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CONFERINÞA DE LANSARE
A CELUI DE-AL II-LEA AN AL PROIECTULUI

STUDENÞI PRACTICIENI 
STUDENÞI ACTIVI ªI INTEGRAÞI
Joi, 20 octombrie 2011, ora
11.00, în Sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13,
sector 3, a avut loc Conferinþa de
lansare a celui de-al II-lea an al
proiectului Studenþi practicieni 
studenþi activi ºi integraþi.
Cu acest prilej, s-a fãcut o
analizã privind derularea primului
an de proiect, rezultatele obþinute,
concluziile privind revizuirea
stagiilor de practicã ºi obiectivele
pentru cel de-al doilea an de
proiect.
La conferinþã au participat
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 - 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 în
regiunile:
Bucureºti-Ilfov,
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Sud-Est, Centru, respectiv în
judeþele: Bucureºti, Argeº, Dolj,
Vâlcea, Constanþa, Braºov ºi Alba.
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înscriºi
 1592.610de studenþi
tutori  2.105 de
subvenþii, a 430 lei fiecare (brut)
studenþilor participanþi la stagiile
de practicã  opt seminarii de
feedback ºi lecþii de învãþare, la

care au participat peste 450
de studenþi, cadre didactice, tutori
Concurs de eseuri pentru
identificarea celor mai bune idei
de îmbunãtãþire a activitãþii
organizatorului de practicã
168 de eseuri 82 de premii
(32 de premii I ºi 50 de premii II).




UN ACCENT UITAT (I)
Este vorba de cuvinte din limba
românã care au sens diferit dupã
modul cum sunt accentuate. Cu
referire la versul 84 din Epigonii de
M. Eminescu unde forma de prezent
/voi/ mergeþi este consideratã de cãtre
unii editori formã de imperfect: /voi/
mergeaþi. Se comparã formele de
imperfect accentuate de cãtre
M. Eminescu însuºi  cu aceleaºi
forme pe care poetul nu le accentueazã, ajungându-se la concluzia cã
poetul accentueazã numai sub ritm, cu
rost prozodic, provocând ceea ce el
însuºi numea accent etic, adicã
neaccentuarea cuvântului pentru a-i
sublinia importanþa în context.
Aºadar, formele accentuate trebuiesc
pãstrate pentru a se deosebi de cele
neaccentuate, fiind vorba de un sistem
de scriere personal, al autorului, care
are sens poetic - ºi trebuie înþeles.
... Noi nu zicem cã se învaþã limba
românã dupã clasici, dar susþinem cã
ea se înþelege mai bine. Nu numai
limba vorbitã ca atare  ci ºi
modalitatea de scriere a ei: literatura
clasicã oferã, ºi aici, soluþii. Iatã, de
pildã, accentul. Notarea lui în scris 
mai ales atunci când este
semnificativ  respectã tocmai
principiul fonetic al scrierii, adicã
acel imperativ: Sã scriem cum

vorbim. Se ºtie foarte bine cã în
limba românã accentul este mobil
(variabil), normativele mai noi
acceptã cu lejeritate chiar dubletele

Lucrez la un ºantier imens,
ediþia criticã a poeziilor lui
Eminescu. Sunt aproape
gata. 700 de pagini de note,
comentarii, text, prin iarnã
vã voi putea oferi cartea.
Un accent uitat face parte
din Introducere.
Prof. univ. dr. N. GEORGESCU
accentuale (edítor ºi editór, etc.) 
dar se trece mult prea uºor peste
foarte numeroasele cazuri când
sensul cuvântului diferã în funcþie de
accent. Abia dacã pentru cópii / copíi
mai vedem notatã diferenþa în scris
(pentru cã este flagrantã!)  în rest,
se lasã textul fãrã diacritice, la
discreþia cititorului. E drept, marii
scriitori fac uneori jocuri de cuvinte
pe baza accentului nenotat. Marin
Preda spune, undeva, despre un
personaj cã rosteºte numele lui Stalin
cum ar zice Mãrin: neputând scrie



Istoria trãitã

cu accent, autorul îl sugereazã dând
alt cuvânt cu o singurã accentuare.
În altã parte ne spune cã tânãrul
Nicolae Moromete rostea cuvântul
umanism rupt în douã ºi cu accent
prelung pe u: vrea sã facã un joc de
cuvinte cult pe titlul operei lui Thomas
Morus, Utopia (care vine din ou, ouk,
negaþie în limba greacã, ºi topos, loc:
sensul este locul care nu existã 
aºa cum umanismul pentru tânãrul fiu
al lui Moromete e ceva care nu
existã...). Acestea sunt posibilitãþile/
disponibilitãþile artistului de a folosi
sistemul de scriere care i se dã. Pe
vremea când se prezenta mai insistent
Titu Maiorescu în ºcoalã, noi ºtiam
cã titlul studiului sãu critic În lãturi,
deºi nu este accentuat grafic, se citeºte
dupã voinþa autorului cu accent pe u.
Tot prin anii 60 ai secolului trecut
(anii Moromeþilor) dl. Romulus
Vulpescu a publicat, în revista
Limba Românã a Institutului de
Lingvisticã al Academiei Române, o
listã întreagã, un adevãrat dicþionar,
de cuvinte româneºti cu sensuri
diferite dupã accent  desigur, cu
scopul de a atrage atenþia lingviºtilor
asupra necesitãþii introducerii
semnului grafic ca atare în scriere.
(Continuare în pag.5 )

Din relaþiile militare româno-iugoslave (1980-1985)
General-colonel (rtr) dr. Constantin OLTEANU
Armata românã a întreþinut bune relaþii cu
Armata iugoslavã, care nu fãcea parte din nicio
alianþã militarã. Potrivit unei înþelegeri la vârf, între
armatele celor douã state aveau loc anual, în mod
alternativ, întâlniri ale miniºtrilor apãrãrii. Cu acest
prilej, se fãcea un util schimb de experienþã, se
efectuau vizite în unitãþi de instrucþie ºi de
învãþãmânt militar, precum ºi în întreprinderi
producãtoare de tehnicã de luptã. Mai mult, era
organizatã cooperarea româno-iugoslavã în
domeniul producerii de tehnicã militarã, care ºi-a
gãsit expresia în Programul YUROM, având ca
principal obiectiv cercetarea, proiectarea ºi
fabricarea în comun a avionului de luptã subsonic,
pe care românii îl numeau IAR-93, iar iugoslavii,
GALEB, precum ºi producerea altor mijloace de
luptã. Indiferent de persoanele care au îndeplinit
funcþia de ministru al Apãrãrii Naþionale, vizitele
anuale, alternative, ale acestora, în România ºi
Iugoslavia, au continuat pânã în anul 1989. De
fiecare datã, aceste vizite se încheiau cu primirea
miniºtrilor Apãrãrii Naþionale la ºeful statului în
care se efectua vizita. Pe linia celor relatate, în
perioada la care ne raportãm, au vizitat România
douã delegaþii militare iugoslave conduse de
generalul Nikola Lubicici, în anul 1980, ºi de
succesorul lui în funcþie, amiralul Branko Mamula,

în anul 1983, omologii mei, care îndeplineau
funcþia de secretar federal pentru apãrarea naþionalã
a Iugoslaviei.
Prima vizitã, pe care am efectuat-o în fruntea unei
delegaþii a Armatei române în Iugoslavia, s-a produs
în zilele de 2 ºi 3 februarie 1982, fiind oaspetele
generalului Nikola Liubicici, secretarul federal pentru
apãrarea naþionalã a Iugoslaviei. Având în vedere cã
problemele colaborãrii pe linia producþiei de tehnicã
militarã ocupau un loc important în relaþiile bilaterale,
pe baza aprobãrii lui Nicolae Ceauºescu, din delegaþie
au fãcut parte ºi cadre din domeniul economic, în
frunte cu inginerul Ioan Avram, ministrul Industriei
Construcþiilor de Maºini. În legãturã cu aceastã
activitate, ziarul POLITIKA din 3 februarie 1982
sublinia cã Ministrul apãrãrii naþionale al
R.S. România, general-locotenent Constantin
Olteanu, a sosit ieri într-o vizitã oficialã ºi de prietenie
în þara noastrã. La aerodromul Batajnica oaspetele
ºi membrii delegaþiei din România socialistã, prietenã
ºi vecinã, au fost întâmpinaþi de secretarul federal
pentru apãrarea naþionalã, general de armatã Nikola
Liubicici. Conform programului, în aceeaºi zi am
fãcu o vizitã la Secretariatul federal pentru apãrarea
naþionalã, unde s-au purtat discuþii cu generalul de
armatã Nikola Liubicici.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti
l prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM
Student: Care este definiþia managementului cunoºtinþelor?
Profesor: Managementul cunoº- într-un context de situaþii diferite.
tinþelor, KM (Knowledge Mana- Managementul cunoºtinþelor (KM)
gement) reprezintã un domeniu se aplicã cu unele specificitãþi în
interdisciplinar prin care cunoºtinþele managementul proiectelor (PM).
sunt achiziþionate, organizate, sto- Proiectul reprezintã un ansamblu de
cate, gestionate, partajate, transmise, eforturi temporare depuse pentru a
diseminate ºi utilizate în cadrul crea un produs sau de a asigura un
organizaþiei bazate pe cunoºtinþe, serviciu (PMBOK), iar manageKBO (Knowledge-Based Organi- mentul proiectului cuprinde planifization). Specialiºtii sunt unanimi în carea, organizarea ºi gestionarea
a recunoaºte cã managementul (controlul) sarcinilor ºi resurselor
cunoºtinþelor, KM, este greu de proiectului, urmãrindu-se atingerea
definit datoritã numãrului foarte unui anumit obiectiv, în condiþiile
mare de principii, concepte, tehnici, aplicãrii unor restricþii (constrâgeri)
instrumente ºi practici utilizate referitoare la timp, resurse ºi costuri.
Student: Se stabilesc legãturi între managementul cunoºtinþelor ºi
managementul proiectelor ?
Profesor: În organizaþie, între managementul cunoºtinþelor ºi
managementul proiectelor se stabilesc legãturi reciproce, se genereazã
interferenþe pe zone comune de lucru ºi se asigurã suport pentru asistarea
deciziilor, exploatându-se abordarea sistemicã a domeniilor cunoaºterii
(domeniilor de expertizã) pentru managementul proiectelor, precum ºi
bazele de cunoºtinþe generate prin derularea diferitelor categorii de proiecte
cu ajutorul sistemelor (instrumentelor) informatice.
Student: Asupra cui acþioneazã managementul cunoºtinþelor?
Dar managementul proiectelor ?
Profesor: Managementul pro- Performanþele duratã de funcþioiectelor (PM) desfãºoarã acþiunile nare, în timp ce succesul unui
asupra obiectului denumit proiect, proiect este evaluat dupã terminare.
în timp ce managementul cunoºtin- Organizaþia economicã este gazda
þelor (KM) acþioneazã asupra proiectului. Corpul cunoºtinþelor
organizaþiei economice. Din punct de de managementul proiectelor
vedere conceptual, existã o diferenþã (projectmanagement body of
clarã între noþiunile de proiect ºi knowledge) desemneazã ansamblul
organizaþie economicã: proiectul cunoºtinþelor asociate profesiei de
reprezintã un proces, iar organizaþia manager de proiect ºi cuprinde
economicã reprezintã o structurã. practicile tradiþionale verificate deProiectul se desfãºoarã pe o duratã a lungul timpului ºi aplicate pe scarã
prestabilitã, iar organizaþia eco- largã, ca ºi practicile avansate,
nomicã are o duratã nedeterminatã. inovative.
Student: Existã interferenþe între managementul cunoºtinþelor ºi
managementul proiectelor?
Profesor: Gerard Hill defineºte managementul cunoºtinþelor (KM) ca
reprezentând coordonarea cunoºtinþelor ºi informaþiilor din organizaþie astfel
încât sã fie posibilã creºterea capabilitãþii PM ºi obþinerea unei valori adãugate
pentru afacere din aceastã creºtere de capacitate. KM face saltul calitativ ºi
cantitativ de la un simplu transfer de date la convergenþa ideilor, interpretãrilor, percepþiilor ºi practicilor, în cazul de faþã la PM. KM asigurã, calitativ,
un înalt nivel de comunicare în cadrul PM. În cadrul organizaþiei, KM
converteºte informaþia în cunoºtinþã, apoi transformã aceastã cunoºtinþã într-un
activ intangibil. KM asigurã suportul pentru transferul cunoºtinþelor în cadrul
PM. Acest suport este necesar pentru cã experienþele acumulate necesitã timp
pentru achiziþie ºi înregistrare pe un suport informaþional. KM a devenit deja o
componentã esenþialã a PM. PM cu KM asigurã o mai rapidã realizare a
proiectelor, în condiþiile unei calitãþi mãrite ºi a unei eficienþe economice mãrite.
Student: Concret, cum se realizeazã aceste interferenþe?
Profesor: Orice practician în plictisitoare este legatã de întocmirea
cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare documentaþiei pentru soluþia gãsitã
tehnologicã, care foloseºte meto- pentru proiect, precum ºi pentru
dologiile ºi tehnicile PM, susþine cã realizarea efectivã a proiectului. KM
în realizarea ºi finalizarea unui asigurã suport acestui practician atât
proiect, se disting douã pãrþi: pentru prima parte, prin transferul de
partea cea mai interesantã ºi mai cunoºtinþe deja acumulate la nivelul
provocatoare este legatã de demersul memoriei organizaþionale, cât mai cu
ºtiinþific, de cãutarea ºi gãsirea seamã pentru partea a doua 
soluþiilor potrivite cu problema de execuþia proiectului.organizaþiei
rezolvat (un anume proiect de R&D); economice sunt monitorizate ºi
partea cea mai ingratã ºi mai evaluate pe întreaga
Student: Cum se mãsoarã eficienþa activitãþilor desfãºurate în PM?
Profesor: Beneficiarul unui proiect mãsoarã eficienþa activitãþilor
desfãºurate în PM în rezultate livrabile în diferite puncte critice (milestones)
definite în planificarea proiectului ºi la terminarea acestuia. Atât KM cât ºi
PM se încadreazã în viziunea holisticã a organizaþiei, ceea ce înseamnã cã
ambele sunt supuse gândirii sistemice. Ca urmare, atât KM cât ºi PM sunt
incluse în sistemul de management integrat organizaþional. Altfel exprimat,
KM sprijinã PM, iar PM îmbunãtãþeºte bazele de cunoºtinþe gestionate de
KM. Fãrã un sistem de tezaurizare ºi de regãsire a cunoºtinþelor acumulate
în organizaþie, în PM se vor repeta greºelile ºi vor creºte costurile proiectelor,
mãrind ineficienþa ºi pierzând avantajele competitive.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
VS. MANAGEMENTUL CUNOªTINÞELOR ÎN ORGANIZAÞIE
Cunoaºterea (Knowledge) - ca noþiune filozoficã  este definitã prin reflectarea în conºtiinþã a realitãþii existente în mod independent de subiectul
cunoscãtor. Cunoºtinþele (knowledge) reprezintã totalitatea noþiunilor, ideilor, conceptelor, precum ºi a metodelor ºi tehnicilor de abordare
practicã pe care o persoanã le are într-un domeniu al cunoaºterii. Pentru toate aceste elemente ale definiþiilor de mai sus se aplicã (cel puþin) cele
trei criterii ale filozofului antic grec Platon: criteriul justificãrii, criteriul adevãrului ºi criteriul încrederii. Oxford English Dictionary defineºte
cunoºtinþele ca expertizã ºi competenþe achiziþionate prin experienþã ºi educaþie de o persoanã. Studiile tematice pentru proiectul Societatea
Informaþionalã-Societatea Cunoaºterii al Academiei Române definesc cunoºtinþa ca informaþie cu înþeles (prin semantica cuvântului) ºi informaþie
care acþioneazã (care prezintã utilitate pentru o anume persoanã). De regulã, cunoºtinþele se reprezintã simbolic. Informaþiile sunt date cu caracter
de noutate, iar datele sunt reprezentãri convenþionale prin numere, mãrimi, relaþii etc. ce sunt folosite la rezolvarea problemelor sau sunt obþinute
printr-o activitate de cercetare. Calculatoarele electronice ºi reþelele de calculatoare ºi de comunicaþii prelucreazã doar date. Datele devin informaþii
sau cunoºtinþe în funcþie de percepþia unui anumit utilizator asupra acelor date.
Student: Care sunt avantajele PM bazat pe metrici?
Profesor: Dintre avantajele PM proiectului, în maximizarea satisbazat pe metrici, se menþioneazã: facþiei tuturor participanþilor la
explicitarea acelor articole (itemi) din proiect (stakeholderi); rafinarea
PM care servesc pentru asistarea luãrii proceselor estimate pentru costuri ºi
deciziei (expertiza, cunoºtinþele ºi duratã, îmbunãtãþirea procesului de
experienþa managerilor de proiect); obþinere a rezultatelor livrabile ale
asigurarea informaþiei necesare pentru proiectului, o mai bunã gestionare
planificarea, execuþia ºi monitori- a evenimentelor neplanificate ºi
zarea proiectelor; asigurarea datelor neuzuale ale proiectului, o mai bunã
necesare membrilor echipei de lucru comunicare, o mai bunã responla proiect în activitãþile de minimizare sabilizare a tuturor membrilor echia costurilor proiectului, de îmbu- pei de lucru la proiect; identificarea
nãtãþire a calitãþii rezultatelor livrabile, acelor procese care necesitã redefiîn scurtarea duratei de execuþie a nire (noi procese).
Student: Cum se recupereazã investiþia în sistemul de metrici în PM?
Profesor: Recuperarea investiþiei efectuate cu punerea la punct a unui sistem
de metrici în PM (ROI, Return Of Investment) rezultã din acþiunile pe care le
întreprind profesioniºtii în PM pentru administrarea acestora. Recuperarea
investiþiilor efectuate în KM se reflectã în experienþele acumulate (cele mai
bune practici) pentru creºterea calitãþii produselor, concomitent cu reducerea
defectelor produsului gestionat prin PM. La modul concret, prin utilizarea
intensivã a KM în PM, se asigurã creºterea eficienþei managementului
informaþional al proiectului, disponibilitatea globalã continuã a datelor,
informaþiilor ºi cunoºtinþelor, reducerea timpului de diseminare a
cunoºtinþelor, micºorarea costurilor administrative, reducerea riscurilor
directe ºi asociate realizãrii proiectului, îmbunãtãþirea productivitãþii muncii.
În organizaþie, KM presupune considerarea a trei componente: resursele
umane, procesele, precum ºi instrumentele ºi tehnologiile. KM transferã
cadrul sãu de lucru în interiorul metodologiilor ºi proceselor specifice PM.
Instru-mentele ºi tehnologiile informatice ale KM, aplicate PM, cuprind, între
altele, sistemele de management al documentelor, DMS (Document
Management Systems), portalurile Web, depozitele ºi magaziile de date (Data
Warehouse/Data Repository). Bazele de cunoºtinþe pot fi realizate independent
sau sunt integrate în depozitele de date (magaziile de date) organizaþionale.
Bazele de cunoºtinþe specifice PM prezintã urmãtoarele caracteristici:
1. sunt dinamice (cunoºtinþele sunt create ºi folosite pe durata execuþiei
proiectului); 2. sunt heterogene (interacþiuni între diferitele decizii luate);
3. sunt rezultate din experienþã (cunoºtinþele în PM nu pot fi standardizate).
Student: Se poate spune cã PM ºi KM sunt practici complementare?
Profesor: KM ºi PM reprezintã procesul de iniþiere a proiectului, dar
practici de management comple- ºi în procesele de planificare,
mentare, care asigurã îmbunãtãþirea execuþie, control-monitorizare ºi de
performanþelor organizaþionale. închidere a proiectului, este obligaFiecare membru al echipei de lucru la torie precizarea tehnologiilor ºi
proiect este în acelaºi timp responsabil a modului în care informaþiile
pentru înregistrarea cunoºtinþelor ºi cunoºtinþele vor fi achiziþiogenerate pe durata derulãrii PM în nate, organizate, stocate, regãsite,
bazele de cunoºtinþe ale KM. În transmise, diseminate ºi utilizate.
Student: Este managementul cunoºtinþelor bazã a asistãrii deciziei în
managementul proiectelor?
Profesor: Cunoºtinþele despre conþinut ºi intercorelaþiile dintre deciziile
luate în trecut în împrejurãri similare servesc managerului de proiect sã
conserve variante ale deciziilor de care are nevoie în diferite faze ale proceselor
specifice PM. Abordarea integratã KM-PM a problemei asistãrii deciziei
constituie o soluþie eficientã fundamentatã pe arhitecturi de calcul adecvate
(cum este, dupã Karni, arhitectura bazatã pe clustere pentru asistarea luãrii
deciziei în domenii multiple din cadrul PM). În cadrul mai larg al schimbãrilor
survenite în managementul proceselor de afaceri, vizualizarea tuturor

