluarea posturilor, asigurã
misiunii întreprinderii rãmâne
recrutarea
personalului,
selectarea
ºi
producþie propriu spre satisfacerea publicitatea. Obiectivele acestor
primordialã. De-a lungul timpului,
nevoilor ºi necesitãþilor consuma- activitãþi sunt de a pune la dispoziþia promovarea personalului, salarizarea,
conþinutul funcþiunii de personal s-a
formarea
ºi
perfecþionarea
angajaþilor,
torilor, asigurând în acelaºi timp cumpãrãtorilor produsele ºi
modificat astfel încât, în prezent,
încasarea producþiei ºi obþinerea de serviciile realizate de firmã, precum efectuarea de studii pentru
aceasta nu se mai rezumã doar la
îmbunãtãþirea
climatului
organiprofit maxim. Spre deosebire de ºi de a asigura, din punct de vedere
evidenþe, regulamente, proceduri,
activitatea de vânzare, care are o cantitativ ºi calitativ, cerinþele zaþional ºi motivaþional în cadrul
salarizare, ci include ºi un sistem
firmei,
îmbunãtãþirea
condiþiilor
de
valoare tacticã, activitatea de activitãþii de producþie pe care o
muncã prin asigurarea cores- complex de probleme de ordin social.
marketing are o valoare strategicã ºi desfãºoarã întreprinderea.
punzãtoare a activitãþilor ºi serviciilor Funcþiunea de personal dovedeºte noi
de protecþie ºi securitate a muncii, valenþe datoritã contactului direct ºi
Student: Care este rolul funcþiunii de producþie?
igiena ºi medicina muncii. Indiferent permanent cu oamenii.
Profesor: Funcþiunea de producþie(c) asigurã transformarea
materiilor prime ºi materialelor în produse, prin care se realizeazã
Student: Ce reprezintã organizarea ºi structurile
obiectivele din domeniul fabricãrii produselor, elaborãrii lucrãrilor ºi/
sau prestarea serviciilor care constituie obiectul de bazã al firmei. Putem organizatorice ale firmei?
Profesor: Organizarea reprezintã procesul de distribuire ºi control
afirma cã funcþiunea de producþie cuprinde totalitatea activitãþilor legate
nemijlocit de realizarea producþiei. În procesul de producþie, transformarea al sarcinilor din cadrul unei colectivitãþi în vederea valorificãrii ordonate
materiilor prime se realizeazã cu participarea unor factori complementari: a tuturor resurselor. Prin intermediul organizãrii, în conformitate cu teoria
muncã ºi capital, stabilindu-se o anumitã relaþie între cantitatea de factori tradiþionalã a firmei, se are în vedere maximizarea profitului.
utilizaþi ºi cantitatea de produse obþinutã: P= f(T*K), unde: P= producþie, Corespunzãtor unei abordãri distincte, se poate aprecia cã, scopul
dominant al firmei este ºi ar trebui sã fie maximizarea prezentei valori a
T=munca, K=capital.
firmei, aceasta reprezentând un echivalent al obiectivului de maximizare
Student: Ce activitãþi cuprinde funcþiunea de producþie?
a beneficiilor acþionarilor.
Ritmul ºi calitatea executãrii
Profesor: Funcþiunea de
producþie cuprinde în principal propriu-zise a produselor sunt
Student: Când vorbim de conceptul de structurã
urmãtoarele activitãþi: activitãþi de influenþate de o serie de factori printre
organizatoricã,
la ce ne referim?
pregãtire a producþiei; activitãþi care: dotarea tehnicã ºi tehnologicã,
Profesor:
Concretizarea
activitãþii de organizare este reflectatã prin
calitatea
materiilor
prime
ºi
a
legate de executarea propriu-zisã a
produselor; activitãþi de control materialelor, nivelul de pregãtire a intermediul structurii organizatorice. Structura organizatoricã a unei firme
tehnic de calitate a materiilor prime forþei de muncã etc. Activitatea CTC reprezintã elementul esenþial al sistemului de conducere, determinând
ºi produselor; activitãþi de (control tehnic de calitate) constã în într-o proporþie însemnatã funcþionalitatea acesteia, modul de utilizare a
întreþinerea, repararea ºi urmãrirea verificarea tuturor SDV-urilor, a resurselor umane, materiale ºi financiare, nivelul cheltuielilor ºi al
materiilor
prime, profitului. Structura organizatoricã oferã o viziune de ansamblu asupra
parametrilor de funcþionare a calitãþii
utilajelor în vederea eliminãrii semifabricatelor ºi subansamblelor pe întreprinderii, o sintetizare a mecanismului de funcþionare a acesteia,
fluxul de producþie ºi respectiv, permiþând unui organism din exteriorul întreprinderii sã desprindã
rebuturilor.
Activitatea de pregãtire a realizarea produselor finite în esenþialul. O firmã, pentru a-ºi desfãºura activitatea îºi creeazã o structurã
producþiei este direct legatã de concordanþã cu documentaþiile de organizatoricã adecvatã, care sã-i permitã sã desfãºoare activitãþi curente
activitatea de proiectare, de execuþie ºi cerinþele beneficiarilor. ºi de perspectivã într-un mediu concurenþial aflat într-o continuã miºcare.
asigurarea cu SDV-uri (scule, Activitatea de întreþinere, reparaþie a
dispozitive, verificatoare) ºi utilajelor se desfãºoarã de cãtre
Student: Care sunt elementele componente ale structurii
ritmicitatea aprovizionãrii cu materii compartimentul mecanic ºef ºi organizatorice?
prime ºi materiale. Activitãþile legate urmãreºte menþinerea în stare de
Profesor:. Structura organiza- unei vaste diversitãþi de opinii în
de executarea propriu-zisã a funcþionare la nivelul parametrilor
toricã
nu apare definitã în mod literatura de specialitate. În viziunea
proiectaþi,
a
tuturor
instalaþiilor,
produselor constau în transformarea
unitar
de cãtre specialiºti, care unor autori ce abordeazã aceastã
materiilor prime, materialelor în asigurând, în acelaºi timp, respectarea
accentueazã
în mod diferit asupra problemã, componentele structurale
graficelor
de
revizii
ºi
reparaþii
produse/servicii ºi lucrãri care fac
unor
laturi
sau
aspecte ale acesteia care apar cel mai frecvent sunt:
capitale (RK).
obiectul de bazã al firmei.
caracterizând-o ca fiind: un mijloc funcþiile personalului, posturile,
ponderea
de diviziune a muncii între un compartimentele,
Student: Ce înþelegem prin funcþiunea financiar-contabilã? anumit numãr de sarcini ºi de ierarhicã, nivelurile ierarhice ºi
Profesor: Funcþiunea finan- unitate. În cadrul funcþiunii coordonare
între
acestea relaþiile organizatorice. Considerãm
ciar-contabilã (d) reuneºte financiar contabile distingem trei (H.Mintzberg); o schemã de cã o abordare mai completã ºi mai
ansamblul activitãþilor prin care se activitãþi principale: financiarã; repartizare a sarcinilor ºi precisã asupra acestui mecanism
asigurã obþinerea ºi folosirea contabilã; control financiar de responsabilitãþilor în interiorul atât de complicat este redatã de
raþionalã a mijloacelor financiare gestiune. Obiectivele activitãþii firmei (G. Pedraglio); o schemã a profesorii Ovidiu Nicolescu ºi Ion
necesare desfãºurãrii activitãþii de financiare definesc ansamblul cãilor ierarhice ºi de comunicare Verboncu: structura organizatoricã
ansamblu a firmei, asigurând proceselor prin care se determinã între diferite niveluri ºi cadre a firmei reprezintã ansamblul
realizarea obiectivelor firmei, constituirea, repartizarea, utilizarea administrative,
informaþiile persoanelor ºi subdiviziunilor
precum ºi înregistrarea ºi evidenþa ºi pãstrarea mijloacelor bãneºti ºi a necesare circulând prin intermediul organizatorice astfel constituite
valoricã a mijloacelor materiale ºi fondurilor existente la dispoziþia acestora (A. D. Chandler); o încât sã asigure premisele
a fenomenelor economice din firmei.
descriere a serviciilor, a raporturilor organizatorice în vederea stabilirii
realizãrii
obiectivelor
dintre acestea ºi a legãturilor ºi
Student: Care sunt principalele atribuþiuni ale activitãþii ierarhice dintre ºefii existenþi pe previzionate. Potrivit opiniei altor
financiare?
diferite niveluri (J.A. Krier); un specialiºti, alãturi de componentele
Profesor: Principalele atribuþiuni privind activitatea financiarã sunt: mod de divizare a muncii, de structurale ale firmei apar ºi alte
fundamenteazã politica financiarã a firmei; elaboreazã studii ºi analize pentru localizare a criteriilor de decizie, de elemente precum: comunicaþiile,
procurarea resurselor financiare necesare desfãºurãrii activitãþii; stabileºte exercitare a autoritãþii, de stabilire autoritatea, subordonarea ºi
preþuri ºi tarife pentru produsele ºi serviciile oferite; asigurã efectuarea la a reþelelor de comunicaþii, de coordonarea. Chiar dacã aceste
termen a vãrsãmintelor cuvenite bugetului statului etc. Activitatea financiarã soluþionare a conflictelor ºi de componente nu sunt definite ca
asigurã echilibrul financiar al organizaþiei prin menþinerea unor proporþii integrare socialã (O.Gelinier). elemente distincte ale structurii
structurii organizatorice, ele se regãsesc de
judicioase între mijloacele bãneºti, atât ca intrãri cât ºi ca ieºiri, asigurând Componentele
organizatorice constituie obiectul fapt la nivelul fiecãrei structuri.
obþinerea unui profit cât mai mare pentru activitatea firmei.

ansamblul atribuþiilor ºi sarcinilor
omogene din punct de vedere al
naturii ºi complexitãþii lor ce revin
fiecãrui angajat în vederea
desfãºurãrii activitãþilor necesare
realizãrii obiectivelor derivate din
obiectivele generale ale firmei.
b)
Postul
de
muncã.
Particularizarea funcþiei la nivelul
fiecãrui loc de muncã formeazã
postul prin intermediul cãruia se
ating obiectivele organizaþiei prin
îndatoriri alocate unuia sau mai
multor angajaþi. Obiectivele
postului reprezintã definirea
calitativã ºi cantitativã a scopurilor
avute în vedere la crearea sa. Ele
justificã raþiunea înfiinþãrii ºi
funcþionãrii postului.
c) Compartimentele de muncã .
Compartimentul reuneºte sub o
autoritate unicã un grup de persoane
ce îndeplinesc activitãþi omogene
sau complementare. În funcþie de
modul de participare la realizarea
obiectivelor
întreprinderii,
compartimentele pot fi operaþionale
ºi funcþionale. Compartimentele
operaþionale deservesc în mod
direct obiectivele întreprinderii, în
timp
ce
compartimentele
funcþionale contribuie în mod
indirect la atingerea scopurilor
firmei. Caracteristicile de bazã care
definesc compartimentul sunt:
existenþa relaþiei dintre membrii
grupului,
determinate
de
omogenitatea sau complexitatea
activitãþilor exercitate (de exemplu,
raionul de încãlþãminte, raionul de
confecþii, atelierul de SDV);
existenþa relaþiilor de dependenþã a
tuturor membrilor grupului faþã de
un manager (de exemplu,
compartimentul de aprovizionare,
de desfacere, financiar-contabil,
marketing, etc.). Conform
aprecierilor formulate de Peter
Drucker, o structurã este cu atât mai
bunã cu cât ea este mai simplã. La
individualizarea unui compartiment
trebuie avute în vedere operaþiile,
sarcinile ºi atribuþiile. În felul
acesta, pot fi individualizate
responsabilitãþi care se referã la
obligaþia de a executa ºi
prerogativele care presupun dreptul
de a le pune în aplicare.
d)Ponderea
ierarhicã.
Ponderea ierarhicã (norma de
conducere) reprezintã numãrul de
persoane subordonate direct unui
cadru de conducere. Principala
problemã în ceea ce priveºte norma
de conducere este stabilirea
numãrului de persoane care pot fi
conduse nemijlocit, în mod eficient
de cãtre un manager. O supradimensionare a acestei norme constituie
o diminuare a eficienþei coordonãrii, în timp ce subdimensionarea
reflectã o irosire de resurse.
Influenþa pe care norma de
conducere o are asupra procesului
organizatoric al firmei poate fi
reflectatã prin intermediul formulei
lui Graicunas: C = n ( 2n-1 + n - 1 ),
unde: C = numãrul de relaþii
posibile între manageri ºi
subordonaþi, n = numãrul total de
subordonaþi
e) Nivelul ierarhic. Nivelul
ierarhic desemneazã ansamblul
subdiviziunilor organizatorice
plasate pe linii orizontale, la aceeaºi
distanþã faþã de managementul de
vârf al întreprinderii. Numãrul
nivelurilor ierarhice este direct
proporþional cu dimensiunile
întreprinderii, depinzând însã ºi de
competenþa managementului
acesteia. Nivelurile ierarhice sunt
determinate de poziþiile succesive
pe care le au faþã de conducerea
superioarã a firmei. Factorii care
influenþeazã numãrul de niveluri
ierarhice pot fi grupaþi astfel:
competenþa managerilor; diversitatea activitãþilor ºi a atribuþiunilor;
tipul ºi complexitatea producþiei;
dimensiunea firmei.
f) Relaþiile organizatorice
cuprind ansamblul relaþiilor ce se
stabilesc între componentele
structurii organizatorice, prin
reglementãri oficiale (formale). Din
punct de vedere al naturii lor,
relaþiile care apar în procesul de
conducere se pot împãrþi în: relaþii
de autoritate; relaþii de cooperare;
relaþii de control; relaþii de
reprezentare.
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PRACTIC, AM ÎNVÃÞAT ªI NE-AM DISTRAT LA PRACTICÃ
Pentru formarea competenþelor profesionale, un rol deosebit revine practicii
pe care studenþii au datoria sã o desfãºoare. Încã din anul I, se organizeazã, în
primul semestru, o aplicaþie de teren pentru un prim contact cu terenul, în care
studenþii sunt familiarizaþi cu primele noþiuni de bazã ale componentelor mediului.
Studenþii de la Facultatea de Geografie îmbinã utilul cu plãcutul. Participã la
excursii de practicã, pentru a dobândi noi cunoºtinþe. Viziteazã locuri noi ºi aflã
lucruri interesante de la profesorii coordonatori, ºi în felul acesta, îºi fixeazã
cunoºtinþele dobândite pe parcursul anului universitar. Este o recapitulare în
practicã. În loc sã mergi cu degetul pe hartã, parcurgi traseul cu bocanci de munte,
aºa cum apare ºi în instructaj. Practica presupune deplasãri zilnice (indiferent de
condiþiile meteorologice), studenþii fiind rugaþi sã-ºi asigure un minimum de
echipament corespunzãtor: încãlþãminte (BOCANCI DE MUNTE!!) ºi
îmbrãcãminte adecvatã condiþiilor de teren accidentat ºi pentru vreme ploioasã
(un poncho);
Studenþii de la profilul geografico  turistic din Facultatea de Geografie au un
prilej practic de a se familiariza ºi de a-ºi însuºi unele competenþe ºi abilitãþi

specifice activitãþii de turism, predate teoretic în procesul instructiv  educativ în
anii de învãþãmânt.
Programul de practicã a studenþilor respectã tematica de specialitate cu referire
specialã la domeniului turismului sunt explicate. Problemele de specialitate din
staþiunile turistice de cãtre specialiºtii din marketing turistic, directori ºi dispeceri de
reþea, medici balneologi, recepþioneri, administratori de hoteluri ºi agenþi de turism.
Pe traseele turistice, profesorii coordonatori demonstreazã, concret, la faþa
locului, modul cum sunt implicate în turism componentele geografice naturale, de
la structuri geologice ºi relief, ape minerale ºi pânã la aºezãri cu viaþa economico 
socialã.
În timpul aplicaþiei de specialitate, se urmãreºte ºi se explicã studenþilor
crearea, derularea, descrierea ºi încheierea unui program turistic (circuit turistic),
dupã normele turistice internaþionale.
Practica de specialitate constituie un bun prilej pentru studenþi de a observa,
sub asistenþa de specialitate, activitãþile turistice pentru care sunt pregãtiþi în
facultate în conformitate cu cerinþele pieþii muncii în domeniu.
Dupã primul an de studii se
desfãºoarã practica de o sãptãmânã în
staþionar, unde studenþii, cu sprijinul
cadrelor didactice titulare ale cursurilor
din primul an, deprind tehnicile de bazã
folosite în cercetarea componentelor
mediului (geologie, relief, climatologie,
hidrologie, activitãþi antropice,
mãsurãtori de debit etc.). Practica se
încheie cu un colocviu în timpul cãruia
se verificã competenþele ºi deprinderile
studenþilor însuºite în perioada de
practicã. În cel de al doilea an, se fac alte
deplasãri în cadrul cãrora se realizeazã
profiluri geografice complexe prin cele
trei trepte majore de relief ale României.
Acestea permit aplicarea legilor
geografice de bazã: zonalitatea ºi etajarea
componentelor mediului ºi noþiunile de
bazã ale relaþiilor de reciprocitate dintre
acestea. La sfârºitul anului, se efectueazã
practica de o sãptãmânã. În vacanþa de
varã dintre anul II ºi III, studenþii, sub
îndrumarea cadrelor didactice, urmeazã
sã efectueze cercetãri de teren pentru
întocmirea lucrãrilor de licenþã. Cu
aceastã ocazie, capãtã competenþe legate
de cercetarea ºi cartarea pe teren a
diferitelor fenomene geografice. Datele
acumulate cu aceastã ocazie vor fi utile
la redactarea lucrãrilor de licenþã. În anul
III de studii, studenþii au posibilitatea
participãrii la încã douã aplicaþii practice.
Ce trasee au urmat studenþii
din anul I?
Lect. univ. dr. Florin Vartolomei,
responsabil de practicã, pentru anul I, le
prezintã, succint: Zona de studiu: Buºteni
- Sinaia (deplasare cu trenul) Staþia
Meteorologicã Sinaia; Cota 1500 în
limita timpului disponibil; Zona de studiu
Sinaia  COTA 2000 continuare,
opþional, pânã la Buºteni, prin Piatra
Arsã-Valea Jepii Mari; Vizita la Muzeul
Parcului Naþional Bucegi din Sinaia;
Vizitã la Castelul Peleº din Sinaia; Vizitã
la Mânãstirea, Sinaia.
Explicaþiile de specialitate au fost oferite
de cãtre cadrele didactice pe tot parcursul
aplicaþiei atât pe traseu, la microfoanele
autocarelor, dar mai ales la punctele de
interes geografic unde s-a staþionat.
Ce trebuie sã ºtie studenþii care
îºi doresc sã participe la astfel
de excursii de practicã?
Lect. dr. Radu Piþigoi, responsabil
practicã, anul II, ne prezintã instructajul
pe care îl primesc toþi studenþii. Iatã
câteva dintre regulile pe care studenþii
trebuie sã le respecte:  în timpul orelor
de activitate de teren, studenþii se vor
deplasa numai pe traseele stabilite de
conducãtorul de grup (cadru didactic) ºi
vor efectua numai activitãþile indicate de
acesta;  nu este admisã pãrãsirea
grupului iar orice altã activitate
neprevãzutã în programul de practicã
implicã responsabilitatea directã a
studentului;  în spaþiile de cazare sau cu
altã destinaþie (cantinã, sãli) se vor
respecta cerinþele administratorului ºi
normele PSI, se va pãstra curãþenia ºi
integritatea bunurilor;  în timpul
deplasãrii cu mijloace colective de
transport (tren, autobuz, ºalupã) se vor
respecta regulamentele specifice
acestora;  aparatura ºi materialele de

lucru (busole, altimetre, termometre,
hãrþi, planºe etc.) precum ºi echipamente
de campare vor fi protejate ºi utilizate
corespunzãtor. Deteriorarea sau
defectarea lor implicã rãspunderea
materialã a studentului.
Cum aratã un traseu
pentru anul III?
Lect. univ. dr. Cezar Gherasim ne-a
oferit detalii despre traseul pe care l-au
urmat în practica pe teren desfãºuratã în
perioada semestrul II. Programul zilnic, cu
punctele de oprire ºi obiectivele vizitate:
Ziua I. Traseu: Bucureºti  Piteºti 
Râmnicu Vâlcea  Cãlimãneºti. Puncte de
oprire, tururi de oraºe ºi staþiuni, obiective
turistice vizitate:  tur oraº Piteºti  explicaþii
privind Câmpia Piteºtiului, terasele
Argeºului, acumulãrile hidrotehnice,
istoricul ºi profilul economic al oraºului; 
vizitã la Mãnãstirea Cotmeana (1387 
1389), s-au oferit ºi explicaþii de geografie
fizicã, privind Piemontul Cotmeana;  vizitã
la complexul balnear Cozia  Cãciulata; 
cazare, vizitã ºi cinã la hotelul Central, tur
de staþiune Cãlimãneºti.
Ziua a II-a. Traseu: Cãlimãneºti 
Brezoi  Voineasa  Obârºia Lotrului 
Vidra  Mãnãstirea Cozia  Cãlimãneºti.
Explicaþii: descriere traseu, staþiunea
Voineasa (istoric, baza de cazare, vizitã la
hotel, complexul Vidra, sistemul
hidroenergetic Ciunget ºi Lacul Vidra,
proiecte de dezvoltare, schi (Vidruþa,
Obârºia Lotrului). Obiective turistice: 
Arutella - castru roman, construit între anii
117  138;  Mãnãstirea Cozia  construitã
între anii 1387-1388, vizitã la muzeu, sau oferit ºi explicaþii de geografie fizicã,
probleme privind ariile protejate  Parcul
Naþional Cozia, cu subdiviziuni din
Defileul Oltului, Munþii Fãgãraº, Munþii
Lotrului, Munþii Latoriþei, Munþii
Cãpãþînii ºi Masivul Cozia integral); 
Mãnãstirea Turnu, construitã în anul 1776;
 Mãnãstirea Cornetu construitã în anul
1666;  Mãnãstirea Stâniºoara, ce dateazã
din anul 1747.
Ziua a III-a. Traseu: Cãlimãneºti 
Bãile Olãneºti  Ocnele Mari  Govora
 Râmnicu Vâlcea  Cãlimãneºti.
Staþiuni, baze de tratament ºi obiective
turistice vizitate:  Bãile Olãneºti - vizitã
la Complexul balnear Parâng ºi tur de
staþiune, cu explicaþii geografice
complexe;  Ocnele Mari - vizitã la salinã
ºi tur de staþiune, explicaþii specifice de
resurse ºi exploatare a sãrii (geneza sãrii,
istoricul exploatãrii, importanþa
economicã, consecinþe asupra mediului
ºi comunitãþii locale  alunecãri,
prãbuºiri, zonele afectate);  Govora vizitã la Mãnãstirea Govora, vizitã la
hotelurile Parc (baza de cazare ºi
tratament), tur de staþiune balnearã ºi
explicaþii asupra zonei geografice; 
Râmnicu Vâlcea (tur oraº, explicaþii
asupra regiunii geografice naturale,
istoric, economie, populaþie, turism).
Ziua a IV-a. Traseu: Cãlimãneºti 
Râmnicu Vâlcea  Negruleºti  Costeºti
 Horezu  Vaideeni  Polovragi 
Cãlimãneºti. Obiective vizitate: 
Costeºti  (rezervaþia de trovanþi); 
Bistriþa (mãnãstirile Arnota, sec.XVII,
Bistriþa, sec.XV);  Mãnãstirea Hurezi
(sec.XVI ) ºi muzeul etnografic; 

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Management Financiar Contabil
Constanþa, deruleazã proiectul

