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Respectând buna tradiþie a manifestãrilor cu caracter francofon, care se desfãºoarã anual în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, în zilele de 4 ºi 5 noiembrie va avea loc, la Bucureºti, colocviului internaþional
Visages de lautre dans les Balkans et ailleurs /Ipostaze ale alteritãþii în Balcani ºi în lume.

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
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Absolventã 2011 a Facultãþii de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,

Le recomandãm
tuturor studenþilor noºtri
sã completeze barometrul trendence 2012,
pe care-l pot accesa direct de pe site-ul universitãþii.

ALEXANDRA RADUSLAV
A CÂªTIGAT PREMIUL NEMETSCHEK

BAROMETRUL trendence, ediþia 2011
Conf. univ. dr.
Cristi PANTELIMON
Barometrul trendence este un
instrument de analizã a satisfacþiei
studenþilor faþã de universitãþile pe
care le urmeazã, dar ºi un mijloc de a
verifica aºteptãrile studenþilor faþã de
viitorul lor profesional. Raportul final
de dupã efectuarea sondajului
cuprinde patru pãrþi: prima se referã
la evaluarea universitãþii, a doua la
carierã, a treia la atractivitatea
angajatorilor, iar ultima se concentreazã asupra studenþilor, a celor care
au rãspuns la întrebãri. Barometrul
este interesat în primul rând de

studenþii din ariile de studiu economic
ºi ingineresc/IT sau a celor din
domeniul ºtiinþelor naturale, fãrã a
exclude însã studenþii altor domenii.
Domeniile amintite sunt, de altfel, cele
mai uºor de comparat la nivel
european, date fiind caracteristicile lor,
sã le spunem, cvasi-universale.
Raportul final al barometrului oferã
comparaþii pe diferite teme între
Universitatea Spiru Haret, universitãþile româneºti ºi cele europene.
În ceea ce priveºte barometrul
trendence, ediþia 2011: prima
întrebare este legatã de evaluarea
performanþei generale a universitãþii
la nivel european. Cu un indice de

5,6, cei care au rãspuns la aceastã
întrebare situeazã universitatea
noastrã în zona satisfacþiei maxime.
Media româneascã este la nivelul
de 5,2, indicele maxim la nivel de
þarã fiind atins în Olanda, cu
valoarea de 5,6. România se aflã
la acelaºi nivel cu Rusia, Italia,
Regatul Unit, Bulgaria, Irlanda. În
mod ciudat, studenþii finlandezi
sunt printre cei mai nemulþumiþi de
universitãþile lor (cu un indice de
4,8), iar grecii sunt pe primul loc
la capitolul nemulþumire, cu o
valoare a indicelui de 4,7.

La Gala de premiere a proiectelor studenþeºti
participante la concursul de Îndrãzneºte!, ediþia a II-a,
organizat de Fundaþia ARHITEXT DESIGN în cadrul
Festivalului Internaþional Arhitext Fluenþe, de la
Timiºoara, destinat expoziþiilor studenþeºti
Trans-Arhitecturi ºi Îndrãzneºte!, unde au fost expuse
planºe realizate de participanþii la ªcoala de varã
Trans-Arhitecturi, respectiv panourile cu proiectele
câºtigãtoare înscrise în concursul Îndrãzneºte! ediþiile
2010 ºi 2011, au fost desemnate cele mai bune cinci
proiecte nominalizate ºi publicate în revistele Arhitext din

2011.Cei cinci câºtigãtori au fost premiaþi cu premii din
partea iCut.ro, Nemetschek ºi Arhitext.
Proiectele câºtigãtoare pot fi gãsite pe
http://arhitext-indrazneste.blogspot.com
În cadrul acestei gale a fost desemnat ºi câºtigãtorul
Premiului Nemetschek, pentru cea mai bunã planºã
ÎNDRÃZNEªTE!, realizatã în programul Allplan
Nemetschek: câºtigãtoare unei luni de practicã la unul
dintre cele mai bune birouri de arhitecturã din Germania
este Alexandra Raduslav, absolventã 2011 a Facultãþii
de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

(Continuare în pag.3 )

Bibliotecile Universitãþii Spiru Haret vã oferã mii de titluri din
zone de interes precum literaturã, arhitecturã, finanþe-bãnci, teatru,
management, psihologie, muzicã, jurnalism, comunicare ºi relaþii
publice sau sociologie! Mai mult, pentru a fi în pas cu provocãrile
modernismului, existã o bibliotecã virtualã digitalã, ce conþine
sinteze necesare ca suport teoretic pentru susþinerea examenelor.
Sunteþi aºteptaþi în cadrul Zilelor Bibliotecii Universitare
 1-4 noiembrie 2011  sã vã convingeþi!

UN ACCENT UITAT (II)
Iatã un alt accent eminescian,
trecut din Convorbiri în toate
ediþiile, scos abia de C. Botez ºi,
desigur, ºi de Perpessicius, încã din
1939, pe motiv  desigur!  cã
imperfectul se înþelege ºi fãrã
accent grav pe finalã; poate de aici
s-a inspirat acesta pentru mergéþi de
mai sus, dar este ciudat cum n-a
pus în 1939 accentul grav: mergeþi:
respectã manuscrisul, cum se vede
ºi din facsimil; dar se poate deduce
cã pe vremea lui Eminescu
imperfectul se accentua cu accent
grav iar diftongarea cu accent
ascuþit, or, în mergéþi din manuscris
sunt ambele situaþii: imperfect
exprimat prin diftong; cred cã e
mult mai cuminte sã considerãm, în
aceastã ciornã manuscrisã, cã
accentul ascuþit marcheazã numai
accentul în rostire, poetul nu putea
fi atent la douã lucruri odatã în
graba scrisului. Menþinând forma în
1966, editorul va fi trebuit sã punã
accentul ascuþit, ca sã nu mai
complice lucrurile... Maiorescu are
ºi aici virgulã dupã nu apune 
pãstratã conºtiincios de editori 
fãcând apoziþie (înþelepciunea
palidã este stea ce nu apune). Sensul
este cã aceastã stea lumina drumul
vieþei voastre, ea este agentul.
Luminile de mai sus (pe-a lor urme
luminoase, ale cugetãrilor) sunt

date, aºadar, de candela de aur a
palidei înþelepciuni. Palida  nu poate
fi decât un joc de cuvinte pe numele
zeiþei înþelepciunii, Pallas Athena

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
(genitiv grecesc: Pallados;
Palladium, la Vergilius, este statuia
zeiþei pentru troieni) combinat cu
latinescul pallidus,-a,-um (galben la
faþã, înfricoºat etc.). Manuscrisul
2257,72 are pallidã înþelepciunea, cu
ll  ºi dacã ar fi sã emendãm, l-am
restitui formei definitive.
Revenind, ºi aici avem imperfect,
de data aceasta accentuat în revistã
ºi în ediþiile vechi. Eminescu mai
foloseºte, însã, pe lângã imperfectele
obiºnuite ale limbii, ºi unul al
dumiririi, ca de exemplu în
Luceafãrul, vorbirea lui Demiurg:
Tu vreai un om sã te socoþi... (cu

sensul: tu vroiei/voiai de mult sã te
socoþi om, acum îmi dau seama;
forma este refuzatã de ediþii, dar
prezenþa ei în Almanahul România
junã este suficient indiciu cã a dorit-o
autorul însuºi). În Epigonii avem
forme cu acest regim în versuri ca
acestea, de pildã: ªi deaceea scrisa
voastrã era sântã ºi frumoasã / Cãci
din minþi era gânditã, cãci din inimi
era scoasã,/ Inimi mari, tinere încã,
deºi voi sunteþi bãtrâni. Formele
actuale, terne (adicã netede, fãrã
accent) dau valoare conclusivã: ªi,
de-aceea, scrisa voastrã era sântã ºi
frumoasã... (am pus virgule ca sã
se înþeleagã sensul actual).
Accentele eminesciene repetate ºi
forma legatã dau, însã, în textul
originar, sensul urmãrit de noi, acel
imperfect al dumiririi: autorul îºi dã
seama acum, scriind, de cauzã, el
accentueazã în cursul vorbirii era
mai puternic decât sântã, gânditã,
scoasã. Avem numeroase alte
exemple unde imperfectul nu este
accentuat grafic de cãtre Eminescu,
precum în Rugãciunea unui dac:
Pe când nu era moarte... etc.; se
poate replica, însã, cã Rugãciunea
unui dac a fost tipãritã în 1879, iar
Epigonii în 1870, cu 9 ani mai
devreme.
(Continuare în pag.5 )



Festivitãþi de finalizare a activitãþii de instruire în cadrul proiectului
PERFORMANÞÃ ÎN CARIERÃ ªI ÎN AFACERI PENTRU FEMEI
Pagina 4

Puncte de vedere

DEFINIREA SÃRÃCIEI

Dr. Aurel V. DAVID
Sãrãcia a fost multã vreme acceptatã ca fenomen
natural, fapt inevitabil sau iremediabil, ale cãror
cauze au fost cãutate atât în lipsa de noroc, decesul
sau neputinþa de a câºtiga pâinea zilnicã, cât mai
ales în defecte personale: iresponsabilitatea, lipsa de
caracter, necinstea sau prostia. Numai în ultimele
decenii s-a conºtientizat faptul cã un fenomen atât de
rãspândit nu poate fi rezultatul unei neºanse
individuale sau al unor defecte personale. Cazuistica
în materie confirmã cã sãrãcia este un proces social
pervers, multidimensional, generat de lipsa resurselor
existenþiale, dar mai ales de distribuþia lor inechitabilã,
precum ºi de consecinþele perverse pe care aceasta le
genereazã în plan socio-politic ºi cultural. Aceasta este
dependentã de contextul socio-politic, asociat cu
modul de guvernare, variazã în timp ºi spaþiu ºi se
distribuie în cadrul unei societãþii în funcþie de
variabile macrosociale (rasã, etnie, sex, vârstã, statut
ocupaþional, statut matrimonial etc.) ºi mai puþin în
funcþie de factori individuali. De aceea, prevenirea ºi
combaterea sãrãciei constituie probleme legate atât

de voinþa de acþiune a autoritãþilor publice ºi societãþii
civile, cât ºi de posibilitãþile oferite de mediul social,
care poate fi favorabil sau nefavorabil comunitãþilor
sociale. De-a lungul timpului, mulþi oameni au fost
lipsiþi de resurse existenþiale, adicã au fost sãraci, în
pofida faptului cã sistemele socio-politice, construite
conºtient sau impuse în mod violent, au pretins,
implicit sau explicit, cã vor eradica flagelul sãrãciei.
În actualul context socio-politic, la nivel internaþional,
a fost identificat aºa-numitul prag care desemneazã
sãrãcia, ca situaþie socialã anacronicã, fiind calculat apoi
arbitrar, pe baza venitului echivalent în dolarii câºtigaþi
de o persoanã într-o zi. Astfel, s-a convenit cã pragul
respectiv ar fi de doi dolari pe zi/persoanã pentru
« sãrãcia ordinarã » ºi de un dolar pe zi/persoanã, pentru
aºa-numita «sãrãcie extremã». Pe aceastã bazã, anumite
organizaþii internaþionale preocupate de studiul cauzelor,
formelor de manifestare ºi consecinþelor sãrãciei au
apreciat cã, la începutul mileniului III, existau pe Pãmânt
aproape 1,3 miliarde de sãraci, un pãmântean din patru
trãia cu mai puþin de un dolar pe zi, iar, în anumite pãrþi
ale globului, milioane de oameni trãiau cu mai puþin de
un dolar pe zi.
(Continuare în pag.4 )
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti



conf. univ. dr. Mariana RUDÃREANU

REGIMUL JURIDIC AL CIRCULAÞIEI
TERENURILOR

Iniþial, în materia circulaþiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat douã principii:
principiul libertãþii contractuale ºi principiul consensualismului. Sub imperiul acestor principii,
contractele de vânzare  cumpãrare având ca obiect un bun imobil se puteau perfecta prin simplul acord
de voinþã al pãrþilor. Potrivit Codului civil, în contractele ce au ca obiect translaþia proprietãþii sau unui
alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimþãmântului pãrþilor ºi lucrul rãmâne
în rizico  pericolul dobânditorului, chiar când nu s-a fãcut tradiþiunea bunului. Astfel, Codul civil
prevede cã vinderea este perfectã între pãrþi ºi proprietatea este de drept strãmutatã la cumpãrãtor, în
privinþa vânzãtorului, îndatã ce pãrþile s-au învoit asupra lucrului ºi asupra preþului, deºi lucrul încã nu se
va fi predat ºi preþul nu se va fi numãrat. Cu privire la terenuri, Codul civil nu cuprinde reglementãri în
materia înstrãinãrii acestora, dar cât timp au fost în vigoare dispoziþiile unor acte normative care au
instituit restricþii circulaþiei juridice a bunurilor imobile, în doctrinã ºi în jurisprudenþã s-a considerat cã
terenurile la care se refereau aceste acte normative au fost scoase din circuitul civil. În perioada
1947-1990, prin mai multe acte normative, a fost instituit un control administrativ prealabil al înstrãinãrilor
tuturor categoriilor de terenuri ºi a fost impusã condiþia formei autentice a actului de înstrãinare.

Student: Ce a impus Legea
Student: Care au fost modificãrile instituite de Decretul
nr. 203/1947?
nr. 151/1950?
Profesor: Decretul nr. 151/1950 pentru comasarea ºi circulaþia
Profesor: Legea nr. 203/1947 pentru

reglementarea circulaþiei ºi stabilirea
regimului juridic imobilelor agricole a impus,
pentru înstrãinarea prin acte juridice între vii,
obþinerea unei autorizaþii administrative ºi
încheierea actului în formã autenticã.

bunurilor agricole a instituit condiþia obþinerii unei autorizaþii administrative
prealabile, emisã de Ministerul Agriculturii sau de fostele sfaturi populare,
dupã cum terenurile erau situate în afara sau în interiorul vetrelor
localitãþilor, precum ºi forma autenticã a actelor juridice între vii, având
ca obiect înstrãinarea terenurilor agricole, sub sancþiunea nulitãþii absolute.

Student: Ce a prevãzut Decretul nr. 221/1950? Dar Decretul nr. 144/1958?
Profesor: Decretul nr. 221/1950 cu privire la împãrþeala pentru lipsa formei autentice, în cadrul unor acþiuni

sau înstrãinarea terenurilor cu sau fãrã construcþii ºi la
interzicerea construirii fãrã autorizare a prevãzut, sub
sancþiunea nulitãþii absolute, forma autenticã ºi autorizaþia
administrativã prealabilã pentru împãrþeli ºi înstrãinãri între
vii, de orice fel, a terenurilor cu sau fãrã construcþii.
Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberãrii
autorizaþiilor de construire, reparare ºi desfiinþare a
construcþiilor, precum ºi a celor referitoare la înstrãinãrile
ºi împãrþelile terenurilor cu sau fãrã construcþii a prevãzut
în art. 11 cã înstrãinarea sau împãrþeala, prin acte între vii, a
terenurilor cu sau fãrã construcþii, aflate în oraºe, comune,
reºedinþe de raioane, localitãþi balneoclimaterice ºi centre
muncitoreºti, se face numai cu autorizaþie prealabilã ºi în
formã autenticã, sub sancþiunea nulitãþii absolute. Art. 12
din acelaºi act normativ consacra posibilitatea pãrþilor de a
valorifica înscrisurile sub semnãturã privatã, nule absolut

adresate instanþelor judecãtoreºti competente sã pronunþe
o hotãrâre care sã þinã loc de act autentic de vânzare 
cumpãrare, transferând astfel dreptul de proprietate. Astfel,
potrivit art. 12, în cazul în care s-a încheiat un înscris din
care rezultã cã proprietarul unui imobil s-a obligat sã-l
înstrãineze cu titlu oneros ºi s-au respectat modalitãþile
de platã a preþului prevãzute în înscris, iar în termen de
3 luni de la eliberarea autorizaþiei prevãzute în art. 11,
una din pãrþi sau succesorii acesteia nu se prezintã, din
orice motive, la notariat pentru autentificarea actului de
înstrãinare, instanþa judecãtoreascã va putea da o hotãrâre
care sã þinã loc de act autentic de înstrãinare. Acest text
s-a dovedit extrem de util pentru simplificarea juridicã
ce se nãºtea în domeniul transmisiunilor imobiliare inter
vivos ºi s-a bucurat de ample explicaþii ºi interpretãri în
doctrinã ºi jurisprudenþã.

Student: Care au fost consecinþele Legii nr. 58/1974 ºi
Student: La ce se referea Legea
ale Legii nr. 59/1974?
nr. 19/1968?
Profesor: Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului ºi
Profesor: Legea nr. 19/1968 cu privire

la regimul juridic al terenurilor fãrã construcþii
din perimetrul construibil al municipiilor ºi
oraºelor a indisponibilizat ºi declarat
expropriabile terenurile fãrã construcþii aflate
în perimetrul construibil al municipiului
Bucureºti, al celorlalte municipii ºi al oraºelor,
precum ºi pãrþile din terenurile cu construcþii,
în mãsura în care depãºeau suprafeþele
stabilite prin detaliile de sistematizare.

localitãþilor urbane ºi Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar au
scos total terenurile din circuitul civil. Conform art. 30 din Legea
nr. 58/1974, dobândirea terenurilor cuprinse în perimetrul construibil al
localitãþilor urbane ºi rurale avea loc numai prin moºtenire legalã, fiind
interzisã înstrãinarea sau dobândirea lor prin acte juridice între vii. În
cazul înstrãinãrii construcþiilor, terenul aferent acestora trecea în
proprietatea statului. Aceeaºi reglementare a fost stabilitã ºi prin art. 44
din Legea nr. 59/1974. Sancþiunea nerespectãrii cerinþelor privind
circulaþia juridicã a terenurilor de orice fel era nulitatea absolutã.

Student: Cum au acþionat reglementãrile din Legea
Student: Ce prevedea Decretul nr. 223/
nr. 54/1998 asupra regimului juridic al terenurilor,?
1974? Dar Decretul nr. 112/1984?
Profesor: Prin Legea nr. 54/1998 privind circulaþia juridicã a
Profesor: Decretul nr. 223/1974 privind

reglementarea situaþiei unor bunuri a prevãzut
cã numai persoanele fizice cu domiciliul în þarã
pot avea în proprietate terenuri ºi construcþii în
România. Decretul nr. 112/1984 pentru
modificarea ºi completarea art. 44 din Legea nr.
59/1974 a permis producãtorilor agricoli
particulari din zonele necooperativizate sã
transmitã copiilor lor, prin acte între vii, o parte
din terenurile agricole pe care le au în proprietate,
dacã aceºtia locuiesc sau urmeazã sã-ºi
stabileascã domiciliul în aceeaºi comunã ºi îºi
asumã o serie de obligaþii legate de exploatarea
terenurilor, cu aprobarea comitetului executiv al
consiliului popular judeþean.

Student: Dupã 1989, ce s-a întâmplat?
Profesor: Dupã 1989 a fost adoptatã Legea

nr. 9/1990 privind interzicerea temporarã a
înstrãinãrii terenurilor între vii, prin care s-a
interzis înstrãinarea prin acte juridice între vii a
terenurilor de orice fel situate înãuntrul sau în
afara localitãþilor, pânã la adoptarea noii
reglementãri a fondului funciar. Prin excepþie,
legea a permis înstrãinarea terenurilor aferente
construcþiilor care fac obiectul unor acte
translative de proprietate, inclusiv curtea, în
suprafaþã de cel mult 1000 mp. Aceastã lege a
fost abrogatã în mod expres prin Legea
nr. 18/1991 privind fondul funciar, care a intrat
în vigoare la 20 februarie 1991, ceea ce înseamnã
cã interdicþia înstrãinãrilor prin acte juridice între
vii a terenurilor a fost abrogatã cu aceastã datã.

terenurilor a fost abrogat capitolul V din Legea fondului funciar,
intitulat Circulaþia juridicã a terenurilor. Domeniul de aplicare
a Legii nr. 54/1998 priveºte terenurile ºi persoanele cãrora li se
aplicã dispoziþiile legii. Referitor la terenuri, la art. 1 se prevede
cã terenurile proprietate privatã, indiferent de titularul lor, sunt ºi
rãmân în circuitul civil. Ele pot fi înstrãinate ºi dobândite cu
respectarea condiþiilor stabilite de lege. Indiferent cã sunt situate
în intravilanul sau extravilanul localitãþilor ºi indiferent de
întinderea suprafeþei, terenurile pot fi înstrãinate ºi dobândite prin
acte juridice între vii, încheiate în formã autenticã, cu urmãtoarele
limitãri: proprietatea dobânditorului nu poate depãºi 200 ha teren
agricol, în echivalent arabil, de familie, sub sancþiunea reducþiunii
actului juridic de înstrãinare pânã la limita suprafeþei legale;
cetãþenii strãini ºi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate
asupra terenurilor de orice fel, prin acte juridice între vii ºi prin
moºtenire. Ulterior, prin art. 44 alin. 2 din Constituþia României,
astfel cum a fost modificat prin Legea de revizuire a Constituþiei
României nr. 429/2003, aprobatã prin referendum, conform
Hotãrârii nr. 3/22.10.2003 a Curþii Constituþionale, s-a prevãzut
cã: Cetãþenii strãini ºi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate
privatã asupra terenurilor numai în condiþiile rezultate din aderarea
României la Uniunea Europeanã ºi din alte tratate internaþionale
la care România este parte, pe bazã de reciprocitate, în condiþiile
prevãzute prin lege organicã, precum ºi prin moºtenire legalã;
înstrãinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan
se face cu respectarea dreptului de preemþiune al coproprietarilor,
al vecinilor ori al arendaºilor; sunt interzise înstrãinãrile, sub orice
formã, ale terenurilor cu privire la titlul cãrora existã litigii la
instanþele judecãtoreºti, pe tot timpul soluþionãrii acestor litigii; în
cazul terenurilor care fac obiectul investiþiilor strãine, se aplicã
dispoziþiile legislaþiei speciale în materie.

Student: La ce se referã Dreptul de preemþiune? Cine
sunt titularii dreptului de preemþiune? În ce condiþii apare
Dreptul de preemþiune?
Student: Care sunt trãsãturile
Profesor: Dreptul de preemþiune este un drept subiectiv civil,
fundamentale ale Legii nr. 18/1991?
legal, patrimonial, incesibil ºi temporar, recunoscut
Profesor: Regimul juridic al circulaþiei coproprietarilor, proprietarilor vecini ºi arendaºilor, în temeiul
terenurilor reglementat de Legea nr. 18/1991
prezintã urmãtoarele trãsãturi fundamentale: toate
terenurile proprietate privatã sunt în circuitul civil;
forma actului juridic având ca obiect înstrãinarea
unui teren este forma autenticã; în cazul
înstrãinãrii unui teren agricol situat în extravilan
este recunoscut un drept de preemþiune, care se
exercitã prin Agenþia pentru Dezvoltare ºi
Amenajare Ruralã; persoanele fizice sau juridice
strãine nu pot dobândi sau pãstra dreptul de
proprietate asupra terenurilor de orice fel.

cãruia titularii sãi pot dobândi proprietatea terenurilor agricole
situate în extravilan, în cazul înstrãinãrii lor prin vânzare, cu
preferinþã faþã de orice alt cumpãrãtor, la preþ ºi în condiþii egale.
Instituirea acestui drept reprezintã o derogare de la principiul
liberei circulaþii a bunurilor ºi, mai ales, de la principiul potrivit
cãruia proprietarul dispune liber de bunurile sale.
Dreptul de preemþiune se naºte numai dacã sunt întrunite
urmãtoarele condiþii: înstrãinarea are ca obiect un teren agricol
situat în extravilan; înstrãinarea terenului se face prin vânzare
 cumpãrare. Titularii dreptului de preemþiune sunt
coproprietarii, proprietarii vecini ºi arendaºii.

Student: Care este Procedura exercitãrii dreptului de preemþiune?
Profesor: Procedura exercitãrii dreptului de preemþiune este urmãtoarea: Proprietarul terenului care doreºte

sã-ºi înstrãineze terenul este obligat sã înregistreze oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, la consiliul
local în raza cãruia este situat terenul. În aceeaºi zi, secretarul consiliului local va afiºa oferta, la sediul primãriei, sub
semnãturã ºi cu aplicarea ºtampilei. Oferta va cuprinde numele ºi prenumele vânzãtorului, suprafaþa ºi categoria de
folosinþã, precum ºi locul unde este situat terenul. Titularii dreptului de preemþiune trebuie sã se pronunþe în scris
asupra exercitãrii acestuia, în termen de 45 de zile de la data afiºãrii ofertei de vânzare, în care se va arãta ºi preþul
oferit, iar oferta de cumpãrare se înregistreazã la primãrie. În cazul în care în termenul de 45 de zile îºi exercitã dreptul
de preemþiune mai mulþi titulari, vânzãtorul are dreptul de a alege pe unul dintre ofertanþi. Dacã preþul oferit de
titularii dreptului de preemþiune nu este convenabil vânzãtorului, acesta poate sã vândã terenul oricãrei alte persoane,
iar dacã în termenul de 45 de zile niciunul dintre titularii dreptului de preemþiune nu ºi-a manifestat voinþa de a
cumpãra terenul, acesta se vinde liber. În faþa notarului public, dovada publicitãþii ofertei de vânzare se face cu actul
eliberat vânzãtorului de cãtre secretarul unitãþii administrativ  teritoriale, dupã expirarea termenului de exercitare a
dreptului de preemþiune. Vânzarea terenurilor agricole din extravilan cu nerespectarea dispoziþiilor legale privind
exercitarea dreptului de preemþiune se sancþioneazã cu nulitatea relativã a contractului de vânzare  cumpãrare.

Student: Cum este reglementat Schimbul de terenuri agricole?
Student: Cum este reglementatã
Profesor: Prin art. 12  13 din drepturilor ºi a sarcinilor anterior ºi dobândirea dreptului de proprietate
Legea nr. 54/1998, a fost regle- legal constituite. Punerea în posesie privatã asupra terenurilor de cãtre
mentat schimbul de terenuri a noilor deþinãtori, în urma schim- cetãþenii strãini ºi apatrizi?
agricole, care se poate face între bului, se face de cãtre delegatul
Profesor: Reglementarea dobândirii
persoane fizice sau între persoane oficiului de cadastru agricol ºi
juridice private, ori între persoane
fizice ºi persoane juridice private,
cu acordul pãrþilor contractante ºi
respectarea prevederilor privind
suprafaþa de 200 ha teren agricol,
în echivalent arabil, care se poate
dobândi de o familie. Contractul de
schimb se încheie, sub sancþiunea
nulitãþii absolute, în formã autenticã. Acþiunea în constatarea nulitãþii
poate fi introdusã de cãtre pãrþi,
procuror, primar sau de cãtre orice
persoanã interesatã. Terenurile
agricole proprietate publicã, indiferent de titularul care le administreazã, nu pot face obiectul schimbului.
Prin schimburile efectuate, fiecare
teren dobândeºte situaþia juridicã a
terenului înlocuit, cu respectarea

organizarea teritoriului agricol
judeþean sau al municipiului
Bucureºti, în prezenþa pãrþilor
contractante sau a reprezentaþilor
acestora, pãrþi în contractul de
schimb, operându-se în documentele cadastrale ºi în registrul
agricol modificãrile survenite.
Înstrãinãrile realizate sub orice
formã, în temeiul prevederilor
Legii nr. 54/1998, nu valideazã
titlurile de proprietate ale înstrãinãtorilor, dacã anterior înstrãinãrii
acestea erau lovite de nulitãþi
absolute, izvorâte din încãlcarea
unor norme imperative ale Legii
fondului funciar nr. 18/1991 ºi care
au fost constatate prin hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile.

Student: Dar circulaþia juridicã a terenurilor cum este reglementatã?
Profesor: Circulaþia juridicã a terenurilor este reglementatã prin

Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãþii
ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri adiacente, care a abrogat Legea
nr. 54/1998 privind circulaþia juridicã a terenurilor. Noul act normativ
prevede cã terenurile proprietate privatã, indiferent de destinaþia ºi titularul
lor, sunt ºi rãmân în circuitul civil. Ele pot fi înstrãinate ºi dobândite liber
prin oricare dintre modurile prevãzute de lege, cu respectarea dispoziþiilor
acestei legi. Terenurile cu sau fãrã construcþii, situate în intravilan ºi
extravilan, indiferent de destinaþia sau de întinderea lor, pot fi înstrãinate
ºi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formã autenticã, sub
sancþiunea nulitãþii absolute. Cetãþenii strãini ºi apatrizii, precum ºi
persoanele juridice strãine pot dobândi dreptul de proprietate asupra
terenurilor în România în condiþiile prevãzute de legea specialã.
Cu excepþia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate
privatã ºi legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar,
existenþa unui litigiu privitor la un teren cu sau fãrã construcþii nu împiedicã
înstrãinarea acestuia ºi nici constituirea altor drepturi reale sau de creanþã,
dupã caz. Înstrãinãrile realizate sub orice formã în temeiul legii menþionate,
nu valideazã titlurile de proprietate ale înstrãinãtorilor ºi dobânditorilor,
dacã acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a încãlcãrii dispoziþiilor
legale în vigoare la data încheierii lor.
În situaþia în care, dupã încheierea unui antecontract cu privire la
un teren, cu sau fãrã construcþii, una dintre pãrþi refuzã ulterior sã
încheie contractul, partea care ºi-a îndeplinit obligaþiile poate sesiza
instanþa competentã ce pronunþã o hotãrâre care sã þinã loc de contract.

Student: Terenurile cu destinaþie forestierã au un regim
juridic diferit?
Profesor: Regimul juridic al proprietate publicã ºi fondul

terenurilor cu destinaþie
forestierã a fost reglementat prin
Legea nr. 66/2002 pentru
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 226/2000
care prevedea cã terenurile cu
destinaþie forestierã constituie
fondul forestier naþional, care
cuprinde fondul forestier

forestier proprietate privatã.
Prin art. 8 din Titlul X al Legii
nr. 247/2005 s-a abrogat
Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 226/2000 privind
circulaþia juridicã a terenurilor
cu destinaþie forestierã, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 66/2002.

Student: Ce prevedeau reglementãrile iniþiale?
Profesor: Reglementãrile iniþiale, anterior abrogãrii, prevedeau

urmãtoarele:  în cazul înstrãinãrii ºi dobândirii de terenuri, prin acte
juridice între vii, precum ºi în cazul schimbului de terenuri, actul juridic
se încheie în formã autenticã;  proprietatea de fond forestier a
dobânditorului nu poate sã depãºeascã 100 ha de familie (prin familie
înþelegându-se soþii ºi copiii necãsãtoriþi, dacã gospodãresc împreunã
cu pãrinþii lor) sub sancþiunea reducþiunii actului juridic pânã la limita
suprafeþei legale;  sunt interzise înstrãinãrile sub orice formã ale
terenurilor pentru care existau litigii în instanþele judecãtoreºti, pe
tot timpul soluþionãrii acestor litigii, sub sancþiunea nulitãþii absolute
a actului juridic;  potrivit dispoziþiilor art. 3 alin. 1 din Legea nr.
66/2002, vânzarea terenurilor din fondul forestier proprietate privatã
se face cu respectarea dreptului de preemþiune al coproprietarilor
sau vecinilor, iar Autoritatea publicã centralã care rãspunde de
silviculturã, prin regia Naþionalã a Pãdurilor, are un drept de
preemþiune la vânzarea terenurilor din fondul forestier proprietate
privatã, limitrofe fondului forestier proprietate publicã a statului,
precum ºi pentru enclavele din acesta. Exercitarea dreptului de
preemþiune presupunea înregistrarea ofertei de vânzare de cãtre
proprietarul enclavei sau al terenului forestier la primãria de la locul
situãrii terenului, ofertã în care se menþionau numele ºi prenumele
vânzãtorului, suprafaþa ºi categoria de folosinþã, sarcinile cu care
este grevat terenul, locul situãrii, termenii, condiþiile ºi preþul
vânzãrii. Secretarul primãriei semna ºi ºtampila oferta de vânzare,
dupã care o afiºa, iar în termen de 30 de zile de la data afiºãrii,
titularii dreptului de preemþiune se pronunþau cu privire la ofertã,
cu precizarea cã oferta de cumpãrare, care cuprindea ºi preþul oferit,
se înregistra la primãrie. Vânzãtorul avea dreptul sã aleagã, dacã
erau mai multe oferte de cumpãrare, iar dacã nu era de acord cu
preþul oferit, avea dreptul sã vândã terenul altei persoane. Sancþiunea
nerespectãrii dreptului de preemþiune era nulitatea relativã a actului
de înstrãinare a terenului. Având în vedere faptul cã atât ordonanþa
de guvern, cât ºi legea de aprobare au fost abrogate prin aceeaºi
Lege nr. 247/2005, în prezent circulaþia terenurilor forestiere nu se
mai deosebeºte de circulaþia celorlalte terenuri.

dreptului de proprietate privatã asupra
terenurilor de cãtre cetãþenii strãini ºi
apatrizi, precum ºi de cãtre persoanele
juridice strãine este cuprinsã în dispoziþiile
Legii nr. 312/2005. Prevederile acestei legi
nu se aplicã în cazul dobândirii dreptului
de proprietate asupra terenurilor de cãtre
cetãþenii strãini ºi apatrizi prin moºtenire
legalã, în raport de dispoziþiile art. 46 din
Constituþia României ºi art. 3 din Legea
nr. 312/2005. Art. 3 din acest act normativ
prevede cã cetãþeanul unui stat membru,
apatridul cu domiciliul într-un stat membru
sau în România, precum ºi persoana juridicã
constituitã în conformitate cu legislaþia unui
stat membru pot dobândi dreptul de
proprietate asupra terenurilor în aceleaºi
condiþii cu cele prevãzute de lege pentru
cetãþenii români ºi pentru persoanele
juridice române. Potrivit art. 4 din Legea
nr. 312/2005, cetãþeanul unui stat membru
nerezident în România, apatridul nerezident
în România, precum ºi persoana juridicã
nerezidentã, constituitã în conformitate cu
legislaþia unui stat membru, pot dobândi
dreptul de proprietate asupra terenurilor
pentru reºedinþe secundare, respectiv, sedii
secundare, la împlinirea unui termen de
5 ani de la data aderãrii României la
Uniunea Europeanã. Conform prevederilor
art. 5 alin. 1 din Legea nr. 312/2005,
cetãþeanul unui stat membru, apatrid cu
domiciliul într-un stat membru sau în
România, precum ºi persoana juridicã
constituitã în conformitate cu legislaþia unui
stat membru pot dobândi dreptul de
proprietate asupra terenurilor agricole,
pãdurilor ºi terenurilor forestiere la
împlinirea unui termen de 7 ani de la data
aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Dispoziþiile alin.1 nu se aplicã fermierilor
care desfãºoarã activitãþi independente ºi care
sunt cetãþeni ai statelor membre sau apatrizi
cu domiciliul într-un stat membru, care îºi
stabilesc reºedinþa în România sau apatrizi
cu domiciliul în România. Calitatea de
fermier care desfãºoarã activitãþi independente se dovedeºte cu documente emise/
eliberate de autoritãþile competente sin statul
membru sau de provenienþã, iar pentru
apatrizii cu domiciliul în România, cu
atestatul eliberat de cãtre Ministerul
Agriculturii. Pentru aceste persoane,
dobândirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole, pãdurilor ºi terenurilor
forestiere se face în aceleaºi condiþii cu cele
aplicabile cetãþenilor români, de la data
aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea
nr. 312/2005, cetãþeanul strãin, apatridul ºi
persoana juridicã aparþinând statelor terþe pot
dobândi dreptul de proprietate asupra
terenurilor, în condiþiile reglementate prin
tratate internaþionale, pe bazã de
reciprocitate.

Student: Actualul cadru legislativ,
în materia actelor juridice de
înstrãinare având ca obiect bunuri
imobile, ce prevede?
Profesor: Potrivit art.557 alin. (4) din

Noul Cod civil, intrat în vigoare la data de
1 octombrie 2011 în temeiul art. 220 alin.(1)
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, cu excepþia cazurilor prevãzute de
lege, în cazul bunurilor imobile dreptul de
proprietate se dobândeºte prin înscriere în
cartea funciarã, cu respectarea dispoziþiilor
prevãzute la art. 888, care prevede cã
înscrierea în cartea funciarã se efectueazã
în baza înscrisului autentic notarial, a
hotãrârii judecãtoreºti rãmase definitivã, a
certificatului de moºtenitor sau în baza unui
alt act emis de autoritãþile administrative,
în cazurile în care legea prevede aceasta.
Din coroborarea celor douã texte enunþate,
rezultã cã forma actului juridic de
înstrãinare a unui bun imobil este forma
autenticã. În acelaºi timp, vom reþine ºi
faptul cã prin art. 220 din Legea nr. 71/2011
a fost abrogat Titlul X Circulaþia juridicã
a terenurilor al Legii nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri adiacente.

Unde ne sunt absolvenþii

Comunicãri
ºtiinþifice
la Facultatea de
Sociologie-Psihologie

MARCIS NUÞ:

PASIUNEA
ESTE
UN LUCRU DIVIN
Pasiunea este un lucru divin,
dar trebuie hrãnitã!
De aici se naºte dorinþa
absolventului Marcis Nuþ,
promoþia 2002, al Facultãþii de
Muzicã, pe atunci,
al Universitãþii Spiru Haret,
de a oferi copiilor tot ce am primit
ºi eu, la rândul meu.
Marcis Nuþ, anul acesta a înfiinþat,
în Bucureºti, un nou cerc de
muzicã, Crescendo, unde oferã
cursuri pentru copii cu vârste
cuprinse între 6 ºi 16 ani.
M-a impresionat prin perseverenþa
ºi dorinþa de a împãrtãºi iubirea
lui pentru muzicã.
Îmi pãrea cunoscut. Mi-am adus
aminte: îl ºtiam din trupa Krypton,
perioada 2000  2005.
Despre proful de muzicã,
micul chitarist, elevul lui,
Alexandru, spune: Pentru mine,
Marcis este profesor de chitarã ºi
un prieten. De fiecare datã când
merg la repetiþii mã învaþã câte
ceva nou. Pe 17 noiembrie 2011
se împlineºte un an de când îl
cunosc. Datoritã lui sunt, acum,
parte dintr-o trupã. Iar pe un site
de socializare, am gãsit comentarii
la fotografiile profesorului:
Astãzi (1 septembrie 2011) s-au
împlinit doi ani de când îl cunosc
pe Marcis ºi de fiecare datã învãþ
ceva nou de la el! Mulþumesc
pentru fiecare lecþie pe care
mi-ai dat-o! (Anda)
Sã aflãm detalii despre ceea ce
înseamnã sã fii profesor de
muzicã, dar ºi despre anii de
studenþie ai lui Maris Nuþ
la Universitatea Spiru Haret.

 Care sunt momentele de care vã aduceþi aminte când vã gândiþi la anii
de studenþie?
Îmi vin în minte multe momente frumoase, de la studiul pieselor în sãlile
facultãþii, imaginea colegilor (Silvia Dumitrescu, Adrian Despot ºi alþii),
pânã la numele celor care mi-au influenþat viaþa într-un mod pozitiv: Maestrul
Victor Giuleanu, chiar dacã nu mai este printre noi, doamnele profesoare
Crinuþa Popescu, Mihaela Munteanu, doamna secretarã ºi mulþi alþii.
 Cât din ceea ce aþi învãþat în facultate se aplicã în fiecare zi?
Consider cã tot ce am învãþat aplic în munca mea zilnicã, dar ºi în viaþa de
zi cu zi.
 De unde vine pasiunea pentru muzicã? Ce a declanºat aceastã pasiune?
Eu cred cã pasiunea pentru muzicã vine o datã cu naºterea ºi este un
lucru divin (cel puþin în cazul meu); declicul a fost în 1980, din câte îmi
amintesc, formaþia Roºu ºi Negru a fost vinovatã
 Aveþi un motto care sã vã defineascã din punct de vedere profesional?
Repetiþia e mama înþelepciunii.
 De ce aþi înfiinþat un Cerc de muzicã?
Am început acest drum muzical ºi m-am simþit dator sã ofer copiilor ce
am primit ºi eu la rândul meu.
 Cum descrieþi relaþia cu copiii? Este una clasicã sau este diferitã de
ceea ce se întâmplã la ºcoalã?
Este o relaþie diferitã de cea de la ºcoalã, eu cred cã mai modernã, dar
bazatã pe respect ºi prietenie.
 A fi profesor mie îmi pare mai mult vocaþie, pasiune, decât meserie sau
loc de muncã. Cum aratã o zi din viaþa unui profesor de muzicã?
Cred cã rãbdarea ºi perseverenþa sunt cheia succesului nostru, cât despre
o zi din viaþa mea la cercul de muzica Crescendo pot sã vã spun cã este o
plãcere sã primeºti, sã împãrtãºeºti rezultatele cu micii muzicieni.
 Vã mai rãmâne timp ºi pentru alte preocupãri?
Cu siguranþã, dacã munceºti cu pasiune ºi seriozitate, reuºita e aproape!
(iatã, am fãcut ºi o rimã)
 Ce transmiteþi studenþilor de azi?
Dacã aleg muzicã ºi asta fac, sã fie foarte serioºi, consecvenþi, rãbdãtori
ºi încrezãtori în visele lor.
Interviu realizat de Corina GHIGA

O manifestare ºtiinþificã de
excepþie a avut loc sãptãmâna
trecutã (joi, 27 octombrie a.c.)
la Facultatea de SociologiePsihologie a Universitãþii
Spiru Haret.
Este vorba de conferinþa
Coordonate ale credinþei
(ºtiinþifice, laice, religioase)
în contratransfer, susþinutã
de dr. Irena Talaban,
cu participarea
prof. univ. dr. Florin Tudose,
conf univ. dr. Matei Georgescu,
lect. univ. dr. Mihaela ªutu.
Organizat în colaborare
cu Universitatea Catolicã Lille,
evenimentul face parte
dintr-un ºir lung de asemenea
manifestãri, începute în urmã
cu doi ani la Facultatea de
Sociologie-Psihologie
a Universitãþii Spiru Haret,
la iniþiativa decanului
acestei facultãþi,
prof. univ. dr. Florin Tudose.
De remarcat în acest sens sunt
manifestãrile acestei toamne,
între care conferinþa:
De la Rãzboi la Pace:
Transformarea în vindecare a
traumelor Transgeneraþionale,
susþinutã, în 29 septembrie a.c,
de dr. Ani Kalavijan de la
The Association for Trauma
Outreach and Prevention (ATOP),
sau cele din luna viitoare:
conferinþa ºi lansarea de carte
Arta vindecãtoare a ºamanului 
în lumina psihoterapiei vestice ºi
a tradiþiei creºtine, susþinutã
la 11 noiembrie a.c. de
dr. August Thalhamer, de la
Editura Har Tios, sau Colocviul
TA Toolkit For an Authentic Life 
Analiza Tranzacþionalã  trusa de
intervenþie pentru o viaþã
autenticã, care se va desfãºura
între 17  22 noiembrie 2011, în
colaborare cu Asociaþia Românã
de Analizã Trazacþionalã. (G.N.)

Colocviul internaþional

Visages de lautre dans les Balkans et ailleurs /
Ipostaze ale alteritãþii în Balcani ºi în lume

(Urmare din pag.1)
Evenimentul, rezultat al proiectului de cercetare
cu acelaºi nume, coordonat de conf. univ. dr. Mihaela
Chapelan, propune spre dezbatere, atât invitaþilor,
cât ºi publicului auditor, tematica alteritãþii. Tematica
alteritãþii este de o importanþã majorã în înþelegerea
fenomenelor lumii de astãzi, dar ºi a celei de ieri, ºi
constituie o dovadã a conectãrii universitãþii noastre
la cercetarea de actualitate. Colocviul va avea un
caracter interdisciplinar, aceastã vastã problematicã
fiind abordatã din perspective diverse: literare,
istorice, sociologice, psihologice sau filozofice  a
declarat conf. univ. dr. Mihaela Chapelan, coordonatorul evenimentului.
De-a lungul celor douã zile ale colocviului,
organizat de Universitatea Spiru Haret în
colaborare cu Agence universitaire de la
Francophonie ºi Association culturelle Irina

Izverna Tarabac et Irina Mavrodin, vor fi
invitaþi sã participe profesori universitari ºi
cercetãtori din: Algeria, Brazilia, Bulgaria,
Canada, Finlanda, Franþa, Grecia, Maroc,
Monaco, Serbia, Spania ºi din România.
Comitetul ºtiinþific, format din distinse
personalitãþi ale vieþii culturale din þarã ºi
strãinãtate, reuneºte nume sonore precum:
Georges Fréris, Universitatea Aristote,
Thessalonique, Grecia; Mihaela Chapelan,
Universitatea Spiru Haret, România; Alain
Vuillemin, Université dArtois, Franþa; Irina
Mavrodin, Universitatea din Sibiu, România;
Mirela Kumbaro Furxhi, Universitatea din Tirana,
Albania; Paul Miclau, Universitatea Spiru Haret,
România; Ljiljana Matie, Universitatea din Novi
Sad, Serbia; Emilia Bondrea, Universitatea Spiru
Haret, România; Coman Lupu, Universitatea din
Bucureºti, România; Tamara Ceban, Universitatea

Spiru Haret, România, ºi Humberto Oliveira,
Universitatea de Stat de Feira de Santana,
Brazilia.
Între evenimentele marcante ale colocviului
internaþional amintim masa rotundã Visages de
lAutre e travers la traduction, care o are
moderator pe însãºi coordonatoarea proiectului,
conf. univ. dr. Mihaela Chapelan. Alãturi de
invitaþii sãi: Irina Mavrodin, Paul Miclãu ºi
Coman Lupu, dna. Chapelan va propune spre
dezbatere tema alteritãþii ºi din pesrpectiva
traducãtorului.
În închiderea lucrãrilor, invitaþii ºi publicul
participant vor avea ocazia sã asiste ºi la lansarea
cãrþii Francophonie littéraire roumaine.
Mini-glossaire et convergences, care poartã
semnãtura conf. univ. dr. Mariana Periºanu.

Ana Maria CETÃÞEAN

Talking About Borders / Vorbind despre graniþe  2011
- concurs de dramaturgie adresat scriitorilor români

Concursul de dramaturgie
Talking About Borders se desfãºoarã
anual, începând din 2005, în câte o
þarã din Europa de Est. În 2011,
competiþia se organizeazã în
România. Un juriu internaþional
selecteazã cea mai bunã piesã
înscrisã în concurs ºi oferã un
premiu de 3.500 de euro. Tema
ediþiei din acest an a concursului
este Experienþe de viaþã în vremuri
în schimbare. Se considerã parte din
premiu: traducerea piesei în limba
germanã, publicarea ei într-o primã
ediþie de 11.000 de exemplare ºi o
lecturã publicã. Câºtigãtorul va fi
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invitat la Viena. În plus, textul va fi
prezentat publicului la Târgul de
Carte de la Leipzig. Organizatorii
asigurã punerea în scenã a piesei.
Potrivit comunicatului ICR,
Concursul se adreseazã tuturor
persoanelor nãscute în România,
celor care trãiesc în România ori au
cetãþenia românã, sau celor care au
trãit cel puþin cincisprezece ani în
România. Piesa va fi scrisã în limba
românã ºi va fi depusã împreunã cu
o traducere în limba englezã.
Versiunea în limba englezã este
necesarã doar în scopuri
administrative. Un autor poate
înscrie în concurs o singurã piesã.
Piesa nu trebuie sã fi fost publicatã
sau jucatã. Piesa trebuie sã trateze
tema concursului Vorbind despre

graniþe: Experienþe de viatã în
vremuri în schimbare. Piesa trebuie
sã poatã fi jucatã cu maximum cinci
actori. Piesa trebuie sã fie completã
(nu sunt admise schiþe sau
fragmente). Participanþii trebuie sã
accepte în totalitate regulamentul
concursului, potrivit cãruia autorul
cedeazã dreptul exclusiv de punere
în scenã a piesei pentru o perioadã
de maximum doi ani ºi un numãr
de maximum 14 reprezentaþii
publice. Câºtigãtorul este de acord
sã nu primeascã alte remuneraþii în
afara premiului acordat, în valoare
de 3500 de euro.
Înscrierea în concurs se va face
pânã la data de 21 decembrie 2011,
data poºtei. Documente necesare
înscrierii în concurs:  Piesa în limba

românã  Piesa în limba englezã
(versiune neprelucratã)  Curriculum
Vitae al autorului, în limba englezã
 O copie a condiþiilor generale ale
concursului semnate de autor.
Documentele vor fi transmise la
adresa Forumul Cultural Austriac,
Strada Dumbrava Roºie nr. 7, Cod
020461, Bucureºti. Pe plic va fi
înscrisã menþiunea Drama Contest.
Documentele pot fi transmise ºi prin
e-mail (la Subiect va fi menþionat
Drama Contest) la adresa
contact@talkingaboutborders.eu.
Toate piesele vor fi prezentate
juriului internaþional într-o formã
anonimã. Juriul va fi compus din
cinci membri din domeniul teatral.
Câºtigãtorul va fi anunþat la sfârºitul
lunii februarie 2012.

Le recomandãm tuturor
studenþilor noºtri
sã completeze barometrul
trendence 2012, pe care-l pot
accesa direct de pe site-ul
universitãþii.

BAROMETRUL trendence,
(Urmare din pag.1)

ediþia 2011

Urmãtoarea întrebare generalã cu privire la universitate este cea
legatã de modul alegerii ei, anume care au fost factorii cei mai
importanþi în aceastã alegere? Aici se contureazã profilul studentului,
în funcþie de ce anume urmãreºte acesta când alege o universitate sau
ce anume aºteptãri are de la o astfel de alegere. Pentru România, pe
primul loc s-a situat calitatea predãrii (68%). Acelaºi loc a fost alocat
ºi de studenþii universitãþii noastre (69%), acest indicator fiind preferatul
tuturor studenþilor europeni, cu valori de peste 65%. De asemenea,
important în alegerea universitãþii este ºi al doilea aspect, numit
conþinutul cursurilor ºi structura acestora. Aici, Universitatea Spiru
Haret (cu 70%) se detaºeazã de media naþionalã (50%) ºi europeanã
(54%), cu aproximativ 15-20 procente în plus. În schimb, studenþii
noºtri s-au declarat mai puþin atraºi de reputaþia academicã a
universitãþii, faþã de media europeanã ºi naþionalã, care oscileazã în
jurul valorii de 55%, studenþii de la Universitatea Spiru Haret situând
acest indicator la valoarea de 30,4%. Universitatea Spiru Haret este
aleasã pentru facilitãþile IT peste media naþionalã ºi europeanã (media
naþionalã este la 30%, cea europeanã la 25%, în timp ce media noastrã
se aflã la 50%), dar sub valoarea naþionalã ºi europeanã la viaþa
studenþeascã ºi activitãþi specifice campusului. Aici, însã, valorile nu
sunt foarte îndepãrtate. Interesant ºi îmbucurãtor este cã serviciul
administrativ al universitãþii noastre oferã a dublã atractivitate
subiectivã faþã de cea naþionalã ºi europeanã. Din pãcate, raportul acesta
se inverseazã când se pune problema orientãrii externe a universitãþii,
unde Universitatea Spiru Haret atrage un destul de timid 22%, faþã de
aproximativ 35-38% la nivel naþional ºi european. Îmbucurãtoare este
ºi imaginea în ceea ce priveºte asistenþa la alegerea carierei studenþilor
noºtri: faþã de procentul de 30% la nivel naþional ºi european,
Universitatea Spiru Haret atrage cu un procent de 48%. Satisfacþia
propriu-zisã faþã de indicatorii afiºaþi mai sus (care mãsurau numai
aºteptãrile studenþilor, nu ºi satisfacþia concretã oferitã de universitate,
pe domeniile discutate) este de asemenea la cote îmbucurãtoare în
rândul studenþilor haretiºti: 77,3% pentru calitatea învãþãrii, faþã de
75% la nivel naþional ºi 72% la nivel european, aproximativ 73% pentru
structura ºi conþinutul cursurilor (la egalitate cu media naþionalã ºi
europenã). Se menþine aceeaºi distanþã, destul de mare, în ceea ce
priveºte reputaþia academicã (aproximativ 20 de procente în minus
faþã de media naþionalã ºi europeanã), în schimb, depãºim mediile
naþionalã ºi europeanã la orientare internaþionalã, ceea ce este cumva
surprinzãtor având în vedere profilul sau aºteptãrile faþã de Universitatea
Spiru Haret, aºa cum au reieºit din topicul anterior. Desigur, rezultatele
sunt afectate de numãrul mic de rãspunsuri acumulate la nivelul
universitãþii noastre. Serviciul administrativ al universitãþii este apreciat
(36,4%) peste media naþionalã de 33%, dar sub cea europeanã de 47%.
La capitolul cooperare cu angajatorii, Universitatea Spiru Haret mai
are de lucru în a-ºi convinge studenþii cã face ceea ce ar trebui sã facã:
satisfacþia faþã de acest indicator, de 23%, este clar sub media naþionalã
(40%) ºi europeanã (54%). Este, probabil, cel mai important element
ce meritã revizuit în ceea ce priveºte strategia universitãþii faþã de cariera
viitoare a absolvenþilor sãi. Indicatorul acesta este cu atât mai important
de revizuit cu cât la capitolul asistenþã în planificarea carierei,
universitatea noastrã oferã o satisfacþie vizibil îmbunãtãþitã: 41%, peste
media naþionalã de 32%, ºi foarte aproape de cea europeanã, care este
de 42,6%. În schimb, la reputaþia printre angajatori, suntem, cu cele
45,5% procente, sub media naþionalã (60,6%) ºi europeanã (64,2%).
Universitatea Spiru Haret are, încã, o problemã de imagine în exterior:
deºi studenþii sunt mulþumiþi de felul în care sunt consiliaþi în carierã,
angajatorii încã sunt reticenþi faþã de absolvenþii noºtri, probabil într-o
proporþie mai mare decât s-ar cere conform cu datele obiective, deci
cu calitãþile intrinseci ale acestora din urmã. Tot legat de raportul dintre
pregãtirea în timpul studiilor ºi piaþa muncii, avem ºi opinia legatã de
abilitãþile pe care cursurile le oferã pentru cariera absolvenþilor. Aici
studenþii noºtri sunt foarte mulþumiþi: 74% considerã cã universitatea
îi pregãteºte corespunzãtor pentru piaþa muncii, la nivel naþional
procentul fiind de numai 56%, iar la nivel european de 60,9%.
În ceea ce priveºte capitolul Carierã, prima întrebare se referã la
îngrijorarea studenþilor faþã de viitorul lor profesional. 52% dintre
studenþii de la Universitatea Spiru Haret sunt îngrijoraþi faþã de viitoarea
lor carierã. Dar procentul nu este mare, cãci, la nivelul României, el
este de 68,2%, iar la nivel european de 53%. Acesta este un element
îmbucurãtor, mai ales având în vedere actuala contracþie economicã la
nivel european ºi mondial. Una dintre întrebãri viza mobilitatea
internaþionalã a absolvenþilor. Aceºtia erau întrebaþi dacã, dupã
terminarea studiilor, îºi vor pãrãsi þara pentru a cãuta un loc de muncã
în strãinãtate. Media europeanã este de 31,6%, media la nivelul
României este de 33,3% (aºadar, absolvenþii români doresc sã plece
sau sunt conºtienþi cã nu au oportunitãþi suficiente de lucru la nivel
naþional), în timp ce la Universitatea Spiru Haret procentul este de
22,2%. Este un procent normal ºi îmbucurãtor, din punctul nostru de
vedere: o mobilitate a forþei de muncã în actualul context european ºi
global nu este indezirabilã, dar exagerarea mobilitãþii poate conduce
la dezechilibre grave pe piaþa forþei de muncã locale, cu consecinþe
neplãcute asupra calitãþii celor care presteazã diferitele profesii.
Trebuie sã mai menþionãm cã media de vârstã a celor care au
rãspuns din partea universitãþii noastre a fost de 29,2 ani, faþã de
23,1 ani la nivel naþional ºi 22,9 la nivel european. Unele dintre
diferenþele de percepþie sau de proiecþie în ceea ce priveºte viitoarea
carierã se vor fi datorat, desigur, acestor diferenþe de vârstã.
Barometrul trendence, despre care discutãm acum, nu este, din pãcate,
la fel de relevant ca cel din 2010. El rãmâne însã în limitele tendinþelor
celui anterior, având o funcþie beneficã, de feed-back al activitãþii la
nivelul întregii universitãþi.
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Festivitãþi de finalizare a activitãþii de instruire
în cadrul proiectului

70% dintre specialiºtii
confirmã:

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei

Universitatea Spiru Haret a organizat în perioada
22-28 cotombrie festivitãþile de finalizare a activitãþii
de instruire pentru primul an de implementare a
proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru
femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, al cãrui
obiectiv general îl reprezintã formarea competenþelor
manageriale ºi antreprenoriale pentru femei, în vederea
dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Scopul festivitãþilor a fost premierea ºi prezentarea
celor mai reuºite planuri de afaceri precum ºi acordarea
diplomelor de participare pentru toate persoanele din
grupul þintã. Cele mai bune planuri de afaceri au fost
premiate cu suma de 500 lei. Cu aceastã ocazie, a fost
realizat ºi un prim bilanþ al indicatorilor propuºi în
cadrul proiectului: acesta este încurajator ºi
demonstreazã, totodatã, interesul ºi gradul de implicare
a persoanelor din grupul þintã în cazul unor proiecte
finanþate din fonduri europene. În acest sens, peste
15 persoane au iniþiat o afacere ºi peste 20 au fãcut un
pas în carierã. Persoanele care ºi-au deschis o afacere

au avut înainte de începerea proiectului fie statut de
persoane inactive fie de angajate. Din rândul
persoanelor care au fãcut un pas în carierã peste 50%
au avut înainte statutul de persoane în cãutarea unui
loc de muncã. Cealaltã jumãtate erau deja angajate ºi
au obþinut posturi mai bune ºi mai bine plãtite, dar ºi
un statut socio-profesional mai ridicat. De precizat cã
realizarea acestor indicatori este parþialã ºi ei au fost
realizaþi pe parcursul activitãþilor de instruire. Având
în vedere cã pe piaþa muncii, de regulã, angajatorii
solicitã dovezi cu privire la calificarea personalului,
înmânarea diplomelor de participare permite ca gradul
de realizare a indicatorilor sã fie mult mai mare.
Tot în perioada amintitã s-au organizat, la nivelul
celor trei regiuni (Sud Vest Oltenia, Centru ºi Bucureºti
Ilfov), ºi întâlnirile cu manageri/întreprinzãtori - femei
care conduc afaceri de succes. Scopul întâlnirilor a fost
transferul de bune practici ºi de modele de succes, fiind
o etapã semnificativã în realizarea obiectivului general
al proiectului.
Manager de comunicare ºi relaþii publice

Dragoº ILIE

Dacã îþi place România curatã, atunci implicã-te ºi tu!
În cadrul campaniei, KFC România
va premia articolele din presã ºi
bloguri care abordeazã teme legate
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de colectarea selectivã ºi protecþia
mediului înconjurãtor.
KFC România invitã jurnaliºtii ºi
bloggerii din toata þara sã contribuie
la informarea cetãþenilor cu privire
la importanþa pe care o are acþiunea
de colectare selectivã pentru
protejarea mediului înconjurãtor.
Cele mai bune articole care
încurajeazã adoptarea unui
comportament responsabil faþã de
mediu vor fi premiate la începutul
lunii decembrie.
Pentru a putea fi premiate, articolele
trebuie menþionate de cãtre autorii
lor sau de cãtre unul dintre fanii
KFC România pe peretele https://
www.facebook.com/KFC.Romania.

Puncte de vedere
(Urmare din pag.1)
Pentru înþelegerea sensului ºi
semnificaþiei sãrãciei este necesarã
investigarea situaþiei în care unii oameni
sau membri ai unei comunitãþi sociale nu
pot atinge nivelul de trai care sã le asigure
ºi sã le garanteze securitatea socialã,
precum ºi drepturile cetãþeneºti ºi politice.
 Sãrãcia defineºte, concomitent
sãrãcie fizicã - mãsuratã prin nevoile
fiziologice ale omului, precum ºi sãrãcie
socialã - relevatã de lipsa posibilitãþilor
de satisfacere a nevoilor sociale. În acelaºi
timp, sãrãcia exprimã un nivel de trai
neadecvat, precar, cu consecinþe perverse
asupra celor mai relevante componente ale
vieþii sociale, respectiv: acces limitat la
educaþie ºi la viaþa social-politicã;
alimentaþie insuficientã sau de calitate
proastã; condiþii improprii sau chiar lipsa
condiþiilor de locuit; nivel redus de
venituri, consum ºi ocupare a forþei de
muncã; participare limitatã la luarea
deciziilor politico-sociale; stare proastã
a sãnãtãþii ºi lipsa accesului la servicii de
sãnãtate; subdezvoltare culturalã,
intelectualã. Aceste elemente definitorii
relevã faptul cã, în esenþã, sãrãcia
constituie expresia unui dezechilibru sociopolitic generat de starea economicã ºi
culturalã, educaþionalã ºi moralã subumanã, pe fondul lipsei resurselor materiale
necesare unor oameni sau comunitãþi pentru
a-ºi asigura un mod de viaþã acceptabil.
Majoritatea definiþiilor date sãrãciei au

Apoi, interacþiunea, pe care cei
peste 90000 de fani o vor avea cu
link-urile articolelor, va oferi topul
celor care i-au ajutat cel mai bine
sã înþeleagã importanþa procesului
de colectare selectivã.
În cadrul campaniei Îmi place
România curatã, KFC România,
primul lanþ de restaurante din
categoria celor cu servire rapidã care
oferã clienþilor posibilitatea
colectãrii selective, va desfãºura pe
întreaga perioadã a acestui an, cât
ºi pe parcursul anului 2012, acþiuni
de informare ºi de conºtientizare
asupra importanþei pe care o are
procesul de colectare selectivã a
deºeurilor menajere.

ÎNVÃÞÃMÂNTUL
POATE FI
ÎMBUNÃTÃÞIT
PRIN E-LEARNING
Noile metode de predare ºi învãþare
ajutã elevii, studenþii sã-ºi dezvolte
abilitãþile necesare societãþii
informaþionale.
Utilizarea soluþiilor informatizate
pentru educaþie este beneficã ºi
genereazã efecte pozitive asupra
întregii societãþi - afirmã specialiºtii
în educaþie. Soluþiile de e-Learning
acoperã nevoile întregului sistem
educaþional, oferind instrumente utile
pentru toate nivelurile - de la factorii
de decizie din ministere, pânã la elevi,
profesori, pãrinþi ºi chiar publicul larg.
Metodele de învãþare bazate pe
e-Learning reuºesc sã adapteze
procesul educaþional la nevoile reale
ale elevilor/studenþilor ºi oferã acces
la informaþii relevante ºi actualizate.
Aceste concluzii se bazeazã pe
rezultatele unui studiu realizat în cadrul
evenimentului eduVision 2020, la care
au participat: miniºtri ai educaþiei,
consilieri ministeriali, inspectori
ºi directori ºcolari, academicieni
ºi profesori din 25 de þãri.
Sondajul, aplicat în cadrul
conferinþei, a urmãrit obþinerea
informaþiilor cheie despre
modalitatea în care soluþiile
e-Learning pot îmbunãtãþi procesul
educaþional ºi problemele curente
întâmpinate în implementarea de
soluþii informatice în educaþie.
În acest sens, 70% dintre cei
chestionaþi au fost de pãrere cã
e-Learning poate îmbunãtãþi procesul
de învãþare ºi faciliteazã învãþarea
activã, iar 50% spun cã reprezintã
un instrument eficient, flexibil ºi
indispensabil.
Cele mai importante beneficii aduse de
instruirea prin e-Learning sunt
considerate de specialiºti a fi:
dezvoltarea abilitãþilor de lucru
individuale ºi de echipã, dezvoltarea
abilitãþilor de analizã ºi sintezã a
informaþiilor ºi a capacitãþii de punere
în practicã a informaþiilor teoretice
învãþate în ºcoalã. Aceste abilitãþi sunt
considerate a fi dobândite datoritã
conþinutului cursurilor - 91%, pregãtirii
informale - 92%, instruirii indirecte 70% ºi instruirii colaborative - 84%.
Pe scurt, specialiºtii considerã cã
e-Learning rãspunde pe deplin
cerinþelor pieþei muncii ºi a societãþii
moderne ºi ajutã la crearea mai multor
oportunitãþi economice ºi sociale,
la nivel local ºi global.
Specialiºtii în educaþie participanþi la
studiu considerã cã în ultimii ani au
avut loc multe schimbãri la nivelul
sistemului educaþional din þara pe care
o reprezintã, majoritatea în bine. La
nivel global, e-Learning joacã un rol
din ce în ce mai important în educaþie ºi
efectele introducerii noilor tehnologii în
ºcoli aduc efecte majore, ajutând la
dezvoltarea întregii societãþi.

FLORIN DIAC  Omagiu

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu împreunã cu Editura
Oscar Print, beneficiind de
sprijinul Societãþii de ªtiinþe
Matematice din România ºi
Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti, au organizat recent,
24 octombrie, un eveniment dedicat
celui care a fost profesorul Florin
Diac. La acest eveniment s-a lansat
ultima carte a regretatului profesor
de matematicã, ªcoala matematicã
româneascã de-a lungul timpului,
având coautori pe Mircea Trifu ºi
Costel Chitiº. În deschidere,
Carmen Pesantez, directorul general
al BPN I.C. Petrescu, a prezentat
invitaþilor pe cei care au fãcut
posibilã apariþia acestei cãrþi,
respectiv autorii Mircea Trifu ºi
Costel Chitiº, Angelica Moldovan,
directoarea editurii Oscar Print, ºi
pe soþia profesorului, Margareta
Labiº. Lucrarea are peste 500 pagini
ºi este structuratã pe zece capitole,
cuprinzând o varietate de informaþii
utile, cu caracter documentar, legate
de istoria învãþãmântului matematic
românesc. Un element de noutate îl
constituie capitolul al VII-lea unde
sunt prezentaþi profesori de
matematicã care au susþinut
progresul continuu al ºcolii
matematice ºi meritau cu prisosinþã
sã rãmânã în memoria colectivã a
ºcolii. Margareta Labiº împreunã cu
colegii ºi prietenii lui au adus un
omagiu celui care a fost profesorul
Florin Diac (1931-2011), vorbind
despre personalitatea acestuia,
activitatea sa la catedrã, dar ºi cea
din cadrul Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti. Printre
vorbitori s-au numãrat Mircea Trifu
ºi Costel Chitiº, coautori la cartea
lansatã, prof. univ. dr. Radu
Gologan, preºedintele Societãþii de
ªtiinþe Matematice din România,
care i-a înmânat doamnei Margareta
Labiº Diploma de excelenþã pe anul
2011 pentru întreaga activitate
desfãºuratã în cadrul Societãþii de

ªtiinþe Matematice din România în
vederea creºterii prestigiului
învãþãmântului
matematic
românesc, Doru ªtefãnescu,
vicepreºedinte al Societãþii de
ªtiinþe Matematice din România.
Despre preocupãrile sale de
suflet din sfera literaturii:
Însemnãrile memorialistice din
volumul Pãmânt înstrãinat
(Ed. Oscar Print, 2006) ºi
versurile sale din tinereþe,
publicate în placheta Rãbufniri
(Ed. Regis, 2007), a vorbit poetul
ºi omul de culturã, dr. George
Anca, profesor ºi la Universitatea
Spiru Haret, iar Carmen Pesantez
a citit una dintre poezii.
Cãrþile scrise de profesorul
Florin Diac ca ºi întreaga lui viaþã
scot în luminã un om integru,
profund serios în muncã, prezent
acolo unde îl chema datoria, gata
sã dea oricând un ajutor
dezinteresat celor aflaþi în
dificultate. În diferite ocazii îºi
exprima opiniile direct, fãrã
ostentaþie, pe un ton simplu, firesc,
dar hotãrât. În gândirea lui se
regãseau ordinea, claritatea ºi
echilibrul. Era capabil sã gãseascã
soluþii optime fãrã a încãlca
disciplina moralã ºi legalitatea. Cei
care i-au stat în preajmã au
apreciat modestia, intransigenþa
moralã, spiritul dreptãþii, politeþea
bunului simþ, bunãtatea ºi omenia.
A slujit cu cinste învãþãmântul
preuniversitar românesc peste o
jumãtate de veac, a spus, în
încheiere, soþia profesorului.
La acest eveniment au fost
prezenþi profesori de matematicã,
inspectori ºcolari, cercetãtori,
artiºti, elevi ºi studenþi. Ca
întotdeauna, sala Istrate Micescu
a BPN a fost neîncãpãtoare.
Mulþumim Televiziunii România
de Mâin,e care a filmat evenimentul,
ºi domnului ambasador Neagu
Udroiu, la sugestia cãruia a fost
filmat evenimentul.

Maria Andreia FANEA

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu

DEFINIREA SÃRÃCIEI
în vedere formele de manifestare ºi
consecinþele acesteia. Din aceastã
perspectivã, sãrãcia este definitã: situaþie
caracterizatã prin lipsa (insuficienþa)
mijloacelor materiale necesare vieþii; stare
în care individului îi lipsesc resursele
necesare pentru supravieþuire.
 Conceptual, sãrãcia semnificã, în
acelaºi timp, privaþiune ºi inechitate,
relevate în raport de lipsa sau distribuþia
inechitabilã a resurselor, oportunitãþilor ºi
posibilitãþilor care creeazã dezavantaje pentru
cei mai mulþi oameni. Îndeosebi lipsa sau
absenþa resurselor necesare supravieþuirii
unui individ sau grup social este analizatã,
de regulã, prin comparaþie cu resursele
similare ale altor membri ai societãþii. Din
aceastã perspectivã, sãrãcia oferã
imaginea unor indivizi sau membri ai unei
comunitãþi sociale care nu sunt capabili sã
atingã standardele de trai oferite de societate
majoritãþii membrilor acesteia.
Indicatorii vizibili al sãrãciei sunt, de
regulã, insecuritatea alimentarã ºi inechitatea
socialã, generatoare de lipsa drepturilor
cetãþeneºti ºi politice. Acest cumul de lipsuri
ºi de privaþiuni genereazã ºi întreþine starea
de sãrãcie, care necesitã o abordare
multidisciplinarã, avându-se în vedere
aspectele esenþiale legate de habitat, locuinþã,
nivel de trai, comportament determinat,
culturã, educaþie, instruire etc. În consecinþã,
sãrãcia - ca proces socio-politic pervers
care exprimã starea precarã a unor indivizi,
grupuri sau clase sociale, comunitãþi sau
organizaþii -, constituie indicatorul de definire
a stãrii de fapt a unei naþiuni.

Abordãri teoretice ale sãrãciei

Cunoaºterea cauzelor, formelor de
manifestare, precum ºi efectelor generate de
sãrãcie într-un anumit context socio-politic
intereseazã deopotrivã atât doctrinarii
(ideologi/ politicieni), cât ºi oamenii cu
competenþe profesionale ºi socializante
(strategi), dar mai ales organizaþiile cu
funcþii gestionare explicite. Abordarea
teoreticã a sãrãciei trebuie sã porneascã,
de regulã, de la cunoaºterea parametrilor
nivelului de trai (caracteristici ale locuinþei,
cheltuieli ºi consum de resurse existenþiale,
dotare cu bunuri de folosinþã îndelungatã,
starea sãnãtãþii, venituri realizate etc.),
precum ºi a distribuþiei gospodãriilor ºi
familiilor dupã caracteristicile acesteia.

Abordãri doctrinare

În explicarea fenomenului sãrãcie se
implicã, de regulã, doctrinari/ideologi care
produc interpretãri subordonate unui anumit
interes ºi genereazã percepþii diferite referitor
la cauzele (sursele), formele de manifestare
ºi consecinþele sãrãciei. Explicaþiile
ideologice cele mai des uzitate au fundament
doctrinar conservator, neoliberal, socialdemocrat sau socialist (marxist).
 doctrina conservatoare (conservatoristã) abordeazã cazual/selectiv sãrãcia,
opereazã cu un model minimal al aºanumitelor « politici sociale » ºi apreciazã
cã sãrãcia constituie o problemã socialã;
adepþii sãi considerã cã sãracii sunt
rezultatul economiei de piaþã ºi susþin:
aplicarea unor « politici sociale » puþin

costisitoare pentru cheltuielile publice;
necesitatea intervenþiei statului pentru
ameliorarea efectelor negative generate de
economia predominant de piaþã.
 doctrina neoliberalã considerã cã
individul este vinovat de starea materialã în
care se aflã, iar intervenþia statului în
economie agraveazã starea de sãrãcie,
întrucât încurajeazã dependenþa, submineazã
auto-ajutorarea ºi auto-suficienþa; adepþii
acesteia: militeazã pentru reducerea
suportului statului în afacerile sociale,
eliminarea dependenþei ºi încurajarea autosuficienþei; susþin necesitatea menþinerii unui
nivel minim al intervenþiei statului în
economie, în scopul evitãrii interferenþei cu
cerinþele pieþei libere.
 doctrina social-democratã afirmã cã
sistemul social este de vinã pentru starea
oamenilor ajunºi în stare de sãrãcie, militând
pentru intervenþia statului în (re)distribuirea
bunãstãrii; adepþii sãi considerã cã:
politicile sociale trebuie sã fie strâns
corelate cu mãsurile de politicã economicã;
statul trebuie sã intervinã sau sã interfereze
cu economia de piaþã, pentru a preveni
problemele sociale grave; sunt necesare
intervenþii ale statului pe piaþa muncii
pentru reducerea ºomajului.
 doctrina socialistã (marxistã) considerã
cã principala cauzã a apariþiei sãrãciei este
exploatarea omului de cãtre om; adepþii
acesteia: apreciazã cã sãrãcia rezidã în
caracterul antagonist al producþiei
capitaliste, care genereazã acumularea
bogãþiei la un pol, concomitent cu
acumularea brutalizãrii, degenerãrii morale,

ignoranþei, mizeriei, sclaviei la celãlalt pol;
considerã cã acumularea sãrãciei în rândul
maselor (sãrãcia crescândã în sânul
maselor) se realizeazã în paralel cu
acumularea capitalului; proclamã obligaþia
statului de a ameliora sãrãcia, focalizând
efortul spre cei sãraci; susþin înlocuirea
economiei capitaliste (bazatã pe
proprietatea) cu o economie socialistã
(bazatã pe proprietatea comunã).
Deci, doctrinar, sãrãcia este
perceputã ca fenomen social
unidimensional, marcat de insuficienþa sau
lipsa resurselor materiale (financiare), în
principal a veniturilor necesare oamenilor
pentru a achiziþiona ºi dispune de bunurile
ºi serviciile indispensabile asigurãrii unui
nivel de trai (de bunãstare) minim
acceptabil. Fiecare doctrinã ideologicã
explicã într-un mod specific incapacitatea
sau imposibilitatea unor oameni de a
accede la bunurile ºi serviciile necesare,
de a poseda ºi a dispune de aceste bunuri.
Demersul doctrinar privind definirea
sãrãciei este influenþat de modalitãþile
neechivalente în care statele cu regimuri
politice diferite trateazã problema sãrãciei,
ca problemã de stat. Pe acest fundament,
sãrãcia este abordatã în practica politicostatalã din perspectiva bunãstãrii, ca stare
de lipsã a bunãstãrii sau privare de
atributele bunãstãrii; se mãsoarã, în
principal, pe baza unui singur indicator,
considerat relevant pentru exprimarea
bunãstãrii unei persoane (familii): venitul
disponibil sau cheltuielile de consum.
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Concertul cvartetului
Consonantze
în cadrul programului
Lunaria

Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr.
Gabriela Munteanu
ºi Modelele de educaþie
muzicalã
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Simþind nevoia studiului aprofundat al muzicii,
Gabriela Nica (Munteanu) urmeazã cursurile
Conservatorului de Muzicã Ciprian Porumbescu din
Bucureºti. Va fi absolventã a douã secþii: Profesori de
muzicã ºi Dirijat coral, cu profesori excepþionali: Victor
Giuleanu, Zeno Vancea, Florin Eftimescu, Carmen PetraPasacopol, Aurel Stroe, Adriana Sachelarie ºi Ovidiu
Varga, Octavian Lazãr Cosma, Emilia Comiºel, Iosif
Czire, Irina Lazãr, Ion Vicol ºi Constantin Romaºcanu,
George Bãlan, Ion ªerfezi, Alexandru Trifu, D.D. Botez,
Grigore Iosub ºi Ionel Ghiga. Urmeazã studiile doctorale
la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti,
definitivând teza de doctorat cu titlul: Modele de
educaþie muzicalã, având drept coordonator ºi
conducãtor ºtiinþific pe prof.univ.dr. Victor Giuleanu.
Cariera didacticã a început-o ca profesor de muzicã titular
la Liceul Gh. ªincai din Bucureºti, unde a predat Istoria
muzicii ºi Folclor, conform programei de atunci. Conduce
un cor mixt de elevi, înfiinþeazã un cerc de istoria muzicii
româneºti ºi un grup folcloric de aplicaþie, dar ºi un grup
instrumental de muzicã uºoarã, Romanticii. Este - în toatã
perioada de dupã absolvire - un membru activ al
Laboratorului de cercetãri pedagogice din Conservatorul
bucureºtean (Ciprian Porumbescu), laborator condus de
prof. univ. dr. A. Trifu, ºi a Societãþii profesorilor de
muzicã ºi desen - Filiala Bucureºti, a cãrei vicepreºedintã
a fost în perioada 1980-1988.
În anul 2000 vine la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Muzicã din Bucureºti, deoarece aceasta
avea mulþi studenþi din mediul rural ºi urban care
solicitau sã urmeze sau sã se perfecþioneze în cariera
didacticã, vãduvitã pe atunci de specialiºti. Se înscrie la
concursul de ocuparea funcþiei didactice de profesor
universitar, titlu pe care îl obþine în anul 2001. În perioada
2001- 2010 a deþinut funcþia de ºef de catedrã a Facultãþii
de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret. Disciplinele pe
care le predã în urma concursului sunt: Teoria muziciisolfegiu-dicteu muzical ºi, în continuare, Didactica
specialitãþii. Coordoneazã practica pedagogicã a
studenþilor. Creeazã o reþea prestigioasã de ºcoli de
aplicaþie. În cadrul cursului de Master în Arta Muzicalã
a Universitãþii Spiru Haret susþine cursurile: Protocultura
muzicalã ºi problemele actuale ale educaþiei muzicale
europene ºi Strategii didactice ºi trasee ludice în
educaþia muzicalã. Conduce anual lucrãri de disertaþie
ale masteranzilor ºi Cercul de studii ºi creaþie în educaþia
muzicalã, coordonând lucrãri individuale sau colective
pentru sesiunea ºtiinþificã anualã a studenþilor. Dupã
pensionare, începând cu anul 2011, devine cadru didactic
asociat ( ianuarie-iunie) al Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Arte.
A publicat numeroase lucrãri de specialitate, printre
care:  Îndrumar metodic pentru practica pedagogicã.
Fundaþiei România de Mâine 1997  Exerciþii muzicale
de tip ludic pentru studenþi- Fundaþiei România de Mâine
2003  Didactica educaþiei muzicale, Editura Fundaþiei
România de Mâine, ediþia I-2005, ediþia II- 2007  Modele
de educaþie muzicalã Editura Fundaþiei România de Mâine

2008  Sisteme de educaþie muzicalã Editura Fundaþiei
România de Mâine ediþia I-2008, ediþia II-2009  Modalul
în teoria muzicii - curs pentru anul II, Editura Fundaþiei
România de Mâine 2009( în colab. I.Olteþeanu). Ca articole
de cercetare ºtiinþificã reþinem:  Problemele limbii
adamice ºi modelele actuale de educaþie muzicalã
 Procedeul rotacizãrii - posibil model ludic de creaþie
muzicalã  Tipuri de jocuri în creaþie coralã a
compozitorului Petru Stoianov -Terapia prin jocuri
muzicale  Educaþia muzicalã instrumentalã în manualele
de educaþie muzicalã clasele III-XI  Filtrul recursiv ca
indicator al calitãþii unui curs universitar  Chopin în
manuale de muzicã de educaþie muzicalã  Asupra unei
propuneri fãcute de Constantin Brãiloiu la Congresul de
Educaþie Muzicalã Praga 1936  Evaluarea asistatã de
calculator în învãþãmântul muzical  Patru metode de
receptarea a muzicii în ºcoli: Montesori. Martenot,
Kabalevski, Suzuiki  5 jocuri/exerciþii pentru cor de
Myriam Marbe  Schumann-izarea audiþiei muzicale în
manualele de educaþie muzicalã  Educaþie ritmicã prin
metoda Dalcroze pentru toate ciclurile curriculare etc.
Profesor universitar doctor Gabriela Munteanu participã
la congrese, conferinþe internaþionale ºi naþionale, precum:
Louvain- Belgia 1994, Cambridge - Anglia 1995, Chiºinãu
- Republica Moldova 1992, 2010, 2011, Cluj-Napoca
2009, 2010, 2011, Timiºoara, 2009, 2010, 2011, Bucureºti
- anual. Pentru valoarea implicaþiei domniei sale în
interesul învãþãmântului, profesor universitar doctor
Gabriela Munteanu a fost numitã membru în Comisia
Naþionalã de Muzicã din 1998, membru ARACIS cu
activitate în 2008, preºedinte în juriul Festivalului - concurs
internaþional de interpretare pian, Micul virtuoz pentru
Cluburile de copii, Bucureºti România 2008, 2009,
2010,2011, membru în comisii de doctorat, membrã în
comisii pentru concursuri de promovare pe posturi în
învãþãmântul muzical superior Iaºi, Târgoviºte, Bucureºti
- Universitatea Spiru Haret, referent pentru manuale de
educaþie muzicalã, membru în comisiile de organizare a
sesiunilor ºtiinþifice ºi în colective redacþionale. Citãrile
în bibliografiile lucrãrilor de specialitate, didactice ºi
muzicale din centrele universitare Bucureºti, Iaºi, Cluj,
Timiºoara, Târgoviºte, Braºov, în care apare numele
doamnei profesor universitar doctor Gabriela Munteanu
sunt numeroase. Ca recunoaºtere a tot ceea ce a întreprins
pentru muzica româneascã ºi pentru procesul pedagogic
al acestei arte, profesor universitar doctor Gabriela
Munteanu a primit numeroase premii ºi diplome.
Urmând drumul tainic al muzicii de-a lungul întregii
sale cariere, profesor universitar doctor Gabriela Munteanu
a predat ºtafeta pedagogiei muzicale sutelor de studenþi
pe care i-a îndrumat. Pornind pe mai departe cu aceastã
bogãþie sufleteascã a dãruirii, poartã acum pe frunte
coroana de luminã a realizãrilor sale. Laudatio! Vivat!

Dupã succesul primei serate a proiectului
de educaþie muzicalã - Lunaria, Radio
România Cultural ºi Biblioteca Centralã
Universitarã Carol I invitã publicul meloman,
din nou, în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare - bijuterie arhitectonicã, simbol
cultural, istoric ºi estetic românesc.
Luni, 7 noiembrie 2011, de la ora 19,
Cvartetul Consonantze, alcãtuit din
muzicieni ai Orchestrei Naþionale Radio:
Claudia Munteanu, Monica Kurutz, Simona
Voicu ºi Marina Amarinei Oþeleanu, va oferi
un regal sonor interpretând opusuri semnate
de Joseph Haydn ºi Ludwig van Beethoven.
Proiectul de educaþie muzicalã  Lunaria
va mijloci 14 întâlniri între marea muzicã
ºi iubitorii artei sunetelor bilunar, lunea, în
perioada octombrie 2011  mai 2012.

Redescoperã România!
Biodiversitate în România ºi Balcani

Peste 200 de planºe cu fotografii ale pasãrilor ºi animalelor
din Delta Dunãrii ºi partea româneascã a Balcanilor, realizate
de Doru Panaitescu, vor fi expuse în cadrul expoziþiei intitulatã
Biodiversitate în România ºi Balcani. Expoziþia este gãzduitã
de noul sediu F64, deschis recent, în Bucureºti, Bulevardul
Unirii 45. Expoziþia a fost vernisatã marþi, 25 octombrie, ºi
va sta la dispoziþia vizitatorilor pânã în luna decembrie.
Proiectul face parte din campania Redescoperã România.
Fotografiile îndeamnã la sensibilizarea opiniei publice
asupra biodiversitãþii din Delta Dunãrii ºi a spaþiului
românesc al Balcanilor, a cunoaºterii ºi protejãrii speciilor
de pãsãri ºi animale din aceste zone.
Doru Panaitescu este un binecunoscut membru în
comunitãþile de profil: fotografie, alpinism, speologie,
scufundãri, birdwatching. Doru Panaitescu scrie articole
pentru presa de afaceri în care promoveazã peisaje ºi
frumuseþi ale naturii în special din România. Peisajele
spectaculoase din Delta Dunãrii, munþii Apuseni, munþii
Retezat sau munþii Macinului sunt mai aproape de noi prin
fotografiile realizate de Doru Panaitescu.

Kinodiseea aduce filme în premierã naþionalã

Cea de-a treia ediþie a Festivalului
Internaþional de Film pentru Copii,
Kinodiseea, care se desfãºoarã în
perioada 1-6 noiembrie, va aduce în
atenþia publicului, în premierã
naþionalã, o serie de producþii
cinematografice internaþionale distinse
la festivaluri precum Berlinale,
Cannes, Miami, Sundance sau Sidney.
Kinodiseea propune în acest an
12 filme de lung metraj, care vor rula
la Cinema Eforie, Noul Cinematograf
al Regizorului Român ºi, începând cu
aceastã ediþie, la Grand Cinema
Digiplex din Bãneasa Shopping City.
Pe lângã peliculele care vor fi
prezentate în competiþie, publicul tânãr
va avea ocazia sã urmãreascã ºi filme
precum Broscuþa - incredibila cãlãtorie,

Crocodilii se întorc, Viaþã de pisicã,
Copacul magic ori Bunicul sparge
bãnci. Printre surprizele pe care le
aduce ediþia a treia a festivalului se
numãrã secþiunea de 12 scurtmetraje
ºi retrospectiva dedicatã celor mai
bune filme poloneze din toate
timpurile, ºase lungmetraje premiate
ºi apreciate internaþional, inclusiv la
Premiile Emmy, acompaniate de
scurtmetraje. Publicul va avea ºansa
sã îi urmãreascã pe marele ecran pe
eroii copilãriei, Lolek ºi Bolek. Cei
mici vor avea ocazia sã participe la
workshopuri de actorie, montaj,
costume handmade, susþinute de
profesioniºti din aceste domenii ºi un
workshop original realizat de ªcoala
de limbi strãine Lexis.

UN ACCENT UITAT (II)
(Urmare din pag.1)
Ne putem referi la Venere ºi
Madonã, tot din 1870, v. 35: O
fecioar a cãrei suflet era sânt ca
rugãciunea. Sã se compare: scrisa
voastrã era sântã  a cãrui suflet era
sânt ca rugãciunea: prima oarã se
accentueazã puternic sub ritm era,
accent etic  a doua oarã se
accentueazã sânt, calitatea sufletului
interesând  ºi, deci, imperfectul nu
mai este accentuat grafic. O eventualã
convertire în sistemul grafic actual
trebuie sã sublinieze cu alt corp de
litere întregul cuvânt (Eminescu însuºi
vorbeºte, în cazul accentului etic, de
sublinierea cuvântului care-l implicã).
Dar gãsim chiar în Epigonii un
imperfect neaccentuat, în v. 90:
Ochiul vostru vedea n lume de
icoane un palat. Aici, ca ºi în
Rugãciunea unui dac, ca ºi în Venere
ºi Madonã, imperfectul nu e sub ritm,
de aceea nu se accentueazã grafic.
Iar observaþia care se impune este
cã acest voi din Epigonii este de
faþã, prezent. Nu se referã doar la
înaintaºii în viaþã (Alecsandri,
Helliade)  ci este o concluzie
generalã: toþi înaintaºii sunt numiþi,
arãtaþi în prezent, cu acest imperfect
gramatical care aratã dumirirea. Care
este, atunci, impedimentul ca în
pasajul de la care am plecat sã vedem
douã prezente, cum e în Convorbiri
literare, în locul celor douã
imperfecte bãnuite de cãtre ediþii?
Voi urmaþi acum, în prezent,
cugetãrile regine  ºi voi mergeþi
acum, în prezent, pe urmele lor. Se
evocã zborul pe aripi sânte printre
stelele senine: cu atât mai mult: este
vorba de sufletul nemuritor, intrat în
cosmosul înþelepciunii, în zbor

continuu prin lumea ideilor, a
cugetãrilor. Aceste inimi mari fac
douã lucruri în acelaºi timp: urmeazã
preceptele zeiþei înþelepciunii  ºi
merg pe urmele acestor precepte,
adicã le cautã cu rãpejune ºi le
urmãresc, le pun în practicã sã zicem.
Arta poeticã a înaintaºilor este mai
limpede explicatã pe cazul Costache
Negruzzi: ...ºterge colbul de pe
cronice bãtrâne (...)Moaie pana în
coloarea unor vremi de mult trecute
/ Zugrãveºte din nou iarãºi pânzele
posomorâte / Ce-arãtau faptele
crude... Repetarea este, aici,
importantã. În poemul anterior,
Venere ºi Madonã(C.L. 15 aprilie
1870) Rafael prelua de pe statuile
vechi din Roma chipul zeiþei Venus
 ºi îl transforma, cu meºteºugul artei
sale, în Madona, adãuga, adicã,
diadema de stele, raiul creºtin etc. 
la un chip pãgân. Tot astfel, poetul
face dintr-o femeie pierdutã  o
sfântã. Dându-ºi seama cã a comis
o impietate, readuce sfânta creatã
prin artã  la condiþia bacantei. Mai
mult: înþelege cã poate sã schimbe
din nou situaþia. Un asemenea creator
este un epigon, un apostat care
schimbã binele în rãu ºi rãul în bine
când vrea, care se poate schimba pe
sine însuºi etc. Arta (pictura, poezia)
poate aceste lucruri  iar autorul are
o responsabilitate imensã. Spre
deosebire de Venere ºi Madonã, în
Epigonii Costache Negruzzi
coboarã în timp  dar nu schimbã
nimic: zugrãveºte din nou iarãºi
pânzele posomorâte. Este un
aparent pleonasm; de fapt, iarãºi
trebuie înþeles iarãºi pânzele
posomorâte, tot aceleaºi pânze, iar
aºa. Înaintaºii nu schimbã, doar învie
trecutul aºa cum a fost, ei procedeazã

prin eponimie: fac de douã ori în
aparenþã acelaºi lucru, merg prin
timpul scurs ºi-l aduc, identic cu sine,
în prezent, reînvie ceea ce pare mort,
dar nu-i schimbã esenþa. Ei, cu toþii,
cautã cugetarea  ºi merg în cugetare,
nu doar o numesc, definesc,
înfãþiºeazã etc. Este diferenþa dintre
existenþã ºi afirmaþie: scrisa voastrã
era sântã, etc.  oamenii de azi
Numesc sânt, frumos ºi bine ce
nimic nu însemneazã. Idealul kalos
kai agathos kai dikaios este  sau
doar se afirmã, doar se numeºte fãrã
a însemna ceva în interior.
Tot oamenii din ziua de astãzi,
epigonii, mai afirmã ceva: Privim reci
la lumea asta  vã numim visionari.
În context actual, vizionar este o
calitate deosebitã a geniului; Domnul
Profesor Florea Fugariu  cãruia i-am
adus în mai multe rânduri mulþumiri
ce nu vor fi, însã, niciodatã de ajuns 
îmi atrage atenþia cã în vremea lui
Eminescu termenul avea conotaþii
magice, negative, pãstrate pânã în
secolul al XX-lea, dacã e sã citãm
numai definiþia Dicþionarului Candrea
din 1931 la termenul vizionar: care
crede cã are vedenii, care are idei
ciudate, extravagante. Pentru
epigoni, înaintaºii sunt doar niºte
ciudaþi. Abia acest poem îi
reabiliteazã, într-o expresie
memorabilã: Rãmâneþi darã cu bine
sânte firi vizionare. Poþi pune, aici,
virgula vocativului (cum fac ediþiile,
împotriva Convorbirilor literare)? Cel
mai cuminte e sã laºi fãrã virgulã, în
regim de complement direct (sau nume
predicativ): rãmâneþi aºa cum sunteþi.
Iar textul are nevoie de explicaþie  ºi
pentru sensul cuvintelor, ºi pentru
forma lor  ºi chiar pentru punctuaþia
ori semnele diacritice folosite iniþial.

Mai înainte de toate, însã: pentru a
rãmâne aºa cum este.
 Punctul de vârf al acestor discuþii
despre accentul grafic îl constituie
condiþia filosofului (bãtrânului
dascãl) din Satira I, iar pentru
înþelegerea textului trebuie sã
acceptãm, fie ºi numai ca experienþã
filologicã, ironia care-l învãluie pe
acest personaj. Inadecvarea noastrã
la text constã în aceea cã receptãm
în registru eroic figura acestui
profesor de astronomie care nu face
altceva decât sã repete lecþia
pozitivistã a secolului; noi încercãm
sã vedem în el fie geniul neînþeles
fie savantul nerãsplãtit cum se
cuvinte de vremea sa. În fond, acesta
l-a scos pe Dumnezeu din Creaþie a
pus în loc primul punct al miºcãrii.
Aceastã mecanicã a universului se
reverbereazã în viaþa socialã prin
teoria Unul e în toþi, tot astfel
precum una e în toate  care permite
fiecãrui, oricui, (ori ºi cine scrie
poetul, despãrþit ºi cu accente
retorice) sã acceadã la poziþia cea mai
de sus. Dacã unu reprezintã
multiplicarea în nesfârºit omenesc a
acelui punct prim (Dar deodatun
punct se miºcã...cel întâi ºi singur)
 una este, în schimb, soara
oarbã. Universul lui unu creat de
savantul pozitivist are în centrul lui
o stihie care organizeazã haotic
ierarhiile, care Ca ºi vântun valuri
trece peste traiul omenesc, dând
fiecãruia posibilitatea sã devinã
primul  dar luându-i-o în acelaºi
timp, pentru cã ea este aceea care
ridicã ºi coboarã indivizii. Se creazã,
astfel, premizele acelui bellum
omnium contra omnes, lupta
tuturor împotriva tuturora  situaþie
pe care o gãsim descrisã în toatã

opera socialã a lui Eminescu. Poetul
numeºte Satirã acest poem tocmai
pentru cã satirizeazã, nu este  nu
poate fi  de acord cu teoria ca atare.
Nu atât religia intereseazã aici, cât
religiozitatea: pozitivismul acesta
primitiv (recunoaºtem limita)
desfiinþeazã valorile etice precum
gloria, respectul, ºi perverteºte
sentimentele. Pentru a descrie teoria
ca atare, autorul textualizeazã, cum
am zice astãzi, luând fragmente de ici
de colo (începând cu poezia indianã
ºi pânã la teoria Kant-Laplace): mai
ales aceste fragmente au fost
identificate în literatura universalã
accentuându-se, ºi astfel, lectura în
eroic a pasajului genezei, Eminescu
fiind chiar alãturat autorilor teoriei.
Pentru a ne detaºa de o asemenea
lecturã, sã privim versul 45, pe care
noi îl avem redat astfel în toate
ediþiile: Fu prãpastie? genune? Fu
noian întins de apã? / N-a fost lume
priceputã ºi nici minte s-o
prioceapã. Aici Eminescu are, în
manuscris ºi în Convorbiri literare,
accent grav pe u de douã ori:  Fu
prãpastie? genune? Fu noian întins
de apã?. Titu Maiorescu le scoate,
(ºi în loc de genune pune genunã, cu
iz poetic)  iar dupã el rãmân scoase
la toþi editorii. S-ar putea crede cã
acest accent grav pentru perfectul
simplu este ortografic, dar în scrisul
lui Eminescu el nu e permanent, ceea
ce indicã intenþia autorului de a
accentua sau nu. Revenim la
exemplele de mai sus: în Strigoii, v.
182: Pe ea o þine-acuma ce fu a
morþii pradã nu este accentuat fu,
pentru a nu forþa ritmul (de aceea nu
pune nici virgulã dupã acuma), nici
în Mortua est !,v.66: Au moartea ta
înger de ce fu sã fie, din aceleaºi

considerente  dar în Epigonii,v.33
este accentuat: Viaþa-i fu o
primãvarã, moartea-o pãrere de rãu
(aici Maiorescu pãstreazã accentul pe
-u în toate ediþiile). Sã privim ultimul
exemplu: accentul cere intonaþie cu
sensul: viaþa, cât despre ea, a fost ca
o adevãratã primãvarã  pe când
moartea, ca o simplã pãrere de rãu,
ceva nesemnificativ, simplu, uºor.
Revenind la Satira I, este evident
cã accentele dau sens: cea-a fost la
început, a fost aia, a fost aia, a fost
aia? Accentul cade pe verb, nu pe
substantive. Se discutã variantele
date de unii ºi alþii, soluþiile discutate:
prãpastie sau genune? noian de ape?
 iar el, savantul, spune cã n-a fost
nimic din toate astea, nu s-a priceput
lumea, sã vã arãt eu: a fost un punct
care s-a miºcat etc. Autorul îl
sancþioneazã aspru pe acest savant
pozitivist, dar ne vine nouã greu sã-i
înþelegem pedeapsa: Mâna care-au
dorit sceptrul universului ºi gânduri
/ Ce-au cuprins tot universul încap
bine n patru scânduri...: pe acest
refren putem urmãri retrospectiv, în
amãnunt, detaºarea poetului de
savantul sãu (e uscãþiv, friguros,
gârbovit  o caricaturã a lui Atlas
care sprijinea cerul pe umãr  pe
când el sprijinã lumea ºi vecia
într-un numãr, aici accentul în
vers cãzând pe - i -, cum ar fi
prãjinã). Cu ironia discursului ne
mai întâlnim la Împãrat ºi proletar,
unde cuvântãrile Proletarului
(iarãºi preluate de cãtre noi,
inerþial, în registru eroic  ºi uneori
puse chiar pe seama gândirii
teoretice a lui Eminescu însuºi)
sunt ridiculizate pânã la bãtaie de
joc uneori (vezi gramatica greoaie,
termenii preþioºi etc).
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ
Draga Olteanu-Matei
ºi Mircea Albulescu stele
pe Aleea Celebritãþilor

Istoria benzii
desenate româneºti
expusã
la Bruxelles

Sâmbãtã, 29 octombrie, în Piaþa Timpului din Bucureºti, doi mari
actori ai Generaþiei de Aur a teatrului romanesc, Draga OlteanuMatei ºi Mircea Albulescu au fost aniversaþi într-o dublã ceremonie,
în care douã stele cu numele artiºtilor s-au alãturat celor deja existente
pe Aleea Celebritãþilor (Walk of Fame).
Draga Olteanu Matei a debutat în septembrie 1956 în piesa
Ziariºtii de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei sale a jucat în 90
de filme, în peste 50 piese de teatru ºi 100 de roluri în Televiziune. A
fost recompensatã cu numeroase premii ºi distincþii: Premiul ACIN
(pentru Ilustrate cu flori de câmp ºi Filip cel bun) - în 1975, Ordinul
Steaua României în grad de Cavaler, Premiul TVR ºi PTWB (Prime
Time World Broadcast) pentru Cea mai iubitã actriþã - în 2003,
Premiul UNITER pentru întreaga activitate  2004 ºi multe altele...
Mircea Albulescu - profesor universitar (Doctor în Arte), publicist,
poet, prozator, membru al Uniunii Scriitorilor. În cei 60 de ani de activitate
a jucat în peste 70 de filme ºi sute de piese de teatru, a scos ºapte volume
de versuri ºi a fãcut teatru radiofonic. A început ca artist amator în
echipa de teatru la Ateneul Popular Ana Ipatescu, iar în 1950 este
angajat la Teatrul Naþional ca artist corp ansamblu (figuraþie). A fost
distins cu Ordinul Meritul Cultural ºi Ordinul Serviciul Credincios în
grad de Comandor, iar din 2002 este Societar de Onoare al Teatrului
Naþional din Bucureºti, este Doctor Honoris Causa al UNATC, a primit
Premiul Naþional pentru întreaga activitate artisticã - acordat de
Ministerul Culturii ºi Cultelor - în 2003, dar ºi Premiul pentru întreaga
activitate- primit la Gala Premiilor UNITER 2005.
Iniþiat de Teatrul Metropolis ºi Cocor, deja celebrul Walk of Fame românesc
a debutat în ianuarie 2011. Pe Aleea Celebritãþilor strãlucesc stelele altor
mari personalitãþi: Florin Piersic, Victor Rebengiuc, Radu Beligan, Amza
Pellea (postum), Maia Morgenstern, Alexandru Tocilescu, Tamara
Buciuceanu-Botez, Ileana Stana Ionescu ºi Sebastian Papaiani.

Centrul Belgian al Benzii
Desenate din Bruxelles gãzduieºte,
începând din 26 octombrie 2011 ºi
pânã pe 20 mai 2012, expoziþia
77 de ani de bandã desenatã
româneascã, realizatã în colaborare
cu Institutul Cultural Român.
Potrivit comunicatului ICR,
Alexandru Ciubotariu, unul dintre
reprezentanþii de marcã ai tinerei
generaþii de artiºti BD, a fãcut o
selecþie de peste 50 ilustraþii ºi
planºe originale, în dorinþa de a
oferi o panoramã a istoriei genului în România ºi de a dezvãlui
publicului belgian un filon de
creativitate ºi imaginaþie puþin
cunoscut pânã acum. Aceastã
expoziþie mi se pare încununarea
supremã a eforturilor pe care
le-am depus împreunã cu
Institutul Cultural Român în
promovarea acestei superbe
ramuri a graficii, prea multã
vreme ignoratã. Faptul cã banda
desenatã
româneascã
este
gãzduitã de cel mai prestigios
muzeu european cu acest profil este
o confirmare a valorii sale.,
declara Alexandru Ciubotariu

Salonul Bogdan O. Popescu
la Salonul de
de Carte
poezie de la ICR
Francofonã
Stockholm
de la Beirut
România va fi reprezentatã pentru prima datã la
Salonul de Carte Francofonã de la Beirut, printr-un
stand ºi o serie de evenimente organizate de Institutul
Cultural Român ºi Ambasada României în Liban.
Salonul de Carte Francofonã de la Beirut, ajuns la a
18-a ediþie în acest an, se desfãºoarã în perioada
28 octombrie  6 noiembrie, sub genericul Les mots
de la liberté (Cuvintele libertãþii), ca ecou al
schimbãrilor democratice survenite recent în Africa
de Nord ºi Orientul Mijlociu.
Temele în jurul cãrora este articulat programul
manifestãrii sunt Primãvara arabã; Mediul; Secrete
de familie, secrete ale istoriei; Femeile; Creºtinii
din Orient ºi Arta narativã.
La acest Salon  al treilea ca amploare între cele
dedicate, pe plan mondial, cãrþii francofone  sunt
aºteptaþi peste 100 000 de vizitatori. Invitatul de onoare
al acestei ediþii este Belgia-Wallonie Bruxelles.
Manifestarea este o bunã ocazie pentru editorii din
România sã îºi prezinte ultimele apariþii. Invitaþi speciali
ai acestui eveniment, la iniþiativa ICR, sunt autorii
romani Daniela Zeca ºi Vlad Zografi, care vor participa
la conferinþe ºi dezbateri in cadrul Salonului, precum
ºi la întâlniri cu studenþii din universitãþile libaneze.

Salonul de poezie de la ICR
Stockholm îi va avea ca invitaþi, la
ediþia din 1 noiembrie, pe Bogdan
O. Popescu ºi Eva Ström, doi poeþi
care au în comun ºi experienþa
de clinician, informeazã institutul
într-un comunicat de presã. Cei doi
invitaþi vor citi din propriile versuri
ºi vor discuta despre interacþiunea
dintre percepþia ºtiinþificã ºi cea
afectivã ºi despre modul în care
profesia de medic le-a influenþat
scrisul. La program vor mai participa
actorul Hannes Meidal ºi criticul
literar Torbjörn Schmidt, în calitate
de moderator. Bogdan O. Popescu a
debutat în volum în 1995 cu placheta
de versuri La revedere, prinþesã,
distinsã cu Marele premiu Ion Vinea.
Au urmat alte ºase volume,
remarcate atât de criticã, cât ºi de
alþi scriitori, printre aceºtia Mircea
Cãrtãrescu, modelul tinerei generaþii
de poeþi. În acest an, Bogdan O.
Popescu ºi-a lansat, la Bookfest,
primul volum de prozã, Viaþa de
aruncat, care a fost una dintre cele
mai vândute cãrþi din cadrul târgului.

La vernisajul de la Bruxelles a fost
prezent ºi Dodo Niþã, preºedintele
Asociaþiei creatorilor de BD din
România ºi coautor, împreunã cu
Alexandru Ciubotariu, al Istoriei benzii
desenate româneºti 1891-2010.
(Bucureºti, Editura Vellant, 2010).
Decizia
Centrului
Benzii
Desenate din Bruxelles de a prezenta
publicului belgian, prin tradