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RÃSPUNDEÞI SONDAJULUI

Barometrul Absolvenþilor Europa 2012!
trendence Graduate Barometer
Europe este un sondaj anual de
opinie desfãºurat online, în cadrul
cãruia li se oferã studenþilor
posibilitatea de a-ºi exprima
opiniile în legãturã cu teme privind
studiul ºi cariera. ( ) El a devenit
astfel cel mai cuprinzãtor sondaj de
opinie din Europa privind cariera.
Succesul este datorat parteneriatului cu peste 1000 de
universitãþi din 24 de þãri europene.
Sondajul trendence Graduate
Barometer oferã universitãþilor ºi
companiilor angajatoare valoroase informaþii despre preferinþele ºi
aºteptãrile studenþilor, facilitând
astfel intrarea acestora pe piaþa
forþelor de muncã. În plus,
studenþii au ocazia sã compare
dupã finalizarea sondajului
propriile rezultate cu cele ale

studenþilor din alte þãri europene.
Ei au de asemenea ºansa de a câºtiga
premii atractive. (Ulrike Heyne, Senior
Project Manager)
Între subiectele abordate în
sondajul trendence Graduate
Barometer sunt prezente:
 Cei mai importanþi factori care
determinã alegerea universitãþii
 Cum îºi evalueazã studenþii
universitatea pe baza acestor factori
 Perioada de timp ºi numãrul de
aplicãri pe care studenþii le
considerã necesare pentru a gãsi
primul job
 Cât de departe sunt dispuºi
studenþii sã îºi mute domiciliul
pentru cariera lor
 Care le sunt aºteptãrile privind
venitul, numãrul de ore de lucru ºi
durata primului job

 Experienþa de muncã ºi
cunoºtinþele de limba englezã
acumulate de studenþi înainte de
absolvire
 Opiniile studenþilor despre
anumite aspecte ale sistemului
educaþional ºi despre piaþa muncii
 Care sunt cei mai apreciaþi
angajatori în rândul studenþilor.
Ce avantaje au studenþii în
cazul participãrii?
Studenþii care participã la
sondajul trendence Graduate
Barometer vor primi un raport
pentru student (Student Report) în
exclusivitate. Acest raport aratã
rezultatele sondajului Graduate
Barometer 2011 comparate cu
media rezultatelor din Europa,
inclusiv topul angajatorilor. Ei au în
plus ºansa de a câºtiga prin tragere
la sorþi diverse premii în bani.

Studenþii de la Facultatea de Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret au prezentat, în holul
Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
expoziþia de fotografie Clãdiri înalte din Bucureºti.
Studenþii implicaþi în proiect
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Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat
Prof.univ.dr. Marinicã DOBRIN
Facultatea de Management Financiar-Contabil
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Uniunea Naþionalã pentru Drepturile
Femeii din România, a demarat la 1 octombrie 2010 proiectul regional POSDRU/
97/6.3/S 64240 ProFeminAntrep  Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat
 POSDRU 2007-2013, Axa Prioritarã 6  Promovarea incluziunii sociale, domeniul
major de intervenþie 6.3 - Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii. Prin
acest proiect se urmãreºte îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane ºi crearea, pentru
femeile din România, a condiþiilor de acces pe piaþa muncii egale cu bãrbaþii, prin
formarea a 7200 de femei, din toate cele opt regiuni de dezvoltare, în vederea
iniþierii unei afaceri, în contextul societãþii bazate pe cunoaºtere. Proiectul se
desfãºoarã pe o perioadã de 36 de luni, în mediul rural ºi urban.
Am simþit nevoia sã aºtern pe
hârtie câteva idei prin care sã explic
ºi sã susþin inovaþia, educaþia ºi
dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale, urmare a discuþiilor avute la
întâlnirea cu potenþialii antreprenori
din rândul femeilor.
Tinerii, studenþii  femei ºi
bãrbaþi  iau în considerare tot mai
mult începerea unei afaceri proprii
ca fiind cea mai bunã, dacã nu unica
opþiune disponibilã la angajare.

Dezvoltarea sectorului privat de
micro-întreprinderi asigurã un
potenþial considerabil de absorbþie
a forþei de muncã tinere. Mulþi dintre
cei care lanseazã o afacere cunosc
faptul cã drumul de la idee cãtre
oportunitate ºi succes în afaceri este
foarte greu de parcurs (aproximativ
jumãtate din calea spre împlinire)
mai ales când el este pavat, uneori,
doar cu bune intenþii ºi nimic mai
mult. A deveni antreprenor este o
excelentã ocazie pentru persoanele

dornice sã creeze, sã inoveze, care
sunt pregãtite sã desfãºoare o muncã
de excepþie ºi care ar dori sã-ºi ia
soarta în propriile mâini.
Ca formator în antreprenoriat, am
întâlnit multe persoane vrãjite de
mirajul lucrului pe cont propriu, de
ideea succesului pe cale antreprenorialã, de ideea de a fi propriul
lor ºef, dar le atrãgeam atenþia cã
omiteau complet sau aproape complet
etapele, procedurile care trebuie avute
în vedere ºi prin care trebuie sã treacã
pentru a reuºi. Nu este suficient sã ai
o idee de business pentru a avea o
afacere de succes. Ideea este doar
începutul unui proiect care poate fi sau
nu viabil, în funcþie de identificarea
unei oportunitãþi reale în piaþã pentru
produsul sau serviciul respectiv, de
dezvoltarea unui mediu economic
care încurajeazã întreprinderile mici,
de resursele financiare, umane ºi
informaþionale existente, dar ºi de un
plan de afaceri clar al antreprenorului.
(Continuare în pag.4 )

Cãrþile profesorilor noºtri

RÃZBOIUL DE 2194 DE ZILE
(1 septembrie 1939  2 septembrie
1945)
Foto: Mihãiþã ENACHE

Prof. univ. dr. ªtefan LACHE

Lucrarea elaboratã de Alesandru Duþu ºi Constantin
Olteanu despre Al Doilea Rãzboi Mondial - Rãzboiul
de 2194 de zile (1 septembrie 1939  2 septembrie 1945),
Editura Tritonic, Bucureºti, 2011, 479 p.-, rod al unei
temeinice investigaþii ºtiinþifice, se impune în rândul
celor mai importante realizãri ale istoriografiei româneºti
contemporane. Autorii au structurat lucrarea în
Introducere ºi opt capitole, cuprinzând multiplele aspecte
militare, politico-diplomatice, juridice, de teoria relaþiilor
internaþionale, relevând semnificaþiile majore ale celei
de a doua conflagraþii a secolului al XX-lea.
Arhitectura lucrãrii este armonioasã ºi cuprinzãtoare.
Principalele capitole ºi paragrafe sunt: I. Preliminariile
rãzboiului  Revizionismul german ºi cel italian;
Constituirea Axei Berlin-Roma; Ocuparea Austriei ºi
dezmembrarea Cehoslovaciei; Ocuparea portului lituanian
Memel ºi a Albaniei; Pactul de neagresiune sovieto-german
din 23 august 1939; Ultimele decizii ale marilor puteri
europene din ajunul declanºãrii rãzboiului. II. 1939-1941.
Declanºarea rãzboiului. Victorii germane, sovietice ºi

italiene  Agresiunea Germaniei ºi a Uniunii Sovietice
împotriva Poloniei; Agresiunea Uniunii Sovietice asupra
Finlandei; Agresiunea Germaniei împotriva Danemarcei
ºi Norvegiei; Ocuparea Belgiei, Olandei, Luxemburgului
ºi Franþei; Începutul bãtãliei pentru Anglia; Rapturile
teritoriale la care a fost supusã România de cãtre marile
puteri totalitare; Anexarea statelor baltice la Uniunea
Sovieticã; Atacarea Greciei de cãtre Italia; Ocuparea
Iugoslaviei ºi a Greciei; Acþiuni navale ºi aero-navale în
Marea Mediteranã; Luptele din Nordul Africii; Începutul
bãtãliei din Oceanul Atlantic. III. 1941. Mondializarea
rãzboiului  Agresiunea asupra Uniunii Sovietice ºi
operaþiunile militare desfãºurate pe frontul de Est;
Confruntãri diplomatice ºi militare în Extremul Orient ºi
în Oceanul Pacific. IV. Puterile Axei, Naþiunile Unite ºi
Miºcarea de rezistenþã. V. 1942. Anul primelor mari victorii
aliate: Midway, El Alamein, Stalingrad. VI. 1943. Începutul
declinului Puterilor Axei  Ofensiva sovieticã pe frontul
din Estul Europei; Înfrângerea trupelor germano-italiene
în Tunisia; Debarcarea aliaþilor în Sicilia; Operaþiunile
militare din Sudul ºi Centrul Italiei; Continuarea ofesivei
aliate din Pacific.
(Continuare în pag. 3)
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Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti
l conf. univ. dr. Cezar BRAICU
Articularea unei structuri organizatorice viabile a firmei
are ca premisã favorabilã respectarea unui set de principii
ºi reguli, care sã orienteze întregul proces al întreprinderii.
Conform teoriei contingenþei privind structurile
organizatorice, fiecare firmã trebuie sã-ºi adopte acea
structurã organizatoricã ce se dovedeºte a fi capabilã
sã-i asigure un grad sporit de flexibilitate în mediul
exterior. Structura organizatoricã a unei firme se
proiecteazã pe baza unor norme, reguli, principii ºi
documente oficiale, urmãrindu-se în special creºterea
eficienþei organizatorice în desfãºurarea proceselor
întreprinderii. Structura organizatoricã a firmei trebuie
astfel conceputã încât sã permitã realizarea strategiei
firmei cu costuri cât mai reduse, asigurând prin aceasta
realizarea maximului de profit. Proiectarea structurii
organizatorice a unei firme este influenþatã de douã mari
categorii de factori: de context ºi de eficienþã.
Student: Ce sunt factorii de context care influenþeazã
proiectarea structurii organizatorice a unei firme?
Profesor: Factorii de con- zatorice. În categoria factotext sunt componente ale rilor de context sunt incluse
mediului intern ºi extern în urmãtoarele elemente:  tehcare evolueazã firma ºi prin nologia firmei  dimencare se imprimã un anumit sens siunea firmei  mediul ambiant
ºi dinamism structurii organi- extern.
Student: Tehnologia firmei, ca factor de context, cum
acþioneazã asupra structurii organizatorice a unei firme?
Profesor:. Influenþa tehnologiilor de fabricaþie asupra
structurii organizatorice a firmei a fost studiatã, în detaliu, pentru
prima datã, de o echipã condusã de sociologul britanic Jean
Woodward (Industrial organization: Theory and Practice,
Oxford University Press, 1980), care a analizat 100 de firme
pentru a stabili legãturile dintre procesele tehnologice ºi
structurile organizatorice. În acest sens, cele 100 de firme au
fost clasificate în funcþie de activitãþile fiecãreia, în trei grupe:
 firme cu producþie de serie micã sau de unicate  firme cu
producþie de serie mare sau de masã  firme cu procese de
producþie automatizatã.
Student: În ce fel ar trebui structuratã organizatoric a firmã
cu producþie de serie micã sau de unicate?
Profesor: Pentru firmele flexibile, neformalizate, este cea
industriale cu producþie de serie organicã, prin care personalul de
micã sau unicate, caracterizate conducere ºi de specialitate are
prin fabricaþia unor produse ºi o arie de control redusã ºi-ºi
echipamente de dimensiuni desfãºoarã activitatea în grupuri
mari nestandardizate, s-a con- mici de muncã împreunã cu
cluzionat cã cea mai adecvatã muncitorii care au o lungã
structurã organizatoricã, în care experienþã practicã ºi o mai
predominã relaþiile de muncã puþinã pregãtire teoreticã.
Student: Dar în cazul firmelor industriale cu producþie de masã?
Profesor: În cazul firmelor industriale cu producþie de masã,
structura organizatoricã cea mai adecvatã este cea preponderent
formalizatã, posturile de lucru fiind clar definite, în care
informaþiile circulã de regulã sub formã scrisã. De asemenea, la
aceste firme se remarcã o delimitare precisã între personalul
funcþional ºi cel de execuþie. J.Woodward considerã cã structurile
organizatorice ale firmelor industriale cu producþie de masã sunt
cele mai segmentate ºi cele mai marcate de suspiciune, în care
existã trei zone de conflict: între sistemul tehnic ºi sistemul social
al centrului operaþional; între direcþia generalã, care are în vedere
perspectiva pe termen lung ºi nivelurile ierarhice intermediare,
care au în vedere perspectiva pe termen scurt; între managerii
care deþin autoritatea ºi personalul funcþional care este în practicã
specialist pe domeniile respective.
Student: În fine, despre ce este vorba în cazul firmelor cu
procese de producþie cu un grad ridicat de automatizare?
Profesor: Structura orga- ierarhice a proceselor de
nizatoricã a firmelor cu proce- muncã, se diminueazã în acelaºi
se de producþie cu un grad timp numãrul managerilor ºi
ridicat de automatizare a al personalului funcþional de
fluxurilor tehnologice, proce- la toate nivelurile ierarhice,
deele de muncã ºi standardele reducându-se în acelaºi timp
sunt încorporate în echipa- numãrul muncitorilor necalimente astfel încât numãrul ficaþi. În general, structurile
personalului operaþional nece- organizatorice ale acestor firme
sar este redus. Caracteristic sunt mult mai flexibile, iar
pentru aceste firme este faptul managerii ºi personalul de
cã se reduce necesitatea supra- specialitate au o arie de control
vegherii directe pe niveluri redusã.
Student: Dimensiunea firmei a fost identificatã drept alt
factor de context. Ce implicaþii are asupra structurii firmei?
Profesor: Pânã în prezent, ierarhice, fãcând ca structura
cercetãrile efectuate nu au scos firmei sã devinã din ce în ce mai
în evidenþã legãtura dintre complexã  firmele aflate
dimensiune ºi caracteristicile în dezvoltarea au tendinþa de
structurale ale firmei. Dimen- a crea cât mai multe posturi
siunea firmei poate fi mãsuratã pentru a veni în ajutorul
în mai multe moduri, ca, de conducerii  normele ºi regleexemplu, prin intermediul: mentãrile suplimentare vor
profitului brut, numãrului de duce la o formalizare excesivã
angajaþi, cifrei de afaceri. În ºi în consecinþã, la o eficienþã
concepþia majoritãþii specialiº- scãzutã  pe mãsura dezvoltãrii
tilor existã patru tendinþe pe firmele tind sã devinã mai
care le are dimensiunea firmei descentralizate. Ca urmare,
asupra structurii acesteia:  o normele ºi regulamentele
datã cu dezvoltarea firmei se interioare orienteazã modul de
vor adãuga tot mai multe luare a deciziilor spre nivelurile
compartimente ºi niveluri ierarhice inferioare.

PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE
A STRUCTURII ORGANIZATORICE A FIRMEI
Student: În ce mãsurã are mediul ambiant extern un rol în
conceperea structurii organizatorice a firmei?
Profesor: Mediul ambiant cã firmele au caracteristici
extern are un rol important în structurale diferite în funcþie de
conceperea structurii organi- mediul ambiant extern în care
zatorice ºi în dezvoltarea acþioneazã. Factorii de influenþã
ulterioarã a acesteia. Princi- ai mediului ambiant extern pot
palele caracteristici ale mediului influenþa structura firmei prin
ambiant extern sunt reprezentate douã tipuri de mediu: mediul
de:  complexitatea factorilor, stabil ºi mediul dinamic, care la
variabilitatea ºi dinamismul rândul sãu, poate fi fluctuant sau
tipului de mediu  agresivitatea turbulent. Din punct de vedere
globalã sau comercialã în care al complexitãþii, mediul
îºi dezvoltã activitatea firma. În ambiant extern poate fi simplu
general, s-a ajuns la concluzia sau complex.
Student: Explicaþi, vã rugãm
Profesor: În cadrul unui mediu simplu acþioneazã un numãr
redus de factori, structurile organizatorice devenind tot mai
centralizate. Firmele care acþioneazã în condiþiile unui mediu
complex au tendinþa de a standardiza cunoºtinþele necesare ºi
calificarea muncitorilor, organizarea fiind mai descentralizatã.
Într-un mediu dinamic, firma trebuie sã fie pregãtitã pentru a
face faþã noilor condiþii ale pieþei ºi schimbãrilor frecvente ale
nevoilor clienþilor. În aceste cazuri, structura organizatoricã a
firmei este mai puþin birocratizatã ºi mai puþin formalizatã.
Într-un mediu fluctuant, apariþia noilor tehnologii este mai
frecventã, impunându-se eforturi suplimentare în activitatea de
cercetare. Când mediul capãtã un caracter turbulent, firma
trebuie sã fie pregãtitã pentru schimbãri bruºte ale pieþei. Mediul
turbulent apare, de regulã, în sectoarele de vârf, cu tehnologie
înaltã, modã sau în producþia de computere.
Student: Pentru realizarea unei structuri organizatorice
viabile, existã principii ºi reguli?
Profesor: Da. Realizarea unei fiecare manager  Principiul
structuri organizatorice viabile armonizãrii cerinþelor postului
trebuie sã respecte cel puþin cu caracteristicile titularului.
urmãtoarele principii ºi reguli, Presupune corelarea sarcinilor
identificate pentru prima oarã de cu aptitudinile ºi cunoºtinþele
H.Fayol, ºi care constituie, ºi în ocupantului postului  Principrezent, repere teoretice piul flexibilitãþii structurii.
importante. Aceste principii Considerã structura organizavizeazã: Principiul unitãþii de toricã ca un sistem dinamic cu
decizie ºi acþiune. Presupune ca posibilitãþile adaptãrii la modifiecare compartiment sau titular ficãrile obiectivelor, resursã fie subordonat unui singur ºef selor sau condiþiilor de mediu 
 Principiul economiei de Principiul supremaþiei obiectilegãturi ierarhice ºi funcþionale velor. Orienteazã proiectarea
ºi apropierii conducerii de tuturor componentelor structurii
execuþie. Presupune reducerea organizatorice astfel încât sã
distanþei dintre vârf ºi bazã satisfacã cât mai eficient
în structurile organizatorice atingerea obiectivelor stabilite.
Respectarea acestor principii
în scopul de scurtare a circuitelor
informaþionale ºi creºterea nu trebuie sã constituie un scop
vitezei de luare a deciziei  în sine, ci ele trebuie sã stea la
Principiul permanenþei condu- baza analizei fiecãrui moment în
cerii. Asigurã existenþa perma- funcþie de dimensiunile firmei ºi
nentã a unui înlocuitor pentru de mediul ambiant extern.
Student: Care sunt documentele specifice ale structurii
organizatorice?
Profesor: Elementele componente ale structurii
organizatorice se concretizeazã, în principal, în urmãtoarele trei
documente:  regulamentul de organizare ºi funcþionare (ROF)
 fiºa postului  organigrama.
Student: Ce înþelegem prin
funcþionare?
Profesor: Regulamentul de
organizare ºi funcþionare
reprezintã un document cuprinzãtor ce face referire la atribuþiile, competenþele ºi responsabilitãþile ce revin principalelor
compartimente pentru funcþionarea eficientã a activitãþii
firmei. Regulamentul de organizare ºi funcþionare orienteazã
întreaga activitate a personalului firmei stabilind regulile de
funcþionare, normele de conduitã, drepturile ºi obligaþiile
pentru personalul firmei. În
principal, regulamentul de
organizare ºi funcþionare este
structurat pe urmãtoarele
capitole:  structura organizatoricã a firmei, ce cuprinde
dispoziþii generale referitoare la
actul de înfiinþare a firmei,

Regulamentul de organizare ºi
sediul, statutul juridic, obiectul
de activitate, alte elemente
privind regimul de proprietate
 atribuþiunile compartimentelor ºi managerilor, diagrama
de relaþii ºi legãturile de colaborare între diferite compartimente, unitãþi ºi subunitãþi,
filiale, agenþii, reprezentanþe,
fabrici etc.  conducerea firmei,
atribuþiile compartimentelor
etc.  dispoziþii generale privind
aplicarea prevederilor regulamentului de organizare ºi
funcþionare, corelarea prevederilor acestuia cu cele din statutul
ºi contractul de înfiinþare a
firmei, cu prevederile regulamentului de ordine interioarã,
modul de aprobare ºi data
intrãrii în vigoare a regulamentului de organizare ºi funcþionare (ROF).

Student: Dar prin Fiºa postului?
Profesor: Fiºa postului constituie un important document
operaþional, care conþine în douã-trei pagini sarcinile aferente
fiecãrui salariat, legãturile de subordonare, de autoritate ºi de
colaborare, precum ºi condiþiile de pregãtire profesionalã,
experienþã ºi aptitudini pentru ocuparea postului. Fiºa postului
trebuie sã concretizeze, în detaliu, urmãtoarele informaþii: 
denumirea ºi localizarea postului  obiectivele postului  relaþiile
cu celelalte posturi  nivelul ierarhic pe care se plaseazã (gradul de
subordonare)  condiþiile de lucru (descrierea mediului de lucru,
programul de lucru, condiþii de siguranþã ºi protecþie etc.)  modul
de evaluare ºi recompensare. Fiºa postului constituie un instrument
util pentru evaluarea muncii ºi comportamentului salariatului,
pentru definirea postului, specificând cunoºtinþele, experienþa ºi
nivelul de pregãtire a titularului pentru ocuparea postului.

Student: Cum definim Organigrama?
Profesor: Ca principal instrument de
organizare a firmei, organigrama este reprezentarea graficã a structurii organizatorice a unei
unitãþi cu ajutorul anumitor simboluri ºi pe baza
unor reguli specifice (O. Nicolescu, I. Verboncu,
Management, Editura Economicã, Bucureºti,
1991). Obiectivul fundamental al organigramei este de a pune în evidenþã:  funcþiile de
îndeplinit ºi repartizarea lor între diferitele
servicii operaþionale sau funcþionale  responsabilii compartimentelor orespunzãtor fiecãrui
nivel ierarhic, precum ºi autoritatea de care
aceºtia dispun  tipul de relaþii existente între
compartimente.
Organigrama conferã o imagine sinteticã,
dar staticã a unitãþii economice. Ea nu are un
caracter pur descriptiv, ci explicativ, datoritã
rolului important în analiza funcþionãrii unitãþii

prin sublinierea naturii exacte a releelor de
informare ºi de comandament de care depind
într-o mare mãsurã capacitatea de adaptare a
firmei ºi chiar conþinutul strategiei sale (J. C.
Scheid, Les grands auteurs en organi-sation,
Dunod, Paris, 1980). Informarea furnizatã de
cãtre organigramã se adreseazã nu numai
personalului unitãþii (fiecare salariat ºtie, prin
organigramã, de cine depinde, cunoscându-ºi
aria de decizie ºi control, superiorul sãu ierarhic
ºi subordonaþii. Organigrama permite sã se
constate dacã toate funcþiile întreprinderii sunt
bine acoperite ºi dacã nu existã suprapuneri
privind reprezentarea ºi responsabilitatea.
Atunci când se are în vedere repartizarea
bugetelor fiecãrui compartiment, este indispensabilã cunoaºterea poziþiei din organigramã în
scopul de a avea o idee asupra naturii sarcinilor
ºi responsabilitãþilor exercitate de fiecare
compartiment ºi salariat.

Student: Sunt mai multe tipuri de organigrame?
Profesor: Organigramele se pot clasifica în: reprezintã pe larg relaþiile, competenþele ºi
generale(de ansamblu) ºi parþiale. Organigrama responsabilitãþile ce revin unui singur compargeneralã oferã o viziune de ansamblu asupra timent. În funcþie de modul de reprezentare
întreprinderii, incluzând întreaga structurã graficã, organigramele pot fi: verticale
organizatoricã a acesteia. Organigrama parþialã (piramidale), orizontale ºi circulare.
Student: Ce este organigrama verticalã ?
Profesor: Organigrama
verticalã (piramidalã) este
cea mai expresivã ºi cea mai
rãspânditã. În cazul acestei
organigrame reprezentarea
este de sus în jos, adicã persoanele care ocupã poziþii în
partea superioarã a piramidei deþin o funcþie cu autoritate
ºi rãspundere mai mare.

Student: Organigrama
orizontalã?
Profesor: Organigrama
orizontalã ordoneazã organele
superioare la stânga ºi pe cele
inferioare la dreapta. Aceastã
organigramã este utilizatã foarte
puþin ºi ea reprezintã mai mult
o stare de naturã psihologicã,
adicã nu scoate în relief, în mod
deosebit ierarhia conducerii.

Student: Organigrama
circularã ?
Profesor: Organigrama
circularã este specificã
structurilor foarte complexe.
Reprezentarea de cercuri
concentrice în care în primul
figureazã conducerea unitãþii,
iar în cercurile periferice sunt
cuprinse nivelurile ierarhice
inferioare de conducere.

Student: Din cele spuse
anterior, sã înþelegem cã
existã mai multe tipuri de
structuri organizatorice?
Profesor: Se pot distinge
urmãtoarele tipuri de structuri
organizatorice: structura ierarhicã, structura funcþionalã,
structura ierarhic-funcþionalã,
structura antreprenorialã.
Student: Prin ce se identificã structura ierarhicã?
Profesor: Structura ierarhicã (liniarã) este adoptatã în
general, de unitãþile mici, aflate
la începutul activitãþii, cu o
dotare tehnicã redusã. Aceastã
structurã se caracterizeazã prin:
numãr redus de compartimente
operaþionale, conducãtorul compartimentului exercitã în exclusivitate toate funcþiile managementului, fiecare persoanã este
subordonatã unui singur ºef.
Student: Cum definim
structura funcþionalã?
Profesor: Structura funcþionalã eliminã deficienþele
structurii ierarhice, în sensul cã,
eliminã tendinþa de supraaglomerare a managerilor o datã cu
creºterea dimensiunilor firmei.
Aceastã structurã se caracterizeazã prin: apariþia compartimentelor funcþionale alãturi de
cele operaþionale; managerii
sunt specializaþi pe anumite
domenii ºi beneficiazã de asistenþa de specialitate a compartimentelor funcþionale; personalul de execuþie primeºte
ordine ºi rãspund atât faþã de
ºefii ierarhici, cât ºi faþã de ºefii
compartimentelor funcþionale.
Student: Structura ierarhicfuncþionalã este o combinaþie
între structurile anterioare?
Profesor: Structura ierarhic-funcþionalã rezultã prin
combinarea tipurilor precedente
(ierarhicã ºi funcþionalã).
Principalele caracteristici ale
acestei structuri sunt: este
alcãtuitã din compartimente
funcþionale ºi operaþionale;
personalul de execuþie primeºte
decizii ºi rãspunde numai în
raport cu ºeful ierarhic, eliminându-se subordonarea faþã
de compartimentele funcþionale. Aceastã structurã se
utilizeazã în special în organizaþiile de dimensiuni mari.