Practica studenþilor economiºti
în medii bancare simulate
Universitatea Spiru Haret
desfãºoarã, în cadrul Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007  2013, axa
prioritarã 2  Corelarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii cu piaþa muncii,
domeniul major de intervenþie
2.1.  Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã,
proiectul
Practica
studenþilor economiºti în medii
bancare simulate.
Durata proiectului este de 18 luni,
iar valoarea eligibilã a acestuia este
de 958.302 lei, 825.124 lei din aceasta
fiind finanþatã de Uniunea Europeana,
prin Fondul Social European,

114.011.11 lei  valoarea contribuþiei
bugetului naþional, iar 19.166 lei
reprezintã contribuþia publicã proprie
a Universitãþii Spiru Haret.
Obiectivele principale ale
proiectului sunt realizarea unei
agenþii bancare simulate ºi
desfãºurarea practicii studenþilor de
la Universitatea Spiru Haret ºi de la
alte universitãþi în cadrul acestei
agenþii, pentru urmãtoarele funcþii:
front-office, consilier credite
persoane fizice ºi consilier credite
persoane juridice. Practica se va
desfãºura în douã etape: una de
instruire (care va implica

Romanii de Jos  (expoziþia de ceramicã);
 Culele oltene ºi Muzeul de la
Mãldãreºti;  Polovragi (mãnãstire, chei,
peºterã).
Ziua a V-a. Traseu: Cãlimãneºti 
Râmnicu Vâlcea  Curtea de Argeº 
Piteºti  Bucureºti. Activitãþi: 
Colocviu, explicaþii pe traseu;  vizitã la
Mãnãstirea Curtea de Argeº.
Prin realizarea lucrãrilor practice, a
seminariilor ºi a aplicaþiilor practice,
folosind ºi cunoºtinþele de la cursuri,
studenþii dobândesc o serie de
competenþe ºi abilitãþi legate de
familiarizarea cu mijloace tehnice ºi
intelectuale specifice geografiei, cunosc
problemele majore actuale ale lumii
contemporane, se obiºnuiesc cu lucrul în
echipã în studierea problemelor de mediu
ºi risc natural ºi cu managementul
echipelor de cercetare interdisciplinarã.
În afara acestor competenþe generale,
dobândesc ºi o serie de competenþe
speciale, formate în cadrul laboratoarelor
ºi a aplicaþiilor de teren de la fiecare
disciplinã în parte. Astfel, la absolvire,
studenþii vor putea recunoaºte
principalele tipuri de roci ºi minerale, vor
putea efectua observaþii ºi mãsurãtori la
staþiile meteorologice ºi hidrologice ºi
vor prelucra ºi interpreta datele obþinute.
Prin cartarea proceselor geomorfologice
actuale, întocmirea hãrþilor cu evaluarea
gradului ºi a claselor de risc ºi cartarea
terenurilor dupã gradul de stabilitate vor
fi capabili sã realizeze studii ºi sã acorde
consultanþã în problemele de amenajare
ºi organizare a spaþiului geografic.
Lucrãrile ºi aplicaþiile practice de
geografie umanã ºi turism pot contribui
la conceperea programelor de dezvoltare
regionalã ºi ruralã, la prelucrarea ºi
interpretarea datelor statistice privind
fenomenele socio-economice, la
organizarea ºi conducerea unei activitãþi
de turism, la asigurarea de consultanþã ºi
existenþã în derularea unor afaceri în
turism, ca ºi la evaluarea resurselor
turistice în vederea valorificãrii durabile.
Cele mai frumoase amintiri sunt cele
din anii de studenþie. Îþi aminteºti cu drag
de sesiune, de cât de greu þi-a fost sã iei un
anumit examen care îþi dãdea bãtãi de cap,
dar studenþii de la Geografie sunt
privilegiaþi. Ei pot oricând apela la
albumele foto din excursiile de practicã.
Staþiunea Geograficã Orºova, Cãlimãneºti,
Tuºnad, Bucegi, Râmnicu Vâlcea, Curtea
de Argeº, Horezu, Ocnele Mari, Govora,
Bãile Olãneºti sunt doar câteva din locurile
vizitate de studenþii noºtri.
Privind fotografiile poþi sã îþi dai
seama de bucuria studenþilor. Învaþã întrun mod relaxant. Sunt curioºi, întreabã,
profesorii se opresc pentru explicaþii ºi
pornesc din nou la drum. Primãvara, vara,
toamna, iarna sunt prilejul perfect de a
cunoaºte zonele turistice sub toate
aspectele lor. Fotografiile ce însoþesc
textul sunt oferite de responsabilii celor
trei ani de studii. Ele ilustreazã activitatea
studenþilor, locurile vizitate, momente
din popasurile pentru explicaþii.
Vizite la muzee, ºi case memoriale,
trasee de parcurs pe jos, vizite la mãnãstiri,
sunt doar câteva din activitãþile pe care le
desfãºoarã studenþii în excursii.

Corina GHIGA
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BÃTÃLIA DIN DEALUL SPIRII - 1848

familiarizarea studenþilor cu
terminologia folositã, cu produsele
bancare, cu operarea cu software-ul
bancar) ºi una de practicã, în care

studenþii vor avea roluri concrete de
funcþionari într-o bancã (studenþii
vor interacþiona cu clienþii, care sunt
tot studenþi, ºi vor efectua operaþiuni
concrete de deschidere a conturilor,
depunere, creare depozite, evaluarea
unor cereri de credite persoane fizice
ºi persoane juridice).
Grupul þintã a proiectului este
reprezentat de 350 de studenþi înscriºi
la specializarea finanþe-bãnci.
Proiectul va contribui la
creºterea gradului de ocupare ºi a
ratei de participare pe piaþa muncii,
va îmbunãtãþi adaptabilitatea la
locul de muncã ºi va creºte calitatea
resurselor umane, prin dezvoltarea
eficientã a capitalului uman în
România.
Rezultatele proiectului vor fi
integrate în politicile locale de ocupare
a forþei de muncã ºi de recalificare prin
colaborãri cu agenþiile de ocupare a
forþei de muncã.

Bãtãlia din Dealul Spirii de la Bucureºti - act eroic al pompierilor
militari în apãrarea revoluþiei de la 1848 ºi prima afirmare patrioticã a
calitãþilor morale ºi de luptã ale ostaºilor tinerei armate române moderne,
constituitã în urma Pãcii de la Adrianopole din 1829. Intrarea în
Bucureºti a trupelor de invazie a prilejuit unitãþilor române prezente în
garnizoanã - printre care ºi Compania de Pompieri - unul dintre cele
mai înãlþãtoare momente ale Revoluþiei române de la 1848: încleºtarea
din Dealul Spirii, devenitã simbol al luptei pentru libertate ºi
independenþã naþionalã a poporului român. Comandantul Regimentului
2 Infanterie ºi ºeful garnizoanei Capitalei, colonelul Radu Golescu,
primise ordin în ziua de 12 septembrie din partea Locotenenþei Domneºti
sã deplaseze în ziua urmãtoare subunitãþile în Dealul Spirii, pentru a
participa la primirea unei coloane otomane formatã din aproape 6.000
luptãtori ºi comandatã de Kerim Paºa, ce urma sã preia cazarma din
acea zonã. Însa lucrurile au luat cu totul alt curs.
Printr-o coincidenþã, în aceeaºi zi de 13 septembrie, cu puþin timp
înaintea sosirii trupelor otomane avusese loc înmânarea noilor drapele
ale Regimentului 2 infanterie. Solemnitatea a influenþat moralul ºi
devotamentul ostaºilor, voinþa de a apãra demnitatea naþionalã. Aceeaºi
stare de spirit îi caracteriza ºi pe ostaºii Companiei de Pompieri
comandaþi de cãpitanul Pavel Zãgãnescu; aceºtia voiau sã meargã cu
toþii la cazarma din Dealul Spirii, convinºi de iminenþa unui conflict
armat cu otomanii. Soldaþii lãsaþi pentru paza cazãrmii au cerut
comandantului lor: Luaþi-ne ºi pe noi, nu ne lãsaþi în cazarmã, ca pe
niºte nevrednici, cãci dacã acolo, în Dealul Spirii, va fi vreun rãzboi,
noi vrem sã murim cu fraþii noºtri. Încleºtarea propriu-zisã s-a declanºat
ca urmare a unei altercaþii între un ofiþer al companiei de Pompieri
(sublocotenentul Dincã Bãlsan) ºi unul otoman; deºi împresuraþi din
toate pãrþile de turci, pompierii s-au avântat cu curaj împotriva acestora,
alternând focurile de armã cu lupta la baionetã ºi lovind fãrã cruþare
inamicul care, în pofida superioritãþii numerice, a fost cuprins de panicã.
Otomanii au reuºit sã punã în poziþie de tragere doua piese de artilerie
ºi au deschis focul asupra pompierilor. Aceºtia au pornit împotriva
tunurilor inamice ºi dupã o scurtã luptã au capturat gurile de foc, pe
care le-au întors împotriva duºmanului. Efectele au fost puternice: din
rândurile otomanilor au cãzut zeci de morþi ºi rãniþi; numai cã, din
cauza lipsei de muniþie, în cele din urmã tunurile au fost abandonate.
Pompierii nu au încetat lupta decât atunci când Kerim-Pasa, vãzând cã

nu poate înfrânge rezistenþa garnizoanei din Dealul Spirii, a trimis un
ofiþer care a propus încetarea focului, garantând în schimb libera ieºire
din cazarmã - angajament care mai apoi nu a fost însã respectat de
otomani. Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie,
curaj ºi dibãcie în rezolvarea situaþiilor de luptã, capacitate de rezistenþã
ºi spirit de sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane
covârºitoare. Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor
de la 13 septembrie, curajul ºi patriotismul pompierilor militari, acordã
în anul 1860 participanþilor la eroicul act pensii pe viaþã ºi prima medalie
româneascã: PRO VIRTUTE MILITARI, iar în 1863, când oºtirea
românã primea noile drapele, nu întâmplãtor domnitorul Alexandru
Ioan Cuza alegea pentru aceastã festivitate data de 13 septembrie.
În bogata carte a tradiþiilor de luptã ale pompierilor militari români
s-au înscris ºi alte glorioase pagini: pe timpul Rãzboiului de
Independenþã, când ostaºii pompieri constituiþi în baterii de artilerie
teritorialã sau în coloane de transport muniþii au contribuit la
recâºtigarea suveranitãþii României; în momentele de cumpãnã ale
fãuririi Statului naþional unitar român de la 1 Decembrie 1918 când, la
retragerea armatei române în Moldova, corpul pompierilor a rãmas în
teritoriul vremelnic ocupat de inamic, îndeplinind în grele condiþii
misiunea de apãrare a vieþii oamenilor ºi bunurilor împotriva
incendiilor; pe timpul celui de-al Doilea Rãzboi mondial, companiile
de pompieri au intervenit eroic pentru stingerea incendiilor declanºate
de bombardamentele inamice, atât în Valea Prahovei, cât ºi în Bucureºti
sau alte localitãþi ale tãrii. În confruntarea cu incendii devastatoare ori
cu alte calamitaþi, pompierii au fãcut de multe ori dovada sacrificiului
suprem, periclitându-ºi viaþa pentru a o apãra pe cea a semenilor.
Din decembrie 2004, în România funcþioneazã un nou mecanism
de gestionare a situaþiilor de urgenþã, în conformitate cu standardele
impuse de integrarea în structurile NATO ºi ale Uniunii Europene: a
fost organizat ºi funcþioneazã Sistemul Naþional de Management al
Situaþiilor de Urgenþã. S-au creat cadrul legal ºi mecanismele menite
sã asigure în mod unitar ºi integrat apãrarea vieþii cetãþenilor, a bunurilor
ºi a mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundaþiilor,
accidentelor ºi altor tipuri de calamitãþi, pe timpul producerii unor
situaþii de urgenþã. Alãturi de clasicele misiuni ale pompierilor - de
intervenþie la stingerea incendiilor, la care s-au adãugat ºi cele de
acordare a primului-ajutor în accidente de circulaþie, prin serviciile
medicale de urgenþã, reanimare ºi descarcerare - serviciile profesioniste
pentru situaþii de urgenþã de astãzi intervin ºi la salvarea persoanelor ºi
limitarea pagubelor produse de inundaþii sau alte calamitãþi, ca ºi la
decontaminãri, accidente chimice, nucleare sau de altã naturã.
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OPINIA NAÞIONALÃ

DE LA AUTORITARISM LA DEMOCRAÞIE 
ÎNTRE IDEAL ªI REALITATE

(Urmare din pag. 1)
Astãzi se considerã, potrivit sociologului
francez Alain Touraine, cã democraþia nu este
un tip de societate, ci, mai limitat, un tip de sistem
politic. Dacã este aºa, atunci pentru a putea
descifra perspectivele tranziþiei de la autoritarism
la democraþie este important a lua în considerare
realitatea istoricã a existenþei unor modalitãþi
multiple de înfãptuire a tranziþiei. Prima dintre
acestea o reprezintã calea tranziþiei prin ,,rupturã
totalã cu puterea preexistentã, cu consecinþe
practice ºi benefice, dar ºi, concomitent,
periculoase pentru instituþionalizarea ºi stabilitatea
democraþiei. În schimb, pe parcursul istoriei ºi
astãzi au apãrut, s-au practicat ºi se practicã ºi alte
modalitãþi de tranziþie, mai ,,îndulcite ºi ,,impure,
având alte logici, metode ºi tehnici de realizare a
aceluiaºi obiectiv. Este vorba de:
· tranziþia ,,negociatã, menitã sã conducã la
îndepãrtarea extremiºtilor, din ambele tabere
angajate în lupta pentru putere;
· tranziþia prin ,,înþelegere, pe baza unui
,,pact între toate componentele politice, menit
sã ofere garanþiile formale tuturor celor pe care
schimbarea democraticã îi înspãimântã, iar
conducãtorilor schimbãrii sã limiteze solicitãrile
diferitelor sectoare ale sistemelor sociale, într-o
conjuncturã politicã ºi economicã delicatã.
· tranziþia ,,convenitã, reprezentând
tentativa de creare a unui nou regim, democratic,
prin intermediul vechiului regim autoritar,
eliberat de toate tarele autoritare, pe calea
reformelor solicitate de transformarea
democraticã a tuturor componentelor structurale
ºi funcþionale ale sistemului social global;
· tranziþia ,,coadministratã, o variantã a
tranziþiei bazatã pe un ,,pact, care constã din
asocierea la guvernare, pentru o anumitã
perioadã de timp, a ,,moderaþilor din partidele
existente, în vederea evitãrii consecinþelor
redutabile ale prãbuºirii autoritãþii statului.
Indiferent de modalitãþile de realizare a
tranziþiei la democraþie, douã noi componente
ale procesului de consolidare democraticã se
situeazã pe prim plan: asigurarea condiþiilor
necesare stabilitãþii ºi a instituþionalizãrii
democraþiei. În ceea ce priveºte stabilitatea unei
democraþii, aceasta nu poate fi sesizatã decât
dupã anumite perioade de timp, care sã permitã
constatarea veritabilei stabilitãþii sau caracterul
nesãnãtos al acesteia, concretizat în excluderea
anumitor categorii de populaþie sau sectoare
sociale, a unor blocaje în alternanþa hegemoniei
unui partid sau ascensiunea unor lideri
carismatici º.a. Privitor la instituþionalizarea
democraþiei, realizatã de obicei în perioada
tranziþiei, aceasta nu implicã, în nici un fel, ºi
înrãdãcinarea instituþiilor respective. Mai mult
decât atât, de obicei ele pot fi utilizate ca paravan
al unor tranzacþii politice care se desfãºoarã în
afara lor, în târguielile de culoare sau în birourile
diferitelor oligarhii politice. În ultimã instanþã,
toate discuþiile precedente conduc la necesitatea
de a încerca un rãspuns cu privire la ceea ce este
ºi poate fi democraþia, astãzi ºi în perspectivã.
Pentru a contura cât de cât coerent rãspunsul la
aceastã provocare, credem cã ar fi util sã plecãm
de la cea mai simplã ºi limitatã concepþie a
democraþiei ºi de la elementele sale constitutive.
Primul element îl reprezintã alegerea liberã
a guvernanþilor de cãtre cei guvernaþi. Ce
propune aceasta? În primul rând alegeri libere,
respectiv posibilitatea tuturor cetãþenilor cu drept
de vot potrivit prevederilor constituþionale, a

organizaþiilor sociale, partide, sindicate,
organizaþii ale societãþii civile etc. de a se coaliza
liber, de a se reuni ºi de a se exprima, în numele
voinþei ºi ale intereselor generale ale poporului.
Evident cã aceastã definiþie a ceea ce este o
alegere liberã nu este pe deplin satisfãcãtoare,
dar este clar cã fãrã alegeri libere nu poate exista
democraþie. O aprofundare a discuþiei presupune
examinarea atentã a condiþiilor pozitive, sociale,
culturale, psihologice ale unei veritabile libertãþi
de alegere, ceea ce nu este posibil în acest cadru.
Al doilea element al democraþiei îl reprezintã
libertatea politicã, care, deºi este chiar forma
democraþiei, nu este o condiþie suficientã, acolo
unde participarea politicã este slabã sau unde
campaniile electorale devin ele însele
,,întreprinderi, ori sunt dominate de cei mai
bogaþi ºi inegalitãþile sociale sunt atât de mari
încât conºtiinþa cetãþeneascã este slabã sau chiar
foarte slabã.
Pentru cã democraþia nu este ºi nu trebuie
sã fie doar o piaþã politicã competitivã, ci o
realitate politicã, care sã permitã fiecãrui
cetãþean sã stabileascã cât mai direct o relaþie
între apãrarea propriilor sale idei ºi interese ºi
deciziile sau legile care definesc cadrul vieþii
sociale, colective.
În acest sens este
evident cã veritabila
democraþie implicã
guvernãri capabile sã
asigure integrarea
socialã, definirea unei
conºtiinþe a cetãþeniei,
precum ºi respectarea multiplicitãþii opiniilor ºi
a intereselor tuturor cetãþenilor, concomitent
cu participarea cetãþenilor la realizarea ºi respectarea unei ordini instituþionale legitime, ca
ºi la reprezentativitatea agenþilor politici,
în condiþiile existenþei autonome a tuturor
actorilor sociali.
Al treilea element îl reprezintã existenþa unui
spaþiu public sau recunoaºterea unei societãþi
politice, aceasta însemnând cã spaþiul democraþiei
nu poate exista dacã membrii individuali ai
societãþii aparþin numai unui spaþiu privat. Pentru
cã izolarea personalã, segmentarea societãþii,
slaba comunicare între diferitele categorii sociale
reprezintã serioase obstacole în calea democraþiei
. În acest sens, societatea politicã ºi cetãþenia
trebuie sã fie autonomã, în raport cu statul sau
chiar deasupra lui, respectiv sã constituie un loc
de comunicare între interesele private ºi unitatea
de putere. De altfel, instituþiile politice, lipsite de
reprezentativitate ºi de responsabilitate, rãmân un
joc politic fãrã orice legitimitate.
Problematica raporturilor dintre societatea
pozitivã ºi stat trebuie înþeleasã în sensul cã statul
este, înainte de toate, un agent de gestiune a
raporturilor ,,exterioare ale societãþii cu alte
state. Cãci el nu este suspendat într-un vid social,
dar are logica sa proprie, specificã. Pentru cã,
ori de câte ori se discutã despre dezvoltarea unei
þãri, statul acesteia, se discutã cu toate elementele
sale constitutive: clase sociale specifice, partide,
tehnocraþie naþionalã sau chiar dinastia sa, pe
baza unei logici, care, evident, nu este cea a
democraþiei. În consecinþã, discuþia despre
dezvoltarea unei societãþi nu se înscrie în logica
democraþiei, cãci, din aceastã perspectivã,
dezvoltarea sau modernizarea societãþii nu apare
ca rezultat al ºtiinþei, tehnologiei, educaþiei ºi a

raþionalitãþii lor, ci a unei dezvoltãri voluntariste
dirijate de stat, singur sau în asociere cu o clasã
conducãtoare, cu toate cã orice societate trebuie
consideratã în acelaºi timp în funcþionarea sa
internã ºi a capacitãþii sale de a se moderniza.
Dacã avem în vedere faptul cã domeniul
propriu al democraþiei este sistemul politic,
atunci trebuie sã înþelegem cã ea este încadratã,
pe de o parte, de viaþa privatã, iar, pe de alta, de
stat. Factorul intermediar între interesele ºi
aspiraþiile private ºi apartenenþa la stat îl
constituie ,,cetãþenia. Aceasta înseamnã cã
democraþia nu poate exista dacã aºteptãrile ºi
credinþele private ºi apartenenþa naþionalã nu se
unesc direct prin intermediul spaþiului
intermediar al cetãþeniei. Dar pentru aceasta
trebuie sã existe capacitatea de mediere a
cetãþeanului ºi a forþelor care sã îi asigure aceastã
capacitate, forþe care nu pot proveni decât din
credinþa în libertatea politicã ºi angajarea
personalã în viaþa politicã, în eforturile de
dezvoltare ºi modernizare a societãþii. Dar,
democraþia nu înseamnã numai domeniul
intermediar al cetãþeniei, între interesele private
ºi apartenenþa la stat, care este obligatoriu sã fie
direct reunite; în caz contrar, consecinþa este
dispariþia spaþiului
social al cetãþeniei.
Aceastã realitate
demonstreazã cã
democraþia nu poate
fi puternicã, dacã
urmãreºte sã se identifice cu ansamblul
vieþii personale ºi sociale, ea fiind chematã sã
rezide într-un efort constant pentru crearea
cetãþeniei, care sã rãspundã regulii de aur a
respectãrii, în acelaºi timp, a convingerilor
private ºi apartenenþelor colective. De aceea,
numai analiza instituþionalã a democraþiei nu
este suficientã, fãrã a lua în considerare
sacrificiile, care sunt necesare pentru apãrarea
ei împotriva indivizilor sau grupurilor sociale
antidemocratice, ºi credinþei profunde în
libertatea politicã ºi a virtuþii, ceea ce ne conduce
la a aborda aceeaºi problemã de jos în sus,
respectiv, de la angajarea personalã în viaþa
politicã, în eforturile de realizare a autonomiei
ºi societãþii în raport cu statul. Din aceastã
perspectivã nu poate exista democraþie, dacã
agenþii politici nu corespund agenþilor sociali,
cu condiþia asigurãrii primatului societãþii civile,
în reprezentarea lor politicã, chiar ºi în condiþiile
existenþei sau recunoaºterii pluralismului politic.
La aceastã etapã, intrã în analizã ºi discuþie
ºi problema relaþiilor dintre democraþie ºi
,, mulþimile, care, în esenþã, semnificã existenþa
unei societãþi destructurate, în care nu existã
niciun canal intermediar, între fiecare individ
ºi guvernul central. Cu aceasta ajungem ºi
la problematica relaþiilor sociale, care, în
ansamblul lor, conduc la ,,dualizarea societãþii,
care separã, pe de o parte, populaþia încadratã
în economia naþionalã ºi internaþionalã ºi, pe
de altã parte, pe aceea închisã în cadrul economiei informale sau ,,negre ºi a unei vieþi
individuale ºi sociale locale, în aceastã situaþie
apãrând o altã mare problemã socialã, ºi anume,
cea a raporturilor dintre minoritate ºi majoritate,
a celor ,,mici ºi cei ,,mari ºi, deci, a raportului
social de dominaþie ºi a luptei împotriva dominaþiei, ceea ce genereazã forþe de mobilizare a
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democraþiei. Înseamnã cã democraþia nu poate
fi expresia voinþei generale ºi a unanimitãþii, sau
a unui control absolut al unei puteri, fãrã control
ºi fãrã limite. De aceea, în consecinþã,
democraþia trebuie sã realizeze o combinaþie
puternicã între apãrarea intereselor, aspiraþiilor
ºi idealurilor individuale ºi particulare cu
eforturile de promovare ºi asigurare a interesului
ºi a problemelor generale ale societãþii, pe baza
considerãrii realitãþii cã toate fiinþele umane sunt
egale, dincolo de diferenþele de capacitãþi ºi de
oportunitãþi care le separã economic, cultural,
spiritual, religios etc, ceea ce se concretizeazã
în dreptul fiecãrui individ de a-ºi apãra propria
sa individualitate ºi propria sa viaþã personalã
ºi istorie de viaþã.
O asemenea realitate aduce în discuþie o nouã
temã: cea a raþionalitãþii raporturilor dintre
identitatea individualã ºi identificarea colectivã,
care implicã necesitatea ca nici una ºi nici alta sã
nu fie închise spre ele înºile. Soluþia ar trebui sã
fie: minoritatea sã participe la societatea din care
face parte, pe baza recunoaºterii acþiunilor raþionale
ºi a regulilor instituþionale ale democraþiei,
apãrându-ºi, în acelaºi timp, identitatea, cu
respectarea libertãþii de alegere a propriilor sãi
membri, din perspectiva unui individualism moral,
care recunoaºte cã ºi libertatea are limite.
O veritabilã democraþie reprezentativã nu
presupune ºi existenþa instituþiilor care sã
garanteze libertatea alegerilor politice, ci, mai
ales ºi în primul rând, existenþa unor aspiraþii,
interese ºi idealuri sociale reprezentabile,
existente înainte de a fi reprezentate, singurele
în mãsurã sã determine o prioritate a societãþii
ºi a actorilor sociali asupra reprezentãrii lor
politice. Dacã ne rezumãm doar la aceastã
problematicã teoreticã, generalã a tranziþiei de
la autoritarism la democraþie, este obligatoriu
sã avem în vedere ordinea de complexitate a
activitãþii politice, de soluþionare ºi transpunere
corectã a acestei problematici în practicã.
Agenþii politici, care se angajeazã în acest
efort, sunt obligaþi sã þinã seama de un ansamblu
de procese concrete care apar, de consecinþele
ºi rezultatele soluþionãrii lor. Cãci, dacã
democraþia afirmã exercitarea rolului sãu
politic în cadrul unei libertãþi complete, având
în acelaºi timp limite, în condiþiile în care
guvernaþii nu reclamã imposibilul ºi nici nu
aclamã pe cei care le promit miracole imediate,
ea nu se aflã într-o situaþie comodã.
Schimbãrile postautoritare nu se contureazã
totdeauna pe deplin clar ºi nu au numai rezultate
pozitive. La limitã, aceste schimbãri se pot
încheia cu realizarea unei democraþii durabile,
dar ºi cu democraþii deviante sau chiar cu absenþa
democraþiei. Cãci ele reclamã fixarea de norme
de comportament împãrtãºite de actorii politici,
interpretarea practicã ºi asigurarea funcþionãrii
efective a instituþiilor, identificarea realã a
guvernanþilor ºi a elitelor democraþiei, noi
circuite politice de structurare a intereselor ºi
asigurarea medierilor dintre societate ºi stat sau
între diferitele sectoare ale societãþii, ceea ce
înseamnã ºi recunoaºterea incertitudinii în
acþiunea politicã. Toate acestea necesitã
învãþarea jocului democratic ºi a democraþiei,
atât de cãtre ºi, poate, în primul rând, de
cãtre guvernanþi, dar ºi de cãtre guvernaþi, cu
conºtiinþa clarã cã nu existã ºi nu poate exista
democraþie solidã fãrã democraþi, atât la nivelul
de vârf al societãþii, cât ºi la baza ei.

