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TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE ESTE DE 80 LEI
FACULTÃÞI/PROGRAME DE STUDII
PROGRAME DE MASTERAT
UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
FACULTATEA DE LITERE, Bucureºti  Limbã ºi literaturã. Limbã

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

Taxele de ºcolarizare  în lei  pot fi achitate în trei rate

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

Învãþãmântul superior din Europa
nu funcþioneazã suficient de bine

 Comisia Europeanã a stabilit mãsuri suplimentare
În ultimii ani, numãrul ºi diversitatea instituþiilor de
învãþãmânt superior, precum ºi numãrul de studenþi, au crescut
substanþial. Dar adesea finanþarea, structurile de guvernanþã
ºi programele ºcolare nu au reuºit sã þinã pasul. Învãþãmântul
superior nu funcþioneazã suficient de bine pentru a asigura
Europei suficiente persoane cu competenþe adecvate pentru
a crea locuri de muncã ºi creºtere economicã. Comisia
Europeanã a prezentat marþi, 20 septembrie 2011, o strategie
de reformã pentru sporirea numãrului de absolvenþi,
îmbunãtãþirea calitãþii activitãþii de predare. Strategia
identificã domeniile prioritare în care þãrile UE trebuie sã
facã mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educaþie
ºi stabileºte modalitatea în care Uniunea Europeanã poate sã
le sprijine politicile de modernizare. Iniþiativele la nivelul
UE vor include un clasament universitar multidimensional,
care va informa mai bine studenþii cu privire la cursurile care
sunt cele mai bune pentru ei ºi un sistem de tip Erasmus de
garantare a împrumuturilor pentru studenþii la master care
urmeazã o diplomã completã în strãinãtate. Vorbind la
lansarea strategiei, comisarul european pentru educaþie,
culturã, multilingvism ºi tineret, Androulla Vassiliou, a
declarat: Învãþãmântul superior reprezintã un motor puternic
al creºterii economice ºi deschide cãi cãtre un nivel de trai
mai bun ºi ºanse pentru oameni. De asemenea, este cea mai
bunã asigurare împotriva ºomajului. Cu toate acestea, prea
mulþi absolvenþi gãsesc cu greu locuri de muncã de calitate.
Trebuie sã reformãm învãþãmântul superior  ºi formarea
profesionalã  astfel încât sã ne dotãm tinerii cu competenþele
de care au nevoie pentru a-ºi valorifica potenþialul în materie
de dezvoltare ºi de capacitate de inserþie profesionalã.
Domeniile prioritare în care sunt necesare reforme
suplimentare includ:  Creºterea numãrului de absolvenþi,
prin atragerea unei secþiuni transversale mai largi a societãþii
în învãþãmântul superior ºi reducerea numãrului celor care
abandoneazã fãrã sã îºi încheie cursurile  Îmbunãtãþirea
calitãþii ºi relevanþei învãþãmântului superior, astfel încât
programa sã satisfacã necesitãþile individuale, ale pieþei
forþei de muncã ºi ale carierelor viitorului, stimularea ºi
recompensarea excelenþei în materie de predare ºi cercetare
 Asigurarea mai multor posibilitãþi pentru studenþi de a
dobândi competenþe suplimentare prin studiu sau formare
în strãinãtate ºi încurajarea cooperãrii transfrontaliere pentru
stimularea performanþelor învãþãmântului superior 
Formarea mai multor cercetãtori pentru a pregãti terenul
pentru industriile de mâine. Consolidarea legãturilor între
educaþie, cercetare ºi întreprinderi pentru a promova
excelenþa ºi inovarea  Asigurarea unei finanþãri eficiente 
prin eliberarea constrângerilor de guvernanþã exercitate
asupra învãþãmântului superior ºi prin investirea în educaþie
de calitate pentru a rãspunde nevoilor pieþei. (EurActiv.ro)

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Licenþã



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





Masterat







Cerere tip de înscriere la admitere
Diploma de licenþã, în original, sau adeverinþã de
promovare a examenului de licenþã (pentru promoþia 2011)
Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
Curriculum vitae
Certificat de naºtere, copie legalizatã
Certificat de cãsãtorie (dupã caz), copie legalizatã
Copie xerox a Cãrþii de Identitate
Adeverinþã medicalã
3 fotografii tip C.I.

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

SEDIUL CENTRAL:

str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti,
telefon: 021.455.10.00;
e-mail: info@spiruharet.ro;
www.spiruharet.ro
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti

 prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM
Noþiunea de management este, în practicã, folositã, cu mai multe
înþelesuri determinate de domeniu, context, ierarhizarea
organizaþionalã, astfel: ºtiinþã/artã, proces (sistem de acþiuni logice,
coerente ºi sistematice întreprinse pentru realizarea unui obiectiv sau
unor obiective), categorie de profesioniºti (management de vârf sau de
top, management mediu, management operaþional), disciplinã de
studiu, domeniu de cercetare, ansamblu de norme ºi proceduri destinate
administrãrii unei organizaþii. În managementul proiectelor, se folosesc
toate înþelesurile noþiunii de management. Managementul proiectelor
reprezintã o ramurã specializatã a managementului iniþiatã în anii 1950
pentru coordonarea ºi controlul activitãþilor din ce în ce mai complexe
din industrie. Apariþia ºi dezvoltarea managementului proiectelor au
fost determinate în special de iniþierea ºi derularea programelor spaþiale
ale N.A.S.A., de concurenþa între statele dezvoltate pentru supremaþie
în domeniul militar, de cerinþa clienþilor mediului socio-economic
conform cãreia proiectele lor trebuie sã fie executate în timpul cel
mai scurt cu recuperarea cât mai rapidã a investiþiilor.

Student: Care sunt tendinþele în abordarea problematicii
generale a managementului proiectelor?
Profesor: În abordarea problema- funcþionarea echipelor de lucru

ticii generale a managementului
proiectelor se au în vedere urmãtoarele
tendinþe: a) Organizaþiile tind spre
globalizarea activitãþilor lor, aspect ce
conduce la intensificarea influenþelor
din mediul extern ºi la o trecere de la
planificarea tradiþionalã ºi sistemele
CPM (Computerized Project Management) la sisteme orientate pe proces,
fundamentate pe comunicarea ºi lucrul
în echipã. b) Creºterea acceleratã a
volumului de informaþii ºi a
cunoºtinþelor. Puternicele facilitãþi
oferite de comunicarea prin Internet
au inspirat crearea unor instrumente
software integrate în sistemul
informatic organizaþional care asigurã

virtuale (ceea ce înseamnã cã membrii
echipei de lucru se pot gãsi în locaþii
geografice diferite ºi pot lucra ca ºi cum
s-ar gãsi în acelaºi loc). c) Creºterea
cererii pentru bunuri ºi servicii tot mai
complexe ºi mai puternic personalizate.d) Creºterea competiþiei pe piaþã.
Complexitatea crescândã a problemelor de rezolvat cu ajutorul
managementului proiectelor, precum ºi
creºterea numãrului organizaþiilor
orientate pe proiecte au contribuit la
profesionalizarea ºi diversificarea
problematicii managementului proiectelor. În 1969 s-a înfiinþat Institutul pentru
Managementul Proiectelor, PMI (Project
Management Institute), care a cuprins în
anii 90 peste 10.000 de membri.

PROBLEMATICA GENERALÃ
A MANAGEMENTULUI PROIECTELOR
Student: Dar analiza mediului proiectului?
Profesor: Analiza mediului

proiectului (Project Environment
Analysis) se referã la evaluarea
interdependenþelor dintre proiect ºi
elementele semnificative ce aparþin
mediului proiectului. Scopul acestei
analize este determinarea acelor
interdependenþe ce pot conduce la
realizarea unor sinergii ce sprijinã
activitãþile ce definesc succesul
proiectului. Mediul proiectului se mai
numeºte ºi contextul proiectului
(project context) ºi conþine factori de
influenþã precum standardele,
problemele de rezolvat, forþele ºi
tendinþele, cu impact asupra conceperii
ºi desfãºurãrii proiectului. Dintre
factorii externi ce pot influenþa
proiectul se menþioneazã aspectele
ecologice, geo-fizice, psihologice,
sociale, politice, culturale, economice,
financiare, contractuale, legale,
tehnologice, organizaþionale ºi estetice.

Student: Cum este definit
proprietarul proiectului?
Profesor: Proprietarul proiectului (project owner), denumit uneori ºi
client sau beneficiar al proiectului,
este o organizaþie responsabilã cu stabilirea obiectivelor proiectului,
asigurarea bugetului proiectului ºi cu
planificarea ºi implementarea proiectului (când este cazul).

Definirea unui proiect ca ansamblu de activitãþi

Student: Care este definiþia proiectului?
Student: Dar, din perspectiva
Profesor: Proiectul reprezintã un ansamblu de eforturi temporare depuse managerialã, care sunt
pentru a crea un produs sau de a asigura un serviciu. Aceasta este definiþia caracteristicile proiectului?
PMBOK  Project Management Body of Knowledge Guide, adicã Ghid
Profesor: Din perspectiva

pentru corpul cunoºtinþelor de managementul proiectelor. Modelul
triunghiular al unui proiect (Barnel, Deliotte, Haskins & Sells) pune în
evidenþã interdependenþa dintre cele trei elemente de bazã ale unui proiect:
obiectiv, costuri ºi timp. Dintr-o altã perspectivã, proiectul este un ansamblu
de activitãþi încadrate în timp printr-un început (Begin) ºi un sfârºit (End),
cãrora li se alocã resurse limitate prin care se urmãreºte îndeplinirea
obiectivului prestabilit Momentul iniþial (begin) este considerat momentul
în care se ia decizia de a se trece la conceperea unui proiect, iar momentul
final (end) este cel în care se încheie ultima activitate prevãzutã în proiect.
Obiectivul unui proiect semnificã ceea ce trebuie obþinut pentru succesul
proiectului ºi se exprimã prin valorile planificate pentru rezultatele aºteptate.
Obiectivul proiectului se referã la toate aspectele importante ale proiectului
(resursele financiare, tehnice, umane, informaþionale, organizaþionale, de
timp ºi de calitate, precum ºi de siguranþã ºi logistice).

Student: Cum înþelegem
Student: În România existã sintagma resurse limitate din
standarde de management al definiþia proiectului?
Profesor: Sintagma resurse
Student: La ce ne referim când vorbim despre domeniile proiectelor?
Profesor: Cu indicativul SR limitate din definiþia proiectului se
tradiþionale în managementul proiectelor?
Asociaþia
de referã la restricþiile impuse asupra
Profesor: Domeniile PMBOK, apreciate ca tradiþionale în managementul 13465:2002,
proiectelor, sunt: managementul scopului, managementul timpului, managementul
resurselor, managementul costurilor, managementul riscurilor, managementul
calitãþii, managementul comunicãrii ºi managementul achiziþiilor. Potrivit aceleiaºi
surse, alte activitãþi generice pentru managementul proiectelor sunt considerate
urmãtoarele: managementul proiectelor generice, administrare, metrici, planificare
ºi urmãrire (monitorizare), metodologia ºi procesele specifice proiectelor,
managementul programelor ºi biroul proiectului, revizuirea proiectului etc.

Student: Ne explicaþi ce reprezintã abordarea orientatã pe proiecte?
Profesor: Abordarea orientatã pe bazat exclusiv pe iniþiative individuale

proiecte (Project-Oriented Approach)
reprezintã aplicarea metodelor,
instrumentelor ºi tehnicilor de managementul proiectelor în procesele de
afaceri. Evoluþia unei organizaþii
economice, de la începuturile sale cãtre
organizaþia orientatã pe proiecte
(Project-Oriented Organization),
poate fi prezentatã pe baza unui model
în trei faze (Buºe, 2008): 1) utilizarea
ad-hoc, 2) aplicarea reglementatã ºi
3) organizaþia orientatã pe proiecte.
Utilizarea ad-hoc, ca fazã incipientã de
cristalizare a principiilor ºi tehnicilor
din managementul proiectelor, s-a

pentru proiecte ca caracter special.
Atenþia a fost concentratã, în principal,
pe programarea calendaristicã ºi
controlul proiectului cu instrumente de
divizare a activitãþilor proiectului.
Reuºita proiectelor gestionate în acest
mod a fost slabã, astfel încât, dupã o
perioadã de timp, organizaþia a
conºtientizat cã este necesarã o aplicare
reglementatã a managementului
proiectelor, ce presupune: instruirea
tuturor participanþilor, implicarea în
managementul proiectelor a tuturor
nivelurilor de management, asigurarea
ºi controlul calitãþii.

Student: Monitorizarea unui
Student: Dar atribuirea unui
proiect?
proiect?
Profesor: Monitorizarea unui
Profesor: Atribuirea unui proiect

(Project Assignment) se referã la
însãrcinarea de realizare a proiectului
transmisã, oral sau în scris, de cãtre
proprietarul proiectului cãtre managerul
de proiect ºi echipa de lucru la proiect.
Carta proiectului (Project Charter) este
un document, utilizat de managementul
executiv al organizaþiei din care face parte
echipa de lucru la proiect, în scopul
conferirii autoritãþii necesare alocãrii
resurselor organizaþionale la activitãþile
din cadrul proiectului.

proiect (Project Monitoring) reprezintã
urmãrirea, observarea, mãsurarea ºi
verificarea sistematicã (pe baza unui
ritm prestabilit, continuã sau periodicã)
a modului de realizare a unui proiect.
Monitorizarea este o funcþie a
managementului proiectului. Monitorizarea evoluþiei proiectului semnificã
procesul de comparare a stãrii curente
a proiectului cu ceea ce prevede planul
proiectului, cu scopul de a se identifica
ºi semnaliza eventualele diferenþe.

Student: Ce înseamnã evaluarea unui proiect?
Profesor: Evaluarea unui proiect (evaluarea ex-post) este datã de aprecierea

impactului pe care proiectul îl are asupra mediului, prin evidenþierea de fapte,
concluzii, recomandãri ºi învãþãminte (best practices). Evaluarea reprezintã o
funcþie, de regulã, exterioarã organizaþiei din care face parte echipa de lucru la
proiect ºi nu trebuie confundatã cu evaluarea propunerilor de proiecte (care are
un alt sens). Monitorizarea ºi evaluarea ex-post nu se suprapun în timp ºi spaþiu.

Student: Care este obiectivul Auditului unui proiect?
Profesor: Auditul unui proiect are ca obiectiv stabilirea nivelului de

conformitate al managementului proiectului cu ansamblul prestabilit de
legi, norme ºi proceduri specifice. Auditul unui proiect reprezintã un proces
sistematic, documentat ºi independent, desfãºurat de auditor în scopul
obþinerii de informaþii generale ºi particulare, de înregistrãri ºi declaraþii,
ce sunt ulterior evaluate cu obiectivitate într-un raport de audit ce scoate
în evidenþã gradul de îndeplinire a criteriilor de audit. Raportul de audit
reprezintã opinia auditorului ºi poate fi luat în considerare sau nu de cãtre
managementul executiv sau de cãtre managerul de proiect.

Student: La ce se referã Controlul proiectului?
Profesor: Controlul proiectului (project control) se referã la procesele de

mãsurare a caracteristicilor de performanþã actuale ale proiectului, de comparare
a acestora cu caracteristicile de performanþã planificate ale proiectului, precum ºi
de luare a mãsurilor de corectare a neajunsurilor rezultate în urma controlului.
Mãsurile de corectare rezultate în urma controlului proiectului sunt obligatorii,
spre deosebire de raportul de audit, care are caracter consultativ.

Standardizare din România a adoptat
primul standard român de
managementul proiectelor, standard
denumit Cerinþe pentru certificarea
personalului în managementul
proiectelor ºi programelor. Elaborarea
acestui standard a fost iniþiatã de
Asociaþia Project Management
România (APM România) ºi s-a bazat
pe standardul Asociaþiei Internaþionale
pentru Managementul Proiectelor 
IPMA (International Project
Management Association), standard
denumit Liniile directoare de
competenþã internaþionalã  ICB
(International Competence Baseline).
APM România (asociaþie înfiinþatã în
anul 2000 ºi afiliatã din 2002 la IPMA)
a realizat ºi publicat glosarul cu
aproape 700 de termeni de specialitate
specifici managementului proiectelor,
termeni prezentaþi în limba românã în
corespondenþã directã cu termenii
similari din limba englezã. Oricum,
persoanele interesate în obþinerea unor
certificãri
internaþionale
în
managementul proiectelor (PM)  în
principal sub egida PMI ºi IPMA 
trebuie sã studieze ºi sã susþinã
examenele folosind metodologia,
standardele, termenii, noþiunile,
abrevierile ºi acronimele din limba
englezã. Acad. Mugur Isãrescu arãta
în prefaþa unei cãrþi (Buºe, 2008) cã
managementul proiectelor este ºi artã,
ºi ºtiinþã, ºi profesie. Dacã un proiect
este întocmit în conformitate cu toate
procedurile în vigoare ºi este
performant, el poate fi finanþat inclusiv
prin creditare bancarã. La prima
vedere, un proiect poate fi performant,
dacã este întocmit cu profesionalism,
dacã este pe înþelesul tuturor, dacã este
realist  cu obiective realizabile, este
util ºi este realizabil în condiþii de
eficienþã economicã. Managementul
proiectelor este o ºtiinþã, deoarece are
propriul domeniu de cercetare ºi
dispune de modele, metode, tehnici ºi
instrumente de lucru proprii.
Managementul proiectelor este o
profesie  este profesia managerului de
proiect. Managerul de proiect
reprezintã persoana fizicã responsabilã
cu succesul sau insuccesul realizãrii
unui proiect. Managerul de proiect
trebuie sã fie, de regulã, specialist pe
domeniul fundamental în care se
încadreazã cunoºtinþele specifice
proiectului. Se apreciazã cã, pentru
managerul de proiect, 90% din
activitate reprezintã comunicare ºi doar
10% reprezintã cunoaºterea din
domeniul proiectului. Managementul
proiectelor este o artã ca ºi
managementul general, deoarece
presupune intuiþie, talent, imaginaþie ºi
experienþã.

celor trei elemente din modelul
triunghiular al unui proiect: timpul
(resurse de timp); costul (resurse
materiale, financiare, umane); obiectivul final (descris prin specificaþii, pentru
obiectivul produsului sau serviciului;
descris prin activitãþi ºi faze pentru
obiectivul proiectului).

Student: Care sunt
deosebirile dintre cele douã
definiþii ale proiectului?
Profesor: Prima definiþie are

caracter restrictiv în sensul cã prin
proiect se înþelege doar crearea
unui produs sau asigurarea unui
serviciu nou, iar cea de-a doua
definiþie are un caracter mai
general, ceea ce înseamnã cã se
poate denumi proiect orice
ansamblu de activitãþi care
îndeplinesc cerinþele impuse prin
aceastã definiþie.

managerialã, caracteristicile generale
ale proiectului sunt urmãtoarele:
 scop definit  caracter realist
 localizare bine delimitatã în spaþiu
ºi timp  caracter complex
 caracter colectiv  caracter unic
 caracter cuantificabil  caracter
multistadial.
Fiecare proiect conþine culturã,
structurã, sisteme ºi procese.
Structura, sistemele ºi procesele sunt
definibile ºi pot fi descrise.
Mai puþin întâlnite ºi de cele mai
multe ori greu de descris ºi
cuantificat, dar la fel de importante,
sunt caracteristicile culturale ale
fiecãrui proiect. Planificarea ºi
realizarea activitãþilor necesare pentru
atingerea obiectivelor proiectului
presupun utilizarea tehnicilor ºi
instrumentelor specifice managementului proiectelor.

Student: Existã un singur tip
de proiecte?
Profesor: Existã mai multe

tipuri de proiecte. Dupã amploare,

Student: Existã ºi alte definiþii ale proiectului?
proiectele pot fi organizaþionale,
Profesor: Alte definiþii pentru proiect, ce corespund, în mare parte, cu cele locale (localitate, judeþ, grup de

douã definiþii de mai sus, sunt urmãtoarele:  Alocarea resurselor în vederea
atingerii unor obiective specifice urmãrind o abordare planificatã ºi organizatã
(Lientz&Rea, 1998)  Un complex de activitãþi specifice noi, programate în
conformitate cu un plan de activitãþi în scopul realizãrii unuia sau mai multor
obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice
ºi financiare identificate ca atare la momentul elaborãrii propunerii de proiect
 O investiþie de resurse pe o perioadã determinatã, având ca scop realizarea
unui obiectiv sau unui set de obiective precise  Un efort unic întreprins cu
scopul de a produce ceva (un set de livrabile) în anumite constrângeri de timp,
buget, resurse ºi calitate  O idee de îmbunãtãþire a unei stãri de lucruri 
Demersul în care resursele umane, materiale, financiare ºi informaþionale sunt
organizate într-un mod specific pentru realizarea unei lucrãri dintr-un domeniu
de activitate, cu specificaþii date, cu restricþii de cost ºi timp, urmând un ciclu de
viaþã standard pentru a realiza schimbãri benefice definite prin obiective
cantitative ºi calitative (SR 13465:2002)  Organizaþie temporarã, creatã ºi
organizatã într-un mod nou pentru a executa procese de care depinde realizarea
unor obiective cantitative ºi calitative, prin controlul ºi coordonarea resurselor
umane, tehnice, logistice ºi financiare, cu restricþii de cost ºi timp, urmând un
ciclul de viaþã standard (A.P.M.România-Glosar-Managementul proiectelor).
Project Management Institute (PMI) defineºte proiectul ca fiind  un efort
temporar realizat pentru a obþine un produs, un serviciu sau un rezultat unic.

Student: Proiectul este sinonim cu planul de afaceri?
Profesor: Proiectul nu este sinonim nici cu planul de afaceri (care trebuie

sã evidenþieze situaþia economico-financiarã unei organizaþii ºi a mediului sãu
economic ºi concurenþial la un moment dat), dar nici cu studiul de fezabilitate
(care trebuie, punã în evidenþã necesitatea ºi avantajele implementãrii ideii unui
proiect). La modul generic, orice sarcinã (task), care poate fi definitã în termeni
de obiective, resurse, activitãþi ºi rezultate, poate constitui un proiect.

judeþe), regional, naþional, internaþional.
Dupã domeniul obiectivului ºi
activitãþilor proiectului, se
deosebesc proiecte ºtiinþifice (de
cercetare ºtiinþificã), proiecte
industriale, proiecte comerciale,
proiecte educaþionale, proiecte
ecologice, proiecte culturale,
proiecte de management etc.
Dupã proces, proiectele pot fi
rezultat al procesului de concepþie
(cercetare-dezvoltare-proiectare)
sau pot fi rezultat al procesului de
implementare a concepþiei (punerea
în practicã a proiectului).
Dupã profit, proiectele pot fi
generatoare de profit (dezvoltã
produse sau tehnologii noi, creeazã
sau dezvoltã o afacere) sau nonprofit (sociale, educaþionale,
culturale etc.).
Dupã finanþare, proiectele pot fi
cu finanþare integralã de la un
finanþator sau cu cofinanþare.

Student: Se poate pune
semnul egal între proiect ºi
Student: Prin prisma definiþiilor proiectului, care ar fi organizaþie economicã?
Profesor: Din punct de vedere
elementele lui caracteristice?
Profesor: Din perspectiva definiþiilor date mai sus, elementele conceptual, existã o diferenþã clarã

caracteristice ale unui proiect sunt:  are un început ºi un sfârºit bine
definite  implicã un numãr de activitãþi, evenimente ºi sarcini  utilizeazã
un ansamblu de resurse  are un anumit grad de autonomie faþã de
activitãþile curente ale organizaþiei economice  are ca scop o schimbare
perceputã ca durabilã de iniþiatorii acestui proiect.

Student: Doar acestea sunt elementele caracteristice?
Profesor: Din aceeaºi perspectivã, un proiect mai poate fi caracterizat

prin:  Scop. Proiectul este un ansamblu de activitãþi cu obiective clare ºi
precise; proiectul este, de regulã, complex ºi poate fi divizat în sarcini care
necesitã coordonare ºi control la termenele stabilite prin plan, necesitã
succesiunea îndeplinirii sarcinilor, costurilor ºi performanþelor.  Ciclu de viaþã
(Project Life Cycle). Proiectele trec printr-o etapã de iniþiere (de regulã, aceasta
este o etapã lentã), apoi parcurg o etapã de creºtere rapidã, ating apogeul,
încep declinul ºi, în final, se terminã (SR 13465:2002). Nu trebuie confundat
ciclul de viaþã al proiectului cu ciclul de viaþã al produsului sau serviciului ce
constituie obiectivul proiectului.  Interdependenþã. Proiectul interacþioneazã
cu activitãþile curente ale organizaþiei economice ºi, adesea, cu alte proiecte.
 Unicitate. Fiecare proiect cuprinde elemente care îl desemneazã ca unic. 
Conflict. Realizarea unui proiect presupune utilizarea unor resurse umane,
materiale, financiare ºi informaþionale folosite deja, în cadrul organizaþiei, la
alte activitãþi ºi proiecte; foarte adesea, proiectul concureazã proiecte sau
activitãþi similare propuse sau derulate de alte organizaþii economice.

între noþiunile de proiect ºi
organizaþie economicã: proiectul
reprezintã un proces, iar organizaþia
economicã reprezintã o structurã.
Proiectul se desfãºoarã pe o duratã
prestabilitã, iar organizaþia economicã are o duratã nedeterminatã.
Performanþele organizaþiei economice sunt urmãrite ºi evaluate pe
întreaga duratã de funcþionare, în timp
ce succesul unui proiect este evaluat
dupã terminare.
Organizaþia economicã este
gazda proiectului. Se recomandã
evitarea suprapunerii activitãþii de
manager de proiect cu aceea de
manager (conducãtor) de organizaþie
economicã, deoarece experienþa
practicã demonstreazã cã apar efecte
negative atât în managementul de
proiect, cât ºi în managementul
(strategic) organizaþional.

Unde ne sunt absolvenþii?

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
 prezentã la cea de-a 23 a aniversare a Magna Charta Universitatum

Cu Sãptãmâna de vreme
a încântat întreaga Europã

ÎNVÃÞÃMÂNTUL
SUPERIOR CONTEMPORAN:
EVALUÃRI ªI PERSPECTIVE

NORA DINCÃ  Planeta nu e a noastrã.
Am împrumutat-o de la copiii copiilor noºtri

Libertatea academicã ºi autonomia instituþionalã în contextul
Acreditãrii, Asigurãrii Calitãþii ºi al Clasificãrilor.

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Emisiunea Sãptãmâna de vreme de la
Realitatea TV a primit de la Societatea
Europeanã de Meteorologie trofeul de
excelenþã pentru comunicare în anul 2008.
Nora Dincã s-a alãturat acum un timp acestei
emisiuni ºi ne explicã de ce Europa crede cã
vremea se vede bine din... România.
Prezentatoarea Nora Dincã este unul dintre
cei 14 membri ai echipei premiate la
Amsterdam ºi crede cã, pentru selecþia lor,
cel mai mult a contat originalitea formatului.
Nicãieri în Europa nu a mai fost produsã,
pânã la noi, o astfel de emisiune. Conceptul
original îi aparþine Anei - Maria Caia,
producãtor general în anul 2005. La
Sãptãmâna de vreme nu aflãm doar
informaþiile meteo, ci ºi poveºti adevãrate
despre mediul în care trãim ºi despre cum
putem sã-l protejãm. Dacã în timpul
sãptãmânii, la Realitatea TV se difuzeazã
informaþii meteo de 12 ori pe zi, în producþia
de duminicã, putem sã ne punem inclusiv
întrebãri despre tot ce ne înconjoarã.
Deºi este unul dintre prezentatorii
proiectului, Nora Dincã spune cã pentru ea
e mai puþin important dacã ninge sau plouã
ºi cã niciodatã nu ºi-a cumpãrat o umbrelã.
Mi se pare mai importantã starea vremurilor
decât starea vremii! De când am copilul însã,
îmi prinde bine sã ºtiu de cu seara ce hãinuþe
sã-i pregãtesc pentru grãdiniþã. În schimb,
mi se pare esenþial sã privim viitorul acestei
planete ºi dincolo de generaþia copiilor noºtri.
Aºa cum foarte frumos spunea cineva:
Planeta nu e a noastrã. Am împrumutat-o
de la copiii copiilor noºtri.
Puþini ºtiu cã Nora Dincã este licenþiatã a
Facultãþii de Arte, Catedra de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret, clasa profesorilor
Constantin Codrescu, Vlad Rãdescu, Doru
Ana ºi George Grigore (promoþia 2000). A
început colaborarea cu Realitatea TV în anul
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2004, ca editor voce. Din aprilie 2005 ºi pânã
în septembrie 2006 a prezentat ºtirile de
noapte, apoi a urmat un an - cel mai frumos
ºi mai notabil din relaþia cu televiziunea - un
an de care-ºi va aminti întotdeauna cu plãcere
 Bunã dimineaþa, România! - matinalul
de weekend, alãturi de Eugen Rusu. În
prezent, face parte din echipa de la Vremea.
În televiziune, nu poate vorbi de o mare
experienþã profesionalã înainte de
Realitatea TV. A existat însã un început 
prezentator de ºtiri la Alpha TV. Început
care, întâmplãtor (sau nu !), a durat nouã luni:
exact drumul parcurs de un copil pânã la
momentul naºterii sale. Oamenii care i-au
marcat drumul în televiziune au fost Ilie
Ciurescu, George Dumitrescu ºi Sergiu
Toader  în ordinea apariþiei.
Admirã, respectã ºi iubeºte din tot
sufletul echipa cu care lucreazã. ªi aceasta
pentru cã echipa este atât de tânãrã ºi atât
de profesionistã! Ceea ce implicã o
incredibilã forþã de muncã, dãruire ºi multã,
multã pasiune! Crede cã punctul forte care
o recomandã pentru aceastã meserie este
faptul cã transmite foarte bine dincolo de
sticlã ceea ce are de spus. ªi, nu în ultimul
rând, e o perfecþionistã  deºi crede cã asta
nu e întotdeauna o calitate. Cum trebuie sã
fie ºeful ideal: E o reþetã complicatã:
trebuie sã fie inteligent, talentat ºi de
caracter, capabil sã recunoascã ºi sã respecte
aceste calitãþi ºi la cei din jur. Apoi, ar trebui
sã aibã autoritate - acel fel de autoritate care
sã nu fie stãpânire, ci responsabilitate pentru
oamenii lui. Dacã nu stimez ºi nu admir
Omul de dincolo de ºef, el nu va fi niciodatã
mai mult decât individul care mã plãteºte fiind privat astfel de loialitatea ºi
devotamentul meu. Am avut marea ºansã
ca singurul ºef din viaþa mea sã întruneascã
cea mai mare parte din aceste calitãþi!