proceselor din organizaþie reprezintã o modificare de abordare în management.
Acest aspect apare astfel ca specific ºi în managementul proiectelor. În
PM, procesele sunt gestionate prin douã componente: acþiunile ºi deciziile.
În administrarea proceselor interne, organizaþia separã aceste procese în
douã categorii: 1. procese tehnologice (specificarea ºi crearea unui produs
sau serviciu); 2. procese de afaceri (administrarea ºi gestionarea celorlalte
activitãþi ale organizaþiei). Fiecare dintre procesele specifice PM din
tabel conþin cel puþin o decizie, de regulã de tip selecþie.
Student: Cum acþioneazã managerul de proiect?
Profesor: Contextul de lucru din adicã managerul de proiect trebuie
PM este detaliat condensat prin: sã deþinã abilitatea de a oferi
1. planificarea proiectului prin care rãspunsuri flexibile, eficiente ºi
acþiunile ºi deciziile pot fi adecvate, odatã cu schimbãrile
anticipate; 2. execuþia proiectului survenite în contextul PM. Rãspun(managerul de proiect monitori- surile managerului de proiect
zeazã ºi controleazã execuþia trebuie sã fie rapide ºi conforme cu
proiectului prin comparaþie continuã aceste schimbãri, concomitent cu
cu planificarea proiectului). În capacitatea de a folosi ºi a exploata
procesul de execuþie a proiectului, resursa fundamentalã  baze de
acþiunile ºi deciziile sunt agile, cunoºtinþe (cunoaºterea) a proiectului.
Student: Sunt identice procesele orientate pe produs cu cele de
management al proiectului ?
Profesor: În PM se face o distincþie clarã între procesele orientate pe
produs (specificã ºi creeazã un produs ca rezultat al derulãrii proiectului) ºi
procesele de management al proiectului cuprinse în PMBOK (adicã acele
procese prin care se planificã, organizeazã, coordoneazã, executã, controleazã
ºi previzioneazã lucrul la proiect). Organizaþiile bazate pe cunoºtinþe
(KBO) îºi îmbunãtãþesc în mod semnificativ înþelegerea reacþiilor ºi
comportamentului beneficiarilor proiectelor, dar ºi a membrilor echipelor
de lucru în PM, precum ºi a celorlalþi participanþi în PM, prin analiza actualã
a comportamentului acestora în contextul definit de un anumit proiect, cu
definirea precisã a locaþiilor în care va fi implementat proiectul respectiv. O
astfel de abordare a PM permite organizaþiei o îmbunãtãþire a performanþelor
prin focalizarea pe reacþiile ºi comportamentul participanþilor la proiect, în
momentul efectuãrii analizei. Exemple de astfel de soluþii KM pentru PM
sunt oferite de firme precum Silicon, PowerKnow, Sage etc.
Student: Ce combinaþie abordeazã organizaþiile bazate pe cunoºtinþe?
Profesor: KBO promoveazã o combinaþie de naturã formalã, dar ºi
informalã, a reþelelor (inclusiv de naturã socialã) destinate schimburilor de
informaþii ºi cunoºtinþe tacite, chiar înaintea folosirii cunoºtinþelor explicite.
Cunoºtinþele tacite existã în structura ºi diferitele contexte oferite de organizaþie,
dar ºi la membrii organizaþiei. Se reaminteºte cã în cazul cunoaºterii implicite
(deci al cunoºtinþelor implicite) existentã numai în creierul uman, aceasta nu
poate fi codificatã ºi memoratã automat în bazele de cunoºtinþe sau în
documente. Pentru acest transfer de cunoºtinþe, este necesarã intervenþia
inginerului de cunoºtinþe (cogniticianului) care face parte, în mod obligatoriu,
din lanþul de achiziþie a cunoºtinþelor pentru stocare în bazele de cunoºtinþe.
Dixon a identificat ºi definit cinci tipuri de transfer sau reutilizare de cunoºtinþe:
serial, apropiat, îndepãrtat, strategic ºi expert. KBO cu strategie definitã pentru
PM are în vedere toate modurile de obþinere ºi utilizare rapidã a informaþiilor
ºi cunoºtinþelor pe întregul ciclu de viaþã al proiectului. Memoria organizaþionalã, ca bazã a capitalului intelectual, stocheazã cunoaºterea tacitã ºi explicitã
acumulatã în ani prin derularea diferitelor categorii de proiecte. Acest element
nu este însã suficient dacã nu este însoþit de învãþare din partea tuturor participanþilor în cadrul PM, în special din partea membrilor echipelor de lucru
la proiect. Actul de creaþie, ca bazã a inovãrii din partea membrului echipei de
lucru la proiect, nu se poate obþine decât prin învãþare continuã, în cadrul
proiectului ºi între proiecte, având la bazã etapele fundamentale ale unui proces
de învãþare  achiziþia, partajarea ºi folosirea cunoºtinþelor. În cadrul
proiectului, cunoºtinþele sunt mai întâi înainte
de a fi transferate altor proiecte. Transferul
cunoºtinþelor între proiecte se efectueazã în
sensul firesc trasat de succesiunea proiecte
trecute-proiecte actuale-proiecte viitoare.

Student: În acest context, ce ne puteþi spune despre organizaþiile bazate
pe cunoºtinþe?
Profesor: Organizaþiile bazate pe continuã creºtere a sofisticãrii în
cunoºtinþe, KBO (Knowledge-Based domeniul PM. Aceste entitãþi dispun
Organizations) conþin în cultura lor de o culturã organizaþionalã fundarecunoaºterea ºi consacrarea ca mentatã pe formalizare, pe metode ºi
politicã organizaþionalã a valorii ºi tehnici procedurale, pe practici
importanþei strategice a informaþiei ºi obiective ºi consistente. În acest
cunoºtinþelor. KBO aplicã ºi proces complex al managementului
reutilizeazã datele, informaþiile ºi prin proiecte, metricile PM sunt
cunoºtinþele tezaurizate la proiectele elemente-cheie ce se focalizeazã pe
viitoare. Organizaþiile care opteazã managementul de portofoliu, manapentru managementul prin proiecte, gementul progresului, îmbunãtãþirea
dezvoltã o cale de performanþã ºi de proceselor ºi pe benchmarking.
Student: Care este rolul metricilor PM?
Profesor: Metricile PM (ca reper important ºi în KM) permit definirea
structurii activitãþilor de mãsurare, dar ºi ca repere istorice ce vor servi ulterior
evoluþiei indicatorilor de performanþã ai organizaþiei, cu indicarea precisã a
zonelor de îmbunãtãþire continuã a proceselor. De mulþi ani, organizaþiile
folosesc metrici în special în domeniul producþiei ºi finanþelor, în special pentru
operaþiunile recurente. Pe baza metricilor, organizaþiile identificã evenimentele
importante ºi tendinþele pe care le pun la dispoziþia factorilor decidenþi pe
domenii de specialitate, inclusiv în PM. Implementarea unui sistem de metrici
îmbu-nãtãþeºte mãsurarea succesului proiectului (scop, calitate, plan, costuri,
aºteptãrile tuturor participanþilor la proiect  în special satisfacþia clientului). Idealul este urmãrit prin implementarea unor metrici pe întregul
ciclul de viaþã al proiectului, în toate domeniile organizaþionale implicate
în PM, ca parte a unei misiuni strategice. Unele metrici asigurã evaluarea
nivelului de maturitate al organizaþiei în ceea ce priveºte PM.
Pentru a putea sprijini toate funcþiunile PM (procesele PM), metricile
trebuie integrate în procesele bazate pe întregul ciclul de viaþã al proiectelor.