Începe ºcoala!

Realitãþi ºi perspective în noul
an de învãþãmânt
(Urmare din pag. 1)
Ministrul Educaþiei, Daniel Funeriu,
anunþa în urmã cu douã sãptãmâni cã în
noul an ºcolar controlul absenþelor va fi
mult mai riguros decât pânã acum.
Vrem sã reducem absenteismul ºi
abandonul ºcolar. Introducem proceduri
mai riguroase în ceea ce priveºte
controlul absenþelor. Atenþie, atât al
elevilor, cât ºi al cadrelor didactice.
O altã mare noutate anunþatã de
ministrul Funeriu pentru anul ºcolar
actual este sãptãmâna ªcoala altfel. Este
vorba de sãptãmâna 2 - 6 aprilie
(înaintea vacanþei de primãvarã), în care
se vor desfãºura activitãþi de educaþie
non-formalã. Acest interval de timp va fi dedicat activitãþilor educative extracurriculare ºi
extraºcolare, care vor fi derulate conform unui orar special, ce va fi elaborat la nivelul unitãþii de
învãþãmânt, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice ºi a pãrinþilor. Tot în aceastã perioadã vor
avea loc fazele naþionale ale olimpiadelor ºcolare pe discipline.
Dupã aprobarea de cãtre consiliul de administraþie, acest program ªcoala altfel va deveni
obligatoriu pentru ºcoala respectivã ºi numãrul de ore care va fi acoperit de acest program va fi cel
puþin egal cu numãrul de ore normal derulat în orarul obiºnuit.
Noutãþi aduce anul ºcolar ºi pentru cadrele didactice. Începând cu anul ºcolar 2011-2012,
inspectorii generali ºi adjuncþi, precum ºi cadrele didactice cu funcþii de conducere vor fi obligate
sã predea un anumit numãr de ore. Prin ordin de ministru am decis cã nu va exista o degrevare
totalã a celor cu funcþii de conducere, ci vor face un anumit numãr de ore. Este foarte important
contactul direct al acestora cu elevul ºi cu pãrintele, a precizat ministrul.
Pe de altã parte, se anunþã ºi schimbarea, în anul ºcolar 2011-2012, a modului de acordare a
gradaþiilor de merit. Gradaþia de merit se va da pe calitatea muncii efective la clasã, nu pe un
teanc de diplome, uneori fãrã relevanþã, a declarat ministrul.
În încheiere, sã mai spunem cã anul ºcolar 2011 - 2012 va fi organizat tot pe semestre. Primul
semestru începe luni, 12 septembrie, ºi se încheie pe 23 decembrie 2011; vacanþa pentru
învãþãmântul preºcolar ºi primar: 22-30 octombrie 2011; vacanþa de iarnã: 24 decembrie-15 ianuarie
2012. Semestrul al II-lea: 16 ianuarie-22 iunie; sãptãmâna ªcoala altfel: 2 - 6 aprilie; vacanþa de
primãvarã: 7 aprilie-22 aprilie. Vacanþa de varã: 23 iunie-9 septembrie
Numãrul de zile de ºcoalã este identic cu cel din anul ºcolar 2010-2011.
Succes, sãnãtate, ore de clasã interesante, pline de conþinut ºi note mari!

Pentru un învãþãmânt de calitate

Bacalaureatul 2012 începe acum!
A apãrut, la Editura CD Press, volumul
Am ales proba de BAC  GEOGRAFIE 
Europa  România  Uniunea Europeanã,
50 de teste, elaborat de prof. univ.dr.
Nicolae Ilinca ºi prof. dr. Cãtãlina ªerban

În cadrul examenului de bacalaureat 2012,
GEOGRAFIA are statut de disciplinã opþionalã,
fiind susþinutã la proba E. d) de cãtre elevii care
au urmat profilul umanist din filiera teoreticã,
pentru profilul servicii din filiera tehnologicã
ºi pentru toate profilurile ºi specializãrile din
filiera vocaþionalã, cu excepþia profilului militar
din filiera vocaþionalã.
Cuprinsul acestui auxiliar curricular a fost
conceput având în vedere atât competentele,
cât ºi programa de examen pentru disciplina
Geografie. Europa - România - Uniunea
Europeanã (clasa a XII-a), iîn conformitate cu
prevederile programelor ºcolare în vigoare.
Testele propuse ca modele pentru examenul
de bacalaureat 2012 au fost elaborate în baza
prevederilor programei MECTS (Anexa nr. 2
la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010) ºi vizeazã
ansamblul conþinutului ºtiinþific cuprins în manualele ºcolare aprobate.
Nicolae Ilinca este profesor universitar doctor la Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, autor a numeroase lucrãri de didactica ºi metodica predãrii geografiei, precum ºi a
unor cãrþi de teste de geografie pentru bacalaureat ºi alte concursuri naþionale.
Cãtãlina ªerban este profesor doctor la Colegiul Naþional Gheorghe Lazãr, îndeplinind funcþia
de inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti.

Grigore Hagiu sau Cuvintele numelui tãu...

Grigore HAGIU

27 septembrie 1933  1 februarie 1985

...Pasiunea lui Grigore Hagiu era
sã deschidã, sã fie primul care începe
ceva undeva, care cheamã, invitã,
aºeazã lumea la masã într-o ordine,
dã cuvântul, urmãreºte replica,
întãreºte o discuþie. Când lucrurile
se porneau ºi mergeau strunã în voia
lor  de obicei se retrãgea, dar nu în
sensul cã absenta, cã se plictisea ºi
mergea acasã sau undeva unde sã nu
mai ºtie sau sã nu-i mai pese
de nimic. Nicidecum: el mergea
undeva unde putea s-o ia de la
capãt, iarãºi cu alegerea subiectului,
a începutului, a rãspunsurilor
amiabile, care iscau discuþii
despletite pe locuri ºi oameni... ªi
iarãºi pleca s-o ia de la capãt în altã
parte. Într-un fel, orchestra succesiv,
dacã se poate spune aºa, grupuri de
prieteni. Cel puþin în restaurantul
Uniunii Scriitorilor asta fãcea: trecea
de la masã la masã ca sã întãreascã
discuþiile...Era aproape la fel cum
fãcea cu Nichita ºi cu Velea
dimineaþa, pe Calea Victoriei:
descindeau mai întâi la restaurantul
Caraiman  unde ºedeau strict cât
pentru una micã, dupã care se
ridicau, pe rând sau toþi odatã, zicând
cã trebuie s-o ia de la capãt la
restaurantul Mãrul de aur, unde chiar
ajungeau, dar dupã o grãpare
atentã a strãzii pline de lume (uneori
se opreau la Atenuþa, alteori
ajungeau pânã la Potcoava, depindea

mult ºi de miºcãrile celor pe care-i
recunoºteau în drum sau de care erau
reperaþi...) ºi de unde, desigur, se
ridicau dupã ritualica una micã
pentru a reveni în zona cantinei
Uniunii Scriitorilor (în jurul cãreia
fãceau, de fapt, aceste zilnice luãri
de la capãt pânã la orele convenabile). Ei, de fapt, fãceau începutul
zilnic al restaurantelor din centrul
Bucureºtilor, în sensul cã porneau
atelierele...Toatã lumea ºtia cã nu
sunt beþivi, cã pupã paharele ºi se
cautã între ei sã stea de vorbã, sã
vadã lume nouã ºi sã fie vãzuþi, sã
dea sens poetic întâlnirilor de tot
felul. Erau tineri, foarte viguroºi,
extrem de antrenaþi ºi rezistenþi, cu
adevãrat exuberanþi  ºi trãiau numai
din ºi pentru replici: a spune un vers
inspirat, a gãsi o expresie de limbã
potrivitã, a spune unul despre altul
ceva concis ºi potrivit  era tot ce-ºi
doreau, tot ce cãutau de fapt. I-am
numit pe ei trei, dar câþi alþii nu erau
cu ei... Nicolae Velea, de pildã, avea
o atracþie deosebitã cãtre criticii
literari  cel puþin Matei Cãlinescu
ori Nicolae Baltag erau mai mereu cu
el (ºi, de altfel, toatã lumea era
fascinatã de replicile lui Nicolae
Nuvelea cum i se spunea). Pe lângã
Nichita Stãnescu ºedeau mai ales
poeþii, dar cu precãdere cei ardeleni
 niciodatã n-am înþeles prea bine de
ce. Chiar pe Grigore Hagiu eu l-am
crezut ardelean, ºi anume de prin
nord, chiar maramureºean; ºi dupã ce
am avut certitudinea cã e exact pe
diagonalã, la capãtul celãlalt al hãrþii,
tot ardelean mi l-am reprezentat  un
fel de ardelean fixat la Galaþi cine ºtie
de când. Altfel... ce ar cãuta tot timpul
la dreapta lui Nichita...
Pe mine, Grigore Hagiu nu prea
mã bãga în seamã, deºi m-am
nimerit de mai multe ori foarte
aproape de el, chiar vecini de scaun.
Mã accepta pentru cã a înþeles cã
sunt discipolul lui Florea Fugariu,
care era prietenul dominant al lui
Nicolae Velea. Apoi, când am
început sã risipesc pe la colþurile
mele de masã informaþii noi despre
Mihai Eminescu, i-am pãrut din ce
în ce mai interesant, încât a încercat
chiar sã mã înveþe sã beau, cum
fãcea Velea cu noii veniþi în grupul
lor mai strâns. Desigur, n-a reuºit,

eu fiind cam lacom când scãpam la
tãrie (destul de rar, vã rog sã mã
credeþi, pentru cã nu aveam nici
timp nici bani...)  iar metoda Velea
cerând tocmai asta, sã legumeºti
îndelung paharul, cum zicea
inventatorul ei, sã rotunjeºti, adicã,
licoarea sub limbã pânã simþi cã sa copt ºi poþi s-o storci a doua
oarã.... Filosofia era cam aceasta:
noi trebuie sã þinem piept votcii
ruseºti, cine rezistã mai mult e mai
mare. De ce sã þinem noi piept
acestei otrãvi? Simplu, pentru cã
avem nevoie sã ne strângem la un
loc, sã stãm alãturi unii de alþii, sã
vorbim, sã punem þara la cale ºi
acestea nu se fac decât în locuri
publice unde trebuie sã faci ceva cu
mâinile, cu buzele... Bine-bine, ºi
de ce sã nu bem noi vin îndoit cu
apã lungã, sau bere sau altceva mai
omenesc?! Nici asta nu se poate,
pentru cã între noi sunt oameni de
idei noi ºi ãºtia sunt de obicei
votcari ºi trebuie sã stai de capul lor
sã-i urmãreºti, sã-i convingi, sã-i
învingi...Nu insist, dar e uºor de
înþeles cã generaþia Labiº a fost o
generaþie cu pumn de fier în aceastã
privinþã, care respira între ideologi
ºi trebuia sã foloseascã aerul lor.
Vorba lui Costache Negruzzi
(1844): Nu e totuna sã trãieºti ca
viermele în hrean ori ca ºoarecele
în caºcaval. În anii 60-70-80 ai
secolului trecut erau mulþi care
credeau sincer în idealurile votcii,
dobândite aici ºi acum aceste
idealuri, sau venite cu ei cu tot
aici  ºi cu aceºtia trebuia sã ne
mãsurãm toþi, pentru cã voiam sã-i
convingem. Eu am prins coada
acestei generaþii (sunt nãscut în
1950), dar am înþeles cã a existat
realmente o tendinþã largã de
convingere, adicã aceºti tineri din
poezia labiºianã (Trãim în miezul
unui ev aprins / ªi-i dãm ansufleþirii noastre vamã. / Cei ce nu
ard dezlãnþuiþi ca noi / În flãcãrile
noastre se destramã) îºi consumau
energia cu asta, adicã ei voiau sã
ne convingã cã e mai bine la
colectiv, fãrã identitate, în socialism
ºi comunism  în timp ce noi
aveam ambiþia sã-i convingem cã
avem o personalitate, cã suntem
frumoºi, inteligenþi, necesari.

Cert este cã greii ideilor noi
se schimbau mereu, învinºi,
convinºi, cum vor fi fost  dar
veneau mereu alþii ºi tot noi
trebuia s-o luãm de la capãt, sã-i
îmblânzim ºi pe ãºtia. Lucrurile se
petreceau la fel în cârciumi ori în
ºedinþe, prin birouri etc. Cred cã
generaþia Labiº a lãsat dupã ea acest
obicei imperativ: educaþi-vã ºefii,
înþelegeþi-i cã sunt oameni simpli,
din popor, ºi n-au avut timp sã
înveþe multã carte, arãtaþi-le
frumuseþile scrisului vostru ºi al
strãmoºilor voºtri, picuraþi-le în
urechi adevãrul, obiºnuiþi-i cu
ideea... În mare, eu însumi mi-am
consumat pana ziaristicã astfel,
îndemnat mai ales de Nicolae Velea
(de care am fost mai aproape,
nimerindu-mã de pe aceiaºi
coclauri: geografia atrage sufletele),
adicã am spus ºi am rãs-spus cam
aceleaºi lucruri pe cele mai diferite
tonalitãþi cu putinþã, adicã: îmi
respingea cenzura un articol?  îl
rescriam ºi iarãºi îl rescriam, de
câte cinci-ºase ori, pânã gãseam
tonul sau pânã se plictisea ea
însãºi... Numai cã, un teritoriu
cucerit era teritoriu cucerit, ºi-l
apãram cu strãjnicie. Centimetru cu
centimetru am reuºit, în anii 80, sã
public chiar articole de Mihai
Eminescu ce lipseau din ediþia
academicã, oficialã, apoi sã dezvolt
teoria conspiraþiei, sã critic
manualele ºcolare, sã desfãºor
polemici pe tema ediþiilor croºetate
ori prelucrate din clasici, ºi câte ºi
mai câte. Toate, sau aproape toate
 alimentate de filosofia aceasta a
lui picuraþi-le în urechi pe care o
înþelegeam din vieþile crailor în
jurul cãrora mã satelitizasem...
Grigore Hagiu mã mai þinea în
rezerva sufletului ºi pentru cã nu
aveam replica potrivitã la tipic, mereu
îmi trebuia un timp, de cele mai multe
ori i-o aduceam a doua zi când
trebuia, însã, sã refac împrejurãrile 
ceea ce nu-i plãcea mai deloc. Mi-a
servit o datã o lecþie pe care acum o
consider severã  dar atunci, pe loc,
n-am prea înþeles-o. Mai exact, cred
cã m-a folosit drept minge de pingpong sau ºa de bãtut sa sã priceapã
iapa sau cum vreþi sã mai spuneþi. Iatã
cum a fost. Era pe terenul lui, pentru

cã ne aflam prin judeþul Galaþi într-o
obiºnuitã excursie scriitoriceascã  ºi
era foarte cunoscut ºi respectat. Se
afla, însã, într-o alcãtuire incomodã,
fãrã amicii de deschidere, doar cu
conducerea revistei Luceafãrul ºi
câþiva tineri redactori ºi colaboratori
 la care se adãugaserã cam toþi
ziariºtii ºi scriitorii locului, precum
ºi mulþi alþi participanþi de bunã voie:
în total douã autobuze pline ochi de
popor, însoþite de nu mai ºtiu câte
maºini mici negre, obiºnuite în
asemenea situaþii. Din partea
scriitorilor gãlãþeni ne primiserã ºi ne
conducea amicul Stelian Vicol
împreunã cu Costache Antoniu, dar
noi, bucureºtenii, fãcuserãm fiecare
grupuri de voie. Eu am vrut sã-l
cunosc, desigur, pe Licã Ruginã,
prieten de-al lui Velea, Iulian Neacºu
s-a aflat mai mult pe lângã Viorel
Dinescu, ºi aºa mai departe. Þinta era
comuna Schela, unde ne aºtepta masa
 ºi, apoi, discuþii cu cititorii la ºcoalã
ºi la Cãminul Cultural. Lucrurile au
mers strunã, pentru cã aceastã
comunã avea un C.A.P. bogat, condus
de un om al locului cu multã energie
 ºi mai avea un primar extrem de
ambiþios, care fãcuse nici mai mult
nici mai puþin decât o minigrãdinã
zoologicã pe lângã parcul de joacã
al copiilor. Era prin 1986, cred, ºi
desigur cã nu mai þin minte
amãnuntele (numele celor doi,
speciile de animale din grãdina
zoologicã pe care, desigur, n-am
vizitat-o etc.). ªtiu cã l-am întrebat
pe blândul Grigore Hagiu unde e
portul  ºi el m-a privit cu disperare:
Ce port, bãtrâne, care port, aicea
suntem la Schela!!, la care eu am
avut replicã pe moment:  Pãi,
tocmai d-aia, fiind vorba de o
schelã , asta nu se referã la
vapoare, cheiuri, docuri?!... A dat
din cap a neîncredere ºi m-a lãsat
sã întreb în altã parte pe ce lume
mã aflu. Am aflat repede cã numele
comunei vine de la un zãcãmânt de
petrol, descoperit prin anii 6o,
ºi în jurul cãruia s-au ridicat
schelele, adicã sondele, de fapt mai
întâi schelele pentru sonde, cã nu
e totuna nici pentru ei. Schelele
au stat, însã, câþiva ani buni în
timpul cãutãrilor ºi oamenii au
început sã numeascã locul dupã

ele; altfel, dacã aveau în vedere
sondele, ar fi trebuit sã-i zicã Sonda,
ceea ce s-a dovedit cã lui Grigore
Hagiu i-ar fi convenit de minune
ca pentru denumirea unui loc
predestinat sinonimiilor: ºi pãmântul
ºi subpãmântul alimenteazã, aici,
din belºug, sondele, oamenii fiind
beneficiari cu porto-felul ºi cu trupul
în egalã mãsurã.
La Cãminul Cultural, însã,
Grigore Hagiu a þinut sã mã prezinte
publicului ºi oficialitãþilor  ºi sã mã
întrebe public: Don Giovanni, acum
sã ne spuneþi cu ce ocazie pe la noi,
pe la Luceafãrul, ºi cu ce vã
ocupaþi în timpul liber. (Giovanni
era porecla mea  ºi a rãmas, încã,
pentru câþiva amici care nu mai fac
legãtura cu semnificaþia numelui). Iam rãspuns pe scurt cã mã ocup de
Eminescu, ºi anume de ziarist, ºi a
urmat un scurt dialog cu intenþia de
a-mi scoate, chiar ºi cu cleºtele,
vorbele din gurã. M-a pus oarecum
în gardã insistenþa lui pe o anumitã
temã, de pildã: Aºa, don Giovanni,
Eminescu a fost conservator,
auziþi, dom primar: conservator,
care va sã zicã!, dar am zis cã cel
mai simplu este sã ies dintr-o
eventualã încurcãturã cu adevãrul în
braþe ºi am dezvoltat tema, care pe
scurt este aceasta: în toamna lui
1880, dupã moartea lui Manoil
Costache Epureanu, Partidul
Conservator se reformuleazã cu
Lascãr Catargiu preºedinte ºi un staff
format din10 membri de vazã, al
unsprezecelea membru al staff-ului
fiind redactorul ºef al ziarului oficial
al partidului, Timpul. Da, e drept
cã mulþi comentatori ai lui Mihai
Eminescu atrag atenþia cã poetul
criticã în egalã mãsurã pe
conservatori ºi pe liberali, dar
lucrurile trebuiesc nuanþate. Mai
întâi cã acum, în 1880-1881, ca
redactor ºef al ziarului Timpul,
poetul are mari polemici cu liberalii
ºi aproape exclusiv cu liberalii. Apoi,
cã ziarul liberalilor, Românul, îl
numeºte de câteva ori pe poet printre
fruntaºii Partidului Conservator. În
fine, preºedintele partidului, Lascãr
Catargiu, are o aplecare specialã
cãtre poet ºi-l apãrã în faþa unor
fruntaºi
conservatori
cam
nemulþumiþi de tonul prea aspru al

ziaristicii sale. Cam asta am zis, fãrã
sã înþeleg zâmbetele celor din jur 
ºi nici, dar de data aceasta chiar de
loc, insistenþele lui Grigore Hagiu:
Aºa, don Giovanni, aºa, zi înainte
cu Lascãr Catargiu... Îi spunea
numele cum ar fi pronunþat un nume
de fruntaº politic din perioada
interbelicã, al lui Mihalache sau
Iuliu Maniu, de pildã, cu intonaþie
specialã adicã, ºi m-a cam intrigat.
Dar ce-aveþi, oameni buni, cu
Lascãr Catargiu ?! Va fi preºedintele
Partidului Conservator pânã la
moarte, în 1899, a fost prim
ministrul României de mai multe ori,
ministru de interne, a fost un
apropiat al lui Alexandru Ioan Cuza.
Caragiale îi face unul dintre cele
mai frumoase portrete de oameni
politici de la noi, a fost un bãrbat de
toatã isprava ºi, pe deasupra, prieten
ºi protector al lui Mihai
Eminescu.... Da, don Giovanni, ºi
a avut statuie în Piaþa Romanã din
Bucureºti, eu am apucat-o, ºedeau
porumbeii pe chelia lui cum stau
astãzi pe a lui Lenin din Piaþa
Scânteii, ºi a avut ºi bulevard în
Bucureºti, ºi case...
Acest dialog între mine ºi
Grigore Hagiu pe scena Cãminului
Cultural din Schela a rãmas de
pominã. Poetul a încheiat cam aºa,
dupã câte îmi aduc aminte:Dom
Primar, vã rog sã-i arãtaþi sediul
C.A.P.-ului nostru acestui harnic
eminescolog.
Cred cã aþi înþeles, stimaþi
cititori gãlãþeni, ºi nu e nevoie sã
continui: mã aflam exact în comuna
Lascãr Catargiu, înfiinþatã de acesta
la 1894, al cãrei nume a fost
schimbat în Schela la 1964, graþie
venei de petrol care a dat semne de
viaþã la ivirea vremurilor noi.
Subpãmântul i-a ajutat pe votcarii
epocii sã scape de istorie, sã nu se
mai împiedice într-un nume care
evoca fantomele trecutului negru
burghezo-moºieresc. Iar acum,
sediul C.A.P.-ului era, desigur,
exact conacul fostului Preºedinte
al Partidului Conservator, locul
unde acesta se întâlnise de atâtea
ori cu P.P.Carp, Titu Maiorescu,
Tache Ionescu, Nicolae Filipescu ºi
atâþia alþi fruntaºi politici români.
Nu mã avertizase nimeni înainte de

aceastã excursie scriitoriceascã, iar
Grigore Hagiu, blândul Grigore
Hagiu, a înþeles  ºi a vrut sã le
serveascã schelenilor (cã
altfel nu le-oi zice, de pildã
scheleticilor...Vedeþi cã de la
numele astea scubilitice nici nu prea
poþi sã faci derivate) o lecþie de
istorie cu ºtiinþa de carte a unui
neºtiutor al locurilor, ca mine.
Demonstraþia i-a ieºit de minune,
dar nici eu nu m-am lãsat ºi, dupã ce
am vãzut în grabã sediul C.A.P.- ului,
i-am zis acelui primar fruntaº de
comunã fruntaºã: Bine, domle, aveþi
bani sã faceþi o ditamai grãdinã
zoologicã ºi nu puteþi sã vã construiþi
un sediu de C.A.P. ca sã lãsaþi istoria
sã se prãfuiascã în pace?!
Discuþiile au continuat, desigur,
pe ton glumeþ, cu mici înþepãturi, cu
asta este la tot pasul... A mai intrat
în vorbã o tânãrã moldoveancã,
brunetã, cu faþa mãslinie, într-un taior
albastru închis, foarte afectatã,
spunând cã este secretarã la ºcoalã...
Se numea Ecaterina Carp, nici mai
mult nici mai puþin...Am aflat cã la
ºcoalã sunt vreo 15 elevi cu numele
de familie Carp, vreo 17 Catargiu...
ªi spunea, nu fãrã o oarecare mândrie,
oricât de resemnatã vi s-ar pãrea
astãzi: Chiar dacã ni s-a schimbat
numele comunei, prin numele
noastre de familie ne pãstrãm
identitatea, rãmânem neamuri de
Carpi, Catargii, Filipeºti...
Da, domnule Grigore Hagiu, ai
dreptate, sã ne educãm ºefii, sã le
sporovãim istoria la ureche, iar ºi
iar, pânã-i convingem, dar cu asta
ce-am fãcut? Sã te cheme Carp ºi
sã nu ºtii cine a fost P.P.Carp,
Catargiu, ºi la fel...Dar dacã ne-am
chema Eminescu, Bãlcescu,
Arghezi, Cantemir, Brâncoveanu?
Am putea (am fi putut) sã ne
convingem, sã ne învingem ºefii ºi
sã ne dea voie sã purtãm aceste
nume. Ei ar fi dispuºi, în loc sã le
recitãm Scrisoarea III, partea a
doua, noi am fi bucuroºi...
ªi uite aºa s-a consumat
filosofia îmblânzirii scorpiilor care
ne rãpea timpul, ºi mie, ºi lui
Grigore Hagiu, ºi atâtor altora, în
ultimii ani de comunism.

N. GEORGESCU
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Sã ne cunoaºtem profesorii

La mulþi ani,
maestre
Constantin Codrescu!

Conf. univ. dr. MAIA CIOBANU:
Este pãcat sã se confunde fumul cu focul
ºi gãlãgia ºmecherã cu arta autenticã!

La 5 septembrie,

Conf. univ. dr. George GRIGORE, decanul Facultãþii de Arte

Deºi se spune cã existã o mare simfonie a
sferelor celeste, ce influenþeazã ºi viitorul nostru
pãmântesc, aici, pe Terra, muzica simfonicã
intereseazã o elitã din ce în ce mai rarefiatã.
Compozitorii acestui gen muzical complex ºi
complet sunt ºi ei din ce în ce mai puþini, ca zimbrii
dintr-o rezervaþie. Printre aceºtia se strecoarã pe
spirala ascendentã a talentului sãu, cu graþie de
cariatidã, compozitoarea de muzicã simfonicã ºi
vocal  simfonicã, muzicã de camerã, coralã ºi
electronicã, muzicã de scenã pentru spectacole
coregrafice ºi de multimedia, Maia Ciobanu.
A pornit pe cãrarea muzicii urmând
Conservatorul de Muzicã Ciprian Porumbescu
din Bucureºti, specialitatea compoziþie ºi pian
(compoziþia cu Dan Constantinescu ºi Myriam
Marbe, forme muzicale cu ªtefan Niculescu,
armonia cu Mircea Chiriac, contrapunctul cu
Liviu Comes, instrumentaþia cu Aurel Stroe,
orchestraþia cu Nicolae Beloiu, pianul cu Aurora
Ienei). În permanentã dorinþã de cunoaºtere ºi
evoluþie profesionalã ºi artisticã, tânãra
compozitoare Maia Ciobanu nu se opreºte aici ºi
continuã studiile prin diverse burse internaþionale
postuniversitare, precum: bursã oferitã de
Internaþionale Ferienkurse fur Neue Musik Darmstadt (R.F.Germania) în anul 1980 - unde
participã la cursuri de compoziþie ºi analizã
muzicalã cu B. Ferneyhough, G. Grisey, W. Rihm,
H. P. Haller, W. Kotonski, T. Murail ºi alþii; bursã
oferitã de Swedish Institut la Academia de Muzicã
din Goteborg, în anul 1995, ocazie cu care se
documenteazã la Studioul de muzicã electroacusticã (Lindbladstudio) al Academiei.
Ca doctor în muzicã la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, în anul 2002,
cu teza Aspecte ale relaþiei sunet - miºcare.
Textul muzical ca element al spectacolului
coregrafic, susþine conferinþe la Academiile de
muzicã din Göteborg (Suedia), din KölnWuppertal (Germania) ºi la Universitatea din St.
Gallen (Elveþia).
Diplomele ºi premiile compozitoarei Maia
Ciobanu vorbesc de la sine despre valoarea
compoziþiilor sale, fiind numeroase, iar dintre
acestea putem aminti: Menþiune de onoare la
Concursul Internaþional de Compoziþie din
Mannheim (Germania) GEDOK, 1980; Diploma
de onoare a Universitãþii Cultural ªtiinþifice
Bucureºti, 1987; Premiul Academiei Române
(1998) pentru Concertul pentru percuþie ºi bandã;
Premiul Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor
(1999) pentru lucrarea Jurnal99; Medalia
Meritul
Cultural
(2004)
pentru
întreaga activitate muzicalã; Diploma de merit a
revistei Actualitatea Muzicalã Bucureºti, 1987.
Ca activitate organizatoricã, managerialã ºi
de cercetare a fenomenului artistic muzical putem

menþiona: director muzical al grupului
Alternative, pe care-l înfiinþeazã în 1992 - o formaþie
care integreazã lucrãrile muzicale contemporane
repertoriului universal, propunând, în acelaºi timp,
o nouã concepþie asupra derulãrii unui program
muzical (concerte în Bucureºti, inclusiv în
Sãptãmâna Internaþionalã a Muzicii Noi);
coordonator al Centrului de informare asupra
muzicii contemporane (1995-2002); Preºedinte al
Secþiunii Naþionale Române a SIMC (Internaþional
Society for Contemporary Music) 2002  2003;
fondator ºi editor-ºef al primei publicaþii a Secþiunii
Naþionale Române a SIMC (în limba
englezã) Contemporary Music - Romanian
Newsletter - primul periodic destinat sã promoveze
muzica româneascã contemporanã în lume; a
susþinut un Ciclul de conferinþe Relaþia sunet miºcare la Universitatea cultural - ºtiinþificã
Bucureºti (1985-1988); Co-organizator al
Festivalului Internaþional Ascultã ºi vei înþelege
realizat în colaborare cu Institutul francez din
Bucureºti (2002); a susþinut o pertinentã activitate
publicisticã (articole, studii ºi eseuri) în revistele ºi
periodicele Muzica, Contemporanul, România
literarã, Flacãra, Actualitatea muzicalã, Revista
22; a fost un activ realizator de emisiuni radio la
Radio România Muzical, colaborând cu posturi de
radio/tv din þarã ºi din strãinãtate (interviuri, colocvii,
mese rotunde etc.); colaborãri cu ICARE (Institutul
de Cercetare a Avangardei Româneºti ºi Europene);
membrã a Comisiei de muzicã simfonicã ºi cameralã
a UCMR (2000 - 2002); membrã a Comitetului de
conducere al SIMN - Sãptãmâna Internaþionalã a
Muzicii Noi (2000); membrã a Comitetului Director
al UCMR - ADA, începând din anul 1998; membrã
a juriului Concursului Internaþional de compoziþie
Jeunesse Musicale Bucureºti 2006.
Compozitoarea Maia Ciobanu a încurajat
experimentul, pentru cã - spune acesta 
...Experimentul a existat din totdeauna, acesta
apãrând înaintea fiinþei umane. A exista în sine
devine un experiment cosmic; a ieºi din gãoace
este primul experiment al puiului de pasãre.
Putem privi experimentul în sine, ca aventurã, ca
proces declanºat de o ipotezã a imaginaþiei, de o
þintã a intuiþiei. A gusta clipa experimentului
poate deveni însã o capcanã, cãci trãirismul este
un joc steril. Experimentul ca termen, ca atitudine
ºi ca fapt în sine a avut ºi continuã sã aibã o
semnificaþie cu evoluþie aventuroasã ºi de multe
ori amuzantã...Prin anii 50 era lãudabil sã nu
rãspundem la provocãri, cei care provocau fiind
întotdeauna persoane duºmãnoase, dacã nu chiar
duºmani de-a binelea. Un om de bine nici nu
provoca ºi nici nu rãspundea la provocãri. În zilele
noastre, dimpotrivã, oricine e gata sã rãspundã la
provocãri, un proiect provocator este un proiect
bun ºi fiecare, întrebat sau neîntrebat, susþine cu
patimã cã îi plac provocãrile. În România (ºi nu
numai) experimentul a avut o traiectorie
comparabilã cu cea a provocãrii; în anii 50 70 atitudinea oficialã academizant-conservatoare
din spaþiul socialist îl împingea în zona
derizoriului, considerându-l în cel mai bun caz
un fel de acnee juvenilã. A stãrui pe aceastã cale
dincolo de limitele adolescenþei artistice friza
infantilismul, dacã nu indecenþa. Aceastã
poziþionare nu a fãcut decât sã stimuleze ºi mai
mult apetitul inovator al celor mai buni din cei ce
formau pe atunci tânãra generaþie. Faptul cã
atitudinea academizantã se cupla cu obedienþe faþã
de cerinþele ideologice ale unui status-quo politic
profund antipatizat infuza adrenalinã iniþiativei
tinereºti. Putem constata acum cã  paradoxal 

Muzeul Benzii Desenate
Un portughez în vizitã
la Muzeu
Un portughez în vizitã la Muzeu este titlul expoziþiei lui
Eugénio Silva, deschisã la Muzeul Benzii Desenate (MNAC, etaj
4) în perioada 8 septembrie  16 octombrie 2011, cu sprijinul
Institutului Camões þi al Ambasadei Portugaliei în România.
Expoziþia de autor reuneºte lucrãri ºi planºe realizate de artist
de-a lungul carierei sale. La vernisajul programat joi, 8 septembrie
2011, de la ora 19.00, au fost invitaþi E.S. domnul António Antas
de Campos, ambasadorul Portugaliei în România ºi domnul Dodo
Niþã, istoric în domeniul benzilor desenate, a informat ICR.
Poveºti în pãtrãþele este numele alternativ pentru banda
desenatã, în Portugalia. Benzile desenate au apãrut în spaþiul lusitan
încã de la sfârºitul secolului al XIX-lea, precursorul acestei practici
fiind Rafael Bordalo Pinheiro, unul din cele mai cunoscute nume în arta graficã. Printre cele mai
sonore nume ale poveºtilor în pãtrãþele, lansate în anii 20-30, se numãrã Stuart Carvalhais, considerat
pãrintele BD în Portugalia, ºi Eduardo Teixeira Coelho. În perioada 1961-1974, condiþiile istorice
sunt nefavorabile dezvoltãrii benzilor desenate, însã, odatã cu instaurarea regimului democratic,
entuziasmul pentru pãtrãþelele portugheze creºte, manifestat prin noi autori, noi publicaþii, apariþia
fanzinelor, a asociaþiilor de profil ºi a festivalurilor. Primul salon (1977), prima celebrare a artiºtilor
portughezi (1978) sau prima librãrie dedicatã benzilor desenate (deschisã în 1978) acompaniazã
noua generaþie de ilustratori: Sam, Jose Ruy, Fernando Bento, Vítor Péon etc. Dupã anii 80, benzile
desenate încep sã fie sintetizate în studii, în cercetãri, istorii, dicþionare, iar era virtualã face loc
miºcãrilor alternative, underground, impulsionând migrarea spre lucrãrile digitale.
Muzeul Benzii Desenate este un proiect pilot derulat de Institutul Cultural Român ºi Muzeul
Naþional de Artã Contemporanã cu sprijinul clusterului EUNIC în România, al Centrului Belgian
de Bandã Desenatã ºi în parteneriat cu Asociaþia Bedefililor din România, în perioada
16 iunie  16 octombrie 2011.

By train. . .

Matty în atelier
- expoziþie de caricaturã
O expoziþie cu desene originale semnate de
Matty Aslan, unul dintre cei mai cunoscuþi ºi
îndrãgiþi caricaturiºti români, va fi deschisa în
perioada 15 septembrie - 1 octombrie, la Galeria
Saint Ink (str. Doamnei nr.3). sub egida Muzeului
Benzii Desenate. Lucrãrile expuse au fost donate
de soþia autorului, d-na Simona Mehedinþi-Aslan.
Vernisajul expoziþiei va avea loc joi 15 septembrie,
de la ora 19:00.
Nãscut pe 7 mai 1924 în oraºul Ismail (astãzi
în Ucraina), într-o familie de armeni, Matty Aslan
a devenit rapid unul dintre cei mai cunoscuþi
caricaturiºti români. Timp de 17 ani el a publicat
zilnic în România Liberã rubrica sa de umor satiric,
denumita Una pe zi de Matty. Abordarea sa incisivã
ºi empaticã a vieþii cotidiene l-a fãcut foarte popular
în rândul cititorilor pe care îi încânta ºi cu albumele
sale de buzunar - D-ale pescarilor ºi vânãtorilor
sau Ghidul spectatorului de fotbal - ºi albume mai
cuprinzãtoare ca Matty: în Delta sau Sã fim
serioºi.. A regizat ºi filme de animaþie: O poveste
cu ursuleþi, Formica, D-ale organigramei ºi altele.
A participat la saloane ale umoriºtilor ºi
anuale de graficã. Matty Aslan s-a stins din viata
la data de 21 septembrie 1995.
Expoziþia de desene apare sub egida
Muzeului Benzii Desenate în colaborare cu
Revista COMICS ºi Caricaturi DUM-DUM.

ºi-a sãrbãtorit ziua de naºtere.

Mihai Mãlaimare:
Un Bucureºti frumos nu poate fi imaginat decât
prin efortul conjugat al artelor ºi al artiºtilor
Profesor la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret, director al Teatrului Masca,
binecunoscutul actor ºi regizor Mihai Mãlaimare propune bucureºtenilor o nouã experienþã artisticã,
statuile vivante, ce pot fi admirate pe 16 septembrie la PARK(ing) Day, în parcãrile de la Unirea ºi
Mall Bãneasa, pe care a împãrtãºit-o ºi RFI
Teatrul Masca ºi-a fãcut un renume din a juca în spatii neconvenþionale. Veniþi la PARK(ing)
Day cu un spectacol de statui vivante care ne aduc aminte de cele pe Las Ramblas. Ce presupune
mai exact spectacolul ?
Mihai Mãlaimare: Un spectacol de statui vivante este mai degrabã o ocazie extraordinarã
pentru cei care asistã sã-ºi punã întrebãri, sã descopere imagini, sã-ºi reaminteascã senzaþii.
Întâlnirea cu o statuie vivanta este o ocazie sã vezi pe viu cum ar putea arãta propria ta viaþã daca
ai acorda mai multã atenþie frumosului, calmului, generozitãþii.
Aþi avut reprezentaþii în parc, aþi acaparat atenþia ºi în staþiile de metrou. Cum este pentru
actori sã joace în afara scenei tradiþionale ? Se creeazã o altfel de legãturã cu publicul?
Mihai Mãlaimare: Spaþiul neconvenþional are propriile sale legi, pe care actorii care joaca le
descoperã pas cu pas. Este mult mai incitant decât în interior, este mult mai viu, mult mai adevãrat.
Publicul este aproape, legãtura este directã, actorul ºi spectatorul devin eroii unei întâmplãri care
îi priveºte pe amândoi, ai unei întâmplãri capabile sã schimbe destinul amândurora ºi, ceea ce este
poate chiar mai interesant, sã redefineascã spaþiul, sã-i dea o alta conotaþie, sã-l facã mai prietenos,
mai uman. La PARK(ing) Day vrem sã mobilizãm oamenii ºi sã îi încurajãm sã îºi transforme
oraºul într-un loc mai frumos.
Prin spectacolele pe care le dã Teatrul Masca în spaþii neconvenþionale, aþi participat ºi
dumneavoastrã la îmbunãtãþirea ambientului. Cum ar arãta în opinia dumneavoastrã un Bucureºti
frumos ºi ce ar trebui fãcut pentru a scãpa de feþele triste ale oamenilor care îl traverseazã ?
Mihai Mãlaimare: Trãind într-un spaþiu prin definiþie depeizant, omul ajunge sã se înstrãineze
el însuºi de semeni, de mediu, de sine însuºi. Arta este un extraordinar liant social, o minunatã
ºansã pe care o comunitate o are pentru a-ºi analiza condiþia ºi, mai ales, pentru a-ºi redefini
obiectivele. O piaþã anodinã, o parcare ca multe alte mii, poate deveni, prin legãtura cu un spectacol
de teatru, de exemplu, un altfel de spaþiu, unul care coaguleazã, întreþine, defineºte, construieºte,
structureazã o adâncã responsabilitate comunitarã, în interiorul cãreia, evident, frumosul joacã un
rol definitoriu. Un Bucureºti frumos nu poate fi imaginat decât prin efortul conjugat al artelor ºi
al artiºtilor. Nu ar putea evident îndepãrta definitiv tristeþile personale ale fiecãruia dintre noi, dar
le-ar face suportabile, le-ar face decente, le-ar transforma într-o punte cãtre ceilalþi, în ºansa de a
defini prietenia, consensul, civilitatea ca pe armã fiecãruia dintre noi de a face viaþa acceptabilã
tocmai pentru cã trebuie trãita printre oameni. Un Bucureºti frumos existã mereu în fiecare dintre
noi ºi este sigur cã un spectacol de teatru, un concert, o expoziþie, o carte ne pot ajuta sã descoperim
ceea ce ne uneºte ºi nu ceea ce a izbutit sã ne despartã atât de îngrijorãtor.

Invitaþiile Doamnei Pictura

NICOLAE HILOHI, UN ARTIST ÎMPLINIT

Mãrturisesc în aceastã
publicaþie faptul cã cele mai noi
ºi mai valoroase subiecte, din
lumea artelor vizuale, le-am
gãsit, ca umil reporter, la Galeria
Elite Prof Art, situatã în strada
Nanu Muscel nr. 14, în selectul
cartier Cotroceni, din Bucureºti.
În aceste zile, aici este deschisã
expoziþia de picturã, graficã ºi
fotografie intitulatã relevant
Bucureºtiul de ieri ºi de azi, de
marþi pânã vineri, între orele
11,00 ºi 19,00, ºi, sâmbãta, între
orele 11,00 ºi 14,00.
La aceastã galerie am
descoperit un pictor aparte, care
rãspunde la numele de Nicolae
Hilohi. Prin proverbiala
amabilitate a directorilor de la
Galeria Elite Prof Art, Mihaela ºi

În tren nu existã televizor. Nu sunt programe
de ºtiri. Lumea nu este la curent cu noutãþile. În
tren existã doar cãlãtori, care se îndreaptã cãtre
cineva sau ceva. Cu emoþii, speranþã, nerãbdare.
. . sau pur ºi simplu se îndreaptã. . .
El  student, proaspãt întors dintr-o vacanþã
în strãinãtate, nu a întârziat sã precizeze acest
detaliu, semn cã se mândreºte cu asta.
Ea  încã în liceu, firavã, machiatã neglijent,
pare cã e în cãutare propriului stil, cu pãrul prins
în vârful capului. Plinã de speranþe, îºi doreºte
sã plece din þarã cu prima ocazie, nici ea nu a
întârziat sã precizeze acest detaliu. Poate a
fãcut-o sã îl impresioneze pe el sau poate este ºi
ea asemenea majoritãþii tinerilor. Se vede cu
aripile tãiate, fãrã sã ºtie cã ºi le taie singurã în
momentul în care refuzã sã lupte, dar asta este o
altã discuþie. E curios cum se apropie oamenii
atunci când tehnologia nu intervine. Doar
comunicã ºi pare cã se cunosc de o viaþã.
Cei doi tineri vorbesc de douã ore fãrã
încetare, despre liceu, despre oraºul lor natal. Pare

cã sunt prieteni din totdeauna. Pare cã au multe
în comun. Afarã este început de toamnã, dar,
paradoxal, înãuntru este pornit aerul condiþionat.
E rãcoare. Se privesc sfios. Sunt atipici. Ea
rãsfoieºte o carte, de emoþie, Dostoievsky 
Idiotul, ºi el se joacã cu telefonul. De mult nu
am mai avut ocazia sã vãd o astfel scenã. E clar
cã ei sunt diferiþi de restul tinerilor de vârsta lor.
ªi chiar dacã nu se vor mai vedea niciodatã, sunt
sigurã cã vor povesti nepoþilor acest episod.
Eu îi privesc discret cu admiraþie ºi mã
gândesc la o lume utopicã, în care toþi oamenii
se trateazã cu respect ºi prietenie, cu loialitate.
Lumea mea utopicã începe în tren. Acolo învãþ
de la cei mai în vârstã ce înseamnã loialitatea,
de la cei mai tineri ce înseamnã sinceritatea ºi
spontaneitatea, de la excepþii cum sã mã comport
civilizat. Dar când voi ajunge la destinaþie
realitatea mã va trezi. Bacalaureatul care lasã
un gust amar, tot mai multe scandaluri în ºcoli
ºi tot mai mulþi tineri care îºi vând copilãria.
Unde sunt vacanþele la bunici, jocurile
copilãriei, sentimentele sincere, idilele de-o varã,
lecturile de vacanþã? Poate când ne vom trezi din
aceastã stare euforicã, cauzatã de noile apariþii,
în materie de telefoane, laptop-uri etc, de pe piaþã.
Vom ajunge sã ne plictisim de ele la un moment
dat. Poate ne vom întoarce la vechile tradiþii.