Eºti student la Drept? Te intereseazã!

Lideri pentru Justiþie  Program de leadership
pentru tineri juriºti români

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaþiei Konrad Adenauer lanseazã apelul la
candidaturi pentru cea de-a treia ediþie a programului de leadership pentru tineri juriºti români Lideri pentru Justiþie (Leaders for Justice). Programul este deschis studenþilor la drept (aflaþi în
ultimul an de studiu), masteranzilor, doctoranzilor sau tinerilor juriºti aflaþi în primii trei ani de
carierã. Sunt aºteptate candidaturile în limba englezã pânã la 23 .10.2011, ora 23:59, la adresa
corina.rebegea@kas.de .Vor fi selectaþi 20 de tineri cu potenþial de lideri!
Candidatura trebuie sã conþinã, redactate în limba englezã, Times New Roman, 12: CV; o
scrisoare de motivaþie de o paginã; eseu de maximum douã pagini pe tema: My first 90 days as
Romanian Minister of Justice, care sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: ce intenþionez sã fac?
cine va face parte din echipa mea? cum îmi voi atinge obiectivele?
Procesul de selecþie constã din trei etape: preselectarea aplicaþiilor scrise; interviuri cu
candidaþii preselectaþi (14  25.11. 2011); assesment center (decembrie 2011). Atât candidaþii
selectaþi, cât ºi cei respinºi vor fi informaþi prin e-mail, pânã la data de 16.12 .2011.
Sesiunile de training au loc în perioada februarie - iunie 2012: 1. Viziune ºi creativitate (februarie,
Sibiel). 2. Cum sã lucrezi în echipã ºi sã conduci o echipã. Povestea lui Eu vs. Noi (martie, Sinaia).
3. Arta de a lua decizii ºi managementul schimbãrii (aprilie, Braºov). 4. Managementul proiectelor.
Uneltele care fac diferenþa (mai, Predeal). 5. Abilitãþi de comunicare. Cum sã spui ºi sã scrii mai bine
(mai, Braºov).6. Evaluare ºi feedback. Ce mai trebuie sã ºtii ca sã devii un bun lider (iunie, Cadenabbia,
Italia). Programul mai cuprinde: vizitã de studiu de o sãptãmânã la Berlin (octombrie); întâlniri cu
decidenþi ºi personalitãþi marcante din sistemul de justiþie; implementarea unui proiect de grup;
participare la reþeaua de absolvenþi ai programului: cu posibilitatea de înscriere ºi contribuþie activã
în proiectele Asociaþiei LIDERJUST!
Participanþii îºi vor acoperi transportul pentru cele cinci sesiuni de training ce vor avea loc în þarã.
Toate celelalte costuri de organizare a sesiunilor de training, cazare, masã ºi transport în strãinãtate
vor fi acoperite de Fundaþia Konrad Adenauer, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.

Cum vede evoluþia sa peste 20 de ani:
Sunt omul prezentului. Nu mi-am
programat niciodatã viaþa mai departe de
ziua de mâine. (Mi-am imaginat-o doar,
uneori). Poate dintr-o oarecare superstiþie
ºi teamã de Dumnezeu. ªi-apoi, unde-ar mai
fi aventura ?!...Visez însã la o viaþã boemã,
într-o cãsuþã cu livadã ºi cu poarta veºnic
deschisã pentru prieteni, departe de agitaþia
ºi neliniºtile oraºului.
Ce hobby-uri îi umple timpul liber?
Unele haruri, neglijate, cu timpul devin
hobby-uri. Judecând aºa, scrisul este marele
meu har neglijat. Apoi ar mai fi sportul patinajul, înotul ºi tenisul de câmp. Restul,
sunt pasiuni: iubesc sã citesc, sã ascult
muzicã, sã dansez; iubesc marea înainte de
furtunã; iubesc pãdurile ºi livezile, îl iubesc
pe Nichita Stãnescu. Împãrtãºeºte cu toatã
convingerea vorbele marelui Cioran:
Caracterul fãrã inteligenþã poate mult, dar
inteligenþa fãrã caracter nu valoreazã nimic.
Ce motto o poartã mai departe în carierã?
Nu mor caii când vor câinii!
Timpul liber ºi-l petrece împreunã cu soþul
sãu, Petre Fumuru, ºi cu bãieþelul lor, Luca.
O familie de artiºti jurnaliºti pe strada
cãrora Soarele este mereu prezent, dar ºi o
dovadã vie a faptului cã absolvenþii noºtri
pot funcþiona la fel de bine în teatre, dar ºi
în radio ºi televiziune.
Teatrul rãmâne oglinda vieþii, oglinda
timpurilor pe care le trãim, iar actorii sunt
reprezentanþii sãi de seamã. Printre aceºtia
ºi Nora Dincã...

O ªANSÃ
Anul acesta, Asociaþia pentru Promovarea
Responsabilitãþii Sociale a Companiilor
(APRSC), în parteneriat cu Universitatea Spiru
Haret, a lansat un proiect ce constã în acordarea
de burse de studii universitare pentru tinerii cu
dizabilitãþi. Astfel, tinerii cu dizabilitãþi care se
vor înscrie în anul universitar 2011  2012, pânã
la data de 30 septembrie 2011, în Braºov, la
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative,
Facultatea de Management, ºi Facultatea de
Psihologie  Pedagogie, vor avea posibilitatea
de a aplica pentru o astfel de bursã, în funcþie de
locurile disponibile. Tot ceea ce trebuie sã facã
este sã completeze formularul de înscriere de la
secretariatul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi
Administrative, Braºov, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, str. Turnului nr. 5, sau sã trimitã o
scrisoare de intenþie adresatã APRSC, pe e-mail,
la adresa contact@cumparesponsabil.ro. Pentru
a beneficia de bursã, tinerii trebuie sã
dovedeascã apartenenþa la categoria
persoanelor cu dizabilitãþi, cu ajutorul
certificatului de încadrare în grad de handicap.
Selecþia va fi fãcutã pe baza scrisorii de intenþie,
dar ºi în funcþie de aptitudinile candidaþilor
pentru domeniul pentru care aplicã.

Universitatea din Bologna a organizat în zilele de 15 ºi 16 septembrie sãrbãtorirea
celei de-a 23-a aniversãri a Magna Charta Universitatum, document fundamental
pentru evoluþia învãþãmântului superior.
Ca în fiecare an, Aula Magna Santa Lucia a Universitãþii ºi amfiteatrele colaterale
au gãzduit dezbateri, susþinute de raportori din toate zonele geografice, privind temele
majore care s-au impus în perioada scursã de la ultima întâlnire sub egida
Observatorului Magnei Charta Universitatum.
De asemenea, tot ca în fiecare an, un numãr de universitãþi din diferite pãrþi ale
lumii ºi-au depus, prin rectorii lor, semnãtura de adeziune la principiile documentului
elaborat cu 23 de ani în urmã.
Poziþiile exprimate în cele douã zile de dezbateri de cãtre profesorii, rectorii,
sociologii ºi reprezentanþii studenþilor au fost focalizate pe provocãrile aduse de
efectele asupra vieþii universitare, exercitate de diferiþi factori de influenþã ai societãþii
contemporane. Titlul generic a fost Libertatea academicã ºi autonomia instituþionalã
în contextul Acreditãrii, Asigurãrii Calitãþii ºi al Clasificãrilor.
Cuvântul de bun venit a fost rostit de rectorul Universitãþii din Bologna, Ivano Dionigi.
Din sesiunile de comunicãri, o atenþie deosebitã a fost acordatã intervenþiei profesorului
Robert Berdahl, Professor Emeritus al Universitãþii din Maryland, intitulat Raport din
Statele Unite: impacturile asupra libertãþii academice ºi autonomiei ale acreditãrii,
procesului de asigurare a calitãþii ºi ierarhizãrilor. Pe aceastã ultimã temã, profesorul
britanic Peter Williams a abordat interogativ ºi antitetic o întrebare de stringentã
actualitate Asigurarea calitãþii: prieten sau duºman?. Mai mult, într-o altã sesiune de
discuþii, s-au pus pe seama unor referate douã întrebãri majore: Asigurarea calitãþii
violeazã libertatea academicã? ºi Asigurarea calitãþii ameninþã autonomia instituþionalã
ºi libertatea academicã?. O altã secþiune de dezbateri a avut drept temã Ierarhizarea
ºi clasificarea universitãþilor: posibile implicãri pentru autonomia instituþionalã.
Cea de-a doua zi a reuniunii a prilejuit deopotrivã o trecere în revistã a noilor
condiþii în care acþioneazã instituþiile de învãþãmânt superior ºi ceremonia de semnare
a Magnei Charta de cãtre rectorii universitãþilor care au aderat în acest an.
Un loc deosebit în program a fost oferit profesorului ºi economistului Romano
Prodi, fost preºedinte al Comisiei Europene ºi fost prim-ministru al Italiei, care a
trecut în revistã principalele provocãri cãrora trebuie sã le facã faþã universitãþile, la
acest început de secol ºi mileniu.
Mutaþiile majore introduse, în ultima vreme, în ierarhizarea valoricã a instituþiilor
de învãþãmânt superior din întreaga lume, sub impactul tot mai constrângãtor exercitat
de piaþa muncii, cercetarea ºtiinþificã, factorul politic ºi, implicit, alocarea de fonduri
de la bugetele naþionale, au determinat, în cele douã zile ale întâlnirii de la sediul
celei mai vechi universitãþi europene, fondatã la 1088, concluzii parþiale care au luat,
în primul rând, în considerare, condiþiile speciale generate de crizã ºi recesiune, în
care învãþãmântul superior trebuie sã-ºi dovedeascã deopotrivã viabilitatea ºi puterea
de metamorfozare a societãþii.
Concluziile vor fi publicate, ca în fiecare an, în volumele editate de Observatorul
Magnei Charta. Se cuvin menþionate, dintre titlurile apãrute în anii trecuþi, urmãtoarele:
Politici privind identitatea universitarã europeanã (2006), Tentaþiile ºi ameninþãrile
malpraxis-ului academic (2007), Trecut, prezent ºi viitor al Magnei Charta
Universitatum (2008)  culegere publicatã cu ocazia celei de-a 20-a aniversãri, Studii
de caz  învãþãmântul superior în Turcia, autonomie instituþionalã ºi responsabilitate
în modernizarea societãþii (2008).
La manifestãrile academice din acest an de la Bologna, Universitatea Spiru Haret
a fost reprezentatã de rectorul sãu, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea.

Corneliu TOADER

Corina GHIGA

Educaþia, învãþarea ºi dezvoltarea umanã în societãþile cunoaºterii ºi informatizãrii (II)
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Puncte
de
vedere

Actualitatea ºi semnificaþia
revoluþiei umane contemporane

Evoluþia istoricã a societãþilor a impus un
adevãr universal: nicio societate nu poate trãi
fãrã un ideal care sã o inspire ºi pe care sã se
întemeieze principiile, normele ºi modalitãþile
sale de organizare ºi funcþionare.
Tot istoria stã mãrturie cã perioadele de mari
civilizaþii ºi culturi au fost numai acelea în care existenþa
unui ideal social precis, cunoaºterea, respectarea ºi asimilarea sa au fost
armonios reunite. În acelaºi timp, astãzi este recunoscut ºi un alt adevãr
universal valabil: fiecare nou ideal social este indisolubil legat de un nou
ideal uman, iar acesta de un nou tip de formaþie umanã ºi, deci, ºi de un nou
ideal educaþional. Lucrurile stau astfel întrucât între istorie ºi construcþia
social-istoricã, între om ºi construcþia umanã, legãturile sunt organice ºi
obiective, ceea ce presupune cã dezvoltarea socialã ºi restructurarea
sistemelor sociale implicã în mod inevitabil o restructurare ºi o dezvoltare
corespunzãtoare a personalitãþii umane. În aceastã privinþã o analizã oricât
de sumarã demonstreazã cã, de-a lungul vremii s-au conturat semnificative
tipuri de formaþii umane, produse ale devenirii istorice a societãþilor omeneºti.