Structura
antreprenorialã
simplã

Structura antreprenorialã prefuncþionalã
Student: Dar structura antreprenorialã cum se defineºte?
Profesor: Structura antreprenorialã este o structurã adoptatã
de unitãþile de mici dimensiuni ºi se caracterizeazã prin
urmãtoarele trãsãturi: ºeful organizaþiei îºi conduce în mod
direct angajaþii; ponderea ierarhicã la nivelul managerului
unitãþii este ridicatã, de regulã peste 7-8 persoane subordonate
direct. În practicã, structura antreprenorialã se regãseºte
sub douã forme:  structura antreprenorialã simplã  structura
antreprenorialã prefuncþionalã.
În structura antreprenorialã simplã managerul unitãþii
acoperã toate activitãþile corespunzãtoare funcþiilor (de producþie, personal, financiar-contabil, comercial etc.). El este asistat
de personal administrative puþin calificat ºi de 1-2 maiºtri. În
cazul structurii antreprenoriale prefuncþionalã, managerul
este secondat de un contabil ºef ºi un director comercial, care
au în subordine compartimente specifice. Funcþia de producþie
este organizatã în compartimente specifice subordonate direct
managerului.
Student: În prezent, cum este gânditã structura organizatoricã a firmelor?
Profesor: În vederea creºterii rolului funcþionalitãþii firmei,
a capacitãþii de adaptare a acesteia la variaþiile mediului în
condiþii de eficienþã, specialiºtii în domeniu au sesizat necesitatea
perfecþionãrii structurilor organizatorice prin crearea unui
cadru organizatoric ºi trecerea de la o structurã organizatoricã
clasicã la o reþea de structurã organizatoricã dinamicã orientatã
spre adoptarea unor forme organizatorice care sã asigure o
mai bunã integrare a resurselor umane materiale ºi financiare
în desfãºurarea activitãþii firmei ºi o armonizare a intereselor
individuale ale salariaþilor cu cele ale firmei.
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Studenþii haretiºti de la Arhitecturã ne învaþã sã ne cunoaºtem oraºul

Marþi, 11 octombrie, a avut loc
în holul Palatului Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii, din str. Ion Ghica
nr 13, vernisajul expoziþiei
studenþilor de la Facultatea de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Clãdiri înalte din
Bucureºti. Sub coordonarea lector
arh. drd. Sidonia Teodorescu,
viitorii arhitecþi au pornit într-o
cãlãtorie via obiectivul aparatului
foto. Studenþii vor sã îºi cunoascã
oraºul, de aceea misiunea lor a fost
sã îºi aleagã o clãdire, din lista pe
care a pus-o la dispoziþie profesorul
coordonator, sã facã o scurtã
documentare despre aceasta ºi sã o
prezinte în fotografii aºa cum o vãd
ei. Cãlãtoria s-a materializat prin
realizarea
unor
expresive
instantanee expuse de studenþii de
la Arhitecturã. La vernisaj au
participat studenþi, profesori,
arhitecþi ºi fotografi, care au apreciat
munca tinerilor ºi au rãsplãtit-o cu
câte o diplomã de participare.
Lector drd. arh. Sidonia
Teodorescu a deschis vernisajul.
Câteva cuvinte de laudã adresate
studenþilor care au participat: Este de
apreciat efortul lor, dat fiind faptul cã
au lucrat în vacanþã. Am selectat cele
mai bune fotografii, 13 clãdiri dintre
cele mai înalte din Bucureºti. Studenþii
au trimis foarte multe imagini, fiecare
panou conþine o fotografie de
ansamblu ºi câteva cu detalii.
Dana Tudor, unul dintre studenþii
care au rãspuns acestei provocãri, a
fost invitatã sã-ºi spunã pãrerea.
Vizibil emoþionatã de numãrul mare
de participanþi, tânãra le-a mulþumit
pentru prezenþã: Ne bucurãm cã am
lucrat în colaborare cu asociaþia
Bucureºtiul meu drag, sperãm sã se
mai iveascã astfel de ocazii, a fost o
plãcere sã muncim în echipã ºi ne
bucurãm acum de rezultate.
Invitaþii au putut sã studieze în
amãnunt fotografiile ºi sã comenteze
pe marginea roadelor muncii
studenþilor. Vernisajul s-a transformat într-o discuþie deschisã pe tema
Clãdiri înalte din Bucureºti. Nimic

nu este mai frumos decât o discuþie
ca de la egal la egal între studenþi ºi
profesori. Aceste activitãþi sunt foarte
importante pentru studenþi, ei au
ocazia sã înveþe ºi sã punã în aplicare
ceea ce învaþã, iar, pe de altã parte,
ele deschid pofta studenþilor pentru
munca în echipã, îi sensibilizeazã ºi
le dezvoltã pasiunea pentru artã Scurta
documentare, pe care au trebuit sã o
ataºeze fotografilor, a fost un prilej de
a afla cât mai multe despre domeniul
pe care au ales sã îl studieze.
Cei 18 studenþi participanþi au
imortalizat imagini de ansamblu ºi
detalii ale clãdirilor alese, începând
cu Hotelul Intercontinental, proiectat
de o echipã de arhitecþi in frunte cu
Dinu Hariton, Gheorghe Nãdrag,
I. Moscu ºi Romeo Belea între
1967-1971, pânã la cea mai înaltã
clãdire din România, Bucharest
Tower Center, de 120 m; Astfel în
expoziþie au intrat fotografii ale:
1. Intercontinental, autori: Cristina
Ileana Bãlan, Dragoº Georgian
Nãstase, Dana Ioana Tudor.
2. Cathedral Plaza, autori: Cristina
Ileana Bãlan, Dragoº Georgian
Nãstase, Dana Ioana Tudor.
3. Golden Tulip Hotel, autori:
Christian Ionescu, Alexandru
Predonu. 4. Victoria Center, autori:
Christian Ionescu, Alexandru
Predonu. 5. Charles de Gaulle Center,
autori: Christian Ionescu, Alexandru
Predonu. 6. Cladire de birouri City
Gate, autori:Constantin Lungu,
Andreea Potîrniche, Octavian Stahie.
7. Olympia Tower, autori: Daniela
Anghel, Roland Fediuc. 8. Cladire de
birouri, str. Vasile Lascar, autori:
Gabriela Mãdãlina Asãnache, Antonia
Matei. 9. Intact Media Grup, autor:
Andreea Potîrniche. 10. Turnul BRD,
autor: Andreea Potîrniche. 11.Europe
House, autori: ªtefania Bulanga, AnaMaria Cãlugãreanu, Maria Alexandra
Criºan, Vlad Creþu, Rãzvan
Dumitraºcu. 12. Cladirea BogArt,
autori: Gabriela Mãdãlina Asãnache,
Antonia Matei. 13. Bucharest Tower
Center, autori: Ioana Anton, ªtefania
Bulanga, Ana-Maria Cãlugãreanu,
Maria Alexandra Criºan.

Suntem convinºi cã, pe lângã
valoarea artisticã ºi cea de arhivã a
acestor fotografii, putem  cu ajutorul
lor  sã înþelegem mai bine oraºul în
care trãim. Imaginile fiind realizate
în vacanþa studenþilor, cu atât mai
mult sunt de apreciat entuziasmul ºi
talentul acestor tineri viitori arhitecþi,
pasionaþi de fotografie. Bucureºtiul,
poate mai mult decât celelalte oraºe
ale României, are maladiile lui, dar
ne surprinde ºi cu virtuþi, uneori
ascunse. Asociaþia Bucureºtiul meu
drag organizeazã excursii, în care cei
ce doresc sã cunoascã oraºul în care
trãiesc viziteazã locuri în schimbare,
fac fotografii, care apoi sunt selectate
pentru a forma expoziþii în locuri
obiºnuite (cum ar fi staþia de metrou
Dristor) sau apar pe site-ul asociaþiei.
Surprinzãtoare este dorinþa de
cunoaºtere, de informare a celor care
se alãturã acestui grup. Se spune cã
nu poþi iubi decât ceea ce cunoºti. O
mare parte dintre problemele oraºelor
este o consecinþã a lipsei de educaþie
a locuitorilor. Expunând cele mai
bune fotografii ale acestor
participanþi la excursiile prin
Bucureºti în locuri publice, în care vin
oameni care poate nu ar cãlca într-o
expoziþie de fotografii, publicul larg
este educat într-un mod subtil;
privirea acestui public asupra
oraºului se schimbã, se îmbogãþeºte.
(lector drd. arh. Sidonia Teodorescu)
Partenerul de proiect  Expoziþia
de fotografie Clãdiri înalte din
Bucureºti  Andrei Bîrsan,
preºedintele Asociaþiei Bucureºtiul
meu drag, s-a declarat încântat de
colaborarea cu studenþii arhitecþi din
Universitatea Spiru Haret,
declarându-ne: Ideea a venit iniþial
de la lector drd. arh. Sidonia
Teodorescu, cu ea am colaborat
pentru acest proiect, am muncit
împreunã pentru vernisaj. Studenþii
au fost entuziaºti ºi au rãspuns
imediat provocãrii. Mi-a plãcut mai
ales discuþia despre clãdirile înalte,
de la finalul expoziþiei.
Prin documentarea tehnicã
referitoare la fiecare dintre clãdirile
înalte selectate ºi fotografiate,
studenþii haretiºti arhitecþi au
descoperit valenþele gândirii
arhitecturale ºi urbanistice ale unor
arhitecþi consacraþi, ºi-au consolidat
în teren cunoºtinþele însuºite la orele
de curs ºi practicã. Expoziþia
dovedeºte, încã o datã, implicarea
studenþilor în viaþa oraºului, a
societãþii, dacã ar fi sã ne amintim
de Tabãra de varã de la Bucium,
expoziþia Scenarii Urbane etc.
Vernisajul s-a încheiat cu o
plimbare pe terasa de la etajul ºase
al clãdirii în care se aflã Facultatea
de Arhitecturã. O searã luminatã de
blitz-urile fotografilor ºi un oraº
surprins în cele mai mici detalii de
obiectivul aparatelor de fotografiat.

Corina GHIGA
Foto: Mihãiþã ENACHE

Cãrþile profesorilor noºtri

RÃZBOIUL DE 2194 DE ZILE (1 septembrie 1939  2 septembrie 1945)
(Urmare din pag.1)
Capitolul VII. 1944. Noi operaþii decisive  Acþiuni militare pe frontul
sovieto-german ºi cel italian; Debarcarea trupelor aliate în Normandia ºi
eliberarea Franþei; Trecerea României de partea Naþiunilor Unite; Acþiuni
militare desfãºurate de armatele sovietice în Bulgaria ºi în Iugoslavia,
Eliminarea prezenþei militare germane ºi ungare din Nord-Vestul ºi Vestul
României; Operaþiunile militare desfãºurate în partea de Est a Ungariei ºi la
flancul Nordic al frontului; Continuarea ofensivei aliaþilor occidentali spre
Germania; Acþiuni militare în Oceanul Pacific. VIII. 1945. Anul victoriilor
decisive  Ofensiva forþelor aliate occidentale ºi sovietice; Cucerirea
Berlinului; Înfrângerea ºi capitularea Japoniei; Încheierea tratatelor de pace.
Cum se poate observa, ne aflãm în faþa unei lucrãri prin excelenþã de
istorie militarã. Sunt tratate principalele caracteristici ale celui de Al Doilea
Rãzboi Mondial, desfãºurat pe o arie geograficã amplã  pe teritoriul a 40
de state, pe circa 22 milioane kmp, din Europa, Asia ºi Africa, precum ºi în
Oceanul Atlantic ºi Oceanul Pacific, angajând pe front sau în spatele lui
circa 110 milioane de militari din 61 de state, cu o populaþie de 1,7 miliarde
de oameni, ceea ce reprezenta atunci trei pãtrimi din populaþia lumii. Spre
deosebire de alte rãzboaie, a doua conflagraþie a secolului al XX-lea a relevat
rolul aviaþiei, blindatelor (independent, dar mai ales în cooperare) ºi marinei,
cu o mare forþã de distrugere, atât în cazul forþelor armate ale Statelor Unite
ale Americii, Uniunii Sovietice ºi Marii Britanii, cât ºi în cazul Germaniei
ºi Japoniei. Pentru obþinerea victoriei, aºa cum se subliniazã în lucrare,
beligeranþii au angajat totalitatea resurselor lor umane ºi materiale, a
producþiei de rãzboi, conflagraþia fiind, din acest punct de vedere, totalã,
desfãºurându-se ºi pe plan doctrinar, diplomatic, propagandistic, al
serviciilor secrete etc. La aceasta se adaugã faptul cã s-au folosit în premierã
arme cu o mare putere de distrugere, cum a fost arma atomicã, folositã de
Statele Unite ale Americii împotriva Japoniei. Mari daune materiale ºi
umane au produs ºi armele secrete germane V1 ºi V2, dar ºi raidurile
aviaþiei aliate asupra oraºelor germane ºi japoneze. În final, dupã 2194 de
zile, victoria asupra Germaniei naziste ºi a Japoniei militariste a fost
obþinutã prin eforturile popoarelor ºi statelor Coaliþiei Naþiunilor Unite,
cãreia, de la 23 August 1944, i s-a alãturat ºi România.

În lucrare sunt înfãþiºate marile pierderi umane înregistrate de beligeranþi:
Uniunea Sovieticã  20.000.000 de oameni (adicã 10% din populaþie, din
care jumãtate au fost civili); Statele Unite ale Americii au înregistrat circa
400.000 de vieþi omeneºti. La rându-i, Marea Britanie a cunoscut 375.000
de victime umane. Pierderi însemnate au suportat statele mici angajate în
rãzboi, îndeosebi cele ocupate: Polonia  6.000.000 de oameni (300.000 în
lupte, restul exterminaþi) ºi imense distrugeri materiale; Iugoslavia 
1.700.000 de oameni (din care 1.400.000 civili uciºi în lagãrele de
exterminare din Germania); Franþa  600.000 de victime (200.000 de militari
uciºi în lupte ºi 400.000 de civili) etc. În raport de numãrul populaþiei, un
mare tribut de sânge au dat ºi Albania, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia,
Finlanda, Grecia, Norvegia, Olanda etc. Pierderi umane ºi materiale a
înregistrat ºi Italia, dupã ce a ieºit din Axã. România, dupã 23 august 1944,
a avut pierderi cifrate la circa 170.000 de militari (morþi, rãniþi ºi dispãruþi).
În Extremul Orient, un mare tribut de sânge a dat poporul chinez, care a
pierdut circa 8.000.000 de oameni, precum ºi statele ocupate de Japonia 
Indochina, Filipine, Birmania etc. Mari pierderi umane au înregistrat ºi statele
care au declanºat rãzboiul: Germania  13.500.000 de vieþi omeneºti pierdute
(trei pãtrimi din populaþie) ºi Japonia  3.000.000 de morþi (dintre care
300.000 civili).
Foarte interesantã este abordarea, în cuprinsul lucrãrii, a relaþiilor dintre
statele membre ale Coaliþiei Naþiunilor Unite ºi dintre cele ale Axei, precum
ºi schimbãrile de alianþã, survenite în timpul rãzboiului. În aceastã privinþã,
este prezentatã situaþia Italiei, care, dupã ce a adoptat, la începutul
rãzboiului, o neutralitate binevoitoare Reichului, ºi a intrat în rãzboi de
partea Germaniei, atacând Franþa la 10 iulie 1941, a trecut de partea
Naþiunilor Unite, la 3 septembrie 1943, ºi i s-a acordat statutul de
cobeligeranþã. Din acest punct de vedere, sugestiv este ºi cazul României,
care a intrat în rãzboi la 22 iunie 1941, de partea Germaniei, ºi a trecut
apoi de partea Naþiunilor Unite, punând la dispoziþia acesteia un însemnat
potenþial militar, întroducând în luptã, pânã la 25 octombrie 1944 (când a
fost reîntregitã graniþa de Vest a þãrii), peste 525.000 de militari, armata
românã participând apoi la operaþiunile militare desfãºurate pe teritoriile
Ungariei, Cehoslovaciei ºi Austriei, într-un spaþiu european de anvergurã
 pe direcþia Bucureºti-Budapesta-Viena-Praga.

În lucrare se subliniazã, totodatã,
faptul cã, în pofida avantajelor pe
care le-a adus Naþiunilor Unite pânã
la sfârºitul rãzboiului în Europa,
României i-a fost impusã de cãtre
Uniunea Sovieticã, Statele Unite ale
Americii ºi Marea Britanie o
Convenþie de armistiþiu, la 12
septembrie 1944, cu prevederi
extrem de grele pentru viitorul sãu
statut internaþional. În fapt  se
relevã în lucrare  guvernele de la
Londra (cu precãdere) ºi
Washington au lãsat mânã liberã
sovieticilor, reprezentanþii celor
douã mari puteri neimplicându-se în activitãþile Comisiei Aliate de Control,
nici cel puþin în cadrul limitat stabilit de la început (p. 12).
Aºa cum se aratã, pe bunã dreptate în lucrare, România ºi-a îndeplinit în mod
corect ºi loial obligaþiile asumate faþã de marii aliaþi, aducând o importantã
contribuþie la obþinerea victoriei finale din mai 1945, asigurându-ºi prin aceasta
de facto calitatea de stat cobeligerant, chiar dacã marile puteri învingãtoare nu
au recunoscut de jure acest statut.
În concluzie, subliniem cã lucrarea încorporeazã rezultate ale unei
remarcabile activitãþi didactice ºi de cercetare ºtiinþificã desfãºuratã de
cei doi autori la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a
Universitãþii Spiru Haret. Bogãþia ºi acurateþea informaþiei istorice, stilul
elevat ºi, mai ales, analiza ºi rigurozitatea ºtiinþificã recomandã lucrarea
Rãzboiul de 2194 de zile (1 septembrie 1939  2 septembrie 1945) ca o
operã reprezentativã a istoriografiei româneºti actuale. O lucrare care oferã
specialiºtilor din domeniul istoriei ºi al teoriei relaþiilor politico-militare
internaþionale, studenþilor, publicului larg cititor, o lecturã plãcutã ºi
instructivã asupra unei perioade istorice de mare complexitate ale cãrei
consecinþe se resimt pânã în zilele noastre. Un cuvânt de apreciere se cuvine
sã adresãm Editurii Tritonic, care a dovedit ºi de aceastã datã disponibilitate
pentru publicarea cãrþilor de istorie valoroase.
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CHIMIE

ECONOMIE

Americanii Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt ºi Adam G. Riess 
pentru descoperirea expansiunii accelerate a Universului prin observaþiile
efectuate asupra unei supernove îndepãrtate.

Daniel Shechtman
(Israel)  pentru descoperirea cvasi-cristalelor
Premiul Nobel pentru
chimie 2011 a modificat
fundamental concepþia
unui solid de cãtre
chimiºti, a precizat
comitetul.
Shechtman s-a nãscut
în 1941 la Tel-Aviv ºi este
profesor emerit la
Institutul de tehnologie
israelian din Haïfa. În
data de 8 aprilie 1982, el a descoperit un cristal ai cãrui atomi
erau adunaþi într-un model care nu putea fi repetat, contrar
legilor naturii, potrivit unui comunicat al Academiei regale
suedeze de ºtiinþã.
Aceastã descoperire, denumite cvasi-cristale, corespunde
fascinantelor mozaice din lumea arabã reproduse la nivelul
atomilor: o formã regulatã care nu se repetã niciodatã.

Americanii Thomas J. Sargent ºi Christopher A. Sims  pentru cercetãrile lor
empirice legate de cauzã ºi efect în macroeconomie
Sargent s-a nãscut în 1943, în Pasadena (California), ºi în prezent este profesor la
New York University în New York, în timp ce Sims, care este originar din Washington
DC, este profesor la Princeton University. Sims s-a nãscut în 1942.

Saul Perlmutter s-a nãscut la
1959, în Champaign-Urbana
(Illinois) ºi lucreazã în prezent la
Lawrence Berkeley National
Laboratory, Berkeley (California),
fiind ºi profesor la University of
California in Berkeley. El a absolvit
Harvard cu magna cum laude, în
1981, a obþinut un doctorat de la
University of California in
Berkeley, devenind membru al
U.S. National Academy of Sciences
în 2002.
Brian P. Schmidt (nãscut în
1967) este originar din Missoula
(Montana), fiind profesor la
Australian National University, în
Weston Creek (Australia). Este
masterand ºi doctorand în
Astronomie al Universitãþii
Harvard. În 1994, el a creat HighZ,
un grup de 20 de astronomi de pe
cinci continente, care foloseºte
exploziile unor stele îndepãrtate
pentru a descoperi expansiunea
Universului înapoi în timp.
Descoperirea de cãtre grup a unui
Univers în expansiune a fost numitã
Descoperirea anului de revista
Science, în 1998.
Adam G. Riess s-a nãscut la
1969 în Washington DC. Este
profesor la Johns Hopkins
University, în Baltimore, lucrând ºi
la Space Telescope Science
Institute. Riess este absolvent al
Universitãþii de Fizicã de la
Massachusetts Institute of
Technology ºi doctorand al
Universitãþii Harvard (1996). Este
membru al HighZ.

Oficial numitã Premiul Bãncii Suediei în ºtiinþe economice în memoria lui Alfred
Nobel, distincþia pentru Economie este singura care nu a fost prevãzutã în testamentul
cunoscutului om de afaceri suedez. Decernat din 1969 ºi finanþat de banca centralã
suedezã, el funcþioneazã pe aceleaºi principii ca ºi celelalte premii, cu un fond de
970.000 de euro, care sunt împãrþiþi de laureaþi.

LITERATURÃ

PREMIUL NOBEL PENTRU PACE

Poetul suedez Tomas Tranströmer  deoarece, prin
intermediul imaginilor sale condensate, translucide, ne înlesneºte accesul proaspãt la realitate.
Tomas Tranströmer
s-a nãscut la 15 aprilie
1931, în Stockholm,
Suedia. A absolvit, în
1956, Universitatea din
Stockholm, unde a
studiat psihologie ºi
poezie.
În 1990, Tranströmer a
suferit un atac de cord,
care i-a paralizat jumãtatea dreaptã a corpului,
poetul nemaiputând sã
vorbeascã normal.
În România, au apãrut
în traducere, colecþia Biblioteca Polirom, volumele: Pagini din
cartea nopþii (2003, traducere de Dan Shafran / prefaþã de Marin
Sorescu) ºi Taina cea mare (2005, traducere de Dan Shafran).

Liberiana Ellen Johnson-Sirleaf, prima
femeie preºedinte din Africa, ºi compatrioata sa
Leymah Gbowee, care a mobilizat femeile din
þara sa împotriva rãzboiului civil, ºi militanta
yemenita pentru drepturile femeilor Tawakkul
Karman.
Ellen Johnson-Sirleaf, în vârstã de 72 de ani,
a militat pentru reconstrucþia þãrii devastatã de
14 ani de un rãzboi civil, în care ºi-au pierdut
viaþa 250.000 de oameni. De la învestitura sa,
în 2006, a contribuit la asigurarea pãcii în Liberia,
a promovat dezvoltarea economicã ºi socialã ºi
a întãrit locul deþinut de femei.
Ascensiunea sa la putere a fost posibilã datoritã
muncii efectuate de Leymah Gbowee, rãzboinicã
a pãcii aflatã la originea unei miºcãri care va
contribui, în special prin ideea unei greve a sexului,
la oprirea celui de-al doilea rãzboi civil din 2003.
Lansatã în 2002, iniþiativa sa îndemna femeile
la grevã sexualã, atât timp cât ostilitãþile
continuã, ceea ce l-a obligat pe Charles Taylor,
fost lider rãzboinic, devenit preºedinte, sã se
asocieze negocierilor pentru pace.
Leymah Gbowee a mobilizat ºi organizat
femeile dincolo de liniile separãrii etnice ºi
religioase pentru a pune capãt unui lung rãzboi
în Liberia ºi pentru a asigura participarea
femeilor la alegeri.
Tawakkol Karman, atât înainte cât ºi în
timpul primãverii arabe a jucat un rol
preponderent în lupta pentru drepturile femeilor,
pentru democraþie ºi pace în au Yemen. Tawakkol
Karman s-a declarat fericitã ºi surprinsã ºi a
dedicat premiul Primãverii Arabe.
Este o onoare pentru toþi arabii, musulmanii
ºi toate femeile. Dedic acest premiu tuturor
activiºtilor Primãverii Arabe, a declarat ea.
Pânã în prezent, doar 12 femei au primit
Premiul Nobel pentru Pace în 110 ani de istorie
a distincþiei, ultima laureatã fiind ecologista
kenyana Wangari Maathai.
În acest an, în competiþie s-a aflat un numãr
record de 241 de persoane ºi organizaþii.
***
Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepþia celui pentru Economie, instituit
în 1968 de cãtre Banca centralã din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la
fondarea acestei instituþii. Premiile au fost create dupã moartea inginerului suedez
Alfred Nobel (1833 - 1896), inventatorul dinamitei, conform dorinþei sale din testament.
Premiile vor fi oferite în cadrul ceremoniei oficiale ce va avea loc în Stockholm în
10 decembrie, când se comemoreazã moartea fondatorului premiului, Alfred Nobel.