Corina GHIGA

Adrian Pandelescu, am reuºit sã
intru în legãturã cu pictorul Nicolae
Hilohi.
Am fãcut o vizitã, foarte
rodnicã pentru mine, chiar în
atelierul artistului. Am intrat în
universul sãu intim, acolo unde apar
tablourile sale. Dar, mai întâi, sã ne
cunoaºtem, mai bine gazda.
Nicolae Hilohi s-a nãscut la data
de 26 iulie 1930, în satul Rãcãuþi,
judeþul Bacãu. Este absolvent al
Institutului de arte plastice Nicolae
Grigorescu, Bucuresti, în promoþia
anului 1956, la clasa profesorilor
Gheorghe Ivancenco, Jules Perahim
ºi Vasile Kazar. Dacã ne referim la
activitatea sa profesionalã, din 1960
ºi pânã în anul 1982 a fost profesor
la Institutul de Arte Plastice din
Bucureºti. Cu alte cuvinte, timp de
peste douã degenii, a condus
destinele celor care aspirau la nobilul
titlu de artist plastic, arãtând care
sunt primii paºi, cei mai importanþi,
într-o meserie atât de dificilã, dar ºi
fascinantã în egalã mãsurã. La
cererea profesorului Ionel Jianu,
estre numit redactor la Editura
Meridiane (1960-1966). Din 1957,
a devenit membru al Uniunii
Artistilor Plastici din România. A
pictat aproape 13.000 metri pãtraþi
de frescã în 13 biserici. În afarã de
expoziþii personale, a avut participãri
la expozitii româneºti peste hotare:
Viena, Havana, Japonia, Moscova.

Premii ºi titluri: premiul pentru
afiº internaþional Pacea lumii,
Berlin. Cãlãtorii de studii în:
U.R.S.S., Cehoslovacia, RDG,
Polonia. Are numeroase lucrãri în
colecþii particulare din: România,
Spania, Statele Unite ale Americii
ºi Grecia.
Acestea sunt datele tehnice
despre viaþa lui. Restul Trãieºte
prin tablourile sale, prin foºtii sãi
studenþi, care acum sunt pictori
renumiþi, prin cãrþile pe care le-a
coordonat, în calitate de redactor la
o editurã prestigioasã, specializatã
pe lucrãri de artã de înaltã þinutã.
Interesant este sã îl asculþi
relatând întâmplãri adevãrate din
lumea pictorilor, în timp ce
degustãm delicioase plãcinte cu
brânzã de vaci ºi stafide. Sã nu
se usuce gâtul, mai trag câte o
duºcã de...apã platã, nu foarte
rece. (Chiar aºa!).
Apoi, începe sã citeascã din
scrierile sale, despre subiectele
cele mai diverse din lume.
Dacã am început cu o
mãrturisire, termin acum cu alta:
cel mai mult m-au atins icoanele
sale. Sunt trimiteri clare cãtre o
lume divinã, de care ne amintim,
din pãcate, doar când suntem la
strâmtoare. Spre exemplu, când
unul sau altul dintre doctori îºi
dovedeºte neputinþa. Atunci, te rogi
la Doctorul suprem ºi rezolvã el.

SUCCESUL LUI PETRICÃ BÃDILÃ
LA PRIMA EXPOZIÞIE PERSONALÃ

SFÂRªIT DE VARÃ

Când încerci sã cunoºti locurile în care trãieºti te loveºti de oameni. Am ajuns sã fim singuri
într-o lume aglomeratã. Sã mergem într-un metrou suprapopulat ºi sã plângem de singurãtate.
Am creat un scut de apãrare, care nu ne mai permite sã ne apropiem de semenii noºtri. Ne
învârtim într-o lume în care putem afla într-o secundã ce se întâmplã peste ocean, dar nu putem
cere ajutor de la persoana aflatã la doi metri distanþã. Putem critica modelul de pe coperta unei
reviste dar nu avem curaj sã spunem unui concitadin sã nu mai arunce gunoaiele pe jos.
Mã pregãtesc sã mã întorc în Bucureºti.
Trenul Rapid 662 pleacã la ora15:45, urmând sã
ajungã în capitalã la 21:53, plus întârzierea de
rigoare. Ca de obicei urc, dupã ce îmi cumpãr
bilet. Este deja ceva normal pentru mine, este ca
ºi cum aº merge cu maºina la muncã. Vineri seara
mã duc acasã ºi duminica mã întorc. De fiecare
datã cunosc pe cineva a cãrui poveste meritã sã
fie spusã. Ca o lecþie pentru ceilalþi. De data
aceasta, un el ºi o ea, care aveau locuri pe bancheta
din faþa mea, mi-au atras atenþia. Poate pentru cã
gesturile lor pãreau desprinse dintr-o carte de
poveºti. Când cãlãtoria devine plictisitoare, iar
peisajul nu mai are puterea de a atrage atenþia
cãlãtorului, privirea se îndreaptã cãtre cel de lângã
tine. ªi prima curiozitate se referã la destinaþia
lui. ªi afli cã este din acelaºi oraº cu tine. Astfel,
ai gãsit un subiect comun. ªi cãlãtoria pare mult
mai scurtã, poate chiar prea scurtã. Aºa începe ºi
povestea celor doi tineri.

datorãm naºterea unor lucrãri absolut unice ca
originalitate opoziþiei socialism  capitalism,
acum dispãrute. Încã o datã Goethe are dreptate:
doar îngrãdirile pot stimula personalitatea.
Îngrãdirea este fertilã pentru imaginaþie deoarece
creeazã nemulþumiri, impune soluþii, devine un
motor al creativitãþii. În mod evident, idealã este
îngrãdirea esteticã sudatã cu cea social  politicã.
Faptul cã acum nu mai avem cenzurã plictiseºte
pe toatã lumea ºi veºtejeºte din start orice iniþiativã
înnoitoare. Dacã e permis, dacã nici mãcar nu e
imoral, ce haz mai are? Astãzi  îmi spune în
continuare compozitoarea ºi profesoara Maia
Ciobanu  liniºtea este o excepþie ºi a devenit
practic un lux. Existã muzicã peste tot. Avem ºi
câteva câºtiguri indubitabile pentru muzica
româneascã de dupã decembrie 89: deschiderea
comunicãrii ºi a informaþiei, precum ºi o atitudine
mai relaxatã în ceea ce priveºte orientãrile
estetice. Cred cã sunt paºi importanþi pentru viaþa
noastrã muzicalã ºi, chiar dacã niciunul nu
certificã valoarea, ei favorizeazã structurarea
unui alt fel de a gândi ºi de a înfãptui sonorul.
Manifestele elitiste pe care le-am creat au avut
un puternic impact în mediul cultural  artistic
românesc ºi nu numai. Elita, perceputã ºi
asumatã ca stare a spiritului constituie o
redimensionare inovatoare a interpretãrii
conceptului. Cred cã elita este indispensabilã.
Elita încearcã sã urneascã lucrurile care stau, ori
sã le devieze pe cele aflate în miºcare. Spre
deosebire de permanenta miºcare pe care o
genereazã, elita este o stare dincolo de bine ºi
rãu, de moral ºi imoral, sau de orice alte categorii
cu care suntem obiºnuiþi sã cântãrim dihotomic
ori în nuanþe de gri-uri unde orice valoare de
adevãr între 0 ºi 1 este plauzibilã. În ceea ce
priveºte cele trei Manifeste, ele sunt foarte
diferite ºi în acelaºi timp perfect convergente.
Manifest elitist - 1 este o lucrare multimedia cu
rol de pilot al ciclului, Manifest elitist - 2 este
muzicã purã  o piesã cameralã, iar Manifest
elitist - 3 este o lucrare de atitudine eticã ºi
esteticã a modului meu de a gândi, de a crea ºi
de a acþiona. Nu am urmat în carierã unele
modele, ci m-am supus ideii creatoare. Am
adunat informaþia ºi am avut inspiraþie...
Am sã închei acest mic interviu cu câteva versuri
ale lui Tudor Mihai Cazan (1984  2005, fiul
compozitoarei) din poezia sa fãrã titlu, din volumul
Improvizez libertate, apãrut la Editura Muzeul
Literaturii Române, Bucureºti, 2007: Caut reguli/
într-o libertate fãrã reper;/ am nevoie de ieri...
ªi noi avem nevoie de experienþa de ieri ºi de
azi a celor ce au fost ºi a celor ce sunt, cât ºi de
valoarea unor astfel de artiºti creatori ce au dãruit
din puþinul timp al existenþei lor mare parte actului
pedagogic. Actualmente, doamna Maia Ciobanu este
conferenþiar universitar doctor la Facultatea de Arte
 Catedra de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti (din 2003), unde predã forme muzicale ºi
compoziþie, colaborând, ca profesor asociat, ºi la
Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I. L. Caragiale din Bucureºti,
specialitatea relaþia sunet - miºcare ºi istoria muzicii
(din 1993). Iatã, la început de an universitar, tinerii
învãþãcei primesc actul sfânt al educaþiei artistice,
al pedagogiei muzicale, mulþumind pentru rãbdare
ºi sacrificiu de sine doamnei conferenþiar universitar
doctor Maia Ciobanu. ªi noi mulþumim pentru tot:
pentru sunet, pentru miºcare, pentru istoria muzicii,
pentru forme muzicale ºi pentru compoziþie...
MULÞUMIM DOAMNÃ!

marele actor ºi profesor

De obicei, pictorii deschid mai
multe expoziþii personale pânã sã
ajungã la un stil personal, la o
notorietate în rândul colecþionarilor, criticilor, artistilor. Cu Petricã
Bãdilã lucrurile stau altfel, el a
obþinut un succes, pe deplin
meritat, încã de la prima expoziþie,
în care a dovedit, pe deplin, cã este
un creator cu un drum foarte bine
conturat cãtre inimile admiratorilor sãi, cãtre adjectivele speciale
ale comentatorilor ºi cãtre cardurile
celor care achiziþioneazã artã.
Argumente pentru toate
acestea am gãsit la Centrul
Artelor Vizuale (Galeria Cãminul
Artei, etaj) în expoziþia cu titlul
Dialog cu natura.
52 de picturi ºi pasteluri au
pus în valoare experienþa lui
Petricã Bãdilã, care se opreºte
acum la peisaje din România,
Italia ºi Franþa.

Prof. univ. dr. Cristian Velescu,
de la Universitatea Naþionalã de Arte,
Bucureºti, a subliniat în cuvântul de
la vernisaj cã Petricã Bãdilã este un
pictor în sensul cel mai pur al
cuvântului, el refuzând - deocamdatã
- experimentul postmodern. Îºi
concentreazã întreaga putere
perceptivã asupra artificiului
tabloului - fereastrã din faþa
spectacolului lumii ce ne stã în faþã.
Absolvent al Secþiei picturã de
la Universitatea Naþionalã de Arte
Bucureºti, clasa Gheorghe Anghel ºi
Alexandru Chira, Petricã Bãdilã a
fãcut un masterat cu Horea Paºtina.
Dupã ce a participat la numeroase
expoziþii ºi tabere de creaþie, dupã
dese cãlãtorii de documentare în
Italia, Franþa ºi Olanda, Petricã
Bãdilã a ajuns la stadiul de a oferi,
cu generozitate, rodul frãmântãrilor
sale - tablouri cu valoare artisticã,
sentimentalã ºi comercialã.
Mai mult decât atât, artistul face
parte din categoria rarã a oamenilor
care duc la bun sfârºit orice misiune:
sã facã o familie temeinicã, sã
conducã o expediþie turisticã, sã facã
o prietenie adevãratã, sã pregãteascã
o masã dupã reþete numai de el ºtiute,
sã spunã o vorbã bunã, sã îºi
întãreascã elevii de la clasã, unde
este un apreciat profesor, pentru
confruntãrile artistice din deceniile
viitoare. ªi nu numai.
Îi mulþumesc în acest colþ
de paginã pentru prietenia lui
ºi pentru viaþa trãitã responsabil, pe
coordonatele prioritãþilor autentice.

Grupaj realizat de Aristotel BUNESCU
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Popasuri culturale:

AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Imagini de Iubire

Uitaþi pe nedrept de o societate ce-ºi încurcã valorile!

Expoziþia de Sculpturã
ºi Picturã a artistelor
Elena Surdu Stãnescu
ºi Georgeta Grabovschi
la Lisabona

Muzeul Apei din capitala
portughezã Lisabona va gãzdui
expoziþia ce cuprinde lucrãri de
sculpturã ºi picturã semnate de douã
artiste române: Elena Surdu Stãnescu
(sculpturã) ºi Georgeta Grabovschi
(picturã). Expoziþia intitulatã
Imagini de Iubire va fi inauguratã joi,
15 septembrie. Vernisajul va avea
loc în prezenþa celor douã artiste
plastice române, care, timp de o
sãptãmânã, vor susþine la Lisabona ºi
ateliere de creaþie. Expoziþia va fi
deschisã publicului pânã pe data de
13 octombrie.
Absolventã a Institutului de
Arte Plastice Nicolae Grigorescu
Bucureºti, secþia sculpturã, Elena
Surdu Stãnescu este unul din artiºtii
marcanþi din peisajului artei plastice
româneºti contemporane. Are în
palmares o copleºitoare serie de
expoziþii personale ºi colective, în
þarã si strãinãtate: Austria, Coreea,
Italia, S.U.A., Grecia, Ungaria,
Emiratele Arabe Unite, Egipt,
Portugalia. Are lucrãri în colecþii
particulare ºi de stat în: România,
Canada, Egipt, Elveþia, Franþa,
India, Irlanda, Italia, Malta,
Portugalia, Spania, S.U.A., Ungaria.

Biografia artisticã a sculptoriþei se
împleteºte strâns cu aceea a devenirii
sale ca om împlinit, în aceeaºi aspiraþie
neobositã spre desãvârºire, spre
perfecþiune, spre frumos.
Georgeta Grabovschi s-a nãscut
la Craiova. A început sã picteze încã
din copilãrie, înscriindu-se mai
târziu la ªcoala de Artã Nicolae
Bãlcescu, unde a fost în scurt timp
remarcatã pentru talentul sau. În
1980 se înscrie la Universitatea
Bucureºti, specializarea IstorieFilosofie. A absolvit în 1984,
continuând în acest timp sã picteze.
Prima sa expoziþie personalã este
deschisã în 1986, urmatã de cea
de-a doua, în 1988. Între 1986 1988 a luat lecþii de picturã de la
profesorul George Paul Mihail.
Dupã 1989 a început sã lucreze ca
artist plastic profesionist, iar, în
1990, ºi-a inaugurat prima expoziþie
bucureº-teanã. În urmãtorii ani a
continuat sã îºi expunã lucrãrile, cu
deosebit succes, la unele dintre
cele mai importante galerii din
Bucureºti, precum Cercul Militar,
GAMB, U Art, Casã Vernescu,

Savanþi români
care au revoluþionat ºtiinþa lumii

ORIZONT ºi altele. Începând din
2002 este membru al UAP Uniunea Artiºtilor Plastici.
A participat la numeroase
expoziþii de grup în Franþa,
Germania, Statele Unite, Spania,
bucurându-se de aprecierea
criticilor ºi publicului. În 1996
s-a înscris la Academia de Artã
Francoise Conte din Paris,
terminând cursurile în 1998. Din
2000 este membrã a Salon des
Independants din Paris, iar, din
2002, membrã a International
Federation of Women Artists. În
2003, a primit din partea guvernului
francez Medalia de Argint Mérite et
Dévouement Français.
Cele douã artiste au fost distinse
în 2010 cu Marele Premiu,
Medalia de Aur la cea de-a XII-a
ediþie a Expoziþiei Internaþionale de
picturã, sculpturã, mozaic, de la
Cannes, informeazã ICR Lisabona.

Performeri la Buzãu:
Florentina Veronica Zisu
Copil talentat, Florentina a
terminat clasa a VII-a cu 10 pe
linie, iar de trei ani este
premianta clasei. Merg ºi cu
muzica ºi cu matematica în paralel,
îmi place ºi chimia, dar în acelaºi
timp cânt cu drag la toate
spectacolele la care sunt chematã,
declarã blonda cu ochi albaºtri. În
afara timpului în care nu se dedicã
studiului, cântã cu drag ºi exerseazã
alãturi de profesoara care a
descoperit cã are talent, Nina
Stamate. Pãrinþii au vrut sã merg la
un profesor sã mã asculte ºi sã îºi
dea cu pãrerea despre glasul meu, ºi
aºa, dupã un festival al elevilor, am
cunoscut-o pe profesoara Stamate,
care m-a luat sub aripa ei ºi cu care
de doi ani cânt, din plãcere, mai
declarã Florentina. În paralel cu
pregãtirea la Centrul de Creaþie,

buzoianca merge ºi la cursurile ªcolii
Populare de Artã, unde exerseazã
melodiile cântãreþelor ei preferate:
Irina Loghin, Maria Vãduva sau
Ileana Sãrãroiu. Îmi plac foarte
mult piesele, glasul ºi atitudinile
celor trei mari artiste ºi de aceea aleg
pentru repertoriul meu sã cânt
melodiile compuse de ele, pentru cã
le admir foarte mult recunoaºte
iubitoarea de folclor. Cu toate cã
are voce ºi vrea sã continue
înregistrãrile pe acest stil, al muzicii
populare, Florentina admite cã nu
poate sã se bazeze în viitor doar pe
talentul sãu, mai ales cã îi plac foarte
mult materiile matematicã ºi
chimie. Nu vreau sã mã las de cântat
niciodatã, dar vreau sã-mi clãdesc
un viitor sigur, mai ales pentru
cã îmi plac douã materii pe care
vreau sã le studiez ºi mai departe,

Adelina Panaet
ºi Alexandru ªtefan
C o d r e a n u
s-au întors cu câte
o medalie de aur de
la ediþia din acest an
a Campio-natului
Balcanic
de
Atletism.
Panait a trecut
prima linia de
sosire la 3.000 m
obstacole, în vreme
ce Codreanu s-a
impus în proba de
ºtafetã 4X100 m.
Competiþia destinatã juniorilor I
s-a desfãºurat la Edirne, în Turcia, ºi a reunit
la start competitori din toate þãrile din Balcani.

ªtiaþi cã Radioactivitatea artificialã a fost
descoperitã de o savantã de la Facultatea de ªtiinþe
Bucureºti, însuºitã apoi de Marie Curie ºi
întrebuinþatã pentru distrugere?
ªtefania Mãrãcineanu, fizicianã ºi chimistã de
renume internaþional, a descoperit radioactivitatea
artificialã ºi procedeul de declanºare artificialã a ploii.
Deºi este o somitate a ºtiinþei mondiale, în þara
natalã este pe cale sã disparã din conºtiinþa publicului
larg!
S-a nãscut la Bucureºti, la 18 iunie 1882. Dupã ce
a terminat Liceul Elena Doamna din Bucureºti (1899),
a urmat cursurile Facultãþii de ªtiinþe Fizico-Chimice,
pe care a absolvit-o în 1910. Dupã licenþã, devine
profesoarã de fizicã ºi chimie la ªcoala Centralã de
Fete din Bucureºti, iar în 1919 primeºte o bursã de
specializare de doi ani la Paris, unde asistã la cursurile
de radioactivitate þinute de celebra Marie Curie.
În 1924 îºi susþine lucrarea de doctorat la celebra
Universitate Sorbonne din Paris (Recherche sur la
Constant du Polonium et sur la penetration dans les
metaux  Cercetãri asupra constanþei poloniului ºi
asupra penetrãrii în metale), pentru care a primit
calificativul Tres Honorable. La susþinerea tezei, sala a
fost arhiplinã, printre cei interesaþi de subiect aflânduse însãºi Marie Curie (dublu laureatã a Premiului Nobel
 1903, pentru fizicã ºi 1911, pentru chimie). În lucrarea
ei, ªtefania Mãrãcineanu susþine existenþa unor
fenomene ºi descoperiri senzaþionale, printre care
observaþia cã substanþele radioactive prezentau fluctuaþii
ale intensitãþii radiaþiilor, deºi intensitatea lor ar fi
trebuit, conform nivelului cunoºtinþelor ºtiinþifice din
acea vreme, sã fie constantã. A numit acest fenomen
radioactivitate artificialã.
Lucrarea ei de diplomã a entuziasmat asistenþa:
Marie Curie i-a oferit un post de cercetãtoare la
laboratorul ei, iar profesorul Deslandres i-a fãcut cadou
câteva plãci de plumb de pe acoperiºul observatorului
astronomic parizian, plãci vechi de 300 de ani, pentru
cã acoperiºul tocmai fusese recondiþionat. Cu ajutorul
acestor plãci, ªtefania Mãrãcineanu a reuºit, încã o
datã, sã confirme radioactivitatea artificialã, expunândule vreme îndelungatã la soare. Într-unul din studiile
sale, publicate în reviste franþuzeºti de prestigiu, ea
afirma: Piatra filosofalã existã în radiaþiile solare ºi tot
aici este sursa formidabilei energii radioactive, a cãrei
necesitate s-a impus deja ºi se va impune tot mai mult.
Amãrãciunea ªtefaniei Mãrãcineanu faþã de
necooptarea sa la Premiul Nobel pentru chimie în
1935 se accentueazã dupã ce, la Bucureºti, i se refuzã

acordarea unui grad superior la Universitate. Cu sufletul
cãtrãnit, îi scrie Regelui Carol al II-lea: Numirea mea
s-ar putea face pe aceeaºi cale excepþionalã, ca o
recompensã a descoperirii radioactivitãþii artificiale, care
este a mea ºi de al cãrui fruct s-a bucurat d-na Joliot
Curie. Domnul Decan al Facultãþii de ªtiinþe ºi o parte
din profesori mã sacrificã pentru a nu-i nemulþumi pe
soþii Joliot Curie, de care, zic dumnealor, au nevoie.
În þarã, ªtefania Mãrãcineanu s-a ocupat ºi de
fenomenele meteorologice. Printre cele mai importante
lucrãri ale sale sunt ºi cele în care descrie legãtura dintre
cutremure ºi precipitaþii, fiind ºi primul om de ºtiinþã
din lume care a atras atenþia asupra faptului cã în ajunul
producerii cutremurelor se constatã o creºtere a
radioactivitãþii în zona epicentrului. De asemenea, ea a
efectuat o serie de experimente inovatoare pentru acele
vremuri, producând ploi artificiale în mai multe zone
din Oltenia, dar ºi din Sahara.
Însã, de departe cea mai importantã realizare a sa
rãmâne radioactivitatea artificialã. Dar, deºi a fost
primul om de ºtiinþã care a anunþat aceastã descoperire,
laurii ºi chiar Premiul Nobel au ajuns la Marie JoliotCurie ºi la soþul sãu.
Doamna ºtiinþei a murit în vara anului 1944, la
vârsta de 62 de ani, din cauza pasiunii sale pentru
ºtiinþã. Motivul decesului a fost cancerul cauzat de
expuneri frecvente la substanþele radioactive.
Nu putem sã încheiem acest scurt remember fãrã
sã remarcãm faptul cã, în timp ce azi i se recunosc
meritele chiar ºi în Franþa, ªtefania Mãrãcineanu nu
figureazã nici în ultima ediþie a dicþionarului enciclopedic
român

Romanul Cartea ºoaptelor de Varujan Vosganian
va fi tradus în limba suedezã
la liceu. Vreau sã învãþ ºi sã intru la
profilul bio-chimie, la Liceul
B.P.Haºdeu ºi apoi sã dau examen la
Medicinã, pentru cã vreau o meserie
în care sã ajut foarte mult oamenii ºi
poate, ca sã uite de teama doctorului,
le voi mai ºi cânta, sã le fie drag sã
vinã la cabinet, a declarat Florentina
ziarului Opinia din Buzãu.

Marina Baboi

Adelina Panaet ºi
Alexandru ªtefan Codreanu

Marina
Baboi,
legitimatã la Liceul
cu Program Sportiv
Iolanda Balaº Soter, în
cadrul
Finalei
Campionatului Naþional
pentru copii, ºi-a adjudecat medalia de aur. La
competiþia desfãºuratã
pe Stadionul Lia
Manoliu din Capitalã,
buzoianca antrenatã de
Gabi Nicolau a trecut
prima linia de sosire în
proba de 80 de metri plat. Pentru sportiva descoperitã
de profesoara Laura Medvediuc actualmente la Liceul
Spiru Haret, este cea de a cincea medalie obþinutã la
concursurile naþionale.
Atleta Marina Baboi mai are în palmares douã
medalii de aur la triatlon în salã ºi 50 de metri garduri ºi
argint la sãritura în lungime, respectiv 60 de metri.

Editura 2244, parte a grupului editorial suedez
Bonnier, va publica romanul Cartea ºoaptelor de
Varujan Vosganian, la începutul anului 2013. Editura
2244, lansatã în mai 2011, este specializatã în
literaturile din zona Mãrii Negre - în principal literatura
românã. Unul dintre iniþiatorii Editurii 2244 este
Institutul Cultural Român de la Stockholm, a cãrui
colaborare cu grupul editorial Bonnier, începutã cu
câþiva ani în urmã, va continua ºi pe viitor. În toamna
anului 2011, Editura 2244 va publica romanele
Bastarda Istanbulului, de Elif Shafak, ºi Viaþa începe
vineri, de Ioana Pârvulescu.
Grupul editorial Bonnier a fost înfiinþat în anul 1837
de Albert Bonnier ºi este una dintre cele mai vechi ºi
mai prestigioase edituri din Suedia. Printre autorii
publicaþi de Bonnier Forlagen se numãrã: John
Grisham, Paul Auster, Joyce Carol Oates, Chimamanda
Ngozi Adichie, Thomas Pynchon, Carlos Ruiz Zafon,
Nora Roberts, Salman Rushdie, Javier Marias, Milan
Kundera, Ayaan Hirsi Ali ºi Zadie Smith.
Cartea ºoaptelor este una dintre cele mai apreciate
si mai premiate cãrþi din anul editorial 2009. La numai
trei luni de la apariþia romanului în colecþia Fiction
Ltd. a editurii Polirom, editura Pre-Textos (Valencia,
Spania) a achiziþionat drepturile de publicare a acestuia
în limba spaniolã. Varianta în limba spaniolã a
romanului, El libro de los susurros, a apãrut la începutul
anului 2011, în traducerea lui Joaquin Garrigos.
Cartea ºoaptelor va mai apãrea ºi în limba italianã, la
Keller editore, în traducerea Anitei Bernacchia. Traducerea
italianã, Il libro dei sussuri, va fi lansatã în cadrul
Festivalului Internaþional de Literaturã de la Mantova, care
va avea loc în perioada 7-12 septembrie 2011.
De asemenea, Cartea ºoaptelor este în curs de
apariþie în ebraicã, la Hakibbutz Hameuchad
Publishing House Ltd., traducere de Any Shilon, dar
ºi în armeanã, în traducerea lui Sergiu Selian.
Cartea ºoaptelor a obþinut Premiul Cartea anului
2009, acordat de revista România literarã, cu sprijinul

Fundaþiei Anonimul, Premiul revistei Observator
cultural pe anul 2009, Marele premiu Niram Art - Trofeul
Mihail Sebastian, acordat de revista multiculturalã
Niram Art, în colaborare cu Institutul Cultural Român
de la Madrid, Premiul Mihail Sadoveanu oferit de revista
Viaþa Româneascã, Premiul pentru prozã al revistei
Argeº, Premiul Gheorghe Crãciun, oferit în cadrul
colocviului Generaþia 80, Premiul revistei Convorbiri
literare pe anul 2009. Romanul a fost nominalizat la
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2009.
Varujan Vosganian s-a nãscut la Craiova, la 25 iulie
1958. Copilãria ºi adolescenþa ºi le-a petrecut la Focºani.
A absolvit Liceul Alexandru Ioan Cuza din Focºani, apoi
Facultatea de Comerþ a Academiei de Studii Economice
ºi Facultatea de Matematicã a Universitãþii Bucureºti.
Este preºedintele Uniunii Armenilor din România ºi
vicepreºedinte al Uniunii Scriitorilor. Este senator de
Iaºi ºi, între decembrie 2006 ºi decembrie 2008, a fost
ministru al Economiei ºi al Finanþelor. Lucrãrile sale
includ trei volume de poezie  ªamanul albastru (1994),
Ochiul cel alb al reginei (2001), Iisus cu o mie de braþe
(2005) , precum si volumul de nuvele Statuia
comandorului (1994), pentru care a primit Premiul
Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Cuplul Warner BrosVitaphone
este responsabil pentru producerea
primelor filme sonore ºi, implicit,
pentru declinul producþiilor mute.
Deºi prima realizare a cuplului
amintit, Don Juan, în 1926, unde
apar doar secvenþe sonore muzicale,
nu se bucurã de un succes de piaþã,
nu acelaºi lucru se poate spune
despre cea de-a doua încercare,
Cântãreþul de jazz (The Jazz Singer),
un an mai târziu, în care, de aceastã
datã, pe lângã secvenþele muzicale

sonorizate apar ºi primele dialoguri
sincronizate cu sunetul. Scenariul
filmului aparþine lui Samson
Raphaelson, colaborator apropiat al
lui Lubitsch în anii 30-40, care, în
The Jazz Singer, ºi-a adaptat propria
povestire The Day of Atonement (Ziua
ispãºirii) mai întâi pentru teatru, apoi
pentru filmul regizat de cel care ºi-a
început cariera la studiourile Edison
din Bronx, New York, Alan Crosland.
Starul peliculei este cântãreþul
originar din zona unde astãzi se aflã
Lituania, Al Jolson, aflat la început
de carierã în film ºi fiind deja, la
vremea producerii Cântãreþului de
jazz, un nume important al scenei
muzicale americane.
Personajul interpretat de Al
Jolson, Jakie Rabinowitz, este cel al
unui tânãr provenind dintr-o familie
de evrei, care încearcã sã-ºi urmeze
propriul sãu drum muzical într-o
Americã a începutului de secol XX
aflatã la debuturile sale muzicale în
trecerea de la ragtime la jazz ºi blues.
Numai cã, fãcând parte dintr-o
familie tradiþionalistã de evrei, Jakie
este nevoit sã fugã de acasã pentru
a-ºi putea îndeplini visul, renunþând,
prin aceasta, la cariera de cantor în
sinagogã pentru care îl pregãtise tatãl
sãu (Warner Oland). Filmul începe
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Între Kol Nidre ºi jazz
ºi se terminã în contextul aceleiaºi
sãrbãtori, Yom Kippur (Ziua
ispãºirii), cea mai sfântã zi a evreilor.
La început, asistãm la reacþia
violentã a tatãlui faþã de decizia fiului
sãu de a cânta pe ritmuri ragtime întrun bar în ziua în care ar fi trebuit sãl însoþeascã în sinagogã pentru a
cânta împreunã Kol Nidre. La final,
îl gãsim pe cântãreþul de jazz în
sinagogã, cântând Kol Nidre în locul
tatãlui sãu muribund, sacrificându-

care-l alungase. Evreul Jakie
Rabinowitz preschimbat în artistul
Jack Robin este însã incapabil sã
aleagã între Kol Nidre, pe care,
departe de casã fiind, merge s-o
asculte într-un concert public, ºi
marea sa iubire, jazzul. Finalul
filmului aratã însã cã le alege pe
ambele, amânându-ºi debutul pe
Broadway pentru a interpreta
nepreþuita rugãciune în locul tatãlui
sãu grav bolnav.

The Jazz Singer
(Alan Crosland, 1927)
ºi momentan propria carierã artisticã
de pe Broadway. Al Jolson configureazã un personaj contradic-toriu,
aflat la jumãtatea drumului dintre
tradiþia sa religioasã ºi societatea
modernã americanã, care, deºi iniþial
pare decis sã se rupã de moºtenirea
familialã, ulterior este copleºit de
sentimentalism ºi cautã prezenþa
mamei, îndeosebi, dar ºi a tatãlui,

Momentele în care sunetul este
sincronizat cu imaginea sunt în
principal cele muzicale, însã apar,
intercalate în preajma acestora, ºi
douã secvenþe sonore nonmuzicale.
Mai întâi, în prima secvenþã
muzicalã a filmului, oferitã de Al
Jolson în cadrul unui recital al
viitorului Jack Robin într-un
restaurant, acolo unde este

descoperit ºi ajutat sã-ºi lanseze
cariera muzicalã de viitoarea sa
prietenã Mary Dale (May McAwoy).
Apoi, atunci când Jack, aflat în
vecinãtatea debutului sãu pe
Broadway, îºi viziteazã pãrinþii,
cu ocazia împlinirii a 60 de ani ai
tatãlui sãu, având un dialog cu
mama sa (Eugenie Besserer),
printre strofele melodiei lui Irving
Berlin, Blue Skies.
Interesant este faptul cã Al
Jolson, prin personajul pe care îl
întruchipeazã în film, alege sã joace
pe scena de pe Broadway cu acelaºi
machiaj (faþa coloratã în negru) ca ºi
în apariþiile sale reale pe aceeaºi
scenã. Este cunoscut faptul cã
celebrul cântãreþ a fost un luptãtor
fervent împotriva discriminãrii în ceea
ce priveºte culoarea pielii pe
Broadway, asigurând prin aceasta, dar
mai ales prin succesul sãu ca interpret
de jazz ºi blues, accesul la publicul
larg a unor viitori celebri cântãreþi de
jazz de culoare, printre care Louis
Armstrong sau Duke Ellington.
Asumarea acestei noi identitãþi în film,
de cântãreþ de culoare, poate sugera
modalitatea prin care Jack Robin se
înfãþiºeazã sub ipostaza de evreu
modern care aparþine societãþii
americane de la acea vreme.
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Bucureºti este un oraº misterios. De multe ori mi s-a întâmplat sã
mã plimb pe coclauri ºi sã descopãr frumuseþea de odinioarã a Micului
Paris. Recent, aflându-mã la ºosea, pe Kiseleff, la o mânã de poz(n)e
am observat cã în faþa clãdirii roºii a Muzeului Þãranului Român se aflã
o alta, la fel de spectaculoasã, în stil neobrâncovenesc. Hramul Institutul
Geologic, ce încrusteazã precum o piatrã preþioasã faþada clãdirii, mã
duce cu gândul la orele de geografie de prin clasa
a V-a, când învãþam cã geologia este ºtiinþa care se ocupã cu studiul
structurii ºi formãrii Pãmântului. Mânat de curiozitatea specificã unui
jurnalist aspirant, am intrat în clãdire ºi spre surprinderea mea, am
descoperit tezaurul Pãmântului, al pãmântului românesc chiar. Un tezaur
despre care prea puþin se vorbeºte în manualele ºcolare, dar care, în
Muzeul Naþional de Geologie, este prezentat pe înþelesul tuturor.

Unic prin concepþia sa
Muzeul Naþional de Geologie  secþie de Interes Naþional din cadrul
Institutului Geologic al României - a fost deschis pe 10 aprilie 1990 ºi
este unic prin concepþia sa. Asta datoritã faptului cã ilustreazã
principalele domenii ale geologiei într-o succesiune logicã, de la
formarea plantelor ºi pânã la apariþia omului ºi interacþiunea sa cu
Terra, exact ca într-o carte. În cele 22 de sãli este expus un impresionant
patrimoniu cultural-ºtiinþific ce numãrã peste 7.500 de eºantioane de
minerale, roci ºi fosile, toate rezultatul cercetãrilor generaþiilor de
geologi români de-a lungul anilor, ne spune cercetãtorul dr. Stãnilã
Iamandei. În continuare, acesta ne prezintã o vitrinã în care sunt expuse
cele 30 de specii de minerale descoperite ºi descrise pentru prima oarã
în lume, mare parte dintre acestea aparþinând clasei sulfuri. Despre
fiecare, domnul Iamandei ar dori sã spunã câte ceva. Se opreºte însã
asupra unui bulgãre de mineral ºi ne povesteºte cã ºi un element chimic
precum telurul, a fost descoperit pe teritoriul þãrii noastre, în anul
1792, în minereul de la Faþa Bãii din Munþii Metaliferi.

Cea mai mare peºterã din România
În urmãtoarele încãperi de la parter, vizitatorul are ocazia de a
descoperi imagini ale carstului subteran cu exemple de stalactite, stalagmite
ºi tot felul de depuneri perlate de prin peºterile din þarã. Din punct de
vedere statistic, la mijlocul anilor 70 erau cunoscute un numãr de 1.800
de peºteri. În 1989, numãrul peºterilor descoperite a ajuns la 12.000, în
prezent cifra fiind depãºitã cu mult. Astfel, România a ajuns sã devinã
una din þãrile cu o excepþionalã diversitate de peºteri din lume. În acelaºi
timp, peºterile româneºti au început sã ocupe multe ºi diverse poziþii
fruntaºe în clasamentele pentru lungimi ºi denivelãri, întocmite la nivelul
Comisiei pentru Mari Peºteri din cadrul Uniunii Internaþionale de
Speologie. De exemplu, una dintre aceste poziþii fruntaºe este ocupatã de
Peºtera Vântului. Descoperitã în 1957, în Munþii Pãdurea Craiului, de
inginerul Bagameri Bela, Peºtera Vântului are o lungime totalã de 47 km,
fiind astfel cea mai mare peºterã din România.

Sala Colecþiuni

Dintre toate încãperile, sala Colecþiune sau Sala florilor de minã este
cea mai mare ºi mai gradioasã din întreg muzeul. Strãjuitã de ferestre
imense, dar luminatã de candelabre direct proporþionale cu valoarea
exponatelor, sala Colecþiunilor reuneºte cele mai spectaculoase eºantioane
de minerale larg cristalizate provenind, în majoritate, din zãcãmintele de
minereuri ale României. Fãrã a citi descrierile, aceastea pot fi cu uºurinþã
luate drept ºpan, pietre ºi bucãþi de lemn încropite de un meºter tare
priceput. În realitate ºi spre surprinderea mea, dar ºi a marii majoritãþi a
vizitatorilor, toate aceste sunt doar minerale, adicã substanþe chimice
minerale, precum baritinã , malachit, stibinã, gips, calcit sau cuarþ
cristalizat, sau amorf prezent în agate sau, uneori, în lemnul pietrificat.
Iar acel meºter priceput este nimeni altul decât pãmântul însuºi. El creeazã,
modeleazã ºi combinã cele mai diverse forme care acum stau frumos pe
pluºul portocaliu al vitrinelor, stârnind admiraþia vizitatorilor.

Cele mai vechi roci
* * *
Pentru urmãtoarea întâlnire ne
vom opri, pentru prima datã, asupra
filmului documentar. Filmul
experimental, realizat în 1929,
Chelovek s kino-apparatom (Omul
cu aparatul de filmat), al regizorului
rus Dziga Vertov, reprezintã una
dintre cele mai impresionante creaþii
ale genului, atât prin structura
tematicã, dar mai ales prin limbajul
cinematografic utilizat.

La etaj, Muzeul Naþional de Geologie deþine atât eºantioane de roci
vechi (1,9 miliarde de ani) sau purtând cele mai vechi urme de viaþã
(5-600 milioane de ani) din subsolul þãrii, cât ºi cea mai completã colecþie
de roci ºi fosile din România. Tot la etaj se mai pot vedea ºi extraordinarele
reconstituiri ale unor vertebrate mari, descoperite în stratele geologice
de pe teritoriul Romaniei, inclusiv câþiva dinozauri în mãrime naturalã,
ale cãror fosile au fost descoperite în Carpaþi, în regiunea Haþeg.

Unde se aflã Muzeul Naþional de Geologie?
Muzeul Naþional de Geologie se aflã pe ªoseaua Kiseleff nr. 2 ºi se
poate vizita de marþi pânã duminicã între orele 10:00 ºi 18:00, cu
menþiunea cã accesul este permis pânã la ora 17:00.

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  12 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  14 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 Teatru în fotoliul de acasã.
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 ºi 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 ºi 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 Haretiºtii! Realizator Teodora Vlad
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  13 septembrie 2011
Emisiune de Sorin Lupaºcu
07:00 Contrapunct  Analizã ºi 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  15 septembrie 2011
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Amintiri de la filmare.
07:00 Contrapunct  Analizã ºi 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. 11 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 Istoria cu învãþãturã.
12:30 ªlagãr fix
Emisiune de Valeriu Râpeanu
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 Viaþã de român.
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Simona ªerban
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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
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  Mãnuºa Sfântului Elzear
(SUA,1952).Conform reglementãrilor CNA filmul
poate fi vizionat de copii cu acordul pãrinþilor; genul
dramã/thriller; regia: Rudolph Mate; distribuþia:
Glenn Ford, Geraldine Brooks; Cedric Hardwicke.
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  16 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
06:30 O lume piperatã
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu
DUMINICÃ  18 septembrie 2011
09:00 Grãdina cu statui. Emisiune de Neagu Udroiu
10:00 Galele TVRM. Emisiune de Georgel Nucã 07:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:30 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
12:00 Film documentar  Minunile lumii
08:30 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
12:30 ªlagãr fix
13:00 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici 09:30 Un actor ºi rolurile sale.
Emisiune de Ion Bucheru
14:30 Maºina timpului.
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Cristian Român
Emisiune de Carmen Fulger
15:00 Film documentar  Minunile lumii
15:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia) ep. 12 11:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
16:15 ªlagãr fix. Emisiune de Sorin Lupaºcu
11:30 Deutsche Welle.
16:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Oana Popescu
Emisiune de Mihai Darie
12:00 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
Emisiune de Ioan Filip
18:30 Performeri în arenã.
12:30 Starea de duminicã. Emisiune de Sorin Bejan
Emisiune de C. Vasile ºi D.ªerban
13:00 Invitatul de la ora 13.
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Cezar Lungu
14:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
19:30 Estradele verii. Emisiune de Dumitru Cucu 15:00 Viaþa ca un spectacol.
20:00 Contrapunct  Analizã ºi comentarii
Emisiune de Viorel Popescu
privind evenimentele externe la zi.
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Invitat Neagu Udroiu.Emisiune de
Emisiune de Maria Gheorghiu
George Marinescu ºi Simona ªerban
17:00 Scrisori de acreditare.
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Mihaela Mihailide
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
17:30 Dor de-acasã. Emisiune cultural artisticã
22:00 O lume piperatã.
adresatã românilor de pretutindeni.
Emisiune pamflet de Viorel Popescu
Realizator Puiu Stoicescu
22:30 Cinefilia  Actualitatea cinematograficã 19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Daniel Paraschiv
Emisiune de Neagu Udroiu
23:30 Film documentar  Minunile lumii
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã si Culturã. Emisiune de Georgel Nucã
Spiru Haret*
22:00 Ieri ºi azi.
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:30 Film artistic  Adevãrul din inimã
01:30 Videoteca TVRM
02:30 Recital muzical. Emisiune de Dumitru Cucu (SUA, 1946);Conform reglementãrilor CNA
filmul poate fi vizionat de copii cu acordul
03:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
pãrinþilor; genul dramã/romance; regia: Sam
03:30 Deschide cartea!
Wood; distribuþia: Ginger Rogers, Jean-Pierre
Emisiune de Alexandru Mironov
Aumont, Adolphe Menjou, Melville Cooper
04:00 TVRM estival, muzical
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
05:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
00:30 Teatru în fotoliul de acasã.
05:30 Bucureºtiul meu drag.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Ciprian Vasilescu
01:30 Dor de-acasã. Emisiune de Puiu Stoicescu
06:00 Miºcare ºi sãnãtate.
03:30 Galele TVRM. Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Cristina Matei
05:00 Cum vã place. Emisiune de Viorel Popescu
06:30 O lume piperatã
06:00 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
SÂMBÃTÃ  17 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  Mergi înainte iubito!
(SUA, 1951). Conform reglementãrilor CNA
filmul poate fi vizionat de copii cu acordul
pãrinþilor; genul comedie/romance; regia: Bruce
Humberstone; distribuþie: David Niven; VereEllen; Cesar Romero.
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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PLEDOARIE PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI CULTURAL
SIBIU  Expoziþia Costumul sãsesc de sãrbãtoare.
 Roaba de culturã
Podoabe
înBucureºti
- eleganþã ºi simplitate
Parcul Herãstrãu
Vacanþa nu s-a terminat.

Peste 150 de exponate din
colecþia de port ºi podoabe sãseºti
sunt expuse în perioada: 26 iulie 18 septembrie la Casa Hermes,
Muzeul de etnografie Universala
Franz Binder, din Sibiu. Cele mai
reprezentative accesorii ale
costumului orãºenesc, între care se
aflã podoabele din argint ºi alamã cu
pietre semipreþioase, cutiuþa de
bijuterii din piele datatã 1687,
panglicile pentru gãteala capului din
mãtase, decorate cu flori, ºi pantofii
din piele finã, sunt piese care dau o
notã de eleganþã si rafinament.
Expoziþia este completatã cu 20
de imagini sugestive din arhiva

Muzeului ASTRA, texte bilingve,
precum ºi cu reconstituirea
împodobirii unei tinere sãsoaice la
sfârºitul secolului al XIX-lea, dupã
acuarela lui Robert Wellmann,
Gãtirea unei tinere sãsoaice, din
Galeriile de Artã Româneascã
Contemporanã ale Muzeului
Naþional Brukenthal.
Dintre piesele selectate din
patrimoniului deþinut de Muzeul
Emil Sigerus amintim piese de
port popular, cu precãdere podoabe
(paftale, cordoane, ace de vãliturã,
panglici, broºe, nasturi), din zona
Sibiului, Þara Bârsei ºi Bistriþa.

Podoabele pot fi clasificate în
funcþie de modul de purtare - pe cap
(ace de vãliturã, borten cu panglici),
la gât (mãrgele, broºe, pe piept pafta), la brâu (cordonul metalic),
pentru mâini (inele, buchetiere
pentru flori), de vârstã (bortenul:
cilindru din catifea neagrã, purtat pe
cap de fetele confirmate, cu panglici
colorate ce atârnau pe spate,
vãlitura: pentru femeile cãsãtorite,
cãiþa neagrã de catifea brodatã cu
motive florale, purtatã de femeile
mai în vârstã), de statut social
(cordonul ºi paftaua erau purtate de
fetele ºi femeile înstãrite) sau în
funcþie de sãrbãtori ºi de anumite
ceremonii (cununa de mireasã).
Preluând ºi adaptând elemente
din vestimentaþia occidentalã,
populaþia sãseascã ºi-a creat o
adevãratã lume de eleganþã,
simplitate ºi culoare. Piesele
realizate din metale preþioase erau,
în general, destinate populaþiei
orãºeneºti, iar cele din alamã, piatrã
de sticlã ºi, rareori, argint, erau
întâlnite frecvent în zone rurale.
Expoziþia este deschisã
publicului pânã în 18 septembrie
2011, de marþi pânã duminicã, între
orele 10-18.
Expoziþia este organizatã de
Muzeul de Etnografie ºi Artã
Popularã Sãseascã Emil Sigerus,
din cadrul Complexului Naþional
Muzeal ASTRA, în colaborare cu
Muzeul de Istorie Casa
Altemberger din cadrul Muzeului
Naþional Brukenthal.