Ceea ce a determinat ºi apariþia ºi evoluþia concepþiilor, idealurilor ºi
modelelor umane. Astfel, în antichitate a fost elaborat ºi realizat modelul
uman antic, care era cel al filosofului sau înþeleptului ºi care se raporta de
pe aceste poziþii la lume. Au urmat modelele umane ale epocii medievale,
cele ale cavalerului ºi cãrturarului, ambele întruchipare a curþilor
princiare feudale ºi, spre sfârºitul epocii ºi începutul epocii celei moderne,
cele ale cetãþeanului (model întemeiat pe muncã ºi raþionalitate), procese
în care omul creeazã, fãurindu-se pe sine însuºi ºi al patriotului,
caracterizat prin ataºament faþã de patrie, demnitate, toleranþã ºi prin legãtura
organicã dintre destinul individual ºi cel colectiv. La începutul epocii
moderne, Renaºterea a creat modelul omului enciclopedist, produs al
umanismului modern, stãpân pe întreaga ºtiinþã, tehnicã ºi culturã  ale cãrui
reverberaþii persistã pânã în zilele noastre. Ultima parte a secolului XIX ºi
prima parte a secolului XX au adus în prim plan, modelul omului nou,
capabil, datoritã asimilãrii cunoaºterii ºtiinþifice ºi valorificãrii achiziþiilor
dezvoltãrii tehnologice, sã înþeleagã lumea, sã acþioneze asupra acesteia
ºi sã o îmbogãþeascã cu propriile sale creaþii, obiecte, ansambluri tehnologice
ºi valori. ªi, sã devinã, potenþial, stãpân pe propriul sãu destin, în mãsura în
care se va dovedi capabil sã depãºeascã obstacolele care îi stau în cale, între
care tensiunile excesive ºi contra-dicþiile sfâºietoare.
Din perspectiva componentelor structurale ale personalitãþii umane,
concepþiile asupra omului ºi modelelor umane au evoluat de la modelul:
homo faber  care cautã continuu sã concretizeze, sã fãureascã; homo
sapiens  care cautã continuu abstracþiuni, obiective; homo ludens  având

drept esenþã plãcerea acþiunii fãrã scop; homo politicus  cãutãtor al libertãþii
în condiþiile ordinii ºi necesitãþii; homo religiosus  crede în predestinare
ºi se abandoneazã destinului ºi, împreunã cu homo sapiens este speriat de
abstract ºi necunoscut, nesimþindu-se în securitate, decât în cunoscut, concret
ºi prezent (E. Landau, Toward a New Technology of Education- document
la Conferinþa Internaþionalã de viitorologie, Kyoto, Japonia, 1970).
Având în vedere cã aceste ipostaze umane se regãsesc simultan în
structura individualã a fiinþei umane este necesar ca educaþia sã nu se
rezume la una sau alta din aceste dimensiuni ale personalitãþii umane ci sã
le cultive, în mod armonios pe toate, asigurând o formaþie generalã ºi
completã a generaþiilor succesive ale societãþilor umane.
Discuþia despre om ºi modelele umane poate fi continuatã ºi din perspectiva
relaþiilor dintre omul abstract, omul concret ºi omul nedesãvârºit în care:
a) omul abstract este conceput ca om universal, egal cu el însuºi în toate
timpurile ºi în toate locurile; b) omul concret  reprezentat de fiinþa umanã
concretã, individul particular, limitat în timp ºi spaþiu ºi determinat de date
biologice, anatomice ºi fiziologice, economice, sociale, culturale, profesionale;
ca subiect al educaþiei el apare în calitatea sa de pãrinte, producãtor, consumator,
cetãþean etc., fiinþã fericitã sau nefericitã, deci persoanã diferenþiatã, a cãrei
formare ºi cultivare reclamã personalizarea actului educativ; c) omul
nedesãvârºit, întrucât existenþa sa este un proces neîncheiat de desãvârºire ºi
învãþare; el, spre deosebire de celelalte fiinþe vii, trebuie sã înveþe tehnicile de
viaþã pe care nici natura, nici instinctul nu i le dau; pentru a supravieþui ºi a
deveni, el este obligat sã înveþe mereu, fiind, deci, prin esenþa sa, educabil,
neîncetând sã se formeze ca om.
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23 septembrie 2011
COMUNICAT DE PRESÃ
Universitatea Spiru Haret ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România
au organizat Conferinþa Naþionalã Femei de succes, în cadrul proiectului POSDRU/97/
6.3/S/64240 ProFeminAntrep-Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat
Conferinþa a avut loc joi, 22 septembrie 2011, ora 11, în sala Studio din incinta Universitãþii
Spiru Haret, strada Ion Ghica nr.13, sector 3, Bucureºti.
În cadrul conferinþei s-a fãcut o scurtã descriere a programului de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale ºi s-au prezentat cariere de succes, modele, metode ºi soluþii ale
unor femei care au reuºit pe drumul ales.
Proiectul cuprinde ºi activitãþi de promovare, mai precis nouã campanii Femei de succes,
prin care femei antreprenor din diverse domenii de activitate împãrtãºesc din vasta lor
experienþã ºi susþin participantele în implementarea propriilor proiecte.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 este cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot gãsi la adresa www.profeminantrep.ro
Pentru mai multe informaþii:
Manager de proiect: Maria Adronie, Universitatea Spiru Haret
Telefon: 021.455.19.98 E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

Programare cursuri de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale
Perioada: 30 septembrie  02 octombrie 2011

Constanþa
Formatori: Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Grinea Alexandru, Gurgu Elena, Egner Carmen, Luminiþa
Ionescu
168 locuri
Coordonatori: Muga Ion, Muga Maria
Mureº/ Târgu Mureº
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Bicã Eleana, Zorzoliu Raluca, Mirea Viorica, Dragomir Robert
140 locuri
Coordonator: Florian Ionescu
Perioada: 07  09 octombrie 2011
Galaþi / Brãila
Formatori: Rudãreanu Mariana, Gurgu Elena, Grinea Alexandru, Egner Carmen
112 locuri
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Perioada: 14  16 octombrie 2011
Dolj/ Craiova
Formatori: Bicã Elena, Dragomir Robert, Mirea Viorica, Fãiniºi Dorela
112 locuri
Coordonator: Muga Ion
Vîlcea / Mateeºti
Formatori: Ionescu Luminiþa, Maier Bondrea Georgeta, Rudãreanu Mariana, Dobrin Marinicã
112 locuri
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Perioada: 21  23 octombrie 2011
Bihor/ Oradea
Formatori: Gardan Daniel, Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Dobrin Marinicã
112 locuri
Coordonator: Trifan Adrian
Braºov
Formatori: Rudãreanu Mariana, Fãiniºi Dorela, Gurgu Elena
84 locuri
Coordonator: Ionescu Florian
Perioada: 28  30 octombrie 2011
Bistriþa - Nãsãud
Formatori: Dragomir Robert, Mirea Viorica, Gardan Daniel, Dobrin Marinicã
112 locuri
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Cluj/ Cluj Napoca
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Pistol Luminiþa, Zorzoliu Raluca
84 locuri
Coordonator: Florian Ionescu

Foto: Adrian ªerbãnescu

Iniþiativa eduVision 2020
va susþine proiectul naþional
de eLearning
300 de miniºtri ºi
reprezentanþi ai ministerelor
educaþiei din peste 25 de þãri
europene, Africa, Orientul
Mijlociu ºi CIS, membri
ai Comisiei Europene, ai ambasadelor ºi consulatelor, precum
ºi lideri de opinie au participat,
în perioada 16-17 septembrie
2011, la conferinþa internaþionalã
eduVision 2020, organizatã de
Agora Group ºi SIVECO
România, sub patronajul
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,
Ministerului Comunicaþiilor
ºi al Ministerului Afacerilor
Externe, la Palatul Parlamentului, Bucureºti.
Aºa cum susþin organizatorii
în documentele de prezentare,
iniþiativa eduVision 2020
recunoaºte, susþine ºi îºi însuºeºte
principiile ºi obiectivele stabilite
în cadrul procesului multipartenerial desfãºurat în cadrul
Summit-ului Mondial privind
Societatea Informaþionalã,
precum ºi pe cele stabilite
în cadrul Agendei Digitale 2020
a Uniunii Europene.
Daniel Funeriu, Ministrul
Educaþiei, Cercetãrii, Sportului
ºi Tineretului, a declarat:
Creºterea gradului de alfabetizare este imperativã. ªcoala
trebuie sã vinã cu repere, inclusiv
în ceea ce priveºte IT&C, repere
care sã ajute elevii sã distingã
informaþia utilã de zgomotele de
fond. Ceea ce ar putea schimba
faþa întregului curriculum ºi a
întregului învãþãmânt sunt
platforma de eLearning ºi
biblioteca digitalã ºcolarã.
Florin Lupescu, consilier
principal la Comisia europeanã,
Directoratul General pentru

Societatea informaþionalã ºi
Media, a spus: Modificãrile în
educaþie cer mult timp ºi cer o
abordare holisticã. Am prezentat
membrilor Comisiei Europene
expertiza SIVECO România în
implementarea deciziilor legate
de educaþie ºi au fost foarte
încântaþi. Educaþia este ultima
frontierã a revoluþiei digitale. Am
încredere cã vom trece cãtre o
educaþie digitalã ºi o societate
digitalã realã.
În plan conceptual, iniþiativa
eduVision 2020 oferã un cadru
favorabil pentru mai buna
cunoaºtere ºi diseminare a
strategiilor aplicate cu succes în
procesul de creºtere a eficienþei
actului educaþional prin intermediul IT&C, precum ºi
evidenþierea obstacolelor întâmpinate ºi a modalitãþilor de
depãºire a acestora. La nivel
operaþional, iniþiativa susþine
pilotarea practicã ºi extinderea
pe scarã largã a acelor concepte
a cãror implementare a condus
la rezultate notabil pozitive
ºi mãsurabile, în ce priveºte
creºterea performanþelor educaþiei ºcolare prin utilizarea
permanentã la scarã largã
a tehnologiilor informatice
inovative.
Conferinþa eduVision 2020,
cel mai important eveniment
pentru eLearning ºi dezvoltarea
învãþãmântului din Europa de
Est, a fost organizat cu scopul
de a prezenta cele mai noi
tendinþe din domeniul educaþiei
ºi eLearning, pentru a defini cele
mai bune practici cu privire la
utilizarea TIC pentru educaþie ºi
pentru a crea o viziune comunã
asupra viitorului educaþiei la
nivel mondial. (G.N.)

By train. . .

Cãlãtorie civilizatã?
Investeºte în oameni!
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritarã 6
Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Titlul proiectului: Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571
Seminarul privind oportunitãþile antreprenoriale ºi de dezvoltare a carierei la nivel regional
în cadrul proiectului
Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate
de Beneficiar anunþã organizarea Seminarului privind oportunitãþile antreprenoriale ºi de
dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul primului an de implementare a proiectului
Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
iar obiectivul sãu general îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale
pentru femei în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Scopul seminarului este de a prezenta domeniile de activitate din regiunea Bucureºti-Ilfov cu
potenþial de creºtere precum ºi oportunitãþile de dezvoltare a carierei la nivel regional fiind o etapã
semnificativã în realizarea obiectivului general al proiectului.
La seminar vor participa reprezentanþi ai autoritãþilor locale, camerelor de comerþ,
ministerului IMM-urilor, asociaþiilor profesionale/patronale care vor prezenta domeniile de
activitate din regiunea respectivã cu potenþial de creºtere precum ºi oportunitãþile de dezvoltare
a carierei la nivelul regiunii Bucureºti - Ilfov.
Seminarul va avea loc în data de 29 septembrie 2011, la sala SC1 din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Facultatea de Geografie, Bld. Timiºoarei nr. 58, începând cu ora 15.30.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la urmãtorul numãr de telefon: 078520443,
Marin Cruceru - Manager Regional sau la adresa de e-mail dancruceru@spiruharet.ro.
Website: www.carierafemei.ro www.fseromania.ro
email: secretariat@carierafemei.rocarierafemei@yahoo.com

Rapid 664, vagonul 1, locul 33 Preconizez cã voi ajunge
la destinaþie pe la 7 dimineaþa; aºa scrie pe bilet. Îmi ocup
locul ºi încerc sã gãsesc o poziþie care sã îmi asigure un somn
liniºtit. Se aud zgomote ciudate din dreapta mea, dar refuz sã
deschid ochii, nu se aude foarte tare, nu pot sã îmi dau seama
ce este exact, dar încerc sã ignor ºi sã îmi vãd de somnul meu
liniºtitor. ªi ignor, ºi ignor pânã când îmi dau seama cã voi
petrece o noapte albã. Deschid ochii ºi identific sursa
zgomotului. Un bãrbat, aproximativ 40 ani, început de calviþie,
ten mãsliniu, mustaþã, îmbrãcat cu un pulover gros, deºi suntem
abia la început de septembrie ºi vremea este caldã, ºi un cojoc
aruncat neglijent pe umeri, se crede pe stadion: sparge seminþe.
În jurul lui, toatã lumea comenteazã, pentru cã, inevitabil, acesta
face mizerie. Nu au trecut mai mult de 20 de minute de când
am urcat în tren, dar omul acesta a reuºit sã transforme totul
într-un peisaj deprimant. Îl privesc ºi încerc sã intuiesc ce
gândeºte, cum se simte cã este privit insistent de persoanele din
jurul lui. Nu se uitã nici în stânga nici în dreapta, doar la punga
cu seminþe, care îmi pare cã nu se va mai termina. ªi totuºi, la un
moment dat, se terminã. Îºi adunã neglijent mizeriile împrãºtiate
ºi se face comod (se descalþã, rãmâne în ºosete, se vede doar un
deget care încearcã sã îºi facã loc printr-o gaurã, se întinde ºi
se înveleºte cu cojocul. Când în sfârºit pare cã o sã am parte
de liniºtea pe care o cãutam, îmi dau seama cã ar trebui sã
renunþ la idee. Un sforãit ascuþit se aude ºi zgomotul vine tot
din partea dreaptã.
Nu te aºtepþi, în zilele noastre, sã cãlãtoreºti cu aºa indivizi.
Totuºi, din când în când, se întâmplã. Unde au trãit pânã acum,
ce tragedie le-a marcat copilãria, de nu au avut timp sã deprindã
noþiunile elementare ale traiului în comun? Întrebãri retorice.
Azi pledez pentru posibilitatea de a cãlãtori civilizat!

Corina GHIGA

Concursul Reporter European este organizat de Reprezentanþa
Comisiei Europene (RCE) ºi Biroul Parlamentului European în
România. Jurnaliºti ºi bloggeri deopotrivã pot înscrie în concurs
materiale despre voluntariat sau despre reforma politicii agricole
comune (PAC) pânã la data de 30 noiembrie 2011, data poºtei.
Premiile oferite în cadrul programului includ echipamente
informatice utile în activitatea profesionalã a jurnaliºtilor, precum
ºi oportunitatea de a efectua o vizitã în statele membre sau la
instituþiile UE pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei
Europene, membri ai Parlamentului European, reprezentanþi ai
autoritãþilor naþionale sau colegi din mass-media.
În funcþie de amploarea lucrãrilor dezvoltate de-a lungul
anului, acestea pot fi înscrise în cadrul urmãtoarelor trei secþiuni:
1. Campanii de presã ce susþin iniþiative legate de voluntariat;
vor fi considerate campanii de presã acele demersuri în care
existã minim trei materiale ce trateazã un anumit subiect, iar
impactul acestora este unul relevant ºi mãsurabil (iniþiativa
prezentatã în materialele de presã a reflectat implicarea unor
voluntari în diverse acþiuni ºi / sau a stimulat participarea în
evenimente sau campanii de voluntariat);
2. Materiale independente, categorie în care intrã orice
material care face referire la activitãþi de voluntariat, iar
impactul acestora este unul relevant ºi mãsurabil (acþiunea
prezentatã în materialul de presã a reflectat implicarea unor
voluntari în diverse acþiuni ºi / sau a stimulat participarea în
evenimente sau campanii de voluntariat); subiectul abordat
reprezintã, în acest caz, tema unui singur material jurnalistic;
3. Blogger european, secþiune dedicatã bloggerilor din
România care vor publica pe paginile lor de internet materiale
despre voluntariat / acþiuni care au avut un impact relevant ºi
mãsurabil (iniþiativa prezentatã în material a reflectat implicarea
unor voluntari în diverse acþiuni ºi / sau a stimulat participarea
în evenimente sau campanii de voluntariat).
La concurs sunt aºteptaþi sã participe atât jurnaliºtii din presa
localã ºi centralã, reprezentând toate canalele de presã (scrisã,
audio, video, online), cât ºi bloggerii din România. Aceºtia se
pot înscrie în competiþie cu materiale publicate sau difuzate în
perioada 1 ianuarie  20 noiembrie 2011.
Mai multe informaþii la http://ec.europa.eu/romania/news/
agenda/reporter_european_2011_ro.htm

Academia Românã  simpozion academic:

Noul Cod civil 
moment istoric
în dezvoltarea
dreptului român
Academia Românã va gãzdui, în Amfiteatrul
Ion Heliade Rãdulescu, Calea Victoriei nr. 125, Bucureºti, la data
de 29 septembrie 2011, simpozionul academic: Noul Cod civil
 moment istoric în dezvoltarea dreptului român. Din program:
Cuvânt de deschidere: Acad. Ionel Haiduc, Preºedintele
Academiei Române; Codul civil de la 1864 în istoria modernã
a României  Acad. Dan Berindei, vicepreºedintele Academiei
Române; Codul civil francez: model juridic ºi factor de
interferenþe culturale  Prof. Xavier Blanc-Jouvan, profesor
emerit, Facultatea de drept a Universitãþii Pantheon-Sorbona
(Paris I); Vernisajul expoziþiei de documente ºi carte realizatã
în colaborare cu Biblioteca Academiei Române Codicele civile
la români. Prezentare: Acad. Constantin Bãlãceanu-Stolnici;
Conferinþa: Tradiþie ºi modernitate în codificarea dreptului civil
- preºedinte: prof. Ion Dogaru, prof. Vasile Stãnescu; Noul
Cod Civil  moment important în evoluþia dreptului român prof. univ. dr. Mircea Duþu, directorul ICJ; Reformã ºi
codificare  prof. univ. dr. Nicolae Popa; Concepþie, structurã
ºi conþinut la Noul Cod Civil român - Nicolae Turcu,
preºedintele secþiei de drept privat, Consiliul Legislativ;
Aspecte noi privind reglementarea dezmembrãmintelor
dreptului de proprietate în noul Cod civil - prof. univ. dr. Ion
Dogaru, membru corespondent al Academiei Române; prof.
univ. dr. Sevastian Cercel, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative a Universitãþii din Craiova; lansarea proiectului
de cercetare Explicaþii teoretice ale Noului Cod Civil.
Prezentare: prof. univ. dr. Marilena Uliescu, Departamentul
de drept privat al ICJ ºi echipa de cercetãtori; lansarea
volumului Noul Cod Civil. Comentarii, ediþia a III-a,
Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2011.

Sã ne cunoaºtem profesorii
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Lector univ. dr. LUMINIÞA GUÞANU

Scrisul ca o tainã

DESPRE ÎNTÂMPLARE

 Bagheta de dirijor sau Bagheta Magicianului?

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Lector univ. dr. Luminita Guþanu s-a
nãscut în oraºul Chiºinãu din Republica
Moldova. A urmat cursurile Institutului de
Arte de Stat din Chiºinãu, Facultatea de
Pedagogie Muzicalã, Specializarea
Dirijarea de coruri academice. A absolvit ºi
un master pe specializarea Dirijare de
coruri academice în cadrul Universitãþii de
Arte de Stat din Chiºinãu. Între anii 1995 ºi
1997, Luminiþa Guþanu a beneficiat de douã
burse importante: Bursa de Merit a
Fundaþiei Maria Bieºu ºi Bursa de Merit
George Enescu. În anul 2003 ºi-a luat
doctoratul în Stilisticã muzicalã cu lucrarea
Opera secolului al XX-lea în Basarabia,
în cadrul Universitãþii Naþionale de Muzicã
din Bucureºti. În prezent este lector univ.
dr. la Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de Arte, Catedra de Muzicã, dar ºi dirijor
asistent al Corului Patriarhiei Române
Nicolae Lungu, dirijor secund al Corului
de Copii ºi Tineret Symbol al Patriarhiei
Române, dirijor ºi fondator al grupului coral
Ad Libitum (cu care a înregistrat ºi trei
CD-uri) ºi artist liric în renumitul Cor de
Camerã Preludiu, dirijat de cunoscutul
Voicu Enãchescu. Împreunã cu aceste
ansambluri artistice a participat la
numeroase festivaluri corale ºi concursuri
atât în România, cât ºi în strãinãtate.
Colaborarea cu Corul Symbol a
doamnei lector univ. dr. Luminiþa Guþanu are
o valoare nu doar artisticã, dar ºi spiritualã.

Corul Symbol a fost înfiinþat la data de 18
septembrie 1990 de cãtre profesorul Jean
Lupu cu binecuvântarea Prea Fericitului
Pãrinte Patriarh Teoctist, aducând o notã de
unicitate în peisajul muzicii corale
româneºti.. Corul Symbol a cântat pe
scenele Sãlii Palatului, Radiodifuziunii
Române, Ateneului Român, a Operei
Naþionale, Universitãþii Naþionale de
Muzicã, Palatului Parlamentului, Palatului
Cotroceni, Uniunii Compozitorilor,
diferitelor universitãþi, precum ºi în
numeroase catedrale ºi biserici din capitalã
ºi din þarã. Se cuvine a evidenþia faptul cã
Filarmonica George Enescu include în
fiecare stagiune a sa cel puþin un concert al
corului Symbol. A obþinut numeroase
trofee ºi a participat la festivaluri europene
ºi naþionale. Corului Symbol i-a fost
dedicatã, în 1994, Liturghia Sf. Ioan Gurã
de Aur, scrisã pentru voci egale de cãtre
compozitorul Dumitru D. Stancu ºi cântatã
pentru prima oarã la Cenaclul Uniunii
Compozitorilor. Pe 9 mai 1999, corul
Symbol a avut onoarea sã dea rãspunsurile
la Sf. Liturghie, în prezenþa Papei Ioan Paul
al II-lea. Prea Fericitul Pãrinte Patriarh
Teoctist a dat cu aceste ocazii câte o
Gramatã Patriarhalã, iar Preafericitul
Patriarh Daniel a acordat corului Diploma
 Sf. Apostol Andrei- ocrotitorul României,
iar pãrintelui prof. Jean Lupu Ordinul Sf.
împãraþi Constantin ºi Elena cu cruce
patriarhalã încununare a celor cinci,
respectiv 10 ani de slujire a muzicii ºi a lui
Dumnezeu. Cu ocazia aniversãrii a 15 ani
de activitate a corului, a fost lansat un
impresionant album bilingv retrospectiv,
intitulat sugestiv Poveste fãrã sfârºit 
Symbol, 15 ani / Never Ending story 
Symbol, 15 years iar, la 20 de ani, albumul
Tineri, laudaþi pe Domnul- Youth, praise the
Lord! În ianuarie 2007, cu ocazia intrãrii
României în Uniunea Europeanã, corul
Symbol a susþinut concertul Bucureºti 
oraº al muzicii, transmis în toate þãrile
membre U.E. ºi nu numai.
Premiile ºi trofeele primite de acest cor
vorbesc de la sine despre valoarea ºi puterea
exemplului de care dã dovadã: 1991, la
Karditsa, Grecia  Trofeul pentru cea mai
bunã interpretare a muzicii bizantine; iulie
1996, la Festivalul Internaþional de Muzicã
de la Cantonigros, Spania - Premiul I la
secþiunea Coruri de copii ºi Premiul

Publicului (din 64 de formaþii participante);
1998 Festivalul-concurs de la Chiºinãu,
Republica Moldova  Premiul I; 1998 Concursul de la Noyon, Franþa  Premiul
al II-lea ºi Premiul Special al Juriului
pentru lucrarea impusã; 1999 - Premiul al
II-lea la Concursul Coral de la Bydgoszcz,
Polonia; Diploma de aur la ediþia a 27-a la
Concursul Internaþional Franz Schubert,
Viena, noiembrie 2010; Diploma de argint
la ediþia a 27-a la Concursul Internaþional
Franz Schubert, Viena, noiembrie 2010.
Începând cu anul 1992, a participat la
numeroase festivaluri ºi turnee , dintre care
amintim: Festivalul Fluviile Europei de
la Paris, Chiºinãu, Festivalul de la Peneyle-Jorat (Elveþia), Festivalul Internaþional de
la Budapesta, Rusia, la Festivalul
internaþional Pãmântul  casa noastrã
comunã (Ekaterinburg ºi Moscova),
catedrala Sf. Donatien ºi în capela instituþiei
religioase Blanche de Castille din Nantes
(Franþa), precum ºi la Centrul Cultural
Român din Paris, Festivalul Internaþional de
Muzicã de la Cantonigros (Spania) - cu
aceastã ocazie, a strãbãtut opt þãri europene
ºi a dat concerte în Franþa (Bruguières 
Toulouse, Hyères) ºi în Germania (Diessen,
Andechs, Krefeld), Belgia, Oslo, Concursul
Internaþional Béla Bartók în Debrecen
(Ungaria), Festivalul Internaþional Religios
de la Gabrovo (Bulgaria). În urma
parteneriatului cu Corul Conservatorului
din Alexandroupolis, în 2008 s-a deplasat
în Grecia pentru o serie de concerte în
Alexandroupolis ºi Orestiada. 2006 este
anul primei invitaþii de participare la
Festivalul Europeade. Ia parte la ediþia a 43a a festivalului în Zamora (Spania), unde
se bucurã de un succes rãsunãtor. Ca urmare
a recunoaºterii primite din partea
organizatorilor, în 2008 ºi 2009, participã
la ediþiile a 45-a ºi a 46-a a Festivalului
Europeade în Martigny (Elveþia) ºi
respectiv Klaipeda (Lituania) etc, etc.
Studenþii ºi masteranzii Facultãþii de
Arte, Catedra de Muzicã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret se pot bucura de
faptul cã pot repeta pentru grupul coral al
facultãþii sub bagheta magicã de dirijor a
doamnei lector univ. dr. Luminita Guþanu,
adevãratã purtãtoare a tainei mesajului
artistic, a muzicii de luminã filtratã din
preaînaltele sfere ale spiritului divin.

Festivalul Namaste India

Dumitru Nicolae este preºedintele Asociatiei Artiºtilor Plastici  Bucureºti.
Expoziþii personale ºi colective: 1973 - Casa de culturã, sector 3;1975, 1978,
1980  IPROLAM; 1976 - Ateneul Tineretului; 1976, 1980 
ENERGOUTILAJ; 1981 - Teatrul I.Vasilescu;1982 - Casa Universitarilor,
Palat CFR; 1983 - Teatrul de comedie; 1985 - Teatrul Mic;1987, 1988 - Teatrul
Foarte Mic; 1989 - Casa de culturã Fr. Schiller; 1990 - Palatul Culturii 
Piteºti, Salonul Anual UAP-Teatrul Naþional; 1991, 1993, 1995, 1996 Galeriile GAST, Herastrãu;1992 - Manheim Germania; 1992, 1994 - Salonul
Anual UAP  Teatrul Naþional; 1997 - Galeria GAST; 1998 - Galeriile Teatrului
Foarte Mic;1999 - Galeria ANONIMUS; 2001  Galeriile Centrului Militar
Naþional; 2002  Galeriile Herãstrãu; Galeriile Municipiului
Bucureºti(GAMB); 2003  Galeriile Centrului Militar Naþional; 2004 
Galeriile Herãstrãu; 2005  Galeria Primariei sector 2; 2006  Galeriile
Centrului Militar Naþional; 2007  Galeriile Centrului Militar Naþional;
Galeria B  Parcul Herãstrãu; 2008  Galeria B  Parcul Herãstrãu; Galeriile
Centrului Militar Naþional. Din 2008 ºi pânã în prezent expune iar în locurile
care îi sunt deja familiare. Tabere de creaþie:Piatra Neamþ, Bistriþa  Nãsãud,
Ocna ªugatag, Sulina, Baia Mare, Tg.Jiu  Peºtinari, Urlaþi  Prahova, Broºteni
 Suceava, Negreºti  Vaslui, Tãcuta  Vaslui, Putna, Sinaia, 2 Mai, Bran,
Breaza, Câmpina. Excursii documentare:Marsilia, Paris, Lyon, Roma,
Florenþa, Milano, Vatican, Pisa, Monte Carlo, Frankfurt, Viena, Budapesta,
Istanbul, Atena, Balcik. Lucrãri în strãinãtate: Italia, Grecia, Franta, Canada,
S.U.A., Spania, Olanda, Suedia, Austria, Germania, Turcia, Israel, Finlanda.

Dan Botta a scris Eulalii, din 1931, volum de versuri (atenþie la titlu: vine din greaca
veche în care înseamnã vorbire frumoasã, ºi a dat în româneºte, prin moºtenire directã,
evlavia care înseamnã ºi conduitã creºtinã, dar ºi cântec, vezi-l pe Eminescu: Mã-ngânã
cântul unei vechi evlavii) ºi Limite, 1936, eseuri dedicate... zeiþei Athena. S-a implicat,
alãturi de Mircea Vulcãnescu, în coordonarea ºi redactarea monumentalei Enciclopedii
a României (cunoscutã sub numele de Enciclopedia Gusti, cea mai mare carte naþionalã
a noastrã din perioada interbelicã ºi din timpul rãzboiului). Incompletã aceastã
Enciclopedie! Volumele V ºi VI, dedicate culturii, au fost date la topit dupã 23 august
(nimeni nu ºtie de soarta vreunui manuscris, a formelor tipografice intermediare etc);
tocmai partea cea mai consistentã, cea mai interesantã lipseºte. În eseurile sale (publicate
în Gândirea mai ales, dar ºi în Revista Fundaþiilor Regale ºi în Convorbiri literare)
Dan Botta discutã mai ales cuvintele. Ceea ce Constantin Noica a redescoperit în anii
60-70, filosofia limbii prin cuvintele ei, Dan Botta ori Mircea Vulcãnescu fãceau cu
sistem în perioada interbelicã. Între toþi eseiºtii noºtri pe aceastã temã, cel care a centrat
viaþa cuvintelor pe filonul limbilor clasice a fost Dan Botta. Nu ne putem reþine sã nu
citãm, aici, acea interpretare a sa la cuvântul românesc întâmplare:
Întâmplare! Iatã, un alt cuvânt aruncã o luminã asupra cugetului românesc, asupra
misterioasei Psyche a României. Întâmplare e un cuvânt pe care filologii îl explicã vag,
prin forme absente din dicþionarele latine, printr-un ipotetic intemporare, care ar fi putut
da în româneºte întimpurare ºi nimic mai mult. Ei nu pot cuteza sã afirme cã
întâmplare derivã din forma latinã pe care acest cuvânt o presupune de-a dreptul, care
s-ar putea stabili chiar prin inducþie: intemplare, cuvânt a cãrui semanticã ei n-ar putea-o
dezlega în românescul întâmplare. Întâmplare ar fi - cred eu - o formã analogicã
contemplãrii. Augurii desemnau, se ºtie, cu varga lor sacrã, festuca, un spaþiu, un
petec de cer. Acest spaþiu se numise templum. A contempla înseamnã, aºadar, a considera
cu luare aminte acest spaþiu, spre a observa în limitele lui ivirea prodigioasã a semnelor.
Întâmplarea este, aºadar, ceea ce se întâmplã în limitele magice ale acestui templum, o
arãtare, un semn al zeiþei. Întâmplare este ceea ce este scris în cer. Cuvântul românesc
rãsfrânge, în semantica lui, sentimentul pe care aºa de viu îl încearcã poporul românesc,
al necesitãþii tuturor întâmplãrilor din lume, al cursului divin ineluctabil al lumii. Cuvântul
dezvãluie, încã o datã, nobilul sens a ceea ce s-a numit fatalismul românesc, fatalism
care decurge din cel mai înalt sentiment, cel mai înalt sens al armoniei, din adoraþia, din
fervoarea religioasã pe care strãvechiul suflet popular o pãstreazã pentru lume.
Este o paginã de eseu ce ar putea sta în manualele ºcolare (la clasele gimnaziale mã
gândesc), ca sã afle vârsta tânãrã câte taine se încifreazã în cuvânt. Între timp,
dicþionarele noastre au acceptat etimologia pentru întâmplare de la in ºi templum
latinesc. Limba românã mai are tâmplar, care vine din templarius (cu sensul specializat
în latinã: cel care lucreazã la construirea unui templu). Mai avem, apoi, tâmpla bisericii,
acel perete de icoane ce separã altarul, taina de restul navei. Iatã cum biserica creºtinã
ºi-a integrat, în conºtiinþa filosoficã a limbii române, templul pãgân.

eXplore dance festival
În perioada 1-16 octombrie 2011, se va
desfãºura cea de a VI-a ediþie a eXplore
dance festival, singurul festival internaþional
de dans contemporan ºi performance ce se
desfãºoarã anual în Bucureºti ºi, totodatã, cel
mai important eveniment de profil din þarã.
Artiºti din peste 16 þãri, reprezentând Europa,
SUA, Canada ºi Noua Zeelandã, vor încânta
publicul, la MNAC, Teatrul Odeon ºi Teatrul
Nottara, cu cele mai recente creaþii
coregrafice, premiate la festivalurile
internaþionale de profil, oferind o imagine
amplã asupra celor mai importante direcþii
din dansul contemporan ºi performance.

Un rol aparte în program îl vor avea filmele
de dans  21 la numãr (opt lungmetraje ºi 13
scurtmetraje), ce vor fi proiectate la Noul
Cinematograf al Regizorului Român, cu
sprijinul Cinedans Festival/Amsterdam.
În cadrul festivalului va fi decernat Prix
Jardin dEurope  singurul premiu
european pentru tineri coregrafi.

Turneu extraordinar de recitaluri

Cea de-a III-a ediþie a Festivalului Namaste India, organizatã de Centrul Cultural
Rabindranath Tagore ºi Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti, în perioada 30
septembrie - 2 octombrie 2011, va fi dedicatã marelui poet Rabindranath Tagore.
Supranumit Sufletul Bengalului ºi Profetul Indiei moderne, Tagore a fost primul
scriitor din Asia laureat al Premiului Nobel pentru Literaturã, în anul
1913.Evenimentul va celebra cei 150 de ani de la naºterea poetului indian prin
organizarea unei conferinþe: Rabindranath Tagore: Citizen of His Country and of
the Universe. Invitatã va fi prof. dr. Uma Dasgupta, la ora actualã cea mai importantã
specialistã în opera ºi viaþa lui Tagore, coordonatoare a seriei Tagore la prestigioasa
Oxford University Press. Totodatã, va avea loc un recital de poezie care va oferi
publicului prezent un prilej unic de întâlnire cu geniul lui
Programul festivalului mai cuprinde spectacole de muzicã ºi dans, lansãri de carte,
târg de produse tradiþionale ºi specialitãþi culinare, proiecþii de filme. În plus, prin
ateliere interactive vizitatorii vor putea învãþa arta îmbrãcãrii saree-ului, regulile
de bazã ale dansului clasic ºi devoþional, arta mehndi (decorarea mâinilor cu henna)
precum ºi o introducere în limba Sanscritã ºi limba Hindi.
Orarul de vizitare este între orele 9 ºi 19.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

Stradivarius sau Guarnieri?

Publicul meloman din România va putea asista în perioada 26 septembrie - 6 octombrie 2011
la duelul muzical a doi mari violoniºti români: Liviu Prunaru ºi Gabriel Croitoru, însoþiþi de
douã dintre cele mai frumoase ºi performante viori ale lumii. Provocarea a fost lansatã celor
doi violoniºti de cãtre pianistul Horia Mihail, care îi va însoþi pe scenã în turneul naþional
Duelul viorilor, în ºase oraºe din þarã. Publicul este chemat la ceas de searã, în sala de concert,
sã arbitreze neobiºnuitul duel: Stradivarius sau Guarnieri? Care a fost cel mai mare lutier al
lumii? O rivalitate veche de trei secole, o întrebare, pe care ºi-au pus-o generaþii ºi generaþii
de iubitori ai muzicii, nu îºi va gãsi nici acum, probabil, rãspunsul, dar va deveni pretextul
unor recitaluri extraordinare, cu piese de mare popularitate din repertoriul pentru vioarã.
Programul turneului este urmãtorul: 26 septembrie, Palatul Culturii -Tg. Mureº;
28 septembrie, Cercul Militar - Braºov ; 30 septembrie, Sala Radio - Bucureºti; 3 octombrie,
Casa de culturã a studenþilor - Cluj-Napoca (în cadrul festivalului Toamna Muzicalã
Clujeanã); 4 octombrie, Sala Capitol - Timiºoara; 6 octombrie, Sala Filarmonicii - Craiova
Evenimentul este realizat de Radio România Cultural ºi Asociaþia culturalã Accendo.

DUMITRU NICOLAE CHILIA  un artist împlinit

Zi aglomeratã în Parcul Herãstrãu.
Este sâmbãtã, tot omul, care se
respectã ºi are posibilitate ºi voinþã,
vine aici sã priveascã un cadru unic
prin frumuseþe ºi încãrcãturã istoricã.
Bebeluºii dorm vrãjiþi în cãrucioare,
copiii mai mãricei au descoperit
locurile de joacã ºi nu mai vor sã
audã de mâncare, somn, ori casa din
inima oraºului, adolescenþii fac
glume, uneori cu puþinã sare,
îndrãgostiþii cautã zonele mai izolate
pentru ºoaptele lor de aur ºi gesturile
de neuitat, maturii degustã
frumuseþile din jur, iar cei mai
înþelepþi îºi retrãiesc amintirile ºi îºi
încãlzesc oasele la soare, captãnd cât
mai multã cãldurã pentru

sãptãmânile friguroase ce vor veni,
în mod sigur. Lumea e multã, unii
chiar ocolesc Herãstrãul la finalul
sãptãmânii, pentru faptul cã vin prea
mulþi oameni aici.
Pe una dintre alei, un afiº anunþã
expoziþia de picturã semnatã
Dumitru Nicolae Chilia. Este ºi o
excelentã reproducere pe afiº - Uliþa
cu praf de la 2 Mai. Urmãm drumul
indicat de sãgeatã ºi ajungem iar la
Pavilionul B, acolo unde an de an,
lunã de lunã, creatorii înscriºi în
Asociaþia Artiºtilor Plastici din
Bucureºti vin sã prezinte publicului
lor cele mai valoroase lucrãri.
Oricum, suntem martorii unei
expoziþii aparte, pentru simplul fapt cã

acum protagonist este chiar preºedintele
asociaþiei, Dumitru Nicolae Chilia.
Dar, aceastã colecþie de 120 de
lucrãri - oho, dar aici s-a muncit
serios! - nu este importantã prin
funcþia efemerã a autorului, ci prin
valorile sale speciale. Ca ºi în anii
trecuþi, nu vreau sã pierd expoziþia
domnului preºedinte aºa cã intru în
Pavilionul B, ºtiind cã în
urmãtoarele momente voi asista la
un adevãrat regal de artã plasticã.
De la lucrarea cu numãrul 1
Trandafiri japonezi ºi pânã la ultima
imagine, aºteptãrile sunt confirmate
pe deplin. Remarc numeroasele
imagini cunoscute din Câmpina,
apoi Breaza, Balcic, Sighiºoara, etc.

Toate vãzute prin prisma unui
pictor de mare sensibilitate.
Desigur, nu mã satur ºi revin ºi
duminicã. Lume multã în expoziþie.
Sunt români ºi strãini. Indiferent de
locul de unde vin, toþi sunt siguri cã
se aflã în faþa unor tablouri de real
interes ºi fiecare începe sã îºi facã
socotelile, privind lista de preþuri.
Unii gãsesc resurse în cont pentru o
achiziþie, alþii mai trebuie sã mai
aºtepte pânã vine salariul ori pensia.
Autorul stã la uºã. Îºi aºteaptã
liniºtit vizitatorii. Chiar dacã acum
nu picteazã, se gândeºte deja la
expoziþia din 2012.

Aristotel BUNESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
Aur ºi bronz  la Campionatele Europene de
canotaj de la Plovdiv

Echipajul feminin de 8 plus 1, format din Maria
Bursuc, Ionelia Zaharia, Cristina Grigoraº, Irina
Dorneanu, Adelina Cojocariu, Andreea Boghian,
Roxana Cogianu, Eniko Mironcic ºi Teodora Gidoiu,
a câºtigat medalia de aur, la Campionatele Europene
de canotaj, de la Plovdiv (Bulgaria).

Camelia Lupaºcu ºi Nicoleta Albu au câºtigat
medalia de aur, la dublu rame fãrã cârmaci.
Echipajul de patru vâsle feminin, Cristina Ilie,
Ioana Crãciun, Camelia Lupaºcu ºi Nicoleta Albu, a
obþinut medalia de bronz.
Echipajele feminine, dublu rame fãrã cârmaci ºi cel
de 8 plus 1, sunt calificate la Jocurile Olimpice,
dupã participarea la Campionatele Mondiale, de la Bled.

România  invitat de onoare la Târgul Internaþional
de Carte LIBER de la Madrid
România este pentru prima oarã
þarã invitatã de onoare la Târgul
Internaþional de Carte LIBER, cea
mai importantã manifestare de
profil din Spania, desfãºurat în acest
an la Madrid în perioada 5-7
octombrie. La IFEMA, important
spaþiu expoziþional din Madrid,
România va avea un stand naþional
de mari dimensiuni, cu o arhitecturã
aparte, organizat de ICR Madrid ºi
Centrul Naþional al Cãrþii din cadrul
Institutului Cultural Român.
La stand vor fi prezentate cele
mai noi apariþii editoriale din
România, marile succese literare de
public ºi de criticã, albume de artã ºi
turistice, dar ºi cãrþile publicate în
Spania în ultimii ani cu sprijinul ICR,
prin programele de susþinere a
traducerilor. Cu peste 40 de titluri
apãrute, Spania este în prezent þara
europeanã cu cele mai multe
traduceri din literatura românã,
potrivit comunicatului ICR.

Institutul Cultural Român de la
Madrid organizeazã în perioada 26
septembrie  9 octombrie o serie
de evenimente care vor marca
prezenþa României la Feria del libro
LIBER. Seria va culmina cu un
concert extraordinar susþinut de
Jordi Savall în sala Auditorio de la
Caixa Forum, concertul fiind
intitulat Dimitrie Cantemir,
Cartea muzicii în dialog cu
traditiile otomane, româneºti,
armeneºti ºi sefarde. Figura lui
Dimitrie Cantemir, ca una dintre
figurile fondatoare ale culturii
române, va fi abordatã ºi de istoricul
Stefan Lemny, care va susþine pe 3
octombrie, de la ora 19.00, la
Biblioteca Naþionalã a Spaniei,
o conferinþã despre secolul al XVIIIlea românesc. Biblioteca Naþionalã
va gãzdui, de asemenea, pe gardul
exterior din Paseo de Recoletos,
pe durata Târgului de Carte, o

Turneu al pianistului
Eduard Stan în Israel
Eduard Stan va susþine,
luna aceasta, o serie de
recitaluri în Israel, cu
sprijinul
Institutului
Cultural Român de la Tel
Aviv. Repertoriul recitalurilor, care au loc în
oraºe precum Ierusalim,
Haifa ºi Rishon Le Zion,
în perioada 19-27 septembrie, va cuprinde
lucrãri ale compozitorilor
George Enescu, Franz
Liszt, Frédéric Chopin ºi
Franz Schubert. Fost
student al pianistului ºi
dirijorului israelian Arie
Vardi, Eduard Stan este

unul dintre cei mai
cunoscuþi ºi apreciaþi
pianiºti români pe scenã
internaþionalã. A concertat pe mari scene din
Europa ºi din Statele
Unite. Eduard Stan a
înregistrat un dublu CD cu
lucrãrile pentru vioarã ºi
pian ale lui George
Enescu, împreunã cu
violonistul
Remus
Azoiþei, precum ºi un CD
Chopin, apãrut anul
trecut. Este fondatorul ºi
directorul artistic al
Festivalului Enescu din
Heidelberg/Mannheim.

expoziþie de bandã desenatã
româneascã. La sediul ICR Madrid
vor fi expuse ilustraþii de poveºti
clasice ºi contemporane româneºti
ºi va avea loc un atelier de desen,
ambele evenimente fiind realizate
împreunã cu Clubul Ilustratorilor din
România ºi artiºti tineri români. Tot
la sediul ICR Madrid va fi deschisã
între 1 ºi 8 octombrie o librãrie
temporarã cu cãrþi în limba românã,
dar ºi lucrãri în limba spaniolã, de
autori români sau despre cultura,
istoria, literatura românã.
Promovarea literaturii române
este una dintre principalele direcþii
strategice ale ICR Madrid în acest
an, declarat de Institut Anul
literaturii române în Spania.
Prezenþa României ca þarã invitatã
a Târgului de carte LIBER din
Madrid va fi un prilej de lãrgire a
orizontului de receptare a culturii ºi
a literaturii române în spaþiul iberic.

Silviu ªERBAN
Nunta de piatrã este
produsul a doi deschizãtori
de drum ai anilor 70,
pãrtaºi la producþia Apei ca
un bivol negru, filmulmanifest al unei generaþii.
Mircea Veroiu ºi Dan Piþa
ecranizeazã douã scrieri ale
lui Ion Agârbiceanu (fapt
repetat ºi doi ani mai
târziu, în Duhul aurului)
reunite sub acelaºi titlu, dar
ºi sub aceeaºi tematicã ºi,
mai ales, sub aceeaºi marcã
stilisticã, asiguratã ºi de
prezenþa operatorului Iosif
Demian, ºi el înscris pe

Muzeul Naþional
al Aviaþiei Române

Patru medalii
pentru elevii români
la Olimpiada Internaþionalã
de ªtiinþe ale Pãmântului
Lotul olimpic al
României, informeazã
Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului, a obþinut
rezultate remarcabile la
a V-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de ªtiinþe
ale Pãmântului (International Earth Science
Olympiad - IESO),
desfãºuratã în perioada
5-14 septembrie 2011,
la Modena, Italia.
Deºi s-au aflat doar la
a doua participare la
aceastã
competiþie,
elevii români au avut o
comportare excelentã,
intrând în posesia a
patru medalii: una de

Adãpostit în fostele hangare ale aerodromului
militar Pipera, Muzeul Naþional al Aviaþiei
Române predã lecþia de istorie a aripilor româneºti
de vreo douãzeci ºi unu de ani. În cele douã
hangare, legate între ele printr-un pasaj conceput
sub forma unei strãzi din perioada interbelicã,
Muzeul Naþional al Aviaþiei Române expune
fotografii, uniforme, machete ºi aparate de zbor
ce odinioarã au brãzdat ºi apãrat cerul României.

aur (David Cristian Cãlin,
clasa a IX-a, Colegiul
Costache Negruzzi din Iaºi,
punctaj maxim) ºi trei de
bronz (Ana Maria Istrate,
clasa a XI-a, Colegiul
Naþional Emil Racoviþã din
Iaºi, Petruþa Cherºunaru,
clasa a X-a, Colegiul
Naþional Nicolae Bãlcescu
din Brãila ºi Vlad Moisoiu,
clasa X-a Grupul ªcolar
Kõrösi Csoma Sándor din
Covasna). Vlad Moisoiu a
obþinut ºi un premiu special
pentru proiecte.
Competiþia constã în
douã probe, una teoreticã
ºi alta practicã. Anul
acesta au participat 104
elevi din 34 de þãri.

Muzeul începe practic, de la stradã, unde este
parcat un avion IAR-823, vopsit în culori de
camuflaj. În depãrtare, se vede o clãdire albastrã.
Odatã ce-i treci pragul, pãºeºti în lunga ºi palpitanta
istorie a cocadelor româneºti. Asta ºi datoritã
faptului cã încã de la intrare, eºti întâmpinat de
pionerii aeronauticii româneºti, care au izbutit sã
zboare cu aparate mai grele decât aerul: Traian
Vuia, Aurel Vlaicu ºi Henri Coandã. De partea
cealaltã, prinþul George Valentin Bibescu zâmbeºte
într-o fotografie îmbãtrânitã de vreme. Alãturi de
aceasta, muzeografii au amenajat un mic colþ dedicat
sibianului Conrad Hass, pãrintele rachetelor cu mai
multe trepte. Urmeazã apoi, rând pe rând, alte
panouri dedicate primelor ºcoli de pilotaj din
România, precum ºi participãrii aviaþiei române la
cele douã rãzboaie mondiale. Schimbãrile politicomilitare de dupã 1945 sunt reprezentate de tehnica
de luptã de fabricaþie sovieticã: avioane de
vãnãtoare cu reacþie ºi staþii de radiolocaþie.
Aceastea sunt completate de expoziþia dedicatã
anilor 60, din hangarul II. Aici se regãsesc
avioanele reactive MIG 17, 19 ºi 21. Acestea
sunt primele avioane cu radiolocator la bord ºi,
în acelaºi timp, douã dintre ele sunt supersonice,
precizeazã muzeografa Aurelia Vochin, în timp ce
ne îndreptãm spre parcul expoziþional din faþa celor
douã hangare. Aici am putut admira atât avioane
cu motor clasic, dar ºi reactive, elicoptere, tehnicã
de radiolocaþie, tunuri antiaeriene ºi rachete solaer. Dintre toate aceastea, atenþia vizitatorilor este
atrasã de prototipurile avioanelor IAR 93 cu dublã
comandã, respectiv MIG 29 în varianta Sniper.

Norman
Manea
premiul
oraºului
Dortmund
Scriitorul român Norman Manea a câºtigat
premiul oraºului Dortmund, Nelly-Sachs Preis, care
se acordã din doi în doi ani. Juriul se referã la
Norman Manea ca la un reprezentant important al
modernismului literar luminat. Întoarcerea
Huliganului, romanul autobiografic al lui Manea,
este impresionant prin neînfricarea moralã ºi
virtuozitatea lingvisticã.
Norman Manea este membru al Academiei de
Arte din Berlin ºi a mai câºtigat premiul Medicis ºi
premiul Nonino, douã premii literare importante.

Douã expoziþii româneºti din colecþiile
Muzeului Naþional Brukenthal din Sibiu,
prezentate la Muzeul Naþional din Gdañsk
Institutul Cultural Roman de la Varºovia susþine
prezenþa a douã expoziþii româneºti la Muzeul
Naþional din Gdañsk. Este vorba despre Capodopere
ale picturii italiene -Titian, Veronese, da Messina ºi Comorile Ardealului - Argintãrie din colecþiile
Muzeului Naþional Brukenthal din Sibiu, care sunt
expuse în perioada 10 septembrie 2011 - 22 ianuarie
2012 în cadrul Secþiei de Artã Veche a Muzeului
Naþional din Gdañsk. Expoziþiile sunt rezultatul
colaborãrii dintre cele douã muzee, începutã anul
trecut. Expoziþia Titian, Veronese, da Messina.
Capodopere ale picturii italiene din colecþiile
Muzeului Naþional Brukenthal din Sibiu, cuprinzând

52 de tablouri ºi douã basoreliefuri ale maeºtrilor
italieni, va fi însoþitã de un program de evenimente
ºtiinþifice ºi educaþionale, care cuprinde mai multe
prelegeri susþinute de critici ºi istorici de artã polonezi,
precum ºi activitãþi dedicate copiilor ºi tinerilor. Cea
de-a doua expoziþie, Comorile Ardealului. Argintãrie
din colecþiile Muzeului Naþional Brukenthal din
Sibiu, cuprinzând în principal obiecte de cult din
secolele XIV-XVI, este prima prezentare, la o
asemenea scarã, a lucrãrilor orfevrierilor transilvãneni în Polonia ºi o bunã ocazie de cunoaºtere ºi
comparaþie a creaþiilor din Transilvania ºi din Prusia,
regiuni dominate de aceeaºi influenþã germanã.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
genericul documentarului
amintit mai sus. Cele douã
mediu-metraje, Fefeleaga,
regizat de Mircea Veroiu,
ºi La o nuntã, regizat
de Dan Piþa, unite, de
asemenea, prin utilizarea
locaþiei de filmare comune,
Roºia Montana, repovestesc insistând pe imagine
ºi muzicã ºi mai puþin pe
dialoguri, acestea din urmã
fiind rare în filmul lui Piþa
ºi aproape inexistente în
cel al lui Veroiu.
Fefeleaga este o tragedie anticã centratã pe suferinþa unei vãduve, Maria
(Leopoldina Bãlãnuþã),
nevoitã sã care piatrã
auriferã, pe care o vindea
localnicilor, ajutatã de un
cal orb, pentru a putea
întreþine ultimul copil
ce-i mai rãmãsese în
viaþã, o fatã aflatã în jurul
vârstei de cincisprezece
ani, Pãuniþa. Simbolistica
imaginilor, ajutatã ºi de
muzica deosebitã, interpretatã de Dorin Liviu Zaharia
ºi Sfinx-ul lui Dan Andrei
Aldea, creeazã secvenþe
impunãtoare prin expresivitatea lor. Lipsa aproape

Popasuri culturale:

Tragicul ºi comicul tragic

în totalitate a dialogurilor
conferã imaginilor o ºi
mai mare putere de
sugestie, obligând privitorul sã interpreteze, sã
gãseascã semnificaþii.
Astfel, imaginea fetei ce
plimbã un cãrucior cu
douã pãpuºi în el poate fi
atât un gest proiectiv al
mamei virtuale, cât ºi
un gest de sublimare a
durerii pricinuite de
pierderea unor posibili
copii ai fraþilor ºi surorilor
mai mari morþi cu toþii.
Nunta Pãuniþei se împlineºte doar simbolic, în
moarte, soarta ei nediferind de a celorlalþi din
familie. Scena cu trupul
fetei cu coroniþã ºi rochie
de mireasã întins pe catafalc, filmatã mai întâi
dintr-un unghi plonjat
apoi dintr-un unghi normal, acompaniatã de
bocetul muzical al lui
Dorin Liviu Zaharia,
constituie climax-ul emoþional al tragediei, care

se prelungeºte cu ultimele
douã cadre ale filmului
construite prin intermediul
aceluiaºi unghi plonjat,
sugerând micimea destinului
uman, mai întâi asupra
micului cimitir al familiei,
amplasat lângã casã, unde
Fefeleaga îºi îngroapã

mireasa
(Ursula
Nussbacher), socrul
(Petre Gheorghiu). De
asemenea, tragicul nu
mai este omniprezent,
ci, aflat într-o dispoziþie
latentã, fãcând prin
aceasta loc comicului,
se activeazã în final.

Nunta de piatrã

(Mircea Veroiu, Dan Piþa, 1972)
ultimul mort, apoi, de la
înãlþimea dealului, asupra
casei ºi împrejurimilor,
în care femeia nu se
mai zãreºte, ci doar i se
presupune existenþa.
La o nuntã este ceva mai
epic ºi implicã prezenþa
mai multor personaje,
identificabile însã doar prin
funcþia pe care o îndeplinesc în cadrul nunþii: cei
doi lãutari, ceteraºul (Radu
Boruzescu) ºi toboºarul,
(Mircea Diaconu), mirele
(George Calboreanu jr.),

Comicul survine din
contradicþia dintre formalismul ceremonialului ºi starea de facto:
mireasa este în realitate
obligatã sã se cãsãtoreascã, împotriva voinþei
ei, ºi, cu prima ocazie,
oferitã chiar de propria
nuntã, dezerteazã,
fugind împreunã cu ceteraºul. Dispariþia miresei
are efecte tragice, toboºarul, dezertor cãutat de
soldaþi ºi ajuns la nuntã
din purã întâmplare,

Unde se aflã Muzeul Naþional al Aviaþiei
Române?
Muzeul Naþional al Aviaþiei Române se aflã în
sectorul 2, pe strada Fabrica de Glucozã nr. 2-4. Se
poate vizita de marþi pânã vineri între orele 8 ºi 16.
Sâmbãta ºi duminica, programul de vizitare este cuprins
între orele 9 ºi 17. Accesul în muzeu este gratuit.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

22

fiind ucis ca rãzbunare
pentru fapta colegului sãu.
Diferenþa dintre cele
douã abordãri provine din
tema-tica centralã. Între
nunta metafizicã a lui
Mircea Veroiu ºi nunta
mundanã a lui Dan Piþa
este o deosebire de grad.
Tragismul pãrþii regizate
de Veroiu se apropie de
cel antic, fiind generat de
conflictul dintre om ºi
destinul sãu supraordonat.
Pe de altã parte, în mediumetrajul lui Piþa, tragismul nu mai atinge aceleaºi
cote, destinul nemaiintervenind decât sub forma
întâmplãrii. Unitare prin
complementaritate din
punct de vedere tematic,
cele douã jumãtãþi ale
Nunþii de piatrã sunt
circumscrise aceluiaºi
limbaj cinematografic, în
cadrul cãruia primeazã
imaginea, muzica ºi decorurile. Dorin Liviu Zaharia
este nu doar liantul
muzical al celor douã

pãrþi, ci el apare
chiar ca personaj
în jumãtatea regizatã de Dan
Piþa, întruchipând
omul cu gramofonul. Nunta de
piatrã valorizeazã în primul rând
capacitatea imaginii nu doar de a
povesti, ci mai
ales de a semnifica, de a sugera
sensuri situate
dincolo de ceea
ce se vede în
mod natural.

* * *
Cinematografia asiaticã a cunoscut momentul ei de
vârf în perioada de dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial
pânã în anii 60, fiind dominatã de producþiile
japoneze ºi cele indiene. Totuºi, în aceastã perioadã,
filme valoroase apar ºi în alte zone ale Asiei, aºa cum
este cazul Chinei. Xiao cheng zhi chun (Primãvara
într-un mic oraº), realizat în 1948, cu un an înaintea
preluãrii puterii de cãtre Partidul Comunist Chinez,
de unul dintre cei mai importanþi regizori ai perioadei
precomuniste, Fei Mu, este considerat cel mai bun
film din istoria cinematografiei chineze.

546  26 septembrie 2011

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ

Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
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LUNI  26 septembrie 2011
Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu
Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Dor de-acasã.
Emisiune de Puiu Stoicescu
Film documentar  Tehnologia azi
ªlagãr fix
Cum vã place!
Emisiune de Viorel Popescu
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
Promo USH
Film documentar  Tehnologia azi
Haretiºtii. Realizator Teodora Vlad
ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Tomorrow, today.
Emisiune de Oana Popescu
Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
Românul, cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
Stop joc!
Emisiune de Mugur Popovici
Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
Videoteca TVRM
Academica  ªtiinþã
Emisiune de Alexandru Mironov
Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
Film documentar  Tehnologia azi
Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret *
TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Videoteca TVRM
Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
Haretiºtii.
Realizator Teodora Vlad
Atelier TV studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
TVRM estival, muzical
Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
MARÞI  27 septembrie 2011
Videoteca TVRM
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
Transfocator.
Emisiune de Neagu Udroiu
Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
Film documentar - Tehnologia azi
ªlagãr fix
Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Amintiri de la filmare.
Emisiune de Ion Bucheru
Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
Film documentar - Tehnologia azi
Film serial  Favoritul (Rusia)
ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Lumea zâmbeºte.
Emisiune de Simona ªerban
Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
Provocãrile verii.
Emisiune de Teodora Vlad
Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
O lume piperatã.
Emisiune - pamflet de Viorel Popescu
Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
Patrimoniu.
Emisiune de Sorin Bejan
Film documentar - Tehnologia azi
Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret *
TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Videoteca TVRM
Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu
Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
TVRM estival, muzical
Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
Performeri în arenã.
Emisiune de Cristian Vasile
Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban
MIERCURI  28 septembrie 2011
Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu

09:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
09:30 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
12:00 Film documentar - Glob spin
12:30 ªlagãr fix
13:00 Cinefilia. Emisiune de actualitate
cinematograficã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Film documentar  Globe spin
15:30 Zile de vacanþã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
17:00 Râsoteca pentru toþi.
Emisiune de Alexandra Teodorescu
18:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
18:30 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
19:00 Tranfocator.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Videoteca TVRM
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 O lume piperatã.
Emisiune - pamflet de Viorel Popescu
22:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Film documentar  Globe spin
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
02:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
03:00 Zile de vacanþã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
03:30 Forum Naþional Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Transfocator.
Emisiune de Neagu Udroiu
06:00 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 O lume piperatã
JOI  29 septembrie 2011
07:00 Videoteca TVRM
08.00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
09:00 Panteon.
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Românul cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
11:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Realizator Ioan Filip
12:00 Film documentar  Innov8
12:30 ªlagãr fix
13:00 În cãutarea folkului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Film documentar  Innov8
15:30 Zile de vacanþã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
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  ªarpele Alb (China,
2004).
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 Teleamfiteatru 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
VINERI  30 septembrie 2011
07:00 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:00 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu

10:00 Galele TVRM.
Emisiune de Georgel Nucã
11:30 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
12:00 Film documentar - Tehnologia azi
12:30 ªlagãr fix
13:00 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Film documentar  Minunile lumii
15:30 Film serial  Favoritul (Rusia)
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
17:00 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Performeri în arenã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Videoteca TVRM
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 O lume piperatã.
Emisiune - pamflet de Viorel Popescu
22:30 Cinefilia - Actualitatea
cinematograficã.
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30 Film documentar  Minunile lumii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
02:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
03:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
03:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
05:30 Bucureºtiul meu drag.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
06:00 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 O lume piperatã
SÂMBÃTÃ  1 octombrie 2011
07:00 Videoteca TVRM
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
09:30 Bucurestiul 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  Când sunt cu tine
(SUA,1937) Genul: musical, comedie; Regia: Victor Schertzinger;
Distribuþie: James Cagney; Evelyn
Daw; William Frawley; Mona Barrie;
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.
Emisiune de Georgel Nucã
06:00 Provocãrile verii.
Emisiune de Teodora Vlad
06:30 O lume piperatã
DUMINICÃ  2 octombrie 2011

07:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
09:30 Un actor ºi rolurile sale.
Emisiune de Ion Bucheru
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
11:30 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
12:00 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
12:30 Starea de duminicã.
Emisiune de Sorin Bejan
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
15:00 Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folkului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune cultural
artisticã adresatã românilor de pretutindeni. Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de
Societate Naþionalã Spiru Haret
pentru Educatie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic  Cântecul munþilor
(China) Un film despre artele
marþiale; Etica - baza artelor marþiale
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
01:30 Dor de-acasã.
Emisiune de Puiu Stoicescu
03:30 Galele TVRM.
Emisiune de Georgel Nucã
05:00 Cum vã place.
Emisiune de Viorel Popescu
06:00 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
06:30 Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu

* În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii pentru
sesiunea de restanþe. Emisiunea este realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
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RADIO
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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Practica studenþilor de la Facultatea de Medicinã veterinarã

ÎNTÂLNIRE CU VOCAÞIA
Eºti la facultate. Aici ai ajuns pentru cã tu ai ales ºi nu îþi impune
nimeni sã înveþi materii cu care nu eºti compatibil. Te gândeºti bine
la ce îþi place ºi la ce te vezi fãcând peste câþiva ani ºi alegi.
Matematicã, Litere, Management, Arhitecturã, sau Medicinã
veterinarã. Sunt unele domenii în care profesia este mai mult vocaþie
decât meserie. Acesta este unul dintre ele. Nu trebuie doar sã fii iubitor
de animale, ci sã te ºi regãseºti în ceea ce vei face în cabinetul de
medicinã veterinarã. ªase ani, numeroase ore de practicã. Mai târziu,
ai putea sã îþi îndeplineºti visul, sã porþi halatul de medic veterinar.
Teoria învãþatã la curs nu este de ajuns.
În fiecare an, la Facultatea de
Medicinã veterinarã, studenþii merg
în practicã, în mod organizat, însoþiþi
de profesori, la diferite unitãþi de
creºtere a animalelor. Anul acesta,
studenþii au fost prezenþi la SC.
Negoieºti SRL, SC. Pantelimon
SRL ºi Institutul de cercetaredezvoltare pentru creºterea
bovinelor, Baloteºti, aºa cum ne
declarã lector univ. dr. Paul
Grigorescu, ºeful Clinicii Veterinare
a Facultãþii de Medicinã veterinarã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret:
Anii I ºi II, anul acesta, au fãcut
practicã în domeniul Zootehnic.
Studenþilor le-au fost prezentate
fermele, de la intrarea animalului
pe poartã, pânã la cazare,
microclimat, ritmicitatea hranei,
raþii ºi compoziþia acestora.
Deplasarea se face în fiecare an cu
autobuze puse la dispoziþie de
universitate, pentru cã nu ne putem
asuma riscuri cu privire la
siguranþa studentului. Pentru anul
III, domeniul de practicã a fost
Semiologie, la adãpostul de
cabaline Tei-Toboc. Pentru anul IV,
practica s-a desfãºurat la clinicã
sau în circumscripþiile teritoriale (la
cerere, în funcþie de domiciliul
studentului). Cei care au desfãºurat
practica în alte unitãþi trebuie sã
prezinte o fiºã de practicã,
completatã de medicul responsabil
de activitatea studentului, care sã
conþinã detalii despre activitatea
studentului, aprecieri, recomandãri
ºi o notã. Pentru anul V, practica sa desfãºurat în circumscripþiile
teritoriale. Începând cu acest an,
fiecare student are la dispoziþie un
Caiet de practicã. Acesta se
completeazã în fiecare an. Anii I, II
ºi III trebuie sã efectueze 90 de ore
de practicã, în timp ce anii IV ºi V
trebuie sã acumuleze 120 de ore
de practicã.
La sfârºitul celor ºase ani de
facultate, tragem linie ºi adunãm
obiectivele orelor de practicã; în
fiecare an se adaugã ceva nou 
prezentarea nutreþurilor folosite în
hrana animalelor de fermã.
Identificarea plantelor de culturã ºi
din flora spontanã  prezentarea
culturilor ºi a manoperelor de
producere a furajelor de volum 
examinarea calitativã a furajelor
(nutreþuri verzi, fânuri, furaje
grosiere,
rãdãcinoase
ºi

tuberculifere, nutreþ murat, seminþe,
grãunþe de cereale, reziduuri
provenite de la diverse industrii,
nutreþuri de origine animalã, nutreþ
combinat)  prezentarea categoriilor
de furaje ºi a modului specific de
recoltare a probelor elementare,
globale ºi finale de furaje în vederea
analizelor de laborator  prezentarea
instrumentelor folosite în prelevarea
probelor de furaje  ambalarea,
conservarea ºi transportul probelor
de furaje cãtre laborator 
prezentarea tehnologiei de fabricaþie
a nutreþurilor combinate. Însuºirea
metodelor de fabricaþie a
nutreþurilor combinate  executarea
de lucrãri practice specifice unitãþii
(recoltare ºi stocare fân, distribuire
furaje, etc)  transferul cunoºtinþelor
teoretice dobândite la disciplina de
Sisteme de producþii animaliere
cãtre activitãþile aplicative specifice
programului zilnic din ferme 
recunoaºterea raselor ºi categoriilor
productive  identificarea ºi
cunoaºterea particularitãþilor
privind sisteme de creºtere a
diferitelor specii, rase ºi categorii
productive  cunoaºterea speciilor,
raselor ºi categoriilor de animale, a
efectivelor de animale  cunoaºterea
mãrimii grupelor de animale,
precum ºi a duratei medii a ciclurilor
de producþie  cunoaºterea
modalitãþilor de individualizare a
animalelor, a evidenþelor zootehnice
ºi a producþiilor medii obþinute de
la animale  examenul general al
cabalinelor (obþinerea datelor cifrice
legate de temperatura corporalã,
frecvenþa respiratorie ºi a pulsului)
 examenul aparatului locomotor la
cabaline în repaus ºi în deplasare
(examinarea sistemului nervos,
tipuri de ºchiopãturi)  examenul
aparatului respirator ºi a aparatului
cardio-circulator  examenul
aparatului digestiv (examinarea ºi
semiologia cãilor digestive
anterioare, colicile)  afecþiuni
metabolice ºi nutriþionale 
aprecierea profilului metabolic ºi a
modificãrilor acestuia  efectuarea
prin rotaþie de cãtre studenþii anului
IV a activitãþii de triaj (selectarea
cazurilor prezentate în Clinica
Veterinarã a Facultãþii de Medicinã
Veterinarã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret în funcþie de
principalele semne clinice
exprimate ºi îndrumarea acestora
cãtre clinica corespunzãtoare) 
prezentarea modului de întocmire
corect a foii de observaþie clinicã,
fiºarea cazurilor prezentate la
consultaþii în Clinica Veterinarã
Spiru Haret cu elemente de
identificare a animalelor (specie,
rasã, vârstã, etc), modalitãþi de
contenþie în vederea examenului
clinic ºi/sau paraclinic, principalele
semne clinice rezultate în urma
examinãrii semiologice, elemente
de diagnostic simptomatologic ºi/
sau paraclinic, conduitã terapeuticã

 participarea studenþilor, prin
rotaþie conform planificãrii la
activitãþile specifice fiecãrei clinici
în parte (Reproducþie, Chirurgie,
Radiologie, Medicalã, Parazitologie, Boli infecþioase). Cadrele
didactice, ale disciplinelor clinice,
exemplificã ºi discutã cazurile
prezentate pentru o mai bunã
întelegere a simptomatologiei,
diagnosticului ºi a conduitei
terapeutice oferind posibilitatea
studenþilor sã realizeze individual
anamneza, contenþia, examenul
clinic, diagnosticul ºi tratamentul,
sub atenta îndrumare a cadrului
didactic  familiarizarea studenþilor
cu animalele ºi cu diferitele metode
de contenþie, examen clinic,
diagnostic ºi conduite terapeutice
ale animalelor consultate  însuºirea
ºi valorificarea cunoºtinþelor
acumulate, realizarea corectã a
foilor de observaþie clinicã, a
metodologiilor de examinare
clinicã, diagnostic, diagnostic
diferenþial ºi conduita terapeuticã 
sã cunoascã ºi sã poatã realiza
analiza chimicã de bazã a furajelor
si alimentelor  sã cunoascã formele
farmaceutice si sã realizeze calcularea
dozelor terapeutice din diferite
forme farmaceutice.  familiarizarea
studenþilor cu activitatea din ferme
ºi unitãþi de creºtere a animalelor,
abordarea acestora, examenul clinic,
întocmirea de foi de observaþie ºi
fixarea unui diagnostic  pregãtirea
studenþilor, viitori medici veterinari,
în domeniul siguranþei produselor
alimentare de origine animalã,
pentru apãrarea sãnãtãþii umane ºi
asigurarea unor alimente de origine
animalã calitativ superioare, atât din
punct de vedere trofico-biologic cât
ºi sub raportul stãrii de salubritate 
instruirea studenþilor în a cunoaºte
legislaþia sanitar-veterinarã ºi de
siguranþã a alimentelor, tehnicile ºi
metodologia de inspecþie ºi control
sanitar-veterinar al produselor se
origine animalã, de la materia primã
pânã la produsul finit, verificarea
condiþiilor de obþinere ºi pãstrare a
produselor alimentare ºi însuºirea de
cunoºtinþe privind sistemul rapid de
alertã pentru alimente ºi furaje 
recapitularea cunoºtinþelor asimilate
pe timpul perioadei de practicã.
Studenþilor li se dã, astfel,
oportunitatea de a pune în practicã
teoria acumulatã la curs. În decursul
celor ºase ani de facultate, ei au
ocazia de a face vizite în diferite
unitãþi de creºtere a animalelor. Au
ocazia de valorifica teoria predatã
la cursuri, ºi de a se familiariza cu
ceea ce înseamnã, cu adevãrat sã fii
medic veterinar. Tinerii au nevoie de
rãbdarea, îndrumarea ºi ajutor
profesorilor. Medicina veterinarã nu
este un domeniu care sã poatã fi
studiat exclusiv într-o salã de curs.
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