Procesele specifice în managementului proiectului (PM)
vs. managementul cunoºtinþelor (KM) prin cele nouã domenii ale cunoaºterii (dupã PMBOK)

Student: Care sunt instrumentele prin care
se asigurã asistarea deciziei în PM?
Profesor: Extragerea ºi exploatarea
cunoºtinþelor acumulate în bazele de cunoºtinþe
(KB, Knowledge Bases) destinate asistãrii
deciziei în PM se realizeazã prin sisteme
(instrumente) informatice dedicate sau incluse
în sistemul informatic integrat organizaþional.
Alãturi de instrumentele informatice consacrate
dedicate PM (cum sunt Microsoft Project,
Primavera, Spider etc.), în ultimul timp au fost
puse la punct sisteme informatice pentru
asistarea deciziei în PM bazate pe Web la nivelul
organizaþiei (de tip Enterprise). Un astfel de
exemplu este sistemul SPIRAPlan al firmei
Inflectra. Sistemul informatic SPIRAPlan
asigurã lucrul în conformitate cu mai multe
metodologii specifice managementului
proiectelor (cum sunt Extreme ProgrammingXP, Scrum, Spiral, metoda de dezvoltare
dinamicã a sistemelor - DSDM, Agile Unified
Process). Toate echipele de lucru la proiect
partajeazã datele, informaþiile ºi cunoºtinþele
într-un singur mediu de lucru complet
sincronizat. Tabelele de raportare referitoare la
progresul proiectului evaluat în punctele-cheie,
precum ºi la indicatorii de risc, sunt prezentate
într-o vizualizare consolidatã. Cerinþele
proiectului sunt rafinate rapid, în timp real, pe
mãsurã ce proiectul avanseazã. Sistemul
informatic SPIRAPlan este un sistem agil ce
reuneºte (într-un singur produs ºi un singur
mediu de lucru) gestionarea cerinþelor,
adãugirilor, iteraþiilor, activitãþilor ºi articolelor.
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Unde ne sunt absolvenþii

ALEXANDRA
CRÃESCU
la
Vocea României
Alexandra Crãescu, concurenta de la
Vocea României care a impresionat deja
juriul ºi publicul, este absolventã 2011 a
Facultãþii de Arte, specializarea muzicã, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. Într-un
recent interviu acordat pentru Bestmusic,
Alexandra spune: Mi-ar plãcea sã colaborez cu toþi cei patru membri ai juriului de
la Vocea României, în momentul de faþã.
Mi-ar fi plãcut sã cânt cu Laura Stoica...
Iar, din afara þãrii, mi-ar plãcea sã cânt în
duet cu Celine Dion ºi Aretha Franklin. ( )
Peste zece ani sper cã voi cânta în
continuare. Sper cã voi avea ceva albume
înregistrate... poate încã vreo câteva musicaluri în care voi juca... cine ºtie? Doamne
ajutã! Mie personal nu-mi place în totalitate ceea ce se întâmplã în momentul de faþã cu
muzica. S-au schimbat foarte multe ºi mi-e teamã cã nu în bine. Eu sunt mai old school.
Ascult orice fel de muzicã ( exclus manele ºi house). Am multe melodii preferate, pe care
le ascult de mult timp ºi de care nu mã plictisesc niciodatã. Una dintre ele se numeºte
Loved by you de la Journey.( ) Nu am un plan de rezervã. Dacã mi-aº face unul ar
însemna sã pun la îndoialã munca ºi visele de pânã acum. Nu vreau sã mã gândesc la
faptul cã ar trebui sã-mi fac un plan de rezervã. ( ) De fel, sunt o persoanã optimistã...
aºa cã merg înainte ºi orice ar fi ºtiu cã nimic nu este întâmplãtor. Nu sunt o persoanã care
face compromisuri ca sã ajungã unde îºi doreºte. Din punctul meu de vedere, cei care fac
acest lucru sunt oameni slabi, iar eu nu fac parte din aceastã categorie. Prefer sã lupt ºi sã
rãzbat prin forþe proprii.( ) Trei din mulþimea de defecte pe care le am ar fi: uneori sunt
egoistã, îmi place sã dorm mult, îmi rod degetele aproape tot timpul... :) iar trei calitãþi ar
fi: sunt mega optimistã :), sunt o bunã ascultãtoare, sunt sincerã. Cel mai preþios sfat pe
care l-am primit a fost sã nu uit niciodatã cine sunt... ºi jur ca n-am uitat nicio clipã Dacã
nu voi câºtiga acest concurs voi rãmâne cu o super experienþã, prieteni ºi amintiri
frumoase... deci tot voi câºtiga ceva ºi, da, chiar cred cã mi se vor mai deschide ceva uºi
dupã care, sigur, se vor afla lucruri mãreþe. ªi bineînþeles cã-mi voi continua drumul. Nu
am de gând sã renunþ pentru nimic în lume! Baftã, Alexandra!

POATE VÃ INTERESEAZÃ
Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD) pune la dispoziþie burse de
studiu pentru anul universitar 20122013. Sunt finanþate cursuri de limbã, programe
de master ºi stagii de cercetare în cadrul universitãþilor din Germania. Existã
posibilitatea de a aplica la un program de master sau de cercetare în limba englezã.
În anul universitar 20122013, puteþi candida la unul dintre urmãtoarele programe de burse:
 Burse de Master  pentru absolvenþii  Programul de reinvitare pentru foºti
tuturor disciplinelor (stagii începând cu bursieri (stagii începând cu iunie 2012)
 Stagiile de cercetare pentru cadre didactice
octombrie 2012)
 Burse de Master (ERP)  pentru ºi cercetãtori (începând cu iunie 2012)
absolvenþii din domeniul economic (stagii  Stagiile de lucru pentru cadre didactice
universitare  artiºti ºi arhitecþi (începând
începând cu octombrie 2012)
 Burse de studiu pentru artiºti ºi arhitecþi cu iunie 2012)
La aceste programe ºi stagii de cercetare
(stagii începând cu octombrie 2012)
 Burse de cercetare pentru doctoranzi ºi ºi lucru puteþi aplica pânã la data de
tineri cercetãtori (stagii de pânã la ºase luni, 15 noiembrie 2011.
începând cu iunie 2012 sau stagii de peste  Cursuri universitare de varã pentru
studenþi ºi absolvenþi strãini în Germania
ºase luni începând cu octombrie 2012)
Termenul limitã pentru depunerea (stagii în vara anului 2012). Înscriere pânã
pe 30 noiembrie.
aplicaþiilor este 31 octombrie 2011.
Informaþiile cu privire la aceste cursuri ºi burse, precum ºi formularele necesare aplicãrii
pentru orice bursã DAAD, pot fi gãsite la adresa: http://www.daad.ro.
Centrul de Informare DAAD, str. Buzeºti nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59
Tel./Fax: 021 310.15.40
E-mail: info@daad.ro
www.daad.ro
www.facebook.com/DAADRomania

R
SIE US
R
BU ASM
ER

FACULTATEA DE
DE GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
FACULTATEA
Bulevardul Timiºoara nr. 58. Pentru o
parte dintre studenþii haretiºti, aceastã adresã
reprezintã ºcoala  Facultatea de Geografie.
Lector univ. dr. Gheorghe Heriºanu,
decanul facultãþii, ne împãrtãºeºte faptul cã:
Facultatea de Geografie oferã studenþilor o
pregãtire fundamentalã timp de trei ani,
completatã de un master de doi ani. Pentru
primul ciclu, de trei ani, planul de învãþãmânt
este în concordanþã cu planurile altor facultãþi
de profil din Franþa, Italia ºi România,
asigurând studenþilor o pregãtire
fundamentalã temeinicã, în paralel cu
formarea unor deprinderi ºi competenþe
solicitate pe piaþa forþei de muncã, în
învãþãmântul gimnazial, turism, protecþia
mediului º.a. Specializarea Geografia
Turismului a fost creatã ca urmare a
solicitãrilor venite din partea candidaþilor, a
cererii pe piaþa forþei de muncã ºi a faptului
cã facultatea dispune de personal calificat ºi
bazã materialã de excepþie. Pentru candidaþii

care doresc sã urmeze aceastã specializare
se cere cunoaºterea unei limbi strãine de
circulaþie internaþionalã (pe baza unui atestat
ataºat la dosarul de înscriere), în caz contrar
trebuind sã facã dovada înscrierii la Centrul
de Limbi Strãine din cadrul Universitãþii Spiru
Haret ºi pregãtirii temeinice, fapt dovedit prin
notele obþinute la evaluãri.
La parter, într-o salã generoasã de curs, cu
o capacitate de 150 de locuri, se þin cursurile
de Hidrologie (prof. univ. dr. Ion Zãvoianu),
Topografie, cartografie ºi fotogrametrie
(lector univ. dr. Gheorghe Heriºanu),
Biogeografie (lector univ. dr. Luiza Stãnilã),
Metrorologie (lector univ. dr. Elena
Cordoneanu), Introducere în Geografia
regionalã a României (lector univ. dr. Nicolae
Cruceru) ºi Geografia umanã ºi economicã
mondialã I (conf. univ. dr. Liliana Guran). La
etajele unu ºi doi se aflã sãlile de curs. În
timpul vizitei noastre, în sãlile trei ºi cinci se
desfãºurau cursurile de Geografie umanã,

economicã ºi turism, respectiv cele de
Pedogeografie ºi biogeografie. De asemenea,
meritã menþionat faptul cã Facultatea de
Geografie dispune de opt laboratoare, foarte
bine dotate cu aparaturã specificã ºi
calculatoare, unde studenþii deprind tehnicile
de lucru ºi metodele de prelucrare ºi interpretare
a informaþiei geografice. În laboratoarele de
informaticã ºi teledetecþie, de exemplu,
studenþii sunt familiarizaþi cu tehnicile moderne
de întocmire a hãrþilor digitale. Atât la parter
cât ºi la etajul patru existã sãli îmbrãcate în
hãrþi. Dintre acestea, mi-au atras atenþia Harta
geologicã a României cu rãspândirea
substanþelor minerale utile la scara 1:200.000
ºi Harta lumii la scara 1:10.000.000. Studenþii
au la dispoziþie peste 16.000 de volume, toate
structurate pe categorii, ce acoperã studiul
geografiei, geologie, geopoliticã, ecologie,
topografie, biogeografie, climatologie etc.,
absolut necesare în procesul de pregãtire a
studenþilor haretiºti.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Radu Ciorniciuc: Fiecare zi vine cu ceva nou, e aproape imposibil sã te plictiseºti
Cu Radu Ciorniciuc suntem colegi din anul II de
facultate, de când a venit prin transfer de la o altã
Universitate, suntem la aceeaºi specializare, dar
undeva drumurile se bifurcã, el a plecat pentru un an
în Danemarca, prin programul Erasmus, iar noi, poate
mai statornici din fire, am rãmas, ºi populãm ºi în
anul III de facultate aulele ºi sãlile de seminar. Tot ]n
Danemarca, dar la Universitatea Viborg, se aflã tot
cu bursã Erasmus, Ioana Zaharia, anul II, Facultatea
de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice.
Radu Iulian Ciorniciuc este în Aarhus, Danemarca,
la Via University College. Cum a ajuns acolo, de
unde a aflat de acest program ºi multe alte detalii
despre experienþa sa, ne împãrtãºeºte în
urmãtoarele rânduri. Un interviu menit sã ne poarte
mãcar cu gândul pe urmele studentului care a
plecat sã studieze în Danemarca.

În primul rând, te rog sã ne povesteºti despre cum s-a întâmplat sã
pleci, de unde ideea de a merge sã studiezi în strãinãtate, cine te-a susþinut
de la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice?
În luna iunie, sfârºitul anului universitar 20102011, a sunat telefonul:
Bunã ziua, Radu! Aniþa Grigoriu (asist. univ. drd. la Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice, n.n.) la telefon. Te-ar interesa
sã aplici pentru o bursa Erasmus în Danemarca?
Trebuie sã recunosc cã vestea a venit cam brusc. Eram total nepregãtit
pentru a pleca pentru un an din România. Eram implicat în prea multe
proiecte, pe care nu le puteam abandona atât de uºor. Câteva ore mai târziu,
alt telefon: Bunã ziua, Radu! Sorin Dragomir (redactorul ºef la Europa
FM) te deranjeazã. Te sun sã te anunþ cã ai intrat în competiþia finalã
pentru bursele Europa FM ºi JTI, de anul acesta!
Am fost pus în situaþia de a alege între a pleca sã studiez în strãinãtate
ºi a-mi urma visul de a lucra la un post naþional de radio. Voiam sã le fac
pe amândouã iar spre bucuria mea am reuºit, ce-i drept, parþial. Am lucrat
aproape douã luni în radio, timp în care am primit ºi acordul universitãþilor,
care mi-au facilitat bursa de studii, Universitatea Spiru Haret ºi
Universitatea VIA UC.
Cum e Danemarca, cum o vezi tu, în special, cum este Aarhus, oraºul
în care te afli?
Danemarca e o þarã frumoasã, iar Aarhus e un oraº extraordinar. Cred
cã mai fair ar fi sã vorbesc despre oamenii de aici, despre valorile lor,

despre lucrurile care mã fac sã spun cã au o þarã frumoasã. Oamenii sunt
responsabili ºi decenþi. Iar asta spune totul despre societatea danezã.
Ce diferenþe observi între ceea ce înseamnã facultate, cursuri,
seminarii, în România ºi în Danemarca, cum se desfãºoarã lucrurile,
cum sunt sãlile de curs, cât dureazã un seminar, ce subiecte abordaþi
la cursuri?
Cursurile se desfãºoarã într-o manierã foarte relaxatã. Relaþia profesorstudent e degajatã iar accentul se pune mai mult pe integrarea studentului
în societate, dar ºi pe nivelul sãu de maturitate. În principiu, pe lângã educaþia
profesionalã, sistemul danez de învãþãmânt îºi propune sã ajute studentul sã
se dezvolte ºi din punct de vedere social. Sã fie responsabil, sã nu aibã
preconcepþii ºi sã participe activ la dezvoltarea comunitãþii în care trãieºte.
De unde sunt colegii tãi, ai reuºit sã îþi faci prieteni?
International Class se numeºte modulul la care particip acum. Suntem
în jur de 20 de studenþi români, spanioli, suedezi, norvegieni, olandezi,
elveþieni ºi 10 studenþi danezi. În principiu, majoritatea cursurilor se
concentreazã pe internaþionalizare, globalizare ºi multiculturalitate. Deci
ºi pe valori ca open mindedness (perspectivã largã), integrare ºi tolerare.
Cum toþi din clasã suntem interesaþi de aceste subiectele, mi-a fost destul
uºor sã îmi fac prieteni buni printre ei.
Te rog sã ne schiþezi, în câteva rânduri, o zi din viaþa unui student
în Danemarca, din perspectiva ta.
Atât managementul Universitãþii cât ºi profesorii depun eforturi mari
pentru ca studenþilor sã nu le lipseascã nimic, tocmai pentru a-i motiva sã
participe la cursuri ºi proiecte extraºcolare. Sãptãmânal, facultatea
organizeazã petreceri, excursii în naturã, vizite la muzee, mese rotunde pe
diferite subiecte de interes cotidian, toate acestea într-un mediu academic,
dar informal. Aceasta este una dintre trãsãturile cele mai reprezentative
ale ºcolii daneze, dar ºi unul dintre motivele pentru care nu aº putea sã
descriu o zi obiºnuitã din viaþa unui student în Danemarca. Fiecare zi vine
cu ceva nou, e aproape imposibil sã te plictiseºti.
Care este atmosfera în campus?
Campusul studenþesc în care locuiesc are în jur de 20 de clãdiri, un teren
de volei, de baschet ºi de fotbal. Fiecare avem camerele noastre proprii,
bucãtãria ºi livingul sunt spaþii comune. Oricât de ciudat ar suna, nu prea
simþi cã eºti departe de casã. Faptul cã eºti coleg de palier cu o bunã parte
dintre prietenii tãi, ajutã foarte mult atunci când þi se face dor de acasã.
Existã un eveniment special, pe care sã ni-l împãrtãºeºti, poate felul
în care te distrezi, despre profesori. . .
Nu ºtiu sã-þi povestesc un eveniment anume. Toatã experienþa pe care
am trãit-o pânã acum este un eveniment. Îþi pot spune ce am început sã

simt, de când am pus piciorul pe aeroportul din Copenhaga. Mândrie. Sunt
mândru cã pot sã-mi reprezint þara. Sunt fericit de fiecare datã când
întâlnesc un alt student român ºi realizez cã nu sunt singurul care încearcã
sã spele imaginea atât de nemeritatã a þãrii noastre. Sunt recunoscãtor
pentru faptul cã tot ce preþuiesc în momentul de faþã preþuiesc datoritã
faptului cã am fost crescut sub egida valorilor româneºti.
ªi mai sunt recunoscãtor pentru faptul cã tot ce simt acum despre þara
mea simt datoritã acestei experienþe.