Pânã pe 15 octombrie, bucureºtenii, dar nu numai
ei, vor avea ocazia sã se întâlneascã pe pajiºtea
Pescãruº, din Parcul Herãstrãu, în cadrul proiectului
Roaba de culturã, unde vor putea alege cum sã-ºi
petreacã timpul liber cât mai relaxant, informeazã
Asociaþia Green Revolution.
Proiectul Roaba de culturã, desfãºurat în
parteneriat cu Administraþia Lacuri, Parcuri ºi
Agrement Bucureºti (ALPAB), oferã în mod gratuit

 Muzeul Goleºti

În vechiul conac din satul Goleºti,
comuna ªtefãneºti, judeþul Argeº
începând încã înainte de cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, prin îngrijirea
istoricului G.Fotino (apoi între 1958
ºi 1963), a fost organizat un mare
muzeu. Clãdirea în care a fost amenajat
a fost ridicatã în 1640 ºi poartã
Mãnãstirea Cozia, din judeþul Vâlcea, care poartã ºi numele de Nucet amprenta specificã a monumentelor
(nume datorat unor plantaþii de nuci ce dominau în trecut zona) este unul epocii lui Matei Basarab.
dintre cele mai vechi monumente din România, ce conservã elemente
originale, fiind construitã în perioada 1387-1391.
Puþini ºtiu cã, în trecut, Mãnãstirea Cozia, timp de 14 ani, în perioada
Primului Rãzboi Mondial, a fost transformatã în puºcãrie ºi, în timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, în grajd de cai.
Astãzi, în Mãnãstirea Cozia este organizat ºi un mic muzeu, în
Foiºorul lui Mircea cel Bãtrân, care adãposteºte o bunã parte din bogata
colecþie de tipãrituri care, deºi nu dateazã din primele începuturi ale
mãnãstirii, ilustreazã totuºi o tradiþie culturalã solidã. Printre acestea se
numãrã o Evanghelie româneascã de la 1682, tipãritã la Bucureºti,
Psaltirea în versuri a Mitropolitului Dosoftei, tipãritã în Polonia în 1773,
o Psaltire slavonã, tipãritã la Liov în 1644, o Evanghelie greco-romanã,
tipãritã la Bucureºti în 1693, 35 de file din Cazania lui Varlaam.
La un kilometru nord de Mãnãstirea Cozia, pe malul stâng al Oltului,
se vãd minele unui castru roman, construit de împãratul Hadrian în anii
117-138, care fãcea parte din linia de fortificaþii numita Limes Alutanus.

 Mãnãstirea Cozia

alternative active pentru petrecerea timpului liber, prin
întoarcerea la valori, culturã ºi dialog, propune
publicului concerte de muzicã clasicã, electronicã,
cursuri de dans, ateliere de picturã ºi olãrit ºi diverse
activitãþi sportive. De asemenea, vor fi prezentate piese
de teatru ºi proiecþii de filme în parteneriat cu
institutele culturale.
Pasionaþii de lecturã vor putea închiria cãrþi gratuit,
pe care le pot citi numai în spaþiul amenajat. Cei care
vor dori sã continue lectura a doua zi pot face o
rezervare a cãrþii pentru 24 de ore. Zona Roaba de
culturã beneficiazã de acces Wi-Fi gratuit, ºapte zile
pe sãptãmânã, de luni pânã joi în intervalul orar
10 - 22, iar, de vineri pânã duminicã, între orele 10 ºi 2.

Chiar de la intrare poate fi
admiratã Fântâna lui Golescu, cu o
inscripþie de laudã la adresa lui Radu
Golescu-vornicul (1746-1818).
Întregul complex este înconjurat cu
un zid înalt, având în cele patru
colþuri turnuri de apãrare. Deasupra
intrãrii incintei se ridicã un foiºor,
construit între 1784 ºi 1807.
În 1859 el a fost distrus de
cutremur, iar ce existã astãzi este
rezultatul restaurãrilor. În mai 1821,

aici a poposit ºi a dormit Tudor
Vladimirescu; de aici a fost ridicat
de oamenii lui Alexandru Ipsilanti
ºi dus la Târgoviºte, unde a fost ucis
(27 mai 1821).
Secþia memorialã este organizatã în conacul propriu-zis. Ultima
renovare a conacului este din 1960.
Aici se gãseºte mobila, din secolul 19,
biblioteca ºi tablourile fraþilor Goleºti.
Este interesant de vãzut baia
turceascã, unica construcþie de acest
gen din þarã, care s-a pãstrat
integral. Ea a fost clãditã în 1784.
De asemenea, aici mai este ºi o
bisericã ridicatã de Stroe Leurdeanu
în 1646, cu mobiler sculptat, ce
dateazã din acea perioadã.
Muzeul Goleºti (Muzeul
Viticulturii ºi Pomiculturii din
România) reprezintã îndeletnicirile
de pomiculturã ºi viticulturã din
România ºi are case (în proiect au
fost 150) din diverse zone ale þãrii.
Cei mai cunoscuþi Goleºti sunt:
Dinicu Golescu (m.1830), Zoe
Golescu (m.1879), Nicolae Golescu
(m.1877), ªtefan Golescu (m.1874),
Radu Golescu (m.1882).
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Eugenia Moldoveanu: Spectacolul de operã este un tot
Cântãreaþã de operã,
profesoarã de canto, soprana
Eugenia Moldoveanu a
debutat la Opera Naþionalã
din Bucureºti, a evoluat ºi a
fost aplaudatã în Traviata,
Boema, Madama Butterfly,
Evgheni Oneghin, Faust,
Oedipe etc. A cântat la Scala
din Milano, la Staatsoper
Viena, Metropolitan Opera
New York, Opera din Hamburg, Teatro Colon din
Buenos Aires, Opera din
Paris, Staatsoper din Hamburg, Japonia etc.
I-a avut colegi de scenã pe cei
mai importanþi artiºti ai lumii: Luciano Pavarotti, Placido
Domingo, Jose Carreras, Katia Ricciarelli, Ruggiero
Raimondi, Agnes Baltsa, Alfredo Kraus, Franco Bonisolli,
Renata Scotto etc; dirijori: Riccardo Mutti, Claudio Abbado,
Giuseppe Patane, Zubin Mehta etc. regizori: Franco Zeffirelli,
Giorgio Strehler, Maurice Bejart, Andrei Konchalovsky etc.
Valeriu Râpeanu: Stãm de vorbã
cu o personalitate atât de cunoscutã
a vieþii noastre culturale, încât
prezentãrile devin aproape inutile.
ªi totuºi, doamnã Eugenia
Moldoveanu, locul dumneavoastrã
de baºtinã este Valea Prahovei. Vam ruga sã ne spuneþi când v-aþi dat
seama sau cine ºi-a dat seama cã
aveþi înzestrãri vocale ºi cum au
decurs primele dumneavoastrã
studii, sã spunem, pe acest tãrâm?
Eugenia Moldoveanu: În primul
rând, vreau sã vã mulþumesc, din tot
sufletul, cã v-aþi adus aminte ºi
pentru cã v-aþi gândit la mine sã
facem acest interviu; cum nu obosesc
niciodatã sã mulþumesc Societãþii
Române de Radiodifuziune, care ºi
ea a fost, de-a lungul anilor,
totdeauna prezentã, la marile
evenimente, sã zicem, ale carierii
mele artistice.
Eu m-am nãscut la Buºteni, în casa
bunicilor dinspre partea tatãlui meu,
ºi am rãmas acolo numai douã
sãptãmâni, dupã care am copilãrit, am
trãit în casa pãrinþilor mei, casa mamei
de la Azuga. Azuga, în acei ani, un mic
orãºel, sã spunem, cu foarte multe
întreprinderi, ºi cu oameni care, în
mare majoritate, erau ceea ce se
cheamã intelectuali; chiar mai mulþi
decât la Buºteni sau în celelalte
localitãþi. ªi spun mereu cã am avut
noroc! ªi cred cã un om, un artist, chiar
dacã se naºte cu harul pentru una dintre
arte, chiar dacã trudeºte, chiar dacã este
serios, chiar dacã face sacrificii, care
sunt absolut necesare, în ultimã
instanþã, trebuie sã aibã ºi un pic de
noroc. ªi eu spun, mereu, cã am avut
noroc în cariera mea!
În anii primei mele copilãrii, am
studiat pianul. În casa pãrinþilor mei
era o pianinã ºi mama dorea, din
toatã inima, din prima ei tinereþe,
sã aibã o fetiþã care sã cânte la pian.
ªi a avut o fetiþã, ºi fetiþa a învãþat
la pian, în primii ani, cu un profesor,
evident amator, un om, însã, ºi o
familie de oameni absolut
admirabili; intelectuali, doamna
jumãtate franþuzoaicã, în a cãror
casã, am început sã fac cunoºtinþã
cu muzica. ªi nu numai cu muzica,
erau oameni care mã învãþau ce
înseamnã un tablou frumos, ce
înseamnã o mobilã frumoasã, am
învãþat chiar sã vorbim ºi româneºte
ºi franþuzeºte. Aceºti oameni au fost
primii care au însemnat pentru mine
ºansa de a face muzicã, pe la 7-8
ani. Am început sã studiez pianul
pe la cinci ani jumãtate. În Azuga
s-a mutat Aurel Bobescu, cel mai

mare dintre fraþii de muzicieni
celebri ai familiei Bobescu
Valeriu Râpeanu: Dirijorii...
Eugenia Moldoveanu: Dirijorii. ªi
dumnealui a însemnat pentru mine,
cu adevãrat, marea ºansã, care mi-a
facilitat cariera de mai târziu. Spun
mereu cã el, pentru mine, a fost al
doilea pãrinte. Ei bine, cu el am
început sã merg mai departe cu
studiul pianului; acest om, care
cunoºtea toate instrumentele, a reuºit
sã facã, în Azuga, cu amatori, o trupã
de operetã, cu care a prezentat
operete integrale, mi-aduc aminte de
Pericola, de Offenbach, iar, cu copiii
de la ºcoalã, cor, orchestrã ºi soliºti.
Avea toate instrumentele, ale lui, pe
care le împrumuta copiilor. Aºa,
probabil, am început sã cânt. Am
cântat întâi în cor, iar el ºi-a dat
seama cã am voce, apoi am devenit
solista corului ºi, încet-încet, am
început sã cânt.
Valeriu Râpeanu: Aþi parcurs, în
fond, toate etapele: de la ansamblu
coral, la solist de ansamblu coral...
Eugenia Moldoveanu: E adevãrat,
e adevãrat. Cu alte cuvinte, am fãcut
muzicã, m-am împrietenit cu
muzica. Trebuie sã vã spun cã el ma învãþat sã citesc o partiturã de
orchestrã, deci nu numai ce
înseamnã studiul pianului ºi sã cânt
cu vocea, dar îmi spunea întotdeauna
cã trebuie sã ºtiu tot ce se întâmplã
într-o partiturã; nu vorbesc de faptul
cã mã acompaniam ºi chiar am
învãþat roluri întregi El mã punea
sã mã acompaniez; mi-aduc aminte
cã ºtiam tot Rigoletto, mã
acompaniam la pian ºi cântam rolul
Gildei. Prin urmare, imaginaþi-vã ce
om minunat, ce om extraordinar, ce
om care a clãdit, dintr-un copil, un
viitor muzician, zic eu, serios
pregãtit pentru mai târziu.
Valeriu Râpeanu: ªi complex
pregãtit...
Eugenia Moldoveanu: ªi complex.
Trebuie sã vã spun ºi alt lucru
interesant, cã, luând lecþii cu el,
luând lecþii mai departe de pian,
luând lecþii de citire a partiturilor,
n-am fãcut niciodatã ceea ce se
cheamã canto, n-am studiat tehnicã
vocalã, dar cântam precum pasãrea,
ajunsesem sã cânt roluri întregi, fãrã
sã ºtiu absolut nimic de ceea ce
înseamnã tehnica vocalã.
Valeriu Râpeanu: Când a venit
aceasta? Aþi urmat Conservatorul?
Eugenia Moldoveanu: Am intrat la
Conservator în 1963, am intrat prima,
dar eram deja un fel de copil-minune,
mã cunoºtea toatã lumea, mã

cunoºteau artiºti importanþi de la
Operã, pentru cã domnul profesor
Bobescu m-a adus, de pe la 15 ani, sã
mã asculte; avea nevoie, probabil, ºi
el de confirmãri. Mã aducea la Operã,
la fratele lui, la Jean Bobescu, ºi
întreba: vreau sã ºtiu dacã eu
gândesc, dacã eu aud bine, cã acest
copil are un bulgãre de aur în gât?
Valeriu Râpeanu: Aþi cântat ºi cu
Constantin Bobescu, la Orchestra
Radio?
Eugenia Moldoveanu: Da, cum sã
nu, cum sã nu, cu toþi fraþii Bobescu.
Când eram deja studentã în ultimii
ani, ºi chiar angajata Operei. Am
intrat la Conservator, nefãcând
niciodatã tehnicã vocalã, dar
cântând un repertoriu mai mult
decât bogat. El m-a lãsat sã mã
dezvolt în mod absolut natural,
neobosindu-mi mintea cu ceea ce
însemna tehnica vocalã. Sigur, a
fost extraordinar, am intrat prima.
Doamna Arta Florescu, care era ºefa
de Catedrã, a dorit sã mã ia la clasa
dumneaei; ºi aºa a început un întreg
ciclu de ani de studiu alãturi de
aceastã mare profesoarã ªi ea
vine sã încununeze faptul cã mereu
spun: am avut noroc!
Valeriu Râpeanu: Noi, cei care o
ºtim, care am ascultat-o pe Arta
Florescu, ºi o ºtim ca pe o mare
cântãreaþã a anilor50-60, am aflat
de la alte personalitãþi despre darurile
domniei sale de profesoarã, pe care
le certificaþi ºi dumneavoastrã acum.
Adicã, rolul ei este mult mai mare în
viaþa noastrã muzicalã, culturalã decât
acela al apariþiei pe scenã. Ne-am
fãcut, în fond, educaþia muzicalã
datoritã acestei generaþii, care o
numãrã ºi pe ea, ºi pe care aþi prins-o
ºi dumneavoastrã.
Eugenia Moldoveanu: Aº spune cã
doamna Arta Florescu a fost o foarte
mare artistã de operã ºi o profesoarã
de geniu. Îndrãznesc sã afirm acest
lucru pentru cã, de-a lungul vieþii
mele, am cunoscut mulþi profesori,
am fost în multe jurii de concursuri
internaþionale, ºi am cunoscut mari
maeºtrii, ca sã nu spun cã i-am
cunoscut pe toþi marii cântãreþi,
colegi de-ai mei, cu care am cântat
pe scenele lumii, ºi care, mulþi dintre
ei, erau profesori. Trebuie sã spun
cã niciodatã, niciunde, nimeni n-a
fost ca doamna Arta Florescu, un
muzician de o complexitate, de o
înþelegere ºi cu un har special de a
simþi, de a auzi ceea ce se întâmplã,
de fapt, în gâtul unui cântãreþ, cu
douã firiºoare albe, mici, subþiri, care
formeazã vocea umanã.
Valeriu Râpeanu: Spuneþi-mi, la
Opera Românã, în ce aþi debutat;
când a fost prima dumneavoastrã
luare de contact cu publicul?
Eugenia Moldoveanu: Am intrat la
Operã în 1968, imediat dupã ce am
absolvit Conservatorul. Deja
câºtigasem
douã
premii
internaþionale, la concursurile de
canto de la Sofia ºi de la Bucureºti,
George Enescu, ºi am debutat la
Operã în rolul Dona Anna în Don
Giovanni de Mozart. Probabil cã a
fost ºansa mea. Opera era lipsitã de
o astfel de sopranã. La premierã, a
cântat mai tânãra sau de o vârstã cu
mine Marina Krilovici, ºi se simþea
nevoia unei a doua Dona Anna. ªi
atunci am studiat, evident, cu
doamna Arta Florescu, acest rol ºi
cu acest rol am debutat.
Valeriu Râpeanu: Nu era
spectacolul în care juca ºi Dan
Iordãchescu?
Eugenia Moldoveanu: Evident. Cu
marele Dan Iordãchescu, cu unicul
Dan Iordãchescu.
Valeriu Râpeanu: A fost un
spectacol memorabil.

Eugenia Moldoveanu: În acel
spectacol, a jucat o distribuþie
extraordinarã, dar, sigur, el era Don
Giovanni. A fost, dacã nu cel mai
bun, unul dintre marile roluri ale lui
ºi, pot spune, cel mai mare Don
Giovanni din toatã cariera mea, ºi,
slavã Domnului, am cântat de atâtea
ori Dona Anna, am cântat ºi Dona
Elvira, de-a lungul anilor, cu toþi
marii interpreþi ai lumii.
Valeriu Râpeanu: A fost o perioadã
de crizã la Operã, în care Arta
Florescu ºi generaþia ei ieºiserã,
cum sã spun, din arena Operei,
împreunã cu Niculescu-Basu,
ªtefãnescu-Goangã ºi atâþia alþii, o
pleiadã de aur a Operei Române. ªi
cum se întâmplã de obicei, când o
generaþie piere ºi alta se ridicã, se
considerã cã este un fenomen de
crizã. Spectacolul de care
dumneavoastrã vorbiþi, Don
Giovanni, a demonstrat cã aceastã
generaþie este strãlucitã ºi cã poate
prelua ºi duce mai departe Era,
totuºi, greu. Ne învãþasem cu ei, cu

de modern pentru acei ani, aparþinea
lui Hero Lupescu. A fost una dintre
lucrãrile lui cel mai frumos puse în
scenã. Era un spectacol complex,
era un spectacol în care exista regie,
în care exista scenografie, în care
exista dirijor ºi, în care, era o
distribuþie de excepþie, ºi noi, cei
tineri, trebuia sã ne ridicãm la
nivelul artistic al acestui spectacol.
Valeriu Râpeanu: Atunci începe
cariera dumneavoastrã, care se
desfãºoarã pe douã planuri, aº spune
eu. Una, prezenþa în þarã, am vorbit
despre faptul cã aþi cântat nu numai la
Opera Românã, ci ºi în operele în
concert, prezentate de la Sala Radio,
ºi atunci aþi avut, dacã nu mã înºel,
Retrospectiva, foarte sumara
retrospectivã, dar oricum foarte
frumoasã, de la România Muzical;
vorbeaþi de Hernani, pe care l-aþi
interpretat sub bagheta lui Carol
Litvin, tot la Sala Radio. Dacã am avea
afiºe, prezenþa dumneavoastrã este, de
asemenea, remarcabilã în foarte multe
opere în concert. Deci, unul, aici, în

Secãreanu în Rusalka ºi cu alþii,
publicul nostru nu-i putea uita aºa
uºor, mergeam de nu ºtiu de câte ori
la un spectacol; Cornelia Gavrilescu
ºi alþii, erau artiºti... Nu aþi venit pe
un teren vid, ci pe un teren în are
amintirile erau de neuitat. Erau
spectacole dirijate de Alfred
Alexandrescu, de Silvestri cu atât
mai dificilã a fost misiunea
generaþiei dumneavoastrã.
Eugenia Moldoveanu: Aºa este,
aºa este.
Valeriu Râpeanu: Pentru cã ei
aveau zeci de ani în care publicul îi
aplaudase. Nu putem sã nu þinem
minte, dupã atâþia ani, Don Pasquale
cu Niculescu-Basu ºi atâþia alþii. Cu
Don Giovanni, despre are am vorbit,
a început sã se scrie o istorie a Operei
Române, Opera Românã trãia printro nouã generaþie.
Eugenia Moldoveanu: Este
adevãrat. ªi trebuie sã nu uitãm sã
amintim cã era un spectacol destul

þarã. Cel de-al doilea plan, paralel, este
cel de peste hotare. Spuneaþi de faptul
cã aþi primit un premiu chiar din mâna
Mariei Callas Aþi primit ºi alte
premii. Dar, aþi cântat pe marile scene
ale lumii: Scala, Metropolitan, care
sunt cele douã mari repere, ºi nu
numai Viena, care este al treilea
reper. Spuneþi-mi, dintre confraþii
dumneavoastrã, din þarã ºi de peste
hotare, care v-au rãmas mai mult în
amintire?
Eugenia Moldoveanu: Sunt foarte
mulþi, totuºi, sunt foarte mulþi
artiºti. Probabil cã am cântat cu toþi
marii artiºti ai ultimilor 30, 30 ºi
ceva de ani. Sigur, ce-mi vine
repede în minte: am debutat la
Metropolitan, în 1978, alãturi de
Carlo Bergonzi, unul dintre marii
tenori ai tuturor timpurilor, care
atunci avea peste 54 de ani ºi,
trebuie sã vã spun avea o voce de o
prospeþime, de o limpezime, de o
egalitate a registrelor, cum rar mi-a

fost dat, pe urmã, sã mai ascult. Sunt
artiºti care mi-au marcat, pentru tot
restul vieþii, sufletul; în primul rând,
erau artiºti de o unicã dimensiune.
Tot aºa îmi aduc aminte cã am vãzut
un spectacol cu Othello, în timpul
spectacolelor mele cu Traviata, la
Metropolitan, cu John Fichers ºi
Renata Scotto; pe urmã, am avut
ºansa ºi am avut norocul ºi am avut
bucuria ºi fericirea de a cânta la
Arenele din Verona, mult mai târziu,
Butterfly, în regia ºi scenografia
Renatei Scotto. ªi, trebuie sã spun
cã, dupã Callas, pe care am
cunoscut-o ºi cu care am stat de
vorbã ºi am respirat aerul
celebritãþii ei ºi chiar mi-a înmânat
acel mare trofeu, pe care l-am
câºtigat, la Tokyo, în 1973, pentru
Cea mai bunã Cio-Cio-San a
timpului, atunci, a doua artistã de o
unicã dimensiune a fost, pentru
mine, Renata Scotto. Sigur, am
cântat cu Placido Domingo...
Valeriu Râpeanu: Iertaþi-mã cã vã
întrerup, spuneþi-mi, aþi avut emoþii,
când aþi ºtiut cã veþi cânta cu
Placido Domingo, cu Bergonzi,
care era, deja, un nume mare, trecea
dincolo de starul obiºnuit, la data
la care l-aþi întâlnit?
Eugenia Moldoveanu: Domnule
Râpeanu, trebuie sã vã spun cã eu
am fost o emotivã, întotdeauna am
avut emoþii ºi, cu cât înaintam în
vârstã, ºi cu cât cuceream marile
scene, responsabilitatea era tot mai
mare ºi emoþiile erau tot mai mari.
Sigur cã am avut emoþii, emoþii, cum
sã vã spun, când am intrat la prima
etapã a Concursului Madame
Buttterfly. Era o scenã imensã, pe
care n-o vãzusem niciodatã, o salã
de 6.000 de locuri, în care noi n-am
avut voie sã intrãm, pânã în concurs,
n-am repetat în aceastã salã, mã
gândeam cum or sã mã ducã
picioarele cãtre pian, însã, aceste
mari emoþii, în urmãtoarele clipe,
când începeam sã cânt, dispãreau ca
prin farmec. ªi bucuria muzicii, ºi
lumea în care mã aflam, ºi lumea
personajului, ºi tot ce se întâmpla în
lucrarea respectivã, imediat îmi
dãdeau o liniºte ºi o concentrare,
care, evident, mã duceau, mai târziu,
la ceea ce se cheamã succes, însã am
fost o emotivã.
Valeriu Râpeanu: Da, mai ales
emoþie sporitã ºi de numele ºi de
performanþele celor cu care cântaþi.
Pentru cã, dumneavoastrã nu eraþi
pentru prima oarã la Metropolitan,
la Scala, de asemenea, aþi cântat cu
oameni care erau obiºnuiþii
publicului...
Eugenia Moldoveanu: Vedeþi, în
general, în spectacolele pe care le
cântam în lumea asta era sau un dirijor
celebru, sau un tenor, sau un bariton,
sau un scenograf, sau un regizor sau
mai mulþi, sau toþi laolaltã.
Valeriu Râpeanu: Doream sã vã
întreb ºi de dirijori, pentru cã existã o
uºoarã confuzie: cã dirijorul, stând în
fosã, publicul, poate, nu-l ia în
consideraþie aºa de mult, nu se ºtie
prea bine rolul lui. Spuneþi-mi despre
doi-trei dirijori cu care v-aþi întâlnit.
Eugenia Moldoveanu: Am sã vã spun
de douã nume, care-mi vin acum în
minte, care au însemnat pentru mine,
ºi nu numai, o uriaºã ºcoalã,
personalitãþi care mi-au marcat anii
care au urmat, care mi-au marcat
cariera. Unul este Nello Santi,
regretatul Nello Santi, cu care am
fãcut, la Zürich, Luisa Miller, de Verdi.
Valeriu Râpeanu: El are imprimãri
foarte frumoase cu Verdi...
Eugenia Moldoveanu: Era, se
spune cã era un mare dirijor
verdian. Pot sã vã spun cã nu era
numai un mare dirijor, dar era ºi un

om minunat, un om care ºtia toate
tainele cântului, ceea ce nu se
întâmplã mereu. De la el puteai sã
gãseºti soluþii, pe care, probabil, cã
le cãutai de-a lungul studiului unui
rol, fiindcã era, cum spun eu, nu
numai un muzician italian, dar era
un om cu o mare tradiþie în familie
ºi un om, care, de exemplu, dirija
dupã partituri originale ale lui Verdi.
Avea colecþie de aceste partituri, cu
adnotãrile lui Verdi. Deasupra
acestor lucruri, însã, era un
muzician, un dirijor, care, în primul
rând, iubea vocea. Adora, spunea cã
este cel mai frumos instrument, este
cel mai dificil, avea pentru noi un
adevãrat cult, pentru cântãreþi, deºi
era un om extrem de sever, era un
om care te storcea la repetiþii ºi în
spectacol; însã, ceea ce dãruia în
spectacol, afecþiunea ºi altruismul
ºi, evident, muzicalitatea ºi talentul
lui, toate acestea fãceau ca
spectacolele lui sã poarte o anumitã
amprentã, pe care nu puteai s-o uiþi.
Acesta era Nello Santi. Iar a doua
experienþã a mea am avut-o la
Scala, cu Riccardo Muti. Acum,
trebuie sã vã spun cã, de exemplu,
la Viena, am cântat 14 ani, 14 ani
am fost angajata Operei din Viena,
ºi în alte mari teatre; sigur, sunt
teatre mari, sunt teatre unde te
menþii greu...
Valeriu Râpeanu: Adicã, dupã
primele spectacole, poþi sã capotezi...
Eugenia Moldoveanu: Adicã, poþi
sã nu mai fii chemat. Dar, Scala
rãmâne Scala, Scala este, cu
adevãrat, piatra de încercare ºi, în
acelaºi timp, confirmarea definitivã
a valorii unui artist. Nu numai prin
public, care este pregãtit într-un
mod cum nu se întâmplã în alte
teatre, dar prin acea tradiþie, bine
transmisã, din generaþie în
generaþie, a lucrurilor care trebuie
fãcute aºa!  spun ei. Ei bine, acel
sã faci aºa, este poate mai greu,
decât oriunde, sã se împlineascã la
Scala. Acolo, gândiþi-vã... Trebuie
sã spun întâi cã am debutat în
stagiunea de concerte a Scalei.
Valeriu Râpeanu: Orchestra,
acolo, dã concerte ca toate marile
orchestre ale marilor opere.
Eugenia Moldoveanu: Deci,
debutezi pe scena Scalei, în concert.
Singura orchestrã din lume care poate
contesta un artist, în ajunul premierei,
este orchestra de la Scala; ei, care
sunt minunaþi muzicieni, ei pot spune
cã doamna cântã mâine searã, sau
nu. ªi vã spuneam cã am debutat în
stagiunea de concerte la Scala, cu
Stabat Mater, de Dvorjak, apoi am
debutat, pe scena Scalei, într-un rol
nu foarte iubit, sã spunem, de italieni.
Este vorba de Tatiana din Evgheni
Oneghin. Era prima datã când
Evgheni Oneghin se cânta în limba
rusã la Scala, fiindcã, sigur, ei, care
cântã totul în original, cântau Evgheni
Oneghin în limba italianã. Este un rol
care nu are probleme de agilitate,
probleme de spectacu-lozitate ale
vocii, n-are nici acute sau supra acute,
ºi, totuºi, este un rol cu care poþi sã
cucereºti publicul, intrând în sufletul
acestei eroine, care n-are o partiturã,
sã spunem, generoasã din punctul de
vedere al scriiturii vocale.
Valeriu Râpeanu: Sau, mai bine
zis, foarte spectaculoasã.
Eugenia Moldoveanu: Însã este un
rol, care mi-a fost dintre cele mai dragi,
pe care, cum spun, l-am gãsit; pe care
l-am cãutat ºi, la un moment dat, l-am
gãsit. În timp ce altele le-am cãutat
toatã cariera, le-aº mai fi cãutat, dacã
aº mai fi cântat, ca sã pot sã descopãr
ceea ce eu simþeam cã existã în acel
rol, ºi pe care încã nu-l gãsisem.

(Interviu realizat în cadrul ciclului de emisiuni Portret în miºcare,
difuzat de TVRM)

90 de ani de OPERA ROMÂNÃ



În 1921, Societatea Opera a primit fondurile necesare pentru a corespunde criteriilor
de instituþionalizare a unui teatru muzical naþional, devenind OPERA ROMÂNÃ.

Istoria spectacolului liric bucureºtean, scrie
prof. univ. dr. Grigore Constantinescu, pe site-ul
Operei Române, oglindeºte fidel evoluþia societãþii
româneºti din ultimele douã secole, integratã firesc
civilizaþiei europene. În acest sens, începuturile
muzicii profesioniste din Muntenia coincid cu
manifestãrile de spectacol muzical, reprezentaþiile
de operã deschizând publicului orizonturi
nebãnuite pe plan cultural ºi de cunoaºtere a
capodoperelor muzicii. În epocã, teritoriul
românesc este traversat de numeroase trupe strãine
care poposesc în marile oraºe, oferind spectacole
din repertoriul italian ºi german încã de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea (la Bucureºti susþin
reprezentaþii trupele conduse de Livio Cinti,
Eduard Kreibig, fraþii Fourneaux, Th. Geffrey,
prezentând opere de Adolphe Ch. Adam, Daniel
Auber, François-Adrien Boieldieu, Jacques Halévy,
Ferdinand Herold, Vincenzo Bellini).
În 1843 se inaugureazã la Bucureºti primul
teatru italian, cu opera Norma de Vincenzo
Bellini, urmatã de Lucia din Lamermoor de
Gaetano Donizetti, Il Barbiere di Siviglia
(Bãrbierul din Sevilla), La Cenerentola
(Cenuºãreasa) de Gioacchino Rossini. Trupa
Henriettei Carl aduce la Bucureºti soliºti invitaþi
de la Milano, iar pentru un timp activeazã ºi trupa
liricã sub conducerea renumiþilor Giuseppe Villa
si Giuseppe Barbieri, în timp ce elevii ªcolii
Filarmonice prezintã primul spectacol cu opera
Semiramide de Gioacchino Rossini.
Dupã 1850, în paralel cu teatrul italian,
activeazã ºi unele trupe lirice româneºti,
conduse de N. Luchian, Costache Caragiale,
Matei Millo. Chiar amintite sporadic, aceste
stagiuni lirice formeazã un public capabil sã
aprecieze titluri montate imediat dupã
premierele absolute, purtând semnãturile unor
compozitori precum Rossini, Bellini sau, dupa
1860, Verdi. Sunt condiþiile profesionale care
determinã opþiuni de carierã ºi lansarea vocilor
româneºti în lumea liricã. Se va putea vorbi deja
despre nume care cunosc mari succese în teatrele
epocii, devenind celebritãþi internaþionale

precum Eufrosina Vlasto  La Marcollini,
Cornelia Cretu-Höllösi (Budapesta), Rozalia
Bodea - Rosa de Rude (Milano, Paris, Bergamo,
Belin, Londra, Viena), continuând cu soprana
ºi prima mare profesoarã de canto Elena
Teodorini, tenorul Grigore Gabrielescu, basbaritonul Dimitrie Popovici-Bayreuth, tenorul
Giovanni Dimitrescu, sopranele Margareta
Iamandi Nuovina, Zina de Nori, artiºti extrem
de apreciaþi la Scala din Milano, Metropolitan
din New York, Opéra National de Paris, dar si
la teatrele din Sankt Petersburg, Bayreuth sau
Rio de Janeiro. Cea mai strãlucitã sopranã a
acelei pleiade poate fi consideratã Hariclea
Hartulary, pe care Saint-Saëns o denumise
Darclée. Interpretã a rolului Tosca în opera
lui Giacomo Puccini, compusã special pentru
ea, Darclée era prietenã apropiata cu Ruggero
Leoncavallo ºi adesea dublura Adelinei Patti.
Dupã 1870, în întreita sa calitate de
compozitor, pedagog ºi dirijor, George
Stephãnescu a desfãºurat, timp de câteva decenii,
o activitate atât de importantã prin complexitatea
ei încât rãmâne una dintre personalitãþile marcante
ale istoriei artei lirice româneºti din secolul al XIXlea. Pentru Stephãnescu opera trebuia sã reprezinte
o instituþie de culturalizare pusã în serviciul
progresului social. Vorbind despre adevãrata
menire a teatrului muzical, Stephãnescu sublinia:
Teatrul este ºcoala ºi distracþia poporului.
Acesta este de altfel principalul domeniu în care
se înscrie cu majuscule numele lui George
Stephãnescu, printre ctitorii vieþii muzicale
româneºti moderne, din perspectiva artei lirice.
Dupã compania liricã înfiinþatã în anul 1892
de George Stephãnescu, au urmat o seamã de
iniþiative menite a impune ideea Operei Române
(fosta denumire a Operei Naþionale Bucureºti)
în viaþa culturalã autohtonã. Lansarea trupei
lirice bucureºtene la 8 mai 1885, cu opera
Linda di Chamounix de Gaetano Donizetti,
cântatã în româneºte, a fost un eveniment
memorabil. Varietatea repertoriului reflecta
ambiþiile artistice ale sale ºi ale altor promotori.

Repertoriul cuprindea operete ºi vodeviluri ºi
cele mai iubite opere italiene ºi franceze ale unor
compozitori de maximã popularitate precum
Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti,
Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Charles
Gounod, Giacomo Puccini, Richard Wagner.
Cronicilor încurajatoare din presã li se adaugã
prezenþa numeroºilor invitaþi strãini, care plasau
pe traseul turneelor lor ºi scena bucureºteanã:
Adelina Patti, Mattia Battistini, Titto Ruffo,
Gemma Bellincioni, Luisa Tetrazzini, Leo Slezak,
Ernest van Dyck, Pauline Lucca, Yvonne de
Tréville sau dirijori ca Felix von Weingartner.
În primele decenii ale secolului al XX-lea,
Bucureºtii se puteau mândri cu o viaþã culturalã
activã în domeniul operei, printre artiºti de seamã
ai epocii remarcându-se Florica Cristoforeanu,
Elena Drãgulinescu-Stinghe, Romulus Vrabiescu,
Edgar Istratty, Enriquetta Rodrigo, George Folescu,
D. Mihãilescu-Toscani, A. Demetrescu de Silva,
George Niculescu-Basu, Mircea Lazãr, Jean
Athanasiu, Vasile Rabega, Elena Roman, Alexandra
Ferraru, Grigore Maggiari, Nectara de Flondor.
Majoritatea celor citaþi sunt artiºti care vor construi
în continuare stagiunile lirice naþionale. Treptat,
valoarea doveditã de asemenea cântãreþi, reuniþi
pentru spectacole în variate formule de moment, a
impus necesitatea susþinerii înfiinþãrii unui teatru
de operã de stat. Ministrul Artelor ºi Cultelor, poetul
Octavian Goga, el însuºi soþul unei voci celebre în
epocã, soprana Veturia Goga, supranumitã
Privighetoarea Ardealului, s-a implicat în
soluþionarea problemelor de definitivare a statutului
Operei, care fiinþa provizoriu sub forma Societãþii
Lirice Române Opera, condusã de Ion Nonna
Otescu, sub patronajul M.S. Regina Maria.
În 1921, Societatea Opera a primit fondurile
necesare pentru a corespunde criteriilor de
instituþionalizare a unui teatru muzical naþional,
devenind OPERA ROMÂNÃ. Spectacolul
inaugural a fost un eveniment remarcabil, premiera
operei Lohengrin de Richard Wagner, montat
de regizorul Adalbert Markowski, având la pupitrul
ansamblului pe George Enescu. Generaþie dupã

generaþie, ºcoala româneascã de canto a dezvãluit
valori remarcabile, a cãror evoluþie ilustreazã
deceniile ce au urmat. Existã în fapt o preluare de
ºtafetã ce asigurã unitatea istoricã a artiºtilor
aparþinând primei scene lirice româneºti. Dirijori
de renume precum Umberto Pessione, Egizio
Massini, Jean Bobescu, Ionel Perlea, George
Georgescu, Alfred Alessandrescu, Constantin
Silvestri, Cornel Trãilescu, Constantin Bugeanu,
Mihai Brediceanu, Carol Litvin, Paul Popescu ºi,
mai recent, Adrian Morar, Iurie Florea, Vlad
Conta, maeºtrii de cor Gheorghe Kulibin, Stelian
Olariu; regizori: Constantin Pavel, Panait
Cotescu, Jean Rânzescu, George Teodorescu, Hero
Lupescu. În ceea ce priveºte cântãreþii, la cei deja
amintiþi se adaugã Emilia Alessandrescu, Mihail
Nasta, Romulus Vrãbiescu, Grigore Teodorescu,
Elena Ivony, Aurel Costescu-Duca, Cecilia NastaCerchez, Maria Cojocãreanu ºi Margareta Metaxa,
toþi contribuind la reputaþia internaþionalã a
teatrului.
În aceeaºi perioadã, artiºti de marcã din
întreaga lume au cântat pe scena operei, în timp
ce alþi cântãreþi români îºi fãceau cunoscutã
valoarea în cariere internaþionale: Traian
Grozãvescu, Florica Cristoforeanu, Maria
Cebotari, Viorica Ursuleac, Dimitrie Onofrei,
Stella Roman, Petre Munteanu. În dinamica
generaþiilor, au urmat mulþi alþi artiºti de faimã,
capabili a convinge publicul de fascinanta lume
a spectacolelor lirice. Printre cei ce ilustreazã

Valeriu Râpeanu: Ne referim
mereu la emisiunea de la postul de
radio
România
Muzical.
Dumneavoastrã vorbeaþi cã aþi
ajuns sã îmbrãþiºaþi Richard Strauss,
Wagner... Pânã unde aþi mers, în
ceea ce priveºte muzica modernã?
Eugenia Moldoveanu: Am sã vã
spun, dar aº vrea sã închei acest
capitol al Scalei, spunând cã, dupã
Evgheni Oneghin, am continuat sã
cânt ºi am fãcut o premierã la Scala
cu Nunta lui Figaro, de Mozart, sub
conducerea lui Riccardo Muti. A fost
experienþa mea de vârf, chinul
carierei mele, trebuie sã vã spun cã
o lunã de zile am repetat numai
recitative, cã am fãcut trei repetiþii
generale cu lucrarea în întregime;
Riccardo Muti a fost mai mult decât
un tiran, la repetiþiile mele, ºi, la
premierã, a fost ceea ce se cheamã,
Dumnezeul meu. Nimeni nu m-a
acompaniat, sã spunem, nimeni nu
m-a urmãrit, nimeni n-a creat
minunea muzicii lui Mozart ca
Riccardo Muti, în Nunta lui Figaro,
în seara respectivã. M-aþi întrebat
unde am ajuns cu muzica, cu ceea
ce s-a scris modern în muzicã? Vã
spun adevãrul, am cântat tot
repertoriul, în primul rând, vocalsimfonic; am cântat repertoriul de
lied universal ºi cam tot ce s-a scris...
Valeriu Râpeanu: Asta am uitat sã
spunem la început, prezenþa dumneavoastrã în repertoriul vocal-simfonic.
Eugenia Moldoveanu: ...continui,
ºi cam tot ce s-a scris în muzica
româneascã, ºi ca lied, ºi ca operã.
Iar în privinþa repertoriului meu, se
cheamã cã am fost o artistã care a
avut stilul ºi pregãtirea ºi ºcoala
necesarã în Mozart, chiar
performant, pentru cã am debutat,
ºi la Viena, tot în Dona Anna din
Don Giovanni, am cântat Verdi, am
cântat Puccini, am cântat Wagner;
n-am cântat opere întregi, n-am
ajuns, probabil, cã dacã aº mai fi
cântat, ar fi fost dorinþa mea
supremã sã cânt Tristan ºi Isolda,
iubesc foarte Tannhäuser, o iubesc
foarte mult pe Elsa din Lohengrin,
dar, dacã mã întrebaþi ce aº fi dorit,
la ce aº fi visat, v-aº rãspunde cã aº
fi dorit sã cânt Tristan... ºi aº fi dorit
sã cânt Tosca. Acest lucru nu s-a
mai întâmplat, pentru cã m-am
retras, sã spunem, destul de tânãrã,
din cariera muzicalã, nu pentru cã
aº fi avut motive ce þin de meserie,
motive care þin de voce, ci pentru
cã am fost cu adevãrat bolnavã.
Valeriu Râpeanu: Sunteþi pentru
spectacolul total, în sensul unei
colaborãri între solist, ansamblu,
dirijor, regizor ºi scenograf?
Eugenia Moldoveanu: Eu cred cã
astãzi existã tot mai mult, tot mai
des, un spectacol de operã, care este
un spectacol de echipã. Din fericire
pentru mine, am înþeles destul de
devreme, cã una singurã, unul singur,
chiar dacã este un mare artist, nu
poate crea acel spectacol pe care
plecând acasã sã nu-l uiþi. Sigur,
din fericire, eu am avut norocul, spun
eu, de a cânta mereu, sau aproape
mereu, cu mari artiºti, cu mari
interpreþi, cu mari dirijori º.a.m.d.
Cine crede - ºi dacã mai crede, asta,
din fericire, se întâmplã tot mai
puþin, tot mai rar - cã poþi sã fii acea
artistã care sã arãþi oricum, sã te porþi
cãlcând pe pantoful partenerului, sã
te aplaude lumea numai pe tine,
neînþelegând sau nepricepând ce
vrea regizorul, ce vrea dirijorul de
la tine, se înºalã. Chiar dacã se poate
întâmpla sã ai, astãzi, succes, astãzi
ºi mâine, sigur, poimâine, vei fi
eliminatã ca un corp strãin.
Spectacolul de operã este un tot...

a doua jumãtate a secolului al XX-lea se pot
aminti Petre ªtefãnescu-Goangã, Evantia
Costinescu, Maria Snejina, Nicu Apostolescu,
Dora Massini, Ioana Nicola, Valentina Creþoiu,
ªerban Tassian, Dinu Bãdescu, Nicolae
Secãreanu, Arta Florescu, Lucia Bercescu.
Dupã 1950, Opera a primit, în sfârºit, un
sediu, menit a-l înlocui pe cel al Teatrului
Naþional, distrus de bombardamentele asupra
Capitalei din timpul rãzboiului. Se ofereau astfel
condiþii sporite pentru a realiza producþii lirice
ºi coregrafice de primã importanþã. Inaugurarea
noii clãdiri a fost marcatã de premiera, la 9
ianuarie 1954, cu Dama de picã de Piotr Ilici
Ceaikovski, spectacol urmat ºi de premiera
baletului Coppélia de Léo Delibes (10
ianuarie 1954), într-o producþie semnatã de
maestrul coregraf Anton Romanowski. Fireºte,
a urmat o perioadã de mare expansiune artisticã,
în repertoriu fiind cuprinse ºi creaþii româneºti
de certã valoare. Neîndoios, statutul teatrului
liric se impunea în actualitate, artiºtii operei
participând la evenimentele culturale naþionale.
Dincolo de condiþiile istorice ale
momentului, interpreþii români continuã sã fie
binecunoscuþi peste hotare, mulþi dintre ei fiind
deþinãtorii unor importante premii la
concursurile internaþionale de canto de la
Toulouse, Geneva, sHerzogenbosch, Montreal,
Sofia, Rio de Janeiro, Moscova, Leipzig,
München, Salzburg, Barcelona, Busseto etc.

Astfel, depãºind condiþiile anterioare de
promovare, Teatrul de Operã ºi Balet (denumire
provizorie a operei bucureºtene, dupã modelul
sovietic) s-a impus ca o scenã extrem de
apreciatã pe plan internaþional, efectuând
importante turnee la Paris, Moscova, Atena.
Un mare eveniment al istoriei moderne este
reprezentat de montarea capodoperei enesciene
Oedipe în cadrul primei ediþii a Festivalului
Internaþional George Enescu (1958). Aveau sã
se afirme pe scenele cele mai mari ale lumii artiºti
ca Elena Cernei, Magda Ianculescu, Ion Buzea,
Viorica Cortez, Ileana Cotrubaº, Octav
Enigãrescu, Arta Florescu, Nicolae Herlea, Dan
Iordãchescu, Marina Krilovici, Iolanda
Mãrculescu, Victoria Bezetti, Valentin Teodorian,
Cornel Stavru, Octavian Naghiu, Teodora Lucaciu,
David Ohanesian, Zenaida Pally, Iulia
Buciuceanu, Lella Cincu, Ion Piso, Ladislau
Konya, Maria Slãtinaru Nistor, Ludovic Spiess,
Eugenia Moldoveanu, Eduard Tumagian,
Constantin Gabor, Vasile Martinoiu, Silvia Voinea.
Începând din perioada de dupã 1990, problemele
politice au fost în mare parte înlocuite de cele de
management. S-a continuat reluarea unor titluri în
montãri noi, iar echipa de interpreþi a fost în continuare
completatã cu voci tinere, în pleiada cântãreþilor de
frunte din acea perioadã remarcându-se Felicia Filip,
Mariana Colpoº, Roxana Briban, Sorina Munteanu,
Ecaterina Þuþu, Oana Andra, Ionel Voineag, Sever
Barnea, Iulia Isaev, Marius Brenciu, Robert Nagy,
Mihaela Stanciu, ªtefan Ignat, Iordache Basalic,
precum ºi interpreþi a cãror carierã se desfãºoarã peste
hotare, ca Ruxandra Donose, Elena Moºuc, Adina
Niþescu, Ruxandra Urdãreanu, Alexandru Agache.
Impactul asupra publicului este consolidat de seria
artiºtilor care au asigurat spectaculozitatea ºi efectul
viziunilor regizorale, scenografii Paula Brâncoveanu,
Elisabeta Benedek, Roland Laub, Viorica Petrovici,
Adriana Urmuzescu, Cãtãlin Ionescu Arbore.
Iniþiativa
deschiderii
Studioului
Experimental de Operã ºi Balet Ludovic
Spiess, condus iniþial de tânãrul dirijor Tiberiu
Soare, participarea la proiectul intereuropean
promovat de Central & Eastern European
Musiktheater (CEE), Concursul Internaþional de
Canto Maeºtrii Artei Lirice, colaborarea cu
Accademia La Scala în cadrul proiectului
studiOpera se aflã printre argumentele cele mai
convingãtoare ale ritmului actualitãþii ºi
mentalitãþii de modernitate afirmate în istoria
de douã secole a teatrului liric bucureºtean.