MEDICINÃ
Bruce Beutler (SUA), Jules Hoffmann
(Franþa) ºi Ralph Steinmann (Canada) 
pentru cercetãrile efectuate asupra
sistemelor imunitare.
Laureaþii Nobel din acest an au revoluþionat
înþelegerea sistemului imunitar descoperind
principiile cheie ale activãrii sale, se aratã în
comunicatul Comitetului Nobel.
Bruce Beutler, nãscut în 1957 la
Chicago, a absolvit Universitatea din
Chicago în 1981. Dupã ce a lucrat la
universitãþile New York ºi Dallas, s-a

alãturat, în 2000, Institutului de cercetãri
Scripps din La Jolla (Statele Unite) unde
predã geneticã ºi imunologie.
Jules Hoffmann, nãscut la Echternach
(Luxemburg) în 1941; cercetãtorul a pierdut
naþionalitatea acestei þãri dupã ce a obþinuto, în 1970, pe cea franceza. A obþinut
doctoratul în medicinã la Universitatea din
Strasbourg (Franþa) în 1969. Dupã câþiva ani
la Universitatea Marbourg (Germania), a
condus un laborator de cercetãri la
Strasbourg, în perioada 1974 - 2009, a fost

COMUNICAT DE PRESÃ
privind Conferinþa de lansare a celui de-al II-lea an al proiectului
Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi
Joi, 20 octombrie 2011, ora 11.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, va avea loc
Conferinþa de lansare a celui de-al II-lea an al proiectului Studenþi
practicieni  studenþi activi ºi integraþi.
Cu acest prilej, se va face o analizã privind derularea primului an de proiect,
rezultatele obþinute, concluziile privind revizuirea stagiilor de practicã pentru
anul urmãtor, precum ºi obiectivele pentru cel de-al doilea an de proiect.
La conferinþã participã membrii echipei de management al proiectului ºi
membrii echipelor de implementare a proiectului din cadrul universitãþilor
ºi instituþiilor partenere, beneficiari ºi participanþi în proiect, studenþi,
masteranzi ºi tutori, cât ºi reprezentanþi ai presei.
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de
Apãrare Carol I, a demarat, la 1 iulie 2010, activitãþile din cadrul
proiectului Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi, acesta
derulându-se pe o perioadã de trei ani.
Principalul obiectiv al proiectului îl constituie întãrirea capacitãþii de
derulare oportunã a stagiilor de practicã pentru studenþii instituþiilor din
proiect, prin întãrirea motivaþiei celor implicaþi, prin diseminarea
corespunzãtoare printre studenþi a informaþiilor privind stagiile de practicã
ºi derularea unui program continuu ºi eficient de evidenþã ºi încadrare a
studenþilor în activitatea practicã.
Proiectul se desfãºoarã pe o perioadã de trei ani, în regiunile: BucureºtiIlfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Centru, respectiv în
judeþele: Bucureºti, Argeº, Dolj, Vâlcea, Constanþa, Braºov ºi Alba.
Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta la:
Universitatea Spiru Haret
Adresa: Strada Italianã, nr. 28, sector 2, Bucureºti
Tel. 021/455.19.99
e-mail: studentipracticieni@spiruharet.ro
Web: www.studentipracticieni.ro
Persoanã de contact: Ioana VOLOACA, Specialist Comunicare-Promovare

director de biologie molecularã ºi celularã la
Universitatea din Strasbourg ºi, în 2007-2008,
a prezidat Academia naþionalã francezã de
ºtiinþã.
Ralph Steinman s-a nãscut în 1943 la
Montreal. ªi-a obþinut doctoratul în
medicinã la Harvard Medical School of
Boston (Statele Unite) în 1968 ºi a fost
profesor de imunologie la Universitatea
Rockfeller din New York.
Este pentru a doua oarã când Premiul
Nobel este acordat pentru cercetãri legate
de sistemul imunitar.

Promovarea egalitãþii de ºanse
în antreprenoriat
(Urmare din pag.1)
Activitatea antreprenorialã în
sine s-a manifestat într-o formã sau
alta încã de la începuturile existenþei
umane, din vremuri de mult apuse.
În toate perioadele istorice,
omenirea s-a bazat ºi se bazeazã în
continuare pe antreprenori, care în
anumite cazuri sunt, în acelaºi timp,
ºi inventatori. În perioada recentã
antreprenoriatul începe sã aibã ºi o
valoare socialã semnificativã. Dupã
ce, de-a lungul timpului, valoarea
unei afaceri a fost calculatã prin
elemente de calcul financiar,
valorile sociale  oamenii care
lucreazã acolo, relaþiile sociale
stabilite cu partenerii, mass-media
etc  încep ºi ele sã fie recunoscute
ca parte integrantã a activitãþii
antreprenoriale în general. Din ce
în ce mai mult, vorbim despre
antreprenori importanþi care au
realizat afaceri (averi) uriaºe, iar
acum încearcã sã întoarcã o parte
din profiturile pe care le-a primit
de la societate cãtre comunitate.
Ce se înþelege prin antreprenoriat?
În DEX, cuvântul antreprenoriat
nu existã. Existã noþiunea antreprizã
- întreprindere care executã lucrãri
industriale, comerciale, de

Din experienþa pe care am
acumulat-o în urma discuþiilor cu
potenþiali ºi actuali antreprenori,
pot sã enumãr câteva calitãþi
necesare pentru succesul antreprenorial: viziune cunoaºterea
domeniului de activitate perseverenþã ºi determinare carismã
responsabilitate rapiditate ºi
eficienþã în luarea deciziilor fler
antreprenorial gândire pozitivã
pasiune pentru propria afacere
eticã personalã încredere în
colaboratori atitudine capacitate
de comunicare.
























construcþii etc.; lucrarea propriuzisã -, respectiv, antreprenor persoanã care conduce o antreprizã
- ºi antreprenorial - referitor la
antreprenor. În realitate nu existã o
singurã definiþie unanim acceptatã,
aºa cã voi recurge la câteva
potenþiale definiþii culese din
diferite surse bibliografice din
literatura românã ºi strãinã:
 antreprenor poate fi orice
persoanã, indiferent de gen, vârstã,
studii, care are idee despre modul în
care poate face ceva mai bine într-un
anumit domeniu de activitate ºi care

Programare cursuri de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale
Perioada: 21  23 octombrie 2011
Bihor/ Oradea; 112 locuri
Formatori: Gardan Daniel, Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Dobrin Marinicã
Coordonator: Trifan Adrian
Braºov; 84 locuri
Formatori: Rudãreanu Mariana, Fãiniºi Dorela, Gurgu Elena
Coordonator: Ionescu Florian
Perioada: 28  30 octombrie 2011
Bistriþa - Nãsãud; 112 locuri
Formatori: Dragomir Robert, Mirea Viorica, Gardan Daniel, Dobrin Marinicã
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Cluj/ Cluj Napoca; 84 locuri
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Pistol Luminiþa, Zorzoliu Raluca
Coordonator: Florian Ionescu

este dispusã sã-ºi asume riscuri
 antreprenorul este intermediarul
dintre capital ºi forþa de muncã
 antreprenorul este orice persoanã
care întreprinde, care îºi asumã
riscuri, inoveazã, se adapteazã
schimbãrilor de orice fel, are iniþiativã,
care reuºeºte sã combine resursele
astfel încât sã adauge o nouã valoare
 un antreprenor este o persoanã care
doreºte ºi poate sã converteascã o idee
nouã sau o investiþie într-o afacere de

succes. Reuºita antreprenorului
depinde foarte mult de personalitatea
ºi cultura sa, de cunoºtinþele ºi
experienþa sa profesionalã anterioarã,
de gradul în care acceptã sã riºte, sã
valorifice oportunitãþile, de mediul
extern, de sprijinul pe care poate conta
din partea familiei, prietenilor,
comunitãþii de afaceri  un antreprenor
este acea persoanã care se uitã la o
problemã ºi o vede ca o oportunitate,
iar apoi acþioneazã asupra sa.

Sã ne cunoaºtem profesorii

Scrisul ca o tainã

Conf. univ. dr. CRINUÞA POPESCU 
Talent de actriþã combinat cu sensibilitate muzicalã
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte

Conf. univ. dr. Crinuþa Popescu,
prodecan al Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret, face parte
din colectivul de cadre didactice al
specializãrilor Pedagogie muzicalã ºi
Artã Muzicalã. Puþini dintre cititorii
noºtri ºtiu cã a fost o prezenþã în lumea
televiziunii, în arta filmicã, pe scena
ºi lumea teatrului. A prezentat
spectacole de divertisment în multe
oraºe din þarã, activitate ce a presupus,
deopotrivã, capacitate de comunicare
cu publicul ºi abilitãþi de relaþionare
cu echipa. Da, într-adevãr, am
colaborat cu Teatrul de revistã
Constantin Tãnase din Bucureºti, în
spectacole de divertisment precum
Frumoºii ºi bestia ºi Se întâmplã la
Tãnase, cu televiziunile naþionale, în
diverse programe de divertisment,
culturale, dar ºi în programe
informative ºi formative, am acordat
ºi diferite interviuri cu referire la
activitatea mea artisticã, dar ºi pe teme
culturale, sociale, artistice, atât la
posturi naþionale de televiziune, dar
ºi la posturi, în diferite publicaþii. Am
fost membru în juriu în competiþii
interne de interpretare muzicalã ºi
teatralã, precum concursul Faþete, al
Companiei de artiºti Dorians Art din
iunie 2011, ºi competiþii interne ºi
externe pe profil cultural - artistic ºi
estetic, la Varna, în anul1991, la Gala
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Sporturilor - Bucureºti, în anul 2005,
precum ºi în marile oraºe din þarã, în
perioada 1991-2000.
În calitate de cadru didactic, în
cadrul cursurilor de Teoria muzicii,
solfegii, dicteu ºi de Folclor muzical,
precum ºi în cadrul programelor de
studii aprofundate la cursul Teoria
superioarã a ritmului, a desfãºurat o
activitate în care comunicarea are o
importanþã fundamentalã. Activitãþile didactice s-au desfãºurat
interactiv, incluzând: cursuri ºi
seminarii pentru forma de zi licenþã,
lecþii de sintezã pentru forma
frecvenþã redusã, cursuri ºi seminarii
în cadrul programului de studii
aprofundate, evaluarea însuºirii
cunoºtinþelor, îndrumarea pentru
elaborarea referatelor ºtiinþifice,
consultaþii. Fiind tutore la anul I ºi
responsabil în relaþiile cu studenþii
 a apelat la abilitãþi de comunicare,
aplicând tehnici deprinse în studiile
psiho-pedagogice de autoperfecþionare, precum ºi în anii de experienþã
în învãþãmânt, pentru a înþelege
problemele reale ale studenþilor ºi a
veni în sprijinul soluþionãrii lor
eficiente. Ca titular - coordonator de
disciplinã (Teoria muzicii, solfegiu,
dicteu) colaboreazã pe problemele de
specialitate în colectivul de cadre
didactice al Departamentului de Arte

ºi, în special, cu titularii de curs
pentru întocmirea în bune condiþii a
materialelor necesare studiului ºi
evaluãrii pregãtirii studenþilor. În
activitatea de cercetare ºtiinþificã
naþionalã ºi internaþionalã a colaborat
pe direcþii interdisciplinare ºi
multidisciplinare cu reprezentanþi din
cadrul U.S.H., precum ºi din alte
instituþii sau societãþi.
Ca interpret, membru al
formaþiei corale reprezentative a
Academiei de Muzicã din Bucureºti
ºi a formaþiei Psalmodia, a susþinut
numeroase spectacole naþionale,
participând la spectacole ample de
divertisment în þarã ºi în strãinãtate,
în care rezultatul activitãþilor
artistice era condiþionat de munca
în echipã, implicând artiºti, regizori,
coregrafi, scenografi, tehnicieni.
A urmat cursurile Academiei de
Muzicã din Bucureºti - în perioada
1990-1995 - respectiv Facultatea de
Compoziþie  Muzicologie 
Pedagogie muzicalã, profilul Muzicã.
În anii 1995-1996 a urmat un curs
post-universitar de studii aprofundate
specializarea Educaþie muzicalã
contemporanã, în cadrul Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti.
În perioada 1998-2003 a urmat
cursurile doctorale la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti,
coordonator ºtiinþific prof. univ. dr.
H.C. Victor Giuleanu, referenþi prof.
univ. dr. Vasile Iliuþ, prof. univ. dr.
Adrian Iorgulescu, prof. univ. dr.
Cornel Þãranu, prof. univ. dr. Viorel
Munteanu, devenind Doctor în
Muzicã în anul 2003, cu distincþia
Cum laudae, teza de cercetare
Contribuþia muzicii la dezvoltarea
unor procese psihice cognitive:
gândire, memorie ºi afectivitate.

Angela Gheorghiu
la Teatrul Bolºoi

Invitaþiile Doamnei Pictura

DANIELA ZBÂRCEA
- un puternic promotor cultural
Într-o lume a tristeþii, Daniela Zbârcea deschide
expoziþia Bucuria vieþii. Într-o lume dominatã de
cenuºiu, gri sau alb murdar, Daniela Zbârcea lanseazã
o explozie cromaticã, de mare rafinament.
Argumente pentru toate aceste afirmaþii am gãsit la Hotel
Epoque (lânga Parcul Ciºmigiu), str.Intrarea Aurora nr. 17C,
unde este prezentatã colecþia de tablouri Joy of life.
Iatã ce spune autoarea despre aceastã colecþie de
artã: Numele expozitiei, The Joy of Life (Bucuria
de a trãi), a pornit de la pictura cu acelaºi nume a lui
Henri Matisse.Varietatea temelor ºi bogãþia culorii ne
trimit cu gândul la o viaþã plinã de bucurii, satisfacþii,
dar ºi încercãri ºi îndoieli. Cãlãtoriile, conversaþiile
pline de savoare, momentele de solitudine,
introspecþia, clipele petrecute cu prietenii ºi muzica
sunt surprinse ºi materializate pe pânzã.
Ce spune însã Daniela Zbârcea despre lucrãrile
sale? Am avut o atracþie din copilãrie faþã de tot ce
era colorat, faþã de desen ºi naturã. Studiam foarte
mult tot ce observam în jurul meu, plante, animale,
peisaje, portrete. Am fost îndrumatã de pãrinþi sã fac
acest pas ºi cred cã nu am greºit. Aº fi putut sã am
foarte simplu un alt drum, dar mã bucur cã l-am ales
pe acesta. Arta necesitã foarte multe sacrificii, dar îþi
oferã ºi satisfacþii foarte mari. Nu cred ca pot renunþa
la ea, face parte din mine ºi chiar dacã aº fi constransã
de anumite condiþii ºi nu as mai putea efectiv sa creez,
aº face asta în gand, în minte, în vis.
Dar mai mult decât pictoriþa cu iniþiale ZD, vreau sã
subliniez, în egalã mãsurã, pe promotorul cultural cu acest
nume, coordonatorul programului DanaArtGallery.
De fapt, este vorba de o foarte interesantã galerie
virtualã, care se gãseºte pe urmãtorul site:

Colaboratoare europeanã de
marcã, conf. univ. dr. Crinuþa
Popescu a fost cooptatã ca lider în
programul internaþional Tineret în
acþiune, finanþat de Uniunea
Europeanã, unde coordoneazã
grupuri de studenþi ºi liceeni în
desfãºurarea de activitãþi sociale,
culturale, artistice în scopul realizãrii
unor reale schimburi culturale între
reprezentanþii þãrilor implicate.
Este implicatã ºi în trei proiecte
de cercetare ºtiinþificã POSDRU:
Calitate europeanã în învãþãmântul
superior, Studenþi practicieni 
studenþi activi ºi integraþi,
Profeminantrep  Promovarea
egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
Recunoaºterile ºi aprecierile
profesionale, ºtiinþifice ºi artistice
nu au întârziat sã aparã ºi astfel, a
primit multe premii ºi diplome
pentru activitatea depusã.
Sunt numeroase ºi citãrile în lucrãri
internaþionale incluse BDI  ProQuest
 cu menþionãri în bibliografie în anul
2011, ºi naþionale în 2010 Mai sunt
de menþionat numeroasele lucrãri
prezentate la simpozioane ºtiinþifice
internaþionale ºi naþionale.
Studenþii Facultãþii de Arte,
specializãrile Artã muzicalã ºi
Pedagogie muzicalã, se pot bucura de
experienþa conf. univ. dr. Crinuþa
Popescu în ceea ce priveºte cercetarea
ºtiinþificã, dar ºi aplicarea în practicã
a rezultatelor acestor cercetãri,
devenind, la rândul lor, potenþiali
cercetãtori. Prin aceastã fericitã
combinaþie de talent artistic ºi vocaþie
pedagogicã, conf. univ. dr. Crinuþa
Popescu, prodecan al Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret,
aduce cu sine un suflu nou, tineresc,
ce face ca arta muzicalã sã capete noi
valenþe atât de necesare unui proces
didactic modern ºi actual.

www.danaartgallery.ro.
ªtiu pictori care au
vrut ºi au reuºit sã
posteze aici niºte
lucrãri. Apoi, dragi
prieteni, dacã observaþi, lumea noastrã se
deplaseazã încet,
încet, spre virtual.
Acum o sã fac o mãrturisire, lucru mai rar în lumea
gazetãriei: Rar mi-a fost dat sã vãd atâta vitalitate întrun singur om. În afarã de propria operã, Daniela este
caracterizatã de o mare generozitate. Ea oferã
posibilitatea ºi altor artiºti sã fie promovaþi ºi apreciaþi.
De cele mai multe ori, în aceastã lume (dar ºi în altele)
oamenii îºi cam dau la oase, nu se ajutã între ei.
Iatã motivaþia Danielei pentru acest demers atât
de rar: Am încercat ºi cred cã am ºi reuºit în mare
parte sã ajungem la oameni prin intermediul
DanaArtGallery, care existã de aproape doi ani ºi cu
ajutorul cãreia am realizat multe expoziþii în diferite
spaþii din Bucureºti. Cei mai importanþi sunt, desigur,
artiºtii pe care îi susþinem ºi cu care organizãm
expoziþii în spaþii neconventionale  cum ar fi la
teatru, la metrou, într-un hotel, la o cafenea ºi pe
internet  pentru a ajunge la public, oriunde ar fi el.
Întrebatã care sunt artiºtii care au marcat-o, Daniela
spune senin: Arta japonezã, gestualismul,
expresionismul ºi arta abstractã sunt, în linii mari,
curentele artistice care m-au influentat. Câþiva dintre
pictorii care îmi sunt dragi sunt: Yves Klein, Joan
Miro, Wassily Kandinsky ºi Willem de Kooning.
Dintre câteva din expoziþiile
la care a participat: februarie
2011  Expoziþie de picturã cu
nuduri intitulatã Open 2011,
împreunã cu Alina Manole, La
scena, în Bucureºti, noiembrie
2010, participare la Târgul de
Artã Contemporanã St-ART
2010, Strasbourg, Franþa, mai
2010-Expoziþie de grup
DanaARTGallery, în cadrul
Sãptãmânii Interna-þionale a
Muzicii Noi, Magicland, Palatul
Cantacuzino, Bucureºti.
Vedeþi, deci, o persoanã foarte
activã, deºi extrem de tânãrã ºi
la început de carierã. Îi urãm, din
toatã inima, sã se bucure mereu
de succesul pe care îl meritã din
plin ºi cu prisosinþã. Un
admirator al artei sale,

Aristotel BUNESCU

În data de 28 octombrie, are loc
un eveniment de o deosebitã
importanþã în lumea artisticã
internaþionalã: gala de
redeschidere a Teatrului Mare
din Moscova  Bolºoi, dupã un
proiect impresionant de refacere
ºi modernizare, care a început în
anul 2005. Opera Naþionalã
Bucureºti informeazã cã unul
dintre invitaþii speciali ai serii
va fi soprana Angela Gheorghiu.
Printre alþi invitaþi de marcã ai
galei de la Bolºoi se numãrã:
Placido Domingo, Natalie
Dessay ºi Dmitri Hvorostovski.
Evenimentul îºi propune sã
reconstituie istoria
impresionantã a instituþiei
înfiinþate în 1776
(care funcþioneazã în actuala
clãdire din 1824), programul
serii reunind astfel un montaj
cu imagini ce prezintã
reconstrucþia clãdirii, o paradã
a decorurilor realizate de mari
scenografi ai teatrului, fragmente
cunoscute din spectacole de
operã sau de balet. Gala se va
încheia cu o paradã care prezintã
întreaga companie a teatrului.
Regia manifestãrii este semnatã
de Dmitri Ceniakov, iar
conducerea muzicalã a
evenimentului îi aparþine lui
Vassili Sinaiski, la reuºita
evenimentului dându-ºi
concursul soliºtii, compania
de balet ºi orchestra
Teatrului Bolºoi.
Ora de începere a transmisiunii
live organizatã la Opera
Naþionalã Bucureºti în
România este 17.00. Biletele
se pot achiziþiona la Casa de
bilete a ONB, de luni pânã
duminicã, între orele 9.00 ºi
13.00 ºi 15.00 ºi 19.00 sau
online, pe site-ul oficial al
instituþiei:www.operanb.ro.
Seria transmisiunilor în direct,
ce vor fi organizate la ONB, va continua cu spectacole realizate pe
scena câtorva dintre cele mai
importante teatre lirice din lume, ca
Teatro Real - Madrid, Gran Teatre
del Liceu - Barcelona, Arena di
Verona, Scala din Milano º.a.

SCRISUL CÃCIULIT
Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU
Regula lui â este o regulã pentru scriere care ne spune cã semnul
grafic î se pune la marginea cuvintelor, pe când în interior se pune numai
â. Singura încurcãturã, ca sã zicem aºa, survine la cuvintele compuse,
unde se scrie cu î interior: reîmpãrþit, neîntors etc. Oricine se apleacã
puþin asupra cuvintelor  pentru cã, repetãm, nu poþi sã scrii fãrã sã ai
dacã nu sentimentul, cel puþin noþiunea cuvântului  îºi dã seama care
dintre ele sunt compuse. Regula lui â nu este etimologicã, adicã nu
restituie grafic litera a din cuvântul latinesc ce se aflã sub cuvântul
românesc respectiv. Nu este, câtuºi de puþin, foneticã, pentru cã noi nu
deosebim în vorbire î de â. Este pur ºi simplu o regulã a eleganþei, dacã
vreþi, care echilibreazã cele douã semne pe o paginã de hârtie, într-o
carte ori ziar. Nu trebuie sã ºtii polonezã sau cehã pentru ca sã-þi dai
seama, parcurgând cu privirea o tipãriturã în aceste limbi, cã semnele
diacritice speciale le definesc imediat. Sunetul î este foarte frecvent în
limba românã, provenind din mai multe surse. Grafiindu-l monoton: î
peste tot, impresia esteticã este aceea de limbã ascuþitã, guturalã,
cãciulitã (noi îi zicem cãciuliþã accentului pe a pentru ã).
Desigur, argumentul acesta estetic, þinând de hainã, nu satisface,
aºa cum nu vom impune scrierea caligraficã pentru motivul, pur ºi
simplu, cã este frumoasã. Omul de rând vrea sã scrie din necesitate,
nu pentru a înflori literele. Ei bine, dacã nu este suficientã estetica,
poate ne va convinge statistica. Cele mai multe cuvinte româneºti
care au în interior vocala â/î vin din limba latinã. Sunt ºi destule
turcisme, desigur: ciacâr, balcâz etc. Sunt ºi cuvinte din limba
maghiarã: (nu gând, a cãrui etimologie a fost rezolvatã de Dan Botta:
el vine din greaca veche), din bulgarã, ucraineanã etc. Cele mai multe,
însã, sunt latineºti. Noi nu cunoaºtem etimologiile tuturor cuvintelor
limbii române, adicã limbile de unde provin ele. Dicþionarele noastre
standard sunt pline de expresia Et. nec. (etimologie necunoscutã).
Multe etimologii stabilite de mari lingviºti ºi filologi români ori strãini
sunt contestate astãzi ori se gãsesc alte etimologii în locul lor.
Limba românã are vreo 200 000 de cuvinte, iar dicþionarele uzuale
înregistreazã vreo 70 000 abia (dicþionarul-tezaur abia este încã definitivat,
trebuie sã intre în metabolismul cultural, sã se studieze). Este o sumã
imensã, iar împrumuturile vin gârlã la tot pasul. Regula lui â nu poate
rezolva nici masa enormã a împrumuturilor, nici cuvintele moºtenite, a
cãror etimologie este necunoscutã sau în litigiu, nici, în fine, cuvintele
care nu sunt din latinã ºi au în limba de origine î pentru â.
Regula aceasta are, însã, marele, enormul avantaj cã rezolvã situaþia
acelor cuvinte foarte uzuale care vin cert din latinã, a cãror etimologie
nu poate fi contestatã ºi care se regãsesc în grafii apropiate de celelalte
limbi romanice. Fondul principal de cuvinte  cum este numit acest
nucleu  dã personalitate limbii române, adicã prestanþã, mândrie etc.
Adicã, este vorba tot de esteticã, de hainã în ultima instanþã. Protejarea
celor câtorva sute de cuvinte latineºti prin grafica etimologicã meritã
fãcutã în detrimentul celor câtorva alte sute de turcisme, maghiarisme,
slavonisme. Acceptãm ciacâr, batâr, chiar ºi interjecþii ascuþite ca bâr,
hâr!  ca sã vedem pâine, câine, lânã, mânã, ºi atâtea alte cuvinte
foarte uzuale care altfel, scrise cu î, s-ar pierde în masa împrumuturilor
de duzinã  când ele sunt de fapt moºtenirea, zestrea noastrã latinã.

Piscina împãratului

 Locuinþã de lux veche de 2000 de ani, descoperitã în Drajna
O construcþie impresionantã, despre redeschis ºantierul ºi au scos la
care se crede cã care l-a adãpostit lumina zilei locuinþa centralã a
cândva chiar pe împãratul Traian, a fost castrului, care i-a uimit de-a dreptul.
scoasã la luminã de arheologii din
Pe dalele care formeazã pardoPrahova ºi va deveni muzeu. Castrul seala încãperilor încã se vãd
roman este format din ºase camere, ºtampilele legiunilor romane de
extrem de luxoase la vremea lor. elitã. O piscinã de mari dimensiuni,
Locuinþa comandantului e perfect interioarã, i-a lãsat fãrã cuvinte pe
conservatã ºi, spre surprinderea celor arheologi, care au constatat cã este,
care au descoperit-o, avea încãlzirea încã, funcþionalã. Mortarul folosit la
prin pardosealã ºi piscinã.
lipirea dalelor bazinului a rezistat în
Localnicii din Drajna ºtiau cã sub mod miraculos. Nu lasã apa sã se
satul lor se ascunde un castru roman, scurgã în pãmânt nici acum, dupã
dar arheologii nu au avut niciodatã 2000 de ani. Castrul a funcþionat
bani de ajuns ca sã-l dezgroape ºi doar nouã ani ºi a fost abandonat
sã-l studieze. În aceasta varã au dupã moartea lui Traian.