Interviu realizat de Corina GHIGA
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STUDENÞI PRACTICIENI 
STUDENÞI ACTIVI ªI INTEGRAÞI
În anul I, prin implementarea
proiectului, s-a urmãrit întãrirea
capacitãþii de derulare a stagiilor de
practicã pentru studenþii instituþiilor
partenere în cadrul proiectului în
urmãtoarele specializãri de licenþã:
Finanþe ºi Bãnci, Geografia
Turismului, Drept, Administraþie
Publicã, Marketing, Afaceri
Internaþionale, Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice, Management,
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, ªtiinþe militare (Masterat:
conducere interarme forþe aeriene,
conducere interarme  forþe terestre,
conducere interarme  forþe navale,
securitate ºi apãrare, securitate
naþionalã ºi comunicare publicã,
management logistic ºi management
economico-financiar).
Pe parcursul primului an de
activitate  a fost stabilitã Echipa de
Management ºi Echipa de
Implementare propriu-zisã a
proiectului, prin Decizie a rectorului
Universitãþii Spiru Haret  au fost
identificate locaþiile care sã fie
folosite pentru desfãºurarea
activitãþilor proiectului, au fost
stabilite bibliotecile ºi sãlile de
lecturã puse la dispoziþie studenþilor/
masteranzilor înscriºi pentru
efectuarea stagiilor de practicã în
cadrul proiectului  au fost deschise
conturile pentru proiect, s-au
întocmit fiºele de post, s-au semnat
actele adiþionale ºi contractele de
muncã cu membrii echipei de
implementare a proiectului ºi s-au

stabilit grupurile de lucru  a fost
definitã strategia de lucru în cadrul
proiectului prin elaborarea
Procedurii de management ºi
implementare  au fost elaborate
procedurile specifice pentru principalele activitãþi ale proiectului
(financiar-contabile, juridice,
achiziþii publice, monitorizare a
stadiului de implementare a
proiectului, de evidenþã ºi de înregistrare a documentelor proiectului,
de evaluarea a performanþelor
membrilor echipei de implementare,
de evaluare a evoluþiei ºi progresului
activitãþilor proiectului, de evaluare
periodicã a nivelului de realizare a
indicatorilor proiectului, de
organizare a întâlnirilor cu studenþii/
masteranzii din cadrul grupului þintã,
de organizare a Conferinþei naþionale
de lansare a proiectului, º.a. a fost
creatã pagina de Internet ºi un forum
de discuþii pentru proiect. Vizibilitatea ºi informarea proiectului au fost
realizate prin mai multe mijloace:
instructaje, întâlniri de lucru,
seminarii, comunicate de presã, o
conferinþã naþionalã, diverse materiale de promovare  în vederea
desfãºurãrii stagiilor de practicã au
fost elaborate trei chestionare pentru
analizarea nevoilor studenþilor,
tutorilor ºi cadrelor didactice
coordonatoare, completate de un
numãr reprezentativ de persoane, din
fiecare grup, participante la stagiile
anterioare de practicã. Aceste
chestionare au fost implementate ºi

au fost elaborate rapoarte de analizã a
nevoilor de practicã  au fost elaborate
documente suport pentru organizarea
stagiilor de practicã (formular de
scrisoare de primire în practicã, de
convenþie-cadru, fiºe de înscriere la
stagiul de practicã, contract de practicã,
manuale model de practicã, caiete
model de practicã, certificat de
participare la practicã º.a.)  a fost
creatã ºi activatã baza informaticã de
suport pentru crearea bazei de date cu
parteneri, studenþi, tutori. Au fost
indentificaþi partenerii de practicã ºi sau încheiat convenþii-cadru cu unii
dintre aceºtia  a fost elaboratã ºi
popularizatã, pe website-ul proiectului
ºi cu prilejul întâlnirilor organizate
cu studenþii/masteranzii înscriºi la
practicã în cadrul proiectului, o
procedurã de metodo-logie de
concurs pentru identificarea unor idei
de îmbunãtãþire a activitãþii
organizatorului de practicã  studenþii
înscriºi la practicã în cadrul
proiectului au fost alocaþi pe
specializãri ºi repartizaþi pe organizaþii partenere de practicã, pe tutori
ºi cadre didactice coordonatoare  pe
pagina web a proiectului a fost
postatã o broºurã privind legislaþia
ºi protecþia muncii  au fost predate,
studenþilor, Caiete de practicã ºi
formulare de evaluare post-stagiu,
iar, profesorilor ºi tutorilor, Manuale
de practicã în format electronic  au
fost instruiþi tutorii în cadrul a douã
seminarii, desfãºurate în luna
noiembrie 2010  au fost organizate,

din punct de vedere logistic, stagiile
de practicã, care au început sã se
desfãºoare începând cu luna
decembrie 2010, la specializãrile
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice, au continuat în luna ianuarie
2011, cu specializãrile UNAP, iar, în
luna martie 2011, cu celelalte
specializãri din USH, încheindu-se
în luna aprilie 2011  dupã încheierea
stagiilor de practicã a fost realizatã
evaluarea studenþilor de cãtre tutori
ºi notarea lor de cãtre cadrele
didactice coordonatoare ale stagiilor

de practicã. Evaluarea studenþilor
s-a efectuat conform unei Proceduri
de organizare ºi desfãºurare a
Colocviilor de practicã  studenþii
participanþi la stagiile de practicã au
rãspuns unor chestionare post-stagiu,
aºa cum au rãspuns unor chestionare
specifice ºi tutorii ºi cadrele didactice
coordonatoare  s-au acordat
Certificate de participare studenþilor
care au absolvit stagiul de practicã 
au fost propuse pentru a fi acordate
2.105 de subvenþii, a 430 lei fiecare
(brut), studenþilor participanþi la

Programare cursuri de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale
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

Istoria trãitã

stagiile de practicã, pe specializãri,
selectaþi în ordinea descrescãtoare a
mediilor  au fost organizate opt
seminarii de feedback ºi lecþii de
învãþate, pe domenii, la care au
participat peste 450 de studenþi, cadre
didactice, tutori. Seminariile au fost
organizate la Universitatea Spiru
Haret - în Bucureºti, Braºov,
RâmnicuVâlcea, Craiova ºi Constanþa
- ºi la partenerul din cadrul
proiectului, Universitatea Naþionalã
de Apãrare Carol I  a fost organizat
un Concurs de eseuri pentru
identificarea celor mai bune idei de
îmbunãtãþire a activitãþii organizatorului de practicã, pe baza unei
metodologii de concurs; au fost
constituite patru comisii de evaluare
a eseurilor (fiecare din câte trei
membri  coordonatori ºi asistenþi ai
coordonatorilor de specialitate), care
au analizat ºi evaluat un numãr de
168 de eseuri elaborate de studenþii/
masteranzii participanþi la stagiile de
practicã; au fost acordate 82 de
premii (32 de premii I ºi 50 de
premii II)  au fost elaborate
Rapoarte de revizuire a strategiilor
de practicã pe specializãri,
pe baza analizei rapoartelor de
concluzii ale desfãºurãrii stagiilor
de practicã, a chestionarelor ºi
formularelor de evaluare post-stagiu
a studenþilor/masteranzilor care
au efectuat stagiile de practicã în
cadrul proiectului.

DIN RELAÞIILE MILITARE ROMÂNO-IUGOSLAVE (1980-1985)

(Urmare din pag.1)
În timpul convorbirilor a avut loc un
larg schimb de pãreri privind promovarea,
în continuare, a colaborãrii dintre armatele
celor douã þãri ale noastre. S-a abordat pe
larg cooperarea româno-iugoslavã în
domeniul producþiei de apãrare. La aceste
convorbiri au participat ºi ºeful Statului
Major General, amiralul Branko Mamula,
ºi alþi colaboratori ai generalului Nikola
Liubicici. Delegaþia Armatei noastre a
vizitat unitãþi militare, întreprinderi
industriale producãtoare de armament ºi
tehnicã de luptã, unele obiective turistice,
între care ºi Centrul memorial Josip Broz
Tito ºi a depus o coroanã de flori la
mormântul lui Tito. În calitate de ºef al
delegaþiei am semnat în cartea memorialã
a vizitatorilor Centrului memorial J. B.
Tito La încheierea vizitei, delegaþia
Armatei române a fost primitã de
preºedintele Prezidiului Iugoslaviei,
Serghei Kreigher, la aceastã activitate fiind
prezent ºi ambasadorul României la
Belgrad, Nicolae Mihai. Referindu-se la
convorbirile din timpul acestei primiri,
Agenþia de presã TANJUG consemna:
S-a exprimat satisfacþia ambelor pãrþi
pentru întãrirea permanentã a relaþiilor
prieteneºti dintre cele douã þãri vecine,
pentru colaborarea cu succes în domeniile
economic, tehnico-ºtiinþific, economicomilitar ºi în alte domenii. S-a apreciat cã
existã posibilitãþi pentru promovarea unui
grad înalt de colaborare bilateralã, în
care sã se aplice tot mai mult forme
moderne, îndeosebi diferite forme de
cooperare industrialã. Pe timpul acestei
întâlniri - se arãta în continuare - s-a fãcut
un schimb de pãreri privind înrãutãþirea
situaþiei internaþionale, precum ºi despre
evoluþia ei în Europa. Îndeosebi s-a
exprimat interesul celor douã þãri faþã de
succesul Conferinþei de la Madrid pentru
securitate ºi colaborare în Europa, astfel
ca aceastã reuniune sã-ºi aducã o
contribuþie la întãrirea securitãþii ºi
colaborãrii pe continentul european.

În zilele de 26-28 mai 1983 a avut loc vizita
în þara noastrã a secretarului federal pentru
apãrarea naþionalã a R.S.F. Iugoslavia, amiralul
de flotã Branko Mamula, care-i succedase în
funcþie generalului Nikola Liubicici. Cu
excepþia vizitãrii Întreprinderii de avioane de
la Craiova, delegaþia armatei iugoslave, la
solicitarea acesteia, a fost oaspetele unor unitãþi
militare ºi economice din Banat, precum:
Centrul de instrucþie echipaje maºini de luptã
din Buziaº, Regimentul 32 mecanizat Mircea
din Timiºoara, Întreprinderea Electrotimiº,
Cooperativa Agricolã de Producþie din Diniaº.
În timpul vizitei am avut câteva runde de
convorbiri cu omologul meu iugoslav în care
s-au abordat relaþiile politice, economice ºi,
bineînþeles, cele militare bilaterale, dar ºi
situaþia politico-militarã din Europa ºi din lume.
Între 21 ºi 24 ianuarie 1985 am fãcut
vizita anualã în Iugoslavia, la invitaþia
omologului meu, amiralul de flotã Branko
Mamula, în fruntea unei delegaþii
reprezentative, din care au fãcut parte
generalul Victor Stãnculescu, adjunct al
ministrului ºi ºef al Direcþiei Generale a
Înzestrãrii, generalul Gheorghe Zãrnescu,
comandantul Aviaþiei Militare, colonel dr.
inginer Eugen Teodorescu, director al
Consiliului Naþional al Industriei
Aeronautice, colonel inginer Dumitru

Stãnescu, directorul Întreprinderii de Avioane
Craiova, colonel inginer Ion Trofin,
directorul Întreprinderii de motoare pentru
aeronave Turbomecanica din Bucureºti,
colonelul Vasile Racoviþan, director
comercial al Consiliului Naþional al
Industriaei Aeronautice, colonelul inginer
Ioan Socaciu, secretarul Comitetului pentru
Programul YUROM. Din delegaþie au mai
fãcut parte colonelul Dumitru Manea,
ataºatul militar român în Iugoslavia,
colonelul Gheorghe Gherãsoiu, ºeful
Biroului de protocol al Armatei, colonelul
Alexandru Endrijevschi ºi Aurel Borcea,
translatori, alþi ofiþeri. Þinând seama de
obiectivele vizitei, în delegaþie au fost incluºi
ºi reprezentanþi ai industriei: inginer Petre
Preoteasa, ministrul Industriei Construcþiilor
de Maºini, inginer Constantin Ionescu,
adjunct al ministrului Industriei
Construcþiilor de Maºini, inginer Teodor
Zamfirescu, directorul general al Consiliului
Naþional al Industriei Aeronautice. Pe timpul
vizitei am avut un amplu schimb de pãreri,
timp de douã ore, cu secretarul federal pentru
apãrarea naþionalã, amiral de flotã Branko
Mamula, asupra relaþiilor bilaterale, a
situaþiei politico-militare din Europa ºi din
lume. În cadrul convorbirilor cordiale ºi
prieteneºti - consemna ziarul Narodna

armija- s-a fãcut un schimb de idei privind
continuarea ºi dezvoltarea bunelor relaþii
bilaterale tradiþionale. S-au fãcut aprecieri
ºi la colaborarea militar-economicã dintre
forþele armate ale celor douã þãri socialiste
prietene. Cu acest prilej s-a constatat cã
existã condiþii favorabile pentru
perfecþionarea ºi lãrgirea colaborãrii
existente. La convorbiri au participat
subsecretarul la Secretariatul Federal pentru
Apãrarea Naþionalã general-colonel Milan
Dalievici, locþiitorul secretarului federal
pentru apãrarea naþionalã general-colonel
Veliko Kadievici, comandantul Forþelor
Aeriene Miltare ºi apãrãrii Antiaeriene
general-colonel Slobodan Alagici, viceamiral
Sveto Letiþa, general-locotenent Svetislav
Popovici, general-locotenent Milorad
Paºtrovici, general-maior Bogdan Ranceli ºi
alþi colaboratori ai omologului meu. Au fost
de faþã ambasadorul României în Iugoslavia,
Dumitru Popa, ºi ataºatul militar român,
Dumitru Manea. Delegaþia Armatei române
a vizitat o unitate de instrucþie din Pancevo,
unde s-a prezentat organizarea procesului de
instruire ºi educare, precum ºi un exerciþiu
tactic executat în condiþii de iarnã. În semn
de aducere aminte despre aceastã vizitã menþiona ziarul Narodna armija- gazdele
au înmânat generalului Olteanu insigna

Vizita amiralului de flotã
Branko Mamula, secretar
federal al apãrãrii naþionale
al Iugoslaviei, mai 1983

Primirea la preºedintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
Serghei Kraigher, cu prilejul vizitei efectuate în februarie 1982

Militar model în Armata popularã
iugoslavã. De asemenea, ca ºi în anul
1982, am vizitat uzina de construcþii
aeronautice din oraºul Mostar, care
participa la realizarea avionului I.A.R.-93
în cooperare cu întreprinderea din Craiova,
în baza Programului comun YURO, iar,
apoi, am vizitat Institutul tehnic al Forþelor
Aeriene Militare din Jarkovo. Din program
nu a lipsit vizitarea Centrului memorial
Iosip Broz Tito, unde am depus o
coroanã de flori ºi am semnat în Cartea
comemorativã. În premierã, am vizitat
câteva uzine, din cele 23, despre care am
fost informaþi cã erau angajate în
producerea tancului T-72, în care scop
iugoslavii cumpãraserã licenþa, de la
sovietici, pentru 1.000 de exemplare. La
încheierea vizitei, subsemnatul ºi ministrul
Petre Preoteasa am fost primiþi de
preºedintele iugoslav Veselin Giuranovici,
cu care am avut un dialog deosebit de
cordial. În comunicatul dat publicitãþii se
menþiona cã În cadrul întrevederii care
a avut loc au fost abordate probleme ale
aprofundãrii pe multiple planuri a
relaþiilor de prietenie ºi colaborare dintre
þãrile ºi popoarele noastre. La primire a
fost prezent ºi Dumitru Popa, ambasadorul
României la Belgrad.
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ROMÂNIA  partener instituþional al ESA DAN LUNGU 
într-o misiune
Cavaler al Ordinului
spaþialã ºtiinþificã
Artelor ºi Literelor
Agenþia Spaþialã Românã (ROSA),
împreunã cu Institutul de ªtiinþe
Spaþiale (ISS) din Mãgurele 
Bucureºti informeazã cã vor participa
la proiectarea misiunii spaþiale Euclid,
destinatã studierii expansiunii
accelerate a Universului. Misiunea a
fost selectatã, la 5 octombrie, de cãtre
Agenþia Spaþialã Europeanã (ESA)
pentru Programul Cosmic Vision ºi
urmeazã sã fie lansatã în 2019.
Motivul expansiunii accelerate a
Universului este printre cele mai
fascinante provocãri ale cosmologiei
ºi fizicii fundamentale ale secolului
XXI. Dealtfel, anul acesta, Premiul
Nobel pentru fizicã a fost acordat tot
pentru acest domeniu.
Euclid este un observator spaþial
al ESA care va face posibilã
înþelegerea originii expansiunii
accelerate a Universului, pe care
fizicienii ºi astronomii o denumesc
energie întunecatã. Observaþiile
actuale aratã cã energia întunecatã
reprezintã mai mult de 70% din
bilanþul de materie ºi energie a
Universului prezent, determinând,
în consecinþã, evoluþia acestuia.
Euclid va observa mai multe sute
de milioane de galaxii, distribuite
într-o fracþiune importantã a cerului,
identificând semnãturile energiei
întunecate, a materiei întunecate ºi
a gravitaþiei asupra geometriei

Universului ºi a istoriei formarii
structurilor sale. Mãsurând forma
aparentã ºi distribuþia în spaþiu a
galaxiilor, astronomii vor afla ce
înseamnã energia întunecata ºi vor
verifica dacã teoria relativitãþii
generalizate îºi mai pãstreazã
valabilitatea la scale dincolo de
miliarde de ani luminã. În acest scop,
satelitul va fi echipat cu un sistem de
înregistrare a imaginilor în spectrul
vizibil (VIS) ºi cu un dispozitiv de
imagisticã în infraroºul apropiat
(NISP), dezvoltate de un consorþiu
european format din mai mult de
110 laboratoare ºi 800 de oameni de
ºtiinþã din Europa, sub coordonarea
Institutului de Astrofizica din Paris
(IAP). În sarcina consorþiului este de
asemenea segmentul de sol,
însemnând producerea ºi analizarea
datelor obþinute de instrumentele de
pe Euclid.

SOS Patrimoniul Naþional
Nu ºtiu cum se face, dar de fiecare datã
când bântui grãbit prin Cetatea lui Bucur,
dau peste tot felul de clãdiri în ruinã. Pe hârtie,
multe dintre acestea sunt monumente
istorice. În realitate, marea majoritate a
acestor clãdiri sunt doar dãrâmãturi triste,
parte din ceea ce pe vremuri se numea Micul
Paris. Recent, am avut ocazia de a explora
un astfel de monument istoric. Plãcuþa
dreptunghiularã, lipitã la intrare, dateazã casa
cu prãvãlie, de pe strada Francezã nr. 36, ca
fiind din secolul al XIX-lea. Aceeaºi plãcuþã
ne spune ºi un pic din istoria acesteiea: Clãdire
cu dublã funcþiune, specificã parcelarului
îngust al vechiului centru comercial al
Bucureºtiului. Accesul prin gang deserveºte
locuinþa, cu o compoziþie simetricã,
accentuatã de balconul ornamental al faþadei,
retrasã în 1891 pentru aliniere. La prima
vedere, ai impresia cã descrierea de mai sus
nu aparþine clãdirii în cauzã, ci este mai
degrabã, o glumã a vreunui copil
neastâmpãrat, care a mutat plãcuþa pe acest
cadavru arhitectural. Din pãcate, nu s-a
întâmplat aºa. Plãcuþa este pusã la locul ei.

Pe lângã ESA, principalele þãri
contribuitoare ce formeazã Consorþiul
Misiunii Euclid sunt: Austria,
Danemarca, Elveþia, Italia, Finlanda,
Franþa, Germania, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, România ºi Spania,
cu contribuþia unor laboratoare din
Statele Unite ale Americii.
Importanþa deosebitã pentru
România a selectãrii de cãtre ESA a
misiunii Euclid rezidã în faptul cã este
una dintre primele misiuni spaþiale
ºtiinþifice unde þara noastrã este
partener instituþional. Acest lucru este
posibil ca urmare eforturilor susþinute
ale Agenþiei Spaþiale Române
finalizate cu aderarea României la
ESA, precum ºi a rezultatelor deosebite
obþinute de cercetãtorii români - în
special din ISS - în misiunea PLANCK,
misiune ESA dedicatã studierii
Universului timpuriu, precursor natural
al misiunii Euclid.

Scriitorul ieºean Dan Lungu intrã anul acesta
în galeria selectã a artiºtilor ºi scriitorilor
decoraþi de cãtre statul francez cu titlul de
Cavaler al Ordinului Artelor ºi al Literelor 
Chevalier de lOrdre des Arts et des Lettres,
ce recompenseazã cele mai importante
personalitãþi culturale ale lumii franceze, dar
se acordã ºi cetãþenilor de alte naþionalitãþi,
pentru contribuþii excepþionale în îmbogãþirea
patrimoniului cultural francez.
Titlul acordat scriitorului ieºean, ale cãrui cãrþi
apar deja de ani buni la Paris în traducere, vine
ca o confirmare a succesului sau în Franþa.
Sunt luat prin surprindere. Am senzaþia cã
Franþa mi-a pus gând bun. Dupã ce mi-a
publicat prima mea carte tradusã într-o limbã
strãinã ºi m-a invitat la Les belles étrangères,
deschizându-mi drumul spre Europa, acum,
fãrã nici un avertisment, mã onoreazã cu un
ordin atât de prestigios. Nu am avut norocul
unui unchi bogat în America, dar iatã cã am
ºansa unei mãtuºi generoase în Europa.
Mulþumesc!, spune Dan Lungu.
Trei dintre cãrþile lui Dan Lungu au apãrut la
prestigioasa editura pariziana Jacqueline
Chambon, parte a grupului editorial Actes Sud:
Le paradis des poules (Raiul gãinilor), Je suis une
vieille coco! (Sunt o babã comunistã!) ºi Comment
oublier une femme (Cum sã uiþi o femeie),
în traducerea lui Laure Hinckel. Publicaþii celebre
precum Le Figaro Litteraire, La quinzaine
literaire, lHumanité, Livres hebdo sau Lire au
dedicat literaturii lui Dan Lungu spaþii generoase.

CASA CU PRÃVÃLIE

Premiile Contemporanul
Scriitorul Augustin
Buzura a primul Premiul
de Excelenþã pentru
Romanul
Românesc
la Gala Premiilor
Contemporanul care s-a
desfãºurat la Muzeul
Naþional al Literaturii
Române, cu ocazia
sãrbãtoririi a 130 de ani de
la apariþia primului numãr,
în 1881. Ieri am fost
anunþat de Aura Christi cã
voi primi un premiu
acordat de revista
Contemporanul ºi cã
astãzi voi fi rãsfãþat. Ei
bine, am fost rãsfãþat cu
prisosinþã, mai ales cã eu nu sunt obiºnuit cu rãsfãþul. Cine îºi
aduce aminte de primii ani post revoluþionari, ºtie cã eu am fost
înjurat cu prisosinþã, de parcã eu aº fi fost partidul ºi securitatea
la un loc, a declarat Augustin Buzura.
Un alt scriitor care a fost premiat la gala Contemporanul
130 a fost Cãlin Cãliman, cãruia i-a fost conferit Premiul
Mister Contemporanul, el primind, totodatã, ºi un prim
volum din ediþia de lux a cãrþii Istoria filmului românesc,
apãrut la Editura Contemporanul. Mãrturisesc din capul
locului cã pentru mine Contemporanul înseamnã cel mai
important trifoi cu patru foi din viaþa mea. (...) Mulþumesc
frumos pentru premiu revistei Contemporanul care
înseamnã peste 50 de ani din viaþa mea ºi unde mã simt în
continuare acasã, a spus Cãlin Cãliman.
Tânãra scriitoare Constantina Raveca Buleu a fost rãsplãtitã
cu Premiul pentru ªtiinþã Enciclopedicã ºi Graþie Literarã. Ea
a primit, de asemenea, ºi volumul Paradigma puterii
în sec. al XIX-lea, scos de Editura Contemporanul, acesta fiind
ºi teza de doctorat a tinerei scriitoare.
Printre personalitãþile prezente la MNLR s-au numãrat
mai numãrat Nicolae Breban, Mircia Dumitrescu, Lidia
Lazu, amfitrionii evenimentului fiind Aura Christi ºi
directorul MNLR, prof. univ. dr. Lucian Chiºu.

Dacã s-ar face un film de rãzboi, aceastã
clãdire ar fi idealã. O privire aruncatã în
interiorul ei îþi va face pielea de gãinã.
Indiferent în care încãpere ai fi, pe oricare din
cele trei etaje, ori la subsol, decorul este
acelaºi: gunoaie, scânduri rupte ºi fiare
stâlcite. Cu cât urci spre acoperiº, peisajul
devine uºor, uºor apocaliptic. La nivelurile
superioare, pereþii de rigips au fost sparþi,
lãsând sã se vadã mãnunchiurile de þevi, prin
care trebuiau trase firele electrice. Pe jos, zac
împrãºtiate bucãþi de vatã de sticlã ºi cãrãmizi,
iar, pe alocuri, apa bãlteºte ºi se scurge spre
etajele inferioare. În aceste locuri, aerul este
rece, umed ºi pãtrunzãtor. De pe acoperiº,
priveliºtea este uimitoare. Ochiul vede,
aparatul de fotografiat declanºeazã. Cadru
dupã cadru, imaginile se adunã. Cândva vor
avea valoare. Acum sunt doar niºte
instantanee luate pe furiº. Casa cu prãvãlie
este doar una dintre multele clãdiri în ruinã
ale Bucureºtiului, care aºteaptã (în zadar) o
mânã care sã o repare ºi sã-i redea strãlucirea
de altãdatã.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

Menþiuni speciale
la Festivalul de
Film de la Varºovia

La cea de-a 27-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Film de la Varºovia,
în Polonia, primul lungmetraj
românesc de animaþie din ultimii 20
de ani, Crulic - drumul spre dincolo,
regizat de Anca Damian, a primit
menþiunea specialã a Juriului
festivalului ºi menþiunea acordatã de
Juriul ecumenic.
Din Varºovia, Crulic - drumul spre
dincolo se îndreaptã acum spre alte
festivaluri internaþionale, printre care
Reykjavik, Cottbus, Jihlava, CPX
DOX, Florenþa, Goteborg, Carrefour
de lanimation - Le Forum des Images ºi Festivalul de Film BFI
Londra. Filmul a fost prezentat de
curând la festivaluri internaþionale
prestigioase, la Pusan, Namur,
Telluride ºi Locarno - la acesta din
urma fiind recompensat, de
asemenea, cu o menþiune specialã.

UN ACCENT UITAT (I)
(Urmare din pag.1)
Demersul n-a avut ecou; dicþionarul lui Romulus Vulpescu
ar merita republicat ca probã de muncã sisificã atât la
propriu cât ºi la figurat.
Existã cel puþin un domeniu unde accentele ar trebui
sã fie obligatorii: acela al numelor proprii (de oameni,
dar ºi de locuri, ape etc.). În Bucureºti, de pildã, toatã
lumea zice Mânãstirea Caºín  dar la Oneºti, unde
mi-am fãcut liceul, se zice Râul Cáºin. Dl. Valentin
Talpalaru îmi aduce aminte, în acest context pe care-l
dezbatem la o ºezãtoare literarã din jurul Galaþilor, de
numele lui Calistrat Hogaº: deºi autorul însuºi, în timpul
vieþii, atrãgea atenþia cã-l cheamã Hogáº numele venind
de la hogaº, fãgaº  totuºi s-a instaurat definitiv accentul
celãlalt, Hógaº (aici funcþionând, poate, ºi ritmul
întregii sintagme, cu necesitatea cezurii dupã trisilabicul
Ca-li-strát înainte de bisilabicul Hogaº; comparã cu
un eventual Hogaºu, cu u final silabic, unde accentul
ar fi aproape obligatoriu, natural, pe -a). O întâmplare
lingvisticã mai veche mã face sã insist. Aveam oarece
ore la Târgoviºte, împreunã cu alþi profesori, ºi ne
transporta un tânãr cu maºina instituþiei. Invariabil, pe
la kilometrul 60, comentam  desigur, ºi ca sã ne treacã
timpul  tãbliþa indicatoare de pe marginea ºoselei:
Matraca 3 km. A doua sau a treia oarã când am trecut
pe lângã ea, un distins profesor de francezã ne-a spus
cã avem de-a face cu o foarte curioasã asemãnare cu
franþuzescul matraque, cuvânt de substrat, probabil
galic, cu sensul bâtã, ciomag, ghioagã  ºi iatã ce
aproape suntem de francezi, chiar ºi prin toponimie.
Timpul a trecut, informaþia s-a aºternut în memorie.
Peste vreun an mi s-a întâmplat sã fiu în altã alcãtuire
pe acelaºi drum, ºi pe lângã indicativul spre Matraca
sã ni se opreascã maºina (o panã de...þigãri, cred, lângã
un chioºc). Profitând de ocazie, am întrebat un localnic
dacã e departe acest sat, Matraca. El nu m-a înþeles, a
trebuit sã repet arãtându-i ºi indicatorul. A, Matraca !?
Nu, nu e departe, vreo 3 kilometri  a rãspuns el privind
acelaºi indicator. Ce sã-l mai întreb eu de ciomag, bâtã,
ghioagã  dacã au cumva ºi vreun termen apropiat de
matraque! Omul mi-a atras atenþia cã se accentuazã
altfel, numele satului Matraca din judeþul Dâmboviþa
intrând în serie accentualã cu macara, tuslama, ciulama
etc. În acest sens, Matraca nu mai are legãturã cu
ciomagul galic  ci mai degrabã vine de la matracúcã,
matracúc, matraca. Este vorba de un derivat de la

vechea mãtrãgunã, pusã în legãturã încã de Haºdeu cu
spaniolul mandragora.
Ce face, totuºi, omul de ºtiinþã sau simplul pasionat
de etimologii ºi similitudini în asemenea cazuri?
Accentul grafic era necesar pentru clarificãri. Mã
gândesc la un strãin: cum citeºte el Vâlcea, de pildã?
Rãmâne de discutat dacã e cazul sã folosim un singur
fel de accent, cel ascuþit sã zicem  sau douã, eventual
toate cele trei accente uzuale în greacã sau francezã.
Una este, însã, a fi en embaras de choix  ºi alta e sã
nu alegi nimic pur ºi simplu pentru cã nu-þi vine în
minte sã alegi... Pus între douã clãi de fân ºi neºtiind
pe care s-o aleagã, mãgarul lui Buridan risca sã moarã
de inaniþi; dar fãrã nicio claie?
Cred cã ajung atâtea exemple ca sã am dreptul sã
revin la Eminescu în cãutarea accentelor. Încep discuþia
cu unul care mã preocupã de mai mulþi ani. Este vorba
de versul 84 din Epigonii. În ediþiile de astãzi, dupã
Perpessicius, contextul este acesta (vv. 82-84): Voi
urmaþi cu rãpejune cugetãrile regine, / Când plutind
pe aripi sânte printre stelele senine, /Pe-a lor urme
luminoase voi asemene mergéþi. Acest accent ascuþit
pe mergéþi îmi dã dureri de cap, ca sã zic aºa (am rãmas
cu imaginea bâtei de la Matraca în minte...). Pânã în
1939, când apare ediþia Perpessicius, ediþiile anterioare
(cele 11 ediþii Maiorescu, ediþiile G.Bogdan-Duicã,
G.Ibrãileanu, G. Cãlinescu, C.Botez etc.) aveau
mergeþi, prezentul cu accent pe finalã în rimã cu îngheþ
din v. 81. Tot fãrã accent apare textul ºi în Convorbiri
literare, 15 august 1870, prima tipãrire a poemului.
Perpessicius citeºte, însã, o ciornã manuscrisã a lui
Eminescu, cea din mss. 2257,84 (de fapt, un elaborat
aproape definitiv al poemului)  pe care o dã ºi în
facsimil  iar la comentarii noteazã: Aºa cum se poate
deduce din context, unde celelalte verbe sunt la
imperfect, ºi cum se poate observa ºi din cliºeul de la
pag. 34, Plutéþi, mergéþi sunt imperfecte ºi reprezintã
douã izbutite cazuri de rime vizuale. (I, p. 296, nota).
Manuscrisul facsimilat are Pe-a lor urme luminóse voi
asemine plutéþi mergéþi (ºters plutéþi)  iar vocala
accentuatã noteazã, în scrierea limbii române
tradiþionale, diftongul, deci: luminoase, pluteaþi,
mergeaþi. La ediþia a doua a sa (Opere alese, 1966; eu
consult ediþia din 1973) Perpessicius pãstreazã la fel,
ºi explicã în notã: ...ca ºi douã versuri mai sus: Voi
urmaþi cu repejune. Aceste trei verbe sînt, cum ºi logica
cere, imperfecte. Pronunþie dialectalã (cu e deschis în

locul diftongului ea: plutéþi, mergéþi oferã douã perfecte
rime vizuale (îngheþ-mergéþi) (p. 279)
Nu ºtiu pe cine poate convinge aceastã argumentaþie,
dar textul a îngheþat astfel dupã Perpessicius, ºi la
D. Murãraºu, ºi la Petru Creþia (Ediþia MLR  ºi ediþia
Alexandru Spânu scoasã la Minerva, în 2003, colecþia
BPT, care reia identic ediþia MLR), ºi la Dumitru Irimia
(toate trei ediþiile). Un accent uitat, într-un sistem ortografic
în care accentul nu-ºi are loc  id est: este refuzat cu
obstinaþie...Uitat ºi neexplicat. Numai ediþia lui Petru
Zugun (2002) are curajul unui imperfect apãsat: mergeaþi
(vol. II, p.77). De ce nu mã convinge, aici, nici chiar
Perpessicius? Mai întâi pentru cã nu pot accepta rima
îngheþ-mergeaþi la Eminescu, indiferent cât de deschis
s-ar citi diftongul. Apoi, ce fel de rimã vizualã ar fi aceasta?
 Adicã, vezi marea de îngheþ  ºi suprapui peste ea
mergerea, ca un fel de lunecare/patinare? Dar e vorba de
o plutire printre stele ºi cugetãri... Nu mã convinge, apoi,
pentru cã Perpessicius emendeazã un text eminescian
antum tipãrit  dupã forme de manuscris, metodã pe care
el însuºi a criticat-o mult la Ioan Scurtu (care schimba
cuvinte din textul tipãrit cu altele, din manuscrise,
motivând cã e mai frumos, etc.). Orice manuscris
eminescian este anterior ultimei forme, cea pentru tipar,
ºi în orice variantã, versiune, ciornã etc. autorul are dreptul
sã experimenteze forme, punctuaþie etc. Ultima sa voinþã
este, însã, în textul tipãrit; eventualele observaþii  de pildã,
cã redactorii au intervenit  le faci pe acest text. ªi,
desigur, Perpessicius nu spune nici cum este în Convorbiri
literare, la Titu Maiorescu etc.  adicã la editorii de
dinaintea sa. (În acest sens, discuþia pe manuscrise este ca
o inspectare a unei schelãrii dezafectate: evident cã, dacã
rãmânem acolo, trebuie sã comparãm accentele în limba
vorbitã: a pluti, verb de conjugarea a IV-a, face pers. a II-a
plural la indicativ voi plutiþi ºi la imperfect voi pluteaþi 
iar a merge, conjugarea a III-a, mergeþi / mergeaþi, cu
observaþia cã paradigma tinde sã se regularizeze la accentul
pe temã: voi mérgeþi  dar se folosea, desigur, aºa cum se
foloseºte ºi astãzi, ºi accentuarea voi mergéþi; oricum, e
mai simplu sã discutãm licenþa poeticã mergéþi decât sã
intrãm în complicate probleme de concordanþã a
timpurilor: când autorul accentueazã egal plutéþi, mergéþi
în fluxul scrierii se poate gândi la imperfecte, dar când,
apoi, taie plutéþi se gândeºte sigur doar la pãstrarea
accentului în aceeaºi poziþie pentru verbul celãlalt, cel
selectat. Repetãm: acestea sunt discuþii printre schele
dezafectate, sunt forme anterioare publicãrii).

Cred, mai degrabã, cã Perpessicius emendeazã dupã
un alt context eminescian, versurile 246 ºi 250 din
Strigoii, unde, pentru rimã (ºi sens), textul din
Convorbiri literare este aºa: Miroase-adormitoare
vãzduhul îl îngreun /.../ Când gurilensetate în sãrutãri
se mpreun. Titu Maiorescu nu este de acord, aici, cu
revista  ºi preia fãrã accente, schimbând termeni,
schimbând ritmul  ºi chiar sensul: Miroase-adormitoare
vãzduhul îl îngreun /.../Când gurele nsetate n sãrutãri
se mpreun. (În toate ediþiile sale se pãstreazã astfel,
forþând accentele pentru eventuala recitare: n sãrutãri
se mpreun  sens vulgar, poate chiar licenþios, de care
autorul tocmai voia sã scape prin elegantele sale accente).
Având un asemenea accent pe finalã chiar la Eminescu,
Perpessicius se considerã îndreptãþit sã uzeze de
procedeu. Trebuia, însã, sã ne atenþioneze.
Mai este, însã, un motiv pentru care nu mã pot lãsa
convins de aceastã emendaþie de text: virgula dupã
versul 83. Textul în Convorbiri literare este acesta:
82. Voi urmaþi cu rãpejune cugetãrile regine,
83. Când plutind pe aripi sânte pintre stelele senine
84. Pe-a lor urme luminoase voi asmene mergeþi.
Convorbirile au virgulã, cum vedem, doar dupã
versul 82, cealaltã virgulã, dupã senine V.83, apare la
Titu Maiorescu  ºi se pãstreazã în toate ediþiile, pânã
azi (inclusiv la Perpessicius care de cele mai multe ori
preia inerþial punctuaþia din ediþiile anterioare, fãrã a o
discuta  uneori, e drept, cãutând consensul editorilor
anteriori, dar la fel: îþi dai seama cã este un consens
doar comparând ediþiile între ele, nu se specificã asta
nicãieri). Sensul în Convorbiri e limpede: (voi) plutind
mergeþi, gerunziul þine acþiunea într-un prezent
continuu  în care este atras ºi urmaþi de mai sus; abia
întrerupând miºcarea prin virgulã acest mergeþi rãmâne
oarecum suspendat ºi intervine suspiciunea cã ar putea
fi un imperfect. Nu este cazul, punctuaþia rezolvã totul.
Ale cui sunt, apoi, urmele  ale stelelor, sau ale
cugetãrilor? Cu virgulã, textul se leagã peste versul 83,
deci voi urmaþi cugetãrile ºi asemene mergeþi pe urmele
lor luminoase. Virgula maiorescianã ajutã, aici, înþelesul
 dar cu ce preþ?  Acþiunile urmãtoare sunt
concomitente fãrã virgulã (plutind mergeþi: mergeþi
plutind)  ºi devin, despãrþite de virgulã, succesive ori
în coordonare cauzalã (plutiþi ºi mergeþi; pentru cã
plutiþi mergeþi etc.). Cât despre luminã, imediat mai
jos vine explicaþia: Cu-a ei candelã de aur palida
înþelepciune / Cu zâmbirea ei regalã, ca o stea ce nu
apune / Lumina a vieþei voastre drum de rose semãnat.
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OPINIA NAÞIONALÃ

AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ
INVENTIKa
pentru TINERI
2011

Categoria STUDII SUPERIOARE

La INVENTIKa pentru TINERI, desfãºuratã în
cadrul ediþiei a XV-a a Salonului Internaþional de
Invenþii, Cercetare ªtiinþificã ºi Tehnologii noi,
INVENTIKA 2011, ºi în paralel cu Salonul
Cercetãrii din cadrul Târgului Tehnic Internaþional
Bucureºti  TIB 2011, evenimente dedicate
cercetãrilor ºi inventatorilor seniori, pentru munca
lor, elevii ºi studenþii au fost recompensaþi:

MARELE PREMIU

Ionuþ Alexandru Budiºteanu, Colegiul Naþional
Mircea cel Batrân, Rm. Vâlcea - Brain Computer
Interface. Lucrarea îºi propune crearea unui
encefalograf cu 16 canale, achiziþia de date, procesarea lor cu ajutorul unui soft cu Inteligenþã Artificialã
ºi recunoaºterea anumitor amprente a semnalelor
celebrare corespunzãtoare unor activitãþi curente, gen:
miºcarea mâinilor, gândirea intensã, primirea unor
stimuli externi, gen recunoaºterea unor poze, emoþii
puternice, fiind posibilã chiar scrierea la tastaturã cu
ajutorul creierului, fãrã acþiunea mecanicã a omului,
doar cu ajutorul gândirii.
Categoria STUDII LICEALE
PREMIUL I - Ionuþ Alexandru Budiºteanu,
Colegiul Naþional Mircea cel Batrân, Rm. Vâlcea 
BrainPort - human computer interface. Metoda
permite vizualizarea datelor de la un webcam ºi
vizualizarea lor pe o matrice senzorialã plasatã pe
limbã. Dispozitivul poate fi utilizat de persoanele
nevãzãtoare, întrucât zona vederii ºi aceea ce
a simþului gustativ sunt similare pe aria cerebralã.
PREMIUL II - Adrian Mateoaea, Vlad Pavel,
Tudor Pãtuleanu, Colegiul Naþional Petru Rareº,
Suceava  Android Remote Controler (AndroMote). Proiectul oferã douã softuri, unul pentru
PC ºi unul pentru telefonul ce dispune de Android.
Cu aceste softuri se poate realiza o conexiune în
timp real - telefon mobil  PC-, prin care se poate
controla calculatorul de la distanþã (wireless  de
oriunde ºi oricând).
PREMIUL III - Adrian-Cosmin Florescu,
Ana-Simona Borº, Colegiul Naþional Al. I. Cuza,
Galaþi  ROBOGET, un robot ce mãsoarã
umiditatea din sol, temperatura din aer ºi se miºcã
de la o bucatã de pãmânt la alta. Roboget se
deplaseazã, cu ajutorul ºenilelor, pe traseul impus,
oprindu-se în dreptul plantei, moment în care braþul
intrã în funcþiune, colectând informaþii din sol.
Astfel, aceste date sunt afiºate pe ecran.

Magnetron

PREMIUL I - ªtefan Anton, Corneliu Apopei,
Emilian Ciupercã, George Drãguþ, Ioana Gogu,
ªtefan Mihãilescu, Andreea Sima, Liviu
Soltuzu, Universitatea Politehnica Bucureºti,
Facultatea de inginerie aerospaþialã  Sistem
de comandã ºi control al unei aeronave
fãrã pilot. A fost dezvoltat un sistem de
comandã ºi control al zborului (pilot automat)
ºi o aeronavã de mici dimensiuni, capabilã sã
decoleze pe o distanþã maximã de 40 m cu o
încãrcãturã utilã de 4 kg, menþinând masa totalã
cât mai redusa (8 kg).

Brain Computer
Interface
Roboget

PREMIUL II - Carmen Steluþa Ciobanu,
Simona Liliana Iconaru, Institutul Naþional de
Cercetare Dezvoltare  Hidroxiapatitã dopatã cu
argint pentru aplicaþii biomedicale. În chirurgie
riscul de infectare a plãgilor post-operatorii este o
problemã importantã. Pentru a preveni astfel de
probleme, în prezent se utilizeazã antibiotice cu
spectru larg faþã de care tulpinile microbiene au
dezvoltat rezistenþã. O alternativã la utilizarea
antibioticelor ar putea fi utilizarea argintului, element
despre care se ºtie încã din antichitate cã posedã
proprietãþi antibacteriene ºi dezinfectante. Astfel,
hidroxiapatita dopatã cu argint ar putea scãdea riscul
apariþiei infecþiilor post operatorii (de exemplu: dupã
montarea unei proteze osoase).

Harpa
invizibilã

PREMIUL III - Ioana Corina Mandiº,
Universitatea Politehnicã, Bucureºti  Procedeu
de epurare mecano - biologicã a apei uzate, o
piesã de fixare al biofilmului ºi o instalaþie
de epurare monobloc mobilã. Invenþia se referã
la un procedeu de epurare mecano - biologicã a apei
uzate, la o piesã de fixare a biofilmului ºi la o
instalaþie de epurare mecano - biologicã a apei uzate,
cu mare încãrcare în poluanþi ºi suspensii solide.
MENÞIUNI:  Andrei Iusan, Liana Marinescu, Centrul de Creaþie Tehnicã pentru Tineret 
Harpa invizibilã, o harpã electronicã, cu senzori
de luminã în loc de coarde. Pentru a cânta la acest
instrument este necesarã doar miºcarea degetelor prin
faþa senzorilor.
 Andrei Stancovici, Centrul de Creaþie Tehnicã pentru Tineret, Liana Marinescu, OvidiuCristian Szanto, Ardelean Viktor-Cristian,
Remus-Gabriel Barbatei, Universitatea Politehnicã Timiºoara  IQube: a cube for learning,
un cub electronic, care poate fi folosit în scopuri
educaþionale de educatori sau de cãtre pãrinþi.
 Emanuel Vamanu, Universitatea de ªtiinþe
Agronomice ºi Medicinã Veterinarã Bucureºti ºi Centrul
de Biochimie Aplicatã ºi Biotehnologie  Biotehnol
Bucureºti  Gis1 - sistem unicameral de simulare
in vitro a tractului gastrointestinal uman. Scopul
invenþiei este de a testa la nivel de laborator, prin experimente in vitro, fãrã a fi nevoie de implicarea subiecþilor
umani sau animalelor de laborator, urmãtoarele
categorii de produse: produse probiotice, sinbiotice ºi
prebiotice; produse funcþionale destinate prevenirii
îmbolnãvirilor sau ameliorãrii stãrii de sãnãtate a omului;
testarea viabilitãþii tulpinilor microbiene cu efect
probiotic la tranzitul gastrointestinal uman; efectul
acestor tulpini asupra microbiotei simulate a colonului.
PREMIUL PUBLICULUI: Cornel Amariei,
Liviu Felix, Razvan Soare, Mircea Zamfira, Liceul
Internaþional de Informaticã Bucureºti  Magnetron,
o invenþie bazatã pe proprietãþile supermagneþilor
ºi a câmpurilor magnetice de frecvenþe mari, rezultatul
fiind un aparat ce face o sfera metalicã sã leviteze.

IQube: a cube for
learning

Premii pentru ICPE-CA
În perioada 5-9 octombrie 2011, în cadrul
Complexului Expoziþional ROMEXPO, s-a desfãºurat
ediþia 2011 Inventika ºi Salonul Cercetãrii. Cu aceastã
ocazie, valoarea produselor ºi invenþiilor Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA a fost evidenþiatã prin obþinerea a
numeroase premii ºi medalii.
La Inventika 2011, juriul internaþional a premiat
ICPE-CA cu trei medalii de aur ºi patru de argint.
Invenþiile institutului care s-au bucurat de aprecierea
juriului au fost: Conductor electric aerian cu
autoprotecþie la depunerile de chiciurã/gheaþã,
Bioreactor pentru generare de energie din surse
alternative, Microfire metalice pentru þesãturi
de ecranare electromagneticã, Procedeu de obþinere
a materialelor stocatoare de hidrogen, Procedeu
de obþinere a materialelor cu memorie a formei
de tipul compus intermetalic Ni-Ti aliat, Modul
de desalinizare capacitiv, Transformator cu agent
de rãcire nanofluid magnetic.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
ATUNCI CÂND BINELE NU SE MAI DEOSEBEªTE DE RÃU

Silviu ªERBAN
Deus e o Diabo na
Terra do Sol (Dumnezeu
ºi diavolul pe Pãmântul
soarelui) este un film
despre bine ºi rãu, în
aspectele lor extreme,
atingând valori ce ajung
pânã la a nu se mai
deosebi unul de celãlalt.
Manuel (Geraldo del
Rey), un cioban de vite
în neprielnica sertâo,
zonã aridã, sãrãcãcioasã
din þinuturile interioare
ale nord-estului Braziliei, nedreptãþit de ºeful
sãu, decide, dupã ce-l
ucide pe acesta, sã abandoneze viaþa ruralã ºi
alege mai întâi calea

religiei exacerbate, alãturându-se unui preot
local mesianist, Sebastiâo
(Lidio Silva), dupã care
devine membru al bandei
de cangaceiros (bandiþi
nomazi) ai lui Corisco
(Othon Bastos). Niciuna
dintre cele douã cãi
nu-i aduce eliberarea de
sãrãcie, ci doar speranþe
legate de o utopicã salvare metafizicã a cãrei
expresie este conþinutã
în laitmotivul filmului, O
sertâo vai virar mar, e o
mar vai virar sertâo
(sertâo va deveni mare,
iar marea va deveni
sertâo). Versurile, provenite din literatura
popularã brazilianã (Literatura de cordel), sunt
rostite atât de Sebastiâo
cât ºi de Corisco, ºi constituie, totodatã, refrenul ultimului cântec al
filmului, interpretat de
Sérgio Ricardo, ce însoþeºte înlocuirea imaginii
lui Manuel alergând
prin sertâo cu cea a mãrii
filmate de sus, substituirea pãmântului cu marea,
efect al montajului,

împlinind simbolic mesajul utopic. Cântecele lui
Sérgio Ricardo, pe versurile lui Glauber Rocha,
constituie unul dintre
instrumentele ce îmbogãþesc povestea filmului,
punctând introductiv
ori concluziv cu privire
la principalele secvenþe
narative. Alãturi de
folkul autohton al lui
Ricardo, Glauber Rocha
utilizeazã ºi muzica rafinatã a lui Heitor VillaLobos din Bachianas
Brasileiras, amestec de
teme populare braziliene
ºi stilul lui J.S. Bach.
Atât imaginea lui
Sebastiâo, cât ºi cea a lui
Corisco fac apel la realitãþi ale societãþii braziliene ale anului 1940.
Reprezentant al unei
lumi sãrace, lipsite de
speranþe autentice legate
de viitor, Manuel cautã
împlinirea la alte niveluri
ºi prin alte modalitãþi, fie
prin recursul la utopii de
facturã religioasã, fie prin
aderarea la banditismul
social reprezentat prin
Cangaço. Temele utopiei

promovate prin dogma
lui Sebastiâo, dar ºi referinþe explicite în cadrul
dialogurilor filmului, indicã trimiterea clarã la
evenimentele petrecute la
Canudos, între 1893 ºi
1897, descrise de Euclides
da Cunha în cartea sa,
Os Sertôes, ºi redate cinematografic, pentru prima

cangaceiros, Antônio das
Mortes (Mauricio de
Valle), pentru a-l elimina
pe preotul autodeclarat
sfânt, care folosea violenþa
ca mijloc de purificare
sufleteascã. Înspãimântã,
spre exemplu, secvenþa în
care preotul extremist
ucide un bebeluº pentru
a curãþa cu sângele sãu

Deus e o Diabo na Terra do Sol
(Glauber Rocha, 1964)

oarã, de filmul lui Sergio
Rezende din 1997, Guerra
de Canudos. Este vorba
de cel mai îngrozitor
rãzboi civil din istoria
Braziliei, declanºat de
revolta fundamentatã religios, condusã de preotul
Antonio Conselheiro,
adept al sebastianismului,
faþã de proaspãta Republicã
brazilianã, ºi încheiat
tragic cu moartea a zeci de
mii de civili. Pentru ca
Sebastiâo sã nu devinã un
nou Conselheiro, autoritãþile religioase republicane plãtesc un ucigaº de

sufletul pãcãtos al soþiei
lui Manuel, Rosa (Yoná
Magalhâes), care nu credea
în profeþiile lui Sebastiâo
ºi-l îndeamnã pe soþul
sãu sã pãrãseascã Monte
Santo, locaþia comunitãþii
întemeiate de sebastianist.
Rãmaºi pe drumuri,
dupã ce Antônio das
Mortes distruge citadela
lui Sebastiâo, Manuel ºi
Rosa, singurii cruþaþi de
ucigãtorul de cangaceiros, gãsesc un nou sens
al vieþii printre bandiþii
conduºi de Corisco, renumit membru al bandei

celui mai faimos lider
al Cangaço, Lampiâo.
Aproape singur, dupã
pierderea conducãtorului
sãu, Corisco îºi petrece
agonia ucigând, prãdând
ºi torturând, acte care,
la un moment dat, îl fac
pe Manuel sã regrete alegerea fãcutã. Nu este
cazul, de data aceasta, ºi
al soþiei sale, care este
atrasã atât de femeia
banditului, Dadá (Sonia
des Humildes), cât ºi de
Corisco însuºi, cu care
Rosa împarte singura
scenã de amor din întregul
film. Aceastã porþiune
a filmului, în care Manuel
ºi Rosa se aflã alãturi
de Corisco ºi Dadá, se
apropie foarte mult de
forma unei piese de
teatru. Scena unde cei
patru actori performeazã
este, cu mici excepþii,
aceeaºi, o porþiune de
sertâo aflatã sub cerul
liber. Se remarcã în mod
deosebit prestanþa lui
Othon Bastos, actorul
ce-l întruchipeazã pe
temutul cangaceiro, care
interpreteazã mai multe

Pãdurea copiilor
a prins viaþã

ViitorPlus - asociaþia pentru dezvoltare
durabilã a fost prezentã la cea de-a patra ediþie
a Maratonului International al Bucurestiului,
7-9 octombrie 2011, fiind, pentru al III-lea an
consecutiv, cauza de mediu a evenimentului
sportiv. Pentru 68 dintre alergãtorii înscriºi la
diversele competiþii, miza participãrii a fost mai
mult decât competiþionalã, ei au ales sã alerge
pentru Padurea Copiilor, un nou proiect
ViitorPlus, dezvoltat sub umbrela programului
Adoptã un copac! în încercarea de a aplica
conceptul de drept intergeneraþional: O
generaþie planteazã copaci ºi o alta se bucurã
de umbrã.. Pentru început, obiectivul este
plantarea a 30.000 de puieþi, câte unul pentru
fiecare nou nãscut din Bucureºti. Alergãtorii
ViitorPlus au atras donaþii ºi sponsorizãri în
echivalentul a 7.500 de puieþi, ce urmeazã sã fie
plantaþi în primãvara viitoare. În continuare,
ViitorPlus încurajeazã contribuþia donatorilor ºi
sponsorilor pentru atingerea obiectivului de
30.000 de puieþi, donaþii online fiind posibile pe
www.viitorplus.ro/doneaza. Pe lângã ajutorul
organizatoric acordat mai ales pe segmentul de
înscrieri la maraton, echipa ViitorPlus împreunã
cu cei peste 100 de voluntari implicaþi au
implementat soluþii sustenabile de colectare a
deºeurilor în vederea reciclãrii cu scopul
diminuãrii amprentei de carbon generate de un
asemenea eveniment de anvergura.
Printre principalii susþinãtori ai alergãtorilor
se numãrã GDF Suez Energy Romania, KPMG,
ING Asigurãri de Viaþã, RHS. La realizarea
acestor rezultate ºi-au adus contribuþia ºi Violetas
Vintage Kitchen, Body Exprim, Organic Baby
Bio Shop, Clubul Sportiv Soul Fighters, Cocon,
Gradinite.com, Ro Club Maraton, Steysha School
of Irish Dance, Asociaþia Sportivã de Scrimã
Engarde, Viva Sport, Centrul de Nutriþie
Superfit, LumeaBuna.ro, RomaniaPozitiva,
CentruldePresa.ro, Sustinem.info, Calendare
Evenimente, Stiuunloc.ro., Active Center.
ViitorPlus - asociaþia pentru dezvoltare durabilã
este o organizaþie nonprofit, care de 5 ani deruleazã proiecte de împãdurire, reciclare, educaþie
ºi conºtientizare, producþie de confecþii textile
naturale, construcþie de colectoare solare ºi dotare
a unor obiective sociale cu sisteme de încãlzire a
apei menajare ce utilizeazã energia soarelui,
proiecte ce contribuie la soluþionarea unor
probleme sociale ºi de mediu în diferite zone ale
þãrii precum Bucureºti, Constanþa, Cãlãraºi,
Prahova, Ilfov, Sãlaj ºi Teleorman.
Adoptã un copac! este un program dezvoltat de
ViitorPlus pentru împãdurirea terenurilor degradate,
ce are la bazã proiecte tehnice realizate de
specialiºti. Activitãþile includ atât plantarea
arborilor, cât ºi îngrijirea pãdurii timp de 5 ani,
pânã ce aceasta atinge stadiul în care nu mai are
nevoie de lucrãri de întreþinere pentru a supravieþui.
Recicleta este un proiect ViitorPlus, primul
proiect neutru în carbon din România, care are ca
scop colectarea deºeurilor de hârtie din birouri
spre a fi reciclate. Transportul hârtiei este asigurat
de cargo-biciclete, unice în România, conduse de
persoane defavorizate, cãrora li se asigurã astfel
un loc de muncã.
Sacoºa de pânzã este un proiect ViitorPlus
ce-ºi propune sã ofere o alternativã ecologicã ºi
naturalã la pungile de plastic. Sacoºele sunt
realizate din bumbac ºi sunt lucrate de persoane
în dificultate ºi persoane cu dizabilitãþi.

26
monologuri, uneori
pe douã voci, vorbind
ºi în numele lui
Lampiâo, rememorând, printre altele,
circumstanþele morþii
liderului grupãrii,
ori rostind, în aºteptarea ucigaºului sãu,
acelaºi Antônio das
Mortes, o serie de invocaþii adresate personajelor biblice.
Deus e o Diabo na
Terra do Sol vizeazã însã
în subtext ºi problemele
sociale ºi politice ale
societãþii
braziliene.
Sebastiâo, Corisco ºi
Antônio das Mortes
vorbesc, fiecare în felul
sãu, de viitorul ce va
aduce schimbãri majore:

fie ele utopii religioase
sau conflicte majore,
acestea reflectau ideile
revoluþionare de inspiraþie marxistã ale anilor
60, care, însã, au eºuat
odatã cu instaurarea
dictaturii militare din
acelaºi an în care apãrea
filmul lui Glauber Rocha.

* * *
O a treia producþie, ultima a acestei serii legate de
cinematografia Americii Latine revoluþionare a anilor
60, vizeazã o mostrã a Cinema-ului Revoluþiei
cubanez, care se lanseazã odatã cu constituirea, în
1959, a Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematograficos (ICAIC), sub conducerea fratelui
lui Che Guevara, Alfredo. Este vorba de pelicula din
1968 a lui Humberto Solás, Lucía.
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
LUNI  24 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 Universul cuvintelor
Emisiune de Alina Ardelean
18:50 Zâmbetele istoriei
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Comorile oraºului
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
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 La sugestia telespectatorilor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  25 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  26 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
00:10 Teleamfiteatru (r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Concert (r)
JOI  27 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 Comorile oraºului
Emisiune de Cezar Lungu
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  28 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 La sugestia telespectatorilor.
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  29 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
18:30 Film documentar 
Lumea animalelor

Paul Everac ( 1924-2011)

Omul este ca Un fluture pe lampã

Acum ºapte ani aveam sã
ciocnesc o cupã cu ºampanie
cu dramaturgul Paul Everac,
cel ce ne oferise cu
bunãvoinþã textul piesei
Un pahar cu sifon spre a fi
jucat de studenþii actori
Roxana Arsene ºi Mircea
Teodorescu, clasa prof. univ. Constantin Codrescu,
conf. univ. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. George Grigore.
Ne aflam la Teatrul Act, teatrul lui Marcel Iureº, la
premiera spectacolului cu textul de mai sus. Avea sã
mã cucereascã cu verva sa, cu inepuizabila sa dorinþã
de implicare socialã ºi artisticã. Astãzi, cu tristeþe în
glas ºi suflet, pot vorbi doar la timpul trecut...
Dramaturgul Paul Everac a plecat dintre noi, marþi
dimineaþã, pe 18 octombrie 2011, la vârsta de 87 de ani.
Pe adevãratul sãu nume Petre Constantinescu,
Paul Everac s-a nãscut în Bucureºti la 23 august 1924.
A urmat liceul la Arad, unde pãrinþii sãi erau profesori
secundari, apoi Facultatea de Drept din Bucureºti, fiind,
în acelaºi timp, angajat la ziarul Curentul.
Am fost cantaragiu la sfeclã, ºef de agenþie CEC,
muzeograf ºi director de muzeu la Buzãu ºi la Turnul
din Sighiºoara. Am mai fost ºi ºef de protocol în
prezidiul Marii Adunãri Naþionale, povestea Pavel
Everac într-un interviu.
Paul Everac a fost un dramaturg extrem de prolific ºi
un om de culturã, cunoscut pentru scrierile sale, pentru
fundaþia culturalã pe care a înfiinþat-o în casa lui de
vacanþã de la Podu Dâmboviþei (unde au jucat ºi studenþii
noºtri, în cadrul unor manifestãri culturale), dar ºi ca

figurã controversatã în viaþa publicã. Piesele sale de
teatru - peste 140 - au cunoscut reprezentãri în þarã ºi în
strãinãtate, au fost adaptate pentru teatru radiofonic, film
ºi televiziune, primind cronici elogioase ºi fiind premiate
de Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor din România,
al cãrui membru a fost încã din anul 1960, ºi Academia
Românã. În 1986, i-a fost acordat Premiul Uniunii
Scriitorilor pentru întreaga activitate. Dupã Revoluþie,
a fost numit director general al Televiziunii Române
(1993 - 1994), iar apoi director al Institutului Român de
Culturã ºi Cercetare Umanistã Nicolae Iorga de la
Veneþia (1995 - 1997). În 1997, a înfiinþat Fundaþia
Steaua Carpatinã, în casa sa de vacanþã de la Podu
Dâmboviþei, judeþul Argeº, prin care a desfãºurat mai
multe manifestãri culturale ºi artistice.
O mare personalitate ce a lãsat în urmã o operã
deosebitã. Maestrul dramaturg Paul Everac, cel din
familia genialului Caragiale, a plecat puþin de la noi,
spre a-ºi împrospãta tolba cu subiecte noi pentru alte
ºi alte piese de teatru, alte proiecte culturale, pe care le
mai are de comunicat. Îl aºteptãm cuminþi ºi promitem
sã avem grijã de zestrea pe care ne-a lãsat-o. Pânã când
ne vom revedea, vom privi din nou la spectacolul pe
care l-am fãcut împreunã cu studenþii noºtri ºi vom
bea doar Un pahar cu sifon...
Mulþumim Maestre Everac pentru tot! Reverenþe ºi
aplauze din partea studenþilor ºi cadrelor didactice de
la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret!
AD VITAM AETERNAM!

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

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  Antrenoarea
(China). Echipa de baschet Ursa
Mare rateazã meci dupã meci. Preºedintele clubului a desemnat-o pe Wen
Jie, fostã jucãoare de baschet în echipa naþionalã a Chinei, sã devinã noul
antrenor al echipei Ursa Mare. Numai
cã aceastã hotãrâre va aduce foarte
multe schimbãri în viaþa lui Wen Jie.
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  30 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 Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic - Jack London (SUA,
1943).Genul: aventuri / autobiografic;
Regia: Alfred Santell; Distribuþie:
Susan Hayward; Michael OShea;
Filmul prezintã episoade din viaþa
scriitorului
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 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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PLEDOARIE PENTRU ARTA FOTOGRAFICÃ
PETRIªOR IORDAN, O PREZENÞÃ DINAMICÃ
ÎN LUMEA FASCINANTÃ A FOTOGRAFIEI
Mãrturisesc faptul cã ºi pe mine
mã pasioneazã de mult timp
imaginea surprinsã pe hârtie sau, mai
nou, în spaþiul virtual. În urmã cu
mai multe decenii, am pãºit timid în
întunericul unei camere obscure.
Acolo era spaþiul fermecat al
laboratorului. Dar nu am avut
plãcerea atunci sã îmi bag mâinile în
soluþii. În primul rând, a trebuit sã
dau cu mãtura. Prietenul meu
fotograf mi-a spus cu un ton superior
- amabil: ,,Mai întâi, în laborator
trebuie sã fie curat, apoi trebuie, în
mãsura în care se poate, sã cunoºti,
pe întuneric, locul tuturor lucrurilor.
Pentru asta, eu am început de la
mãturã, nu este nimic degradant în
asta. Aºa este drumul. Eu am luat
vârtos mãtura de coadã, am fãcut
curat, iar peste câteva zile am primit
permisiunea sã simt ºi soluþiile pe
degete. (Acuma, merci, totul este
digitalizat !) Este o diferenþã ca de
la cer la pãmânt între acel laborator
ºi spaþiul unde lucreazã acum
Petriºor Iordan, la Casa de Culturã a
Studenþilor
din
Bucureºti
(www.ccs.ro). Am avut ocazia sã fac
ºi eu o vizitã acolo. Petriºor Iordan
este instructor la Atelierul de
fotografie, un curs foarte bun (ce
începe la 15 octombrie în fiecare an)
pentru a face primii paºi, ori pentru
a te perfecþiona în capturarea
imaginilor pentru eternitate. Tot el
mai conduce un Club studenþesc de
artã fotograficã, un forum cu
reuniuni, în general, bilunare, unde
se dezbat secretele ºi noutãþile în
acest domeniul cu adevãrat fascinant.
Din punctul meu de vedere ºi nu
numai al meu, marile sale realizãri
se numesc Fotogeografica ºi
Romania Student Tour.
Dar, sã îl lãsãm chiar pe Petriºor
Iordan sã explice care este
semnificaþia acestor douã concepte,
care ascund în spatele lor ani de
muncã, pasiuni, premii, bucurii ºi
decepþii, multe drumeþii: Fotogeografica este acum un salon naþional
de fotografie. A pornit, cu mulþi ani
în urmã, ca un simplu proiect al unei
facultãþi unde eram noi înscriºi, la
Facultatea de Geografie Asta se

DECALOGUL FOTOGRAFIILOR DE CALITATE
Un text interesant al lui Petriºor Iordan, este cel legat de
subiectul intitulat 10 moduri în care ne putem îmbunãtãþi
fotografiile. Eu pot sã îl numesc decalogul fotografiilor de
calitate. Pe scurt, recomandãrile sale sunt urmãtoarele
(www.cursfoto.ro): fixeazã-þi clar un scop învaþã sã
foloseºti aparatul de fotografiat, în mod creativ
implicã-te
activ în realizarea fotografiei exploreazã toate posibilitãþile
pe care le ai la dispoziþie selecteazã totul pe baze obiective
evalueazã atent lucrãrile altor fotografi formeazã-þi
permanent o culturã vizualã identificã atent valorile
exerseazã practicile verificate deja ºi, în final, depãºeºte
stadiul de înregistrare clarã a subiectului.








petrecea acum 15 ani. Nu erau atunci
multe saloane de fotografie ale
tinerilor. Proiectul a fost apoi extins,
la nivelul Universitãþii, apoi la nivelul
Centrului Universitar Bucureºti. Apoi,
am ajuns la nivelul naþional, de mai
mulþi ani. Aha, mi-am zis eu, iatã o
idee de succes. Apoi am spus ºi cu
voce tare. Da, a fost o idee de succes,
având o piaþã foarte slab dezvoltatã
în acest domeniu. Erau mulþi tineri
care fãceau fotografii. S-au deschis
graniþele, au început cãlãtoriile, lumea
se ducea la munte, la mare, fãcea
fotografii, dar nu avea unde sã le
expunã. Romania Student Tour a
apãrut din necesitatea de a oferi ceva
viabil, ca premiu, la Fotogeografica.
În primii ani, ne-am stãduit sã dãm,
la Fotogeografica, premii importante,
materiale, aparate scumpe. Gãseam
sponsori ºi dãdeam premii. Apoi,
le-am oferit posibilitatea sã facã niºte
deplasãri pentru a face noi fotografii.
Aºa am fãcut, mai întâi, Oltenia, am
fãcut ºi un CD, apoi am editat o carte.
În continuare am mers în Vrancea, la
Buzãu - enigmele Buzãului, în Þinutul
Neamþului, lucruri foarte interesante,
iar acum avem Bucovina. Amintirile
curg mai departe: Acum suntem, la
Fotogeografica, la ediþia cu numãrul
15. Iniþial, erau numai 15-20 de
oameni, apoi au fost 200 de
participanþi, fiecare cu 6-8 poze, deci
este vorba de un numãr important de
imagini. În ultimii ani, au fost puþin
peste 100 de oameni.







Omul din faþa mea este ºi un un
bun specialist. Iatã cum prezintã
importanþa luminii în fotografie:
Lumina este materialul de lucru al
fotografului. Prin luminã se pun în
evidenþã materia, culoarea ºi forma,
care se înregistreazã apoi cu ajutorul
aparatului, pentru a se produce
imaginea fotograficã. Lumina
influenþeazã atât procesul de
înregistrare a fotografiei, cât ºi
subiectul. Se poate spune deci cã în
fotografie, orice poate fi schimbat prin
modul de iluminare. Fiecare situaþie
de iluminare, indiferent cã trebuie
aleasã cu grijã la fotografia realizatã
în aer liber, sau se poate controla prin
modelarea caracteristicilor luminii
artificiale în interior, poate fi
consideratã ca un alt fel de a vedea
lucrurile ºi are un efect hotãrâtor în
calitatea fotografiei. Lumina este,
deci, unul din cele mai importante
mijloce de expresie a fotografiei, nu
numai datoritã dependenþei create de
modul de formare a imaginii, dar mai
ales datoritã posibilitãþilor variate prin
care intervine asupra formei ºi
conþinutului acesteia. Anumite
caracteristici au o influenþã vizibilã,
mai mare datoritã efectului mai
puternic, iar altele intervin mai discret,
nuanþând limbajul la un nivel mai
elevat. Intensitatea impune gradul de
iluminare, direcþia produce umbrele,
calitatea influenþeazã modul de
tranziþie între luminã ºi umbrã,

temperatura de culoare modificã
registrul cromatic, dimensiunea sursei
afecteazã aria de luminare º.a. Modul
de iluminare trebuie sã fie adaptat atât
trãsãturilor fizice ale elementelor
fotografiate, cât ºi intenþiei noastre de
comunicare. Altfel spus, prin luminã
se pot sublinia aspectele vizibile ale
elementelor fotografiate, aºa încât
descrierea fãcutã sã sugereze
înfãþiºarea realã, cât ºi aspectele
invizibile, acele particularitãþi prin
intermediul cãrora privitorul poate
înþelege conþinutul imaginii ºi poate
recompune povestea, în acelaºi sens
cu cel al autorului.
Îl rog pe Petriºor Iordan sã îmi
relateze o întâmplare amuzantã din
viaþa lui. Eram la Stockholm, în
Suedia, cu soþia. Pe stradã, am pus
pe cineva sã ne facã o fotografie. Mã
aºteptam cã o sã fie o fotografie slabã
ºi i-am spus omului sã facã trei
imagini, cã aparatul nu prea merge.
Rezultatul a fost urmãtorul: au ieºit
trei cadre în care se vede partea de
sus a oraºului, în una mi se vede doar
fruntea, în alta mã vãd doar pânã la
ochi, iar în alta pânã la nas. Aºa de
neglijent a fost încadrat. Fotografiile
aveau totul, clãdiri, cer, atmosferã
frumoasã, dar a uitat de mine.
L-am iscodit pe interlocutor
despre motivul pentru care s-a
dedicat fotografiei ºi nu unei alte

arte, picturã, muzicã etc. Eu nu am
o formaþie artisticã, fotografia a fost
o interfaþã mult mai accesibilã care
exprimã realitatea vizualã. ªi mulþi
se regãsesc aici. Fotografia este o
punte între domeniul artistic ºi ce
ai fãcut tu ca specializare. Sigur,
ulterior, a urmat o perioadã tehnicã,
de acumulãri. Acum, fotografia este
un exerciþiu de imaginaþie.

O ultimã întrebare: Când o sã
creascã mare fata dumneavoastrã,
Ilinca, la care dintre activitãþile
actualei Case de Culturã a
Studenþilor din Bucureºti vreþi sã
meargã? Eu vreau sã meargã la
toate. Toate sunt interesante. Apoi,
dupã ce le cunoaºte, îºi va alege ea
locul unde se simte mai bine.

Aristotel BUNESCU

Fotografii de Petriºor IORDAN

BUCUREªTI

prin obiectivul
aparatului de fotografiat
al lui Mihãiþã ENACHE,

student anul III, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, Universitatea Spiru Haret