Reflecþii sãptãmânale

COMOARA
DIN
APARTAMENT
Ca orice copil, nu pierdeam niciun
prilej sã trag cu ochiul pe geam la
ceea ce se întâmpla în casele altora.
Eram, desigur, apostrofat ºi pãrinþii
rosteau atunci un cuvânt care mi se
pãrea misterios: indiscret. Vorba
aceasta semãna cu secret, despre
care ºtiam cã înseamnã ascuns. Mã
gândeam cã oamenii þin în case
lucruri de mare preþ ºi se tem sã nu
fie jefuiþi, sã nu vadã cineva unde îºi pun sipetele ºi cã tocmai de aceea nu era
frumos sã te uiþi la ei pe fereastrã. De fiecare datã când mergeam într-o vizitã,
mã uitam cu luare-aminte prin casa gazdelor, încercând sã aflu unde îºi þineau
comoara; orice uºã închisã pentru musafiri mã fãcea sã cred cã dincolo de ea se
aflã giuvaeruri ºi nestemate iar uneori îmi fãceam curaj sã îi rog sã îmi arate
comoara. Toatã lumea se amuza ºi pãrinþii încercau, fãrã sorþi de izbândã, sã-mi
explice cã oamenii nu mai au astãzi comori ascunse prin case, iar dacã nu mã
lãsam convins ºi ceream cu încãpãþânare sã fiu dus la comoarã se supãrau pe
mine ºi mã ameninþau cã data viitoare mã vor lãsa acasã.
Eram sigur cã toþi vor sã mã pãcãleascã, altfel ce rost ar fi avut uºile,
cheile ºi draperiile? De ce nu aº fi putut sã mã uit în voie pe fereastrã? În
fiecare casã trebuia sã fie o comoarã ºi mã întrebam dacã nu cumva casele
se clãdesc tocmai pentru ascunderea cuferelor iar oamenii se întorc seara
ca sã le fereascã de hoþi. A locui, îmi spuneam, înseamnã a pãzi, aºa cã
dacã sunt indiscret sunt de fapt într-un secret, adicã vreau sã aflu taina
celor care locuiesc sau, mai bine zis, fac de gardã în apartamente.
Nu eram lãmurit de ce încãperile din blocuri se numesc apartamente ºi
nu ascunzãtori. Numerele s-ar fi putut pãstra ºi, atunci, în adrese s-ar vorbi
despre ascunzãtoarea 13 sau 24 sau despre alte numere mult mai mari decât
100, numere pe care nu le învãþasem încã. Aº fi locuit atunci în ascunzãtoarea
48 de la etajul 7, o ascunzãtoare foarte bunã din moment ce nu reuºisem sã
dau de comoara pãrinþilor, deºi rãscolisem prin toate ungherele.
Când am crescut, am învãþat ce înseamnã sã fii indiscret, dar am pierdut
comoara pe care naivitatea mã îndemna sã o caut.

Alexandru LUCINESCU
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Noaptea Bibliotecilor
la Biblioteca Pedagogicã
Aurora ºi Autobiografia lui Naþionalã I.C. Petrescu
Dupã cum anunþam într-un numãr anterior al
Nicolae Ceauºescu,
revistei Opinia naþionalã, în noaptea de 1 spre 2
octombrie a.c. a avut loc un eveniment deosebit de
la BFI London Film Festival important pentru cultura româneascã, intitulat

AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
CM Scrimã

România,
campioanã
mondialã la
spadã

Tenis de masã:

Argint
la Campionatul
European

Echipa femininã de tenis de masã a
Echipa femininã de României - Elizabeta Samara, Daniela
spadã a României - Ana Dodean, Bernadette Szocs, Iulia
Maria Brânzã, Simona Necula ºi Camelia Poºtoacã - a obþinut
Alexandru, Anca Maroiu
ºi Loredana Dinu - a
Daniela
învins China (27-26) în
Dodean
finala Campionatului
Mondial de Scrimã de la
Catania, Italia.
Româncele ºi-au apãrat
astfel succesul de anul
trecut, când au câºtigat,
de asemenea, medaliile
de aur.

Elizabeta Samara
medalia de argint la Campionatului
European. Echipa României s-a aflat
la a doua finalã consecutivã la CE
(la fel ca în 2010, România s-a duelat
cu Olanda pentru medaliile de aur).

Spectacole româneºti în Polonia
În luna octombrie teatrul romanesc
este prezent la douã importante
festivaluri internaþionale de profil din
Polonia.
Organizat din doi în doi ani la
Wroc³aw ºi ajuns anul acesta la cea
de-a ºasea ediþie, Festivalul Dialog a
avut loc între 7 ºi 15 octombrie 2011.
Festivalul are ca scop prezentarea celor
mai noi producþii europene experimentale, noua generaþie a creatorilor
teatrali ºi sã punã în discuþie teme
dificile. În 12 ºi 13 octombrie 2011, în
Sala Studioului de Filme Artistice din
Wroc³aw, au avut loc douã reprezentaþii
cu piesa 20/20, scrisã ºi regizatã de
Gianina Cãrbunariu ºi produsã de
Studioul Yorick din Târgu Mureº.
Selecþia spectacolului îi aparþine
directorului Festivalului Internaþional
de Teatru Dialog din Wroc³aw,
Krystyna Meissner, cunoscut regizor
de teatru polonez, care a fost prezentã
la ultimele douã ediþii ale Festivalului
Naþional de Teatru din Bucureºti. Vineri,
14 octombrie, regizoarea ºi dramaturgul
Gianina Cãrbu-nariu, alãturi de regizorul
sloven Oliver Frljiæ ºi de jurnalista
polonezã Mi³ada Jêdrysik, au purtat un

dialog, moderat de Aneta Cardet, despre
voinþã ºi ne-voinþã.
În cadrul Festivalului internaþional de
teatru Demoludy, organizat anual la
Olsztyn, ajuns acum la cea de-a cincea
ediþie, 17 ºi 22 octombrie 2011, Marcin
Zawada, directorul festivalului, a selectat
spectacolele Sado-maso Blues Bar, în
regia Gianinei Cãrbunariu, producþie
dramAcum -Teatrul Foarte Mic din Bucureºti, ºi Herr Paul, în regia lui Radu Afrim,
producþie a Teatrului Tineretului din
Piatra Neamþ. Reprezentaþiile au loc în
20 octombrie, într-un spaþiu aparþinând
Casei de ªtiinþe din Olsztyn, respectiv
în 22 octombrie, pe Scena Cameralã a
Teatrului Stefan Jaracz din localitate.
Ideea festivalului Demoludy este de a crea
un spaþiu pentru dialogul multicultural
dintre þãrile Europei Centrale ºi de Est.
La ediþia de anul acesta sunt invitate
teatre din România, Ungaria, Cehia ºi
Polonia. Pe lângã spectacole vor avea
loc lecturi (printre care o lecturã a piesei
Numãrãtoarea inversã de Saviana
Stãnescu, text apãrut în antologia de
teatru românesc editatã de Panga Pank
în anul 2009, cu sprijinul Institutului
Cultural Român), dar ºi discuþii.

Filmele Aurora, de Cristi Puiu, ºi Autobiografia
lui Nicolae Ceauºescu, de Andrei Ujicã, au fost
selectate la BFI London Film Festival, eveniment
care a început sãptãmâna trecutã. Filmul lui Andrei
Ujicã este prezentat în secþiunea Cinema Europa,
alãturi de Portretul luptãtorului la tinereþe, de
Constantin Popescu. Documentarul lui Andrei Ujicã
este realizat exclusiv din imagini de arhivã, obþinute

Bernadette Szocs

România 
invitatã
de onoare
la Salonul
Internaþional
de Carte
de la Torino

Organizatorii Salonului
Internaþional de Carte de
la Torino au anunþat cã,
la ediþia din 2012,
România este þara
invitatã de onoare. Cea
de-a XXV-a ediþie a
Salonului Internaþional
de Carte de la Torino se
va desfãºura în perioada
10-14 mai 2012. Þãrile
care au beneficiat de acest
statut la precedentele
ediþii ale manifestãrii au
fost: Israel (2008), Egipt
(2009), India (2010) ºi
Federaþia Rusã (2011).
Þara noastrã participã cu
un stand naþional ºi cu un
bogat program de evenimente începând cu ediþia
din 2009 a Salonului.

Aurora
regia: Cristi Puiu
de la TVR ºi de la Arhiva Naþionalã de Filme, ºi
prezintã inclusiv scena judecãþii soþilor Ceauºescu
din decembrie 89. Au fost incluse în documentar
ºi imagini inedite, care nu au fost niciodatã difuzate imagini tãiate la cenzurã, cãutate ºi selectate de
Titus Muntean. Pentru realizarea documentarului au
fost vizionate peste o mie de ore de înregistrãri.

Portretul luptãtorului
la tinereþe
regia: Constantin Popescu
Unul dintre cele mai ambiþioase filme realizate în
ultimii ani în România, în termeni de subiect ºi de
producþie, Portretul luptãtorului la tinereþe este primul
episod dintr-o trilogie care se numeºte Aproape liniºte
ºi care va continua cu povestea Elisabetei Rizea ºi cu
cea a fraþilor Toma ºi Petre Arnãuþoiu. România este
reprezentatã ºi în secþiunea Were the Kids from
Suburbia, cu scurtmetrajul lui Paul Negoescu Derby.

Numãrãtoarea manualã, la Montpellier

McCann Erickson Agenþia Anului
la Festivalul
de publicitate
Golden Drum
Agenþia McCann Erickson
România a fost desemnatã Agenþia
Anului la Festivalul internaþional de publicitate Golden Drum de la Portoroz.
Agenþiei i-a fost acordat trofeul Golden Rose pentru cele mai multe campanii
premiate în cadrul festivalului. Alte douã agenþii româneºti, Propaganda ºi
Next Advertising, au câºtigat, la rândul lor, aur în cadrul acestui festival.

Scurtmetrajul Numãrãtoarea manualã, scris ºi regizat de Daniel Sandu, a
fost selecþionat în competiþia Festivalul International de Cinema Mediteranean
de la Montpellier - Cinemed. Cea de-a 33-a ediþie a evenimentului se desfãºoarã
între 21 ºi 29 octombrie. Scurtmetrajul a avut premiera naþionalã anul acesta
la Festivalul Internaþional de Film NexT ºi a fost selecþionat în competiþia
Zilelor Filmului Românesc din cadrul TIFF 2011, dar ºi în competiþia
Festivalului de Film de la Sarajevo. La sfârºitul lunii septembrie, filmul
Numãrãtoarea manualã a fost prezentat la Cambridge Film Festival, alãturi
de alte patru scurtmetraje româneºti. Numãrãtoarea manualã redã o zi obiºnuitã
de muncã pentru Mircea, un angajat cu vechime la Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale, care încearcã sã-l angajeze pe nepotul sãu,
George, un tânãr ºomer cu facultate, la aceeaºi companie. Munca lor constã în
a numãra maºinile care trec pe ºoselele patriei în vederea unor statistici
solicitate de Uniunea Europeanã. Însã cei doi au pãreri diferite despre munca
pe care o presteazã, iar prietenia lor se transformã în conflict. Din distribuþia
filmului fac parte actorii Alexandru Georgescu ºi Cãtãlin Stelian.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Prin cea de-a doua sa
parte, intitulatã Acto
para la liberación (Acþiunea pentru eliberare),
pelicula lui Solanas ºi
Getino invitã la analiza
manifestãrilor politice
din Argentina din perioada cuprinsã între 1945,
anul care a marcat, prin
natura evenimentelor din
17 octombrie, naºterea
aºa-numitei miºcãri peroniste, ºi 1966 (în care
s-a filmat La hora de los
hornos /Ora rugurilor),
anul care marca sfârºitul
unei lungi perioade de

instabilitate politicã de
dupã înlãturarea lui Juan
Perón ºi începutul, prin
lovitura de stat din iunie,
a dictaturii militare
cunoscute sub numele de
Revolución Argentina.
Acto para la liberación,
subintitulat ºi Note,
mãrturii ºi discuþii cu
privire la recentele lupte
de
eliberare
ale
poporului argentinian
prezintã miºcarea peronistã atât din perspectiva
puterii (Cronica peronismului 1945-1955), cât ºi
din aceea a opoziþiei de
dupã plecarea în exil a lui
Perón (Cronica rezistenþei 1955-1966), opoziþie
manifestatã în special prin
rezistenþã, în ciuda interzicerii peronismului ºi a
pedepsirii sau a marginalizãrii sociale a adepþilor
miºcãrii, proveniþi în principal din cadrul sindicatelor
muncitorilor.
Filmul se deschide cu
un apel cãtre victimele
neo-colonialismului din
El Tercer Mundo, populaþia lumii a treia din
America Latinã, Africa ºi
Asia, de ridicare la luptã

FILMUL CA ARMÃ (II)

împotriva imperialismului, apel editat prin intermediul mesajelor ca intertitluri ºi al cadrelor cu
fotograme înfãþiºând violenþe de stradã, în principal îndreptate împotriva
peroniºtilor. Urmeazã
vocea din off a lui Solanas
însoþitã de ecranul negru,
un alt mijloc, pe lângã
cel al intertitlurilor, de
a atrage atenþia asupra
cuvântului, care descrie
filmul ca parte a acþiunii
de eliberare ºi îndeamnã
privitorul nu sã asiste ca
la un spectacol, ci, în mãsura în care se regãseºte
în idealurile acestei lupte,
sã se alãture actului revoluþionar. Partea introductivã se încheie cu
un citat al lui Frantz
Fanon, cunoscut scriitor
de origine algerianã, critic
ºi în acelaºi timp luptãtor împotriva neolonialismului, pentru care,
într-un spirit maniheist,
orice spectator este
fie laº, fie trãdãtor.

Cele douã Cronici, cea
a peronismului ºi cea a
rezistenþei, beneficiazã de
prezenþa a numeroase imagini istorice captate de
aparatul de filmat, legate
de principalele evenimente politice ce au marcat
istoria Argentinei în perioada 1945-1966, dar ºi

media vremii cu ocazia
constituirii unei alianþe
politice anti-peroniste,
imagini de la atacurile
aeriene din 16 iunie 1955
din Plaza de Mayo asupra
mulþimii ce venise sã-l
sprijine pe preºedintele
proaspãt excomunicat de
Papa Pius al XII-lea,

La hora de los hornos
(Fernando Solanas,
Octavio Getino 1968)

de lupta de rezistenþã,
Solanas ºi Getino intervievând, în acest sens, o
serie de participanþi la
diverse acþiuni. Sunt
utilizate secvenþe de
la demonstraþia proPerón din 17 octombrie
1945, pãrþi ale discursului
Evitei de la balconul
Casei Rosada la aceluiaºi
eveniment, fragmente din
luãrile de cuvânt ale
liderilor politici adversari
ai lui Perón, difuzate în

Noaptea bibliotecilor. ªi Biblioteca Pedagogicã
Naþionalã I.C. Petrescu a fãcut parte din acest
proiect ºi dupã cum au decurs lucrãrile, a fost un
succes pentru toþi cei care au participat (aproximativ
300 persoane, mai ales copii ºi tineri.).
Între numeroasele activitãþi, au fost ºi lansãri de
carte: Editura Detectiv a lansat cartea lui Dumitru
Bãlãeþ, Educaþie prin biblioteci- o prioritate
naþionalã, cu participarea familiei autorului.
O carte deosebitã, lansatã în aceastã noapte lungã
a bibliotecilor, a fost cea a prof. univ. dr. Ion Dodu
Bãlan, Monografia Octavian Goga, ediþia a II-a,
revãzutã ºi adãugitã, apãrutã la Editura Tempus
DacoRomania Comterra în 2011, cu participarea
autorului. Au vorbit despre importanþa acestei lucrãri
dr. Geo Stroe, preºedintele Fundaþiei Academia
DacoRomânã, ºi Geo Cãlugãru, scriitor ºi redactor
ºef al revistei de culturã Paradox ºi preºedintele
Cenaclului Octavian Goga.. Au fost prezenþi ºi foºti
studenþi ai profesorului, astãzi pensionari.

precum ºi scene din
ultimul discurs, rostite în
aceeaºi Plaza de Mayo, de
cãtre cel ce avea sã aleagã
exilul câteva zile mai
târziu. O serie de interviuri
cu membri ai sindicatelor
muncitoreºti constituie
Cronica rezistenþei ce tind
sã inducã ideea cã, în ciuda
numãrului mare al peroniºtilor, a cãror virtute
fundamentalã este spontaneitatea în acþiune,
lipsa organizãrii ºi a unor

lideri activi limiteazã ºi
anuleazã multe dintre meritele actelor acestora. Finalul
Acþiunii pentru eliberare
este o introducere cãtre
dezbaterea legatã de viitorul
acestei
miºcãri
de
rezistenþã, având în vedere
mai ales dictatura militarã ce intervenise din iunie
1966 ºi care direcþionase o
serie de acþiuni violente
asupra peroniºtilor. Sunt
inserate aici imagini, acompaniate de o variantã a
cântecului lui Atahualpa
Yupanqui, Preguntitas
Sobre Dios (Câteva întrebãri cãtre Dumnezeu), de
la marea revoltã a muncitorilor din fabricile de
zahãr închise de preºedintele Ongania în Tucumán,
fapt ce a declanºat prãbuºirea economicã a provinciei respective.
Violencia y liberación
(Violenþa ºi eliberarea),
mult mai scurtã decât
celelalte, este o sintezã a
primelor douã, încercând sã
legitimeze acþiunea revoluþionarã violentã în scopul
eliberãrii. Cei doi regizori
apropie ºi comparã violen-

În continuare, au fost prezentate douã cãrþi ale
scriitoarei Mariana Brãescu-Silvestri: Îmi amintesc
ºi-mi imaginez ºi Imperfecþiuni provizorii, publicate
la editura Carpathia Press. Au fost prezentate de
însãºi autoarea. Trebuie subliniat faptul cã doamna
Brãescu-Silvestri este ºi preºedinte al Asociaþiei
Române pentru Patrimoniu. Domnia sa este un
om deosebit atât prin comportamentul sãu (un om
apropiat semenilor sãi), dar ºi prin tot ceea ce
întreprinde. Printre altele, a oferit cãrþi tuturor
participanþilor iar cei care s-au bucurat cel mai mult
au fost copiii ºi tinerii care îndrãgesc lectura.
O ultimã carte lansatã a fost Învãþãtorul copiilor.
Carte de cetire, facsimil (1883) de Ion Creangã. A
fost prezentatã de directorul Editurii Oscar Print,
Angelica Moldovan, ºi de prof. Neculai Hilohi,
autorul graficii.
Intervenþiile ziaristului Mircea Toma ºi doamnei
Simona Kessller au fost deosebit de interesante, ei
vorbind despre Biblioteca virtualã.
La discuþie a participat ºi elevul Alin Stanciu,
clasa a VIII-a, ªcoala generalã Petreºti, comuna
Corbii Mari, judeþul Dâmboviþa, rãspunzând unor
întrebãri puse de Mircea Toma. Elevul a subliniat
cã, totuºi, o carte, pentru a fi înþeleasã bine ºi a trãi
ºi simþi ce spune autorul, trebuie cititã dând filã cu
filã ºi þinând-o în mânã. Pe Internet ea îºi pierde
din valoare. Se pot citi pe Internet studiile, cãrþile
ºtiinþifice, necesare efectuãrii unor bibliografii.
Noaptea Bibliotecilor, prelungitã pânã la ora
cinci dimineaþa, a oferit un minunat prilej de
întâlnire cu arte surori: beletristicã, muzicã, teatru,
sculpturã, picturã, dans Participanþii au promis
cã vor reveni.

25

Maria Andreia FANEA
Biblioteca Pedagogicã
Naþionalã I.C. Petrescu

þele îndurate de peroniºti dupã 1955 cu
cele pricinuite argentinienilor nativi de
cãtre colonialiºtii
englezi la începutul
secolului XX, concluzionând, ºi cu
sprijinul celor mai
brutale imagini ale
întregului film, cã
violenþa în cazul
luptei pentru eliberare nu înseamnã altceva decât legitimã
apãrare.
La hora de los hornos
reprezintã, dincolo de
orientarea sa politicã, un
excepþional eseu cinematografic dedicat unei ideo-

logii. Imaginea filmatã
ºi fotografiatã, textul
intertitlurilor, muzica ºi
comentariul concurã armonios la edificarea mesajului, unul incisiv, acut.

* * *
Gruparea cinematograficã brazilianã Cinema Nôvo,
formatã în anii 50-60, criticã la adresa filmelor
hollywoodiene ºi europene de la acea vreme,
pregãteºte tematic Tercer Cine, înscriindu-se, totodatã,
prin ideaticã ºi stilisticã, în grupul Noului Val european
de la sfârºitul deceniului cinci ºi aproape întreg deceniul
ºase. Unul dintre regizorii emblematici ai grupãrii este
Glauber Rocha, iar Deus e o Diabo na Terra do Sol
(Dumnezeu ºi diavolul pe Pãmântul soarelui), realizat
în 1964, este primul sãu film important.
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
LUNI  17 octombrie 2011
06:00 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo USH
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Ce faceþi cu timpul liber.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Magazin tv.
Emisiune de Marius Voicu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Emisiune de limba românã
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Români la nord ºi la sud de Ecuator.
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de Cãtãlina Barbu
20:00 Stop joc!
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Mai aveþi o întrebare?
Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Românul cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
22:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23.30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatru (r)
04:00 Telespectatorii ne-au propus (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  18 octombrie 2011
06:00 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
08:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
14:30 Tinere talente.
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº

22:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film documentar - Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
MIERCURI  19 octombrie 2011
06:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
07:00 Mai aveþi o întrebare?
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Actualitatea româneascã
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
20:00 Seara românilor.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
22:30 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
23:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
00:00 Teleamfiteatru (r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Concert (r)
JOI  20 octombrie 2011
06:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
07:00 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Români la nord ºi la sud de Ecuator.
Emisiune de Neagu Udroiu
09:00 Mini show tv.
Emisiune de Irina Haideþ
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã

20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Teatru în fotoliul de acasã
22:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
22:30 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Deutshe Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
00:00 Teleamfiteatru
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:30 Stop joc! (r)
VINERI  21 octombrie 2011
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
07:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
08.00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Concert.
Emisiune de Dumitru Cucu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Telespectatorii ne-au propus.
Emisiune de Viorel Popescu
14:00 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Universul cuvintelor
Emisiune de Alina Ardelean
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Între alb ºi negru.
Emisiune de Simona ªerban
21:30 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:30 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30 Deutshe Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
00:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
04:00 Cinefilia. (r)
05:00 Între alb ºi negru (r)
SÂMBÃTÃ  15 octombrie 2011
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa.
Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Despre teatru cu studenþii USH
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã.
Emisiune de Marius Voicu

14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:15 Film serial  Favoritul (Rusia)
19:00 Lecþia de anatomie
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic  Sclavia Umanã (SUA)
00:00 Din sãlile de spectacol.
Emisiune de Mihai Darie
00:30 Total week-end cu Sorin Lupaºcu (r)
02:00 Arhiva de aur (r)
03:00 Despre teatru cu studenþii USH (r)
03:30 Scrisori de acreditare (r)
04:00 Seara românilor (r)
DUMINICÃ  23 octombrie 2011
06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
11:30 Avanpremierã
Emisiune de Marius Voicu
12:00 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
12:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 Videoteca de aur
15:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Mini show tv.
Emisiune de Irina Haideþ
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 si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic - Fiul lui Monte Cristo
(SUA)
00:00 Viaþa ca un spectacol (r)
01:00 Dor de acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
04:30 Scena ca istorie (r)
05:00 Videoteca de aur (r)

* Emisiune 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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ARBORELE ANULUI ÎN ROMÂNIA  ediþia a II-a
Competiþia Arborele anului, derulatã în România de cãtre Fundaþia pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc,
ºi-a desemnat finaliºtii, care urmeazã sã fie votaþi online, în urmãtoarea perioadã. Un juriu naþional format din
jurnaliºti, activiºti de mediu, botaniºti sau specialiºti silvici au ales, din cei 27 de arbori înscriºi, din 16 judeþe:
Bistriþa-Nãsãud, Braºov, Caraº-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iaºi, Maramureº, Mureº,
Olt, Suceava, Timiº, Tulcea ºi Vâlcea, 12 finaliºti, care au acces în faza finalã a competiþiei.
Fiºierele cu cei 12 finaliºti sunt postate pe site-ul programului www.arboreleanului.ro, iar începând cu data
de 10 septembrie, timp de 50 de zile, oricine poate sã-ºi exprime votul online pentru arborele preferat. Fotografiile
sunt însoþite de poveºtile acestor copaci importanþi pentru comunitate, arbori rari sau mistici, cunoscuþi ca
simboluri locale.
Câºtigãtor va fi desemnat acel arbore care va întruni cel mai mare numãr de voturi pânã în data de 31 octombrie.
În prima jumãtate a lunii noiembrie va avea loc ceremonia de premiere a Arborelui câºtigãtor.
Cei mai bãtrâni arbori propuºi au fost: un gorun estimat a avea vârsta de 900 de ani din satul Mercheaºa,
judeþul Braºov, urmat de un stejar de peste 800 ani din Cajvana, judeþul Suceava, ºi un alt stejar, de circa 700 de
ani, din com. Frãceºti, Bãbeni, judeþul Vâlcea.
Ca ºi anul trecut, cele mai multe nominalizãri sunt pentru stejari, dar ºi pentru tei, platani, pentru câte un
castan, sequoia, ulm, mãr ºi arbore de lalea.
Prin intermediul acestei competiþii intenþionãm sã atragem atenþia asupra importanþei arborilor în mod specific ºi
asupra necesitãþii protejãrii mediului, în mod general în Anul Internaþional al Pãdurilor. (Fundaþia pentru Parteneriat).
Puteþi contribui la alegerea Arborelui anului în România! www.arboreleanului.ro

TULIPANUL/LIRIODENDRON TULIPIFERA/ arbore ornamental purtãtor de lalele. Aninoasa, judeþul
Hunedoara; vârsta: ~131 ani; circumferinþa: 1-2 m; înãlþime: ~30 m.

TEI PUCIOS. Sat Sâncraiu, judeþul Cluj; vârsta: 115 ani;
circumferinþa: 2,85 m; înãlþime: 20 m.
CASTAN. Barnova, judeþul Iaºi; vârsta: 200 ani;
circumferinþa: 1,5 m; înãlþime: 20 m.

STEJAR DE BALTÃ. Sat Posmuº, judeþul Bistriþa-Nãsãud;
vârsta: 605 ani; circumferinþa: 7,10 m; înãlþime: 25 m.

ULM DE CÂMP. Sat Cãpeni, Baraolt, judeþul Covasna;
vârsta: 300 ani; circumferinþa: 7,3 m; înãlþime: 35 m.
GORUN. Sat Mercheaºa, com. Homorod, judeþul
Braºov; vârsta: cca 900 de ani; circumferinþa: 9,3 m;
înãlþime: 21,3 m.

PLATAN. Timiºoara; vârsta: 330 ani; circumferinþa:
4,47 m; înãlþime: 21 m.

FAGO-MOLID - doi arbori concrescuþi: un fag
ºi un molid. Valea Cernei, Câmpu lui Neag,
judeþul Gorj; vârsta: 45 ani; circumferinþa: 3 m;
înãlþime: 16 m.

ARBORELE MAMUT. Sat Sãcuieu, judeþul Cluj;
vârsta: peste 100 ani; circumferinþa: 4m; înãlþime: ~30 m.

TEI HIBRID NATURAL. Bârnova, la 10 km sud-est de
Iaºi; vârsta: 660 de ani; circumferinþa:6 m; înãlþime: 15 m.

STEJAR. Sat Tãietura, judeþ Harghita; vârsta: 400 ani;
circumferinþa: 5,1 m; înãlþime: 20 m.

STEJAR. Între satul Atid ºi Atia, judeþul Harghita; vârsta: 450 ani; circumferinþa: 5,80 m; înãlþime: 20 m.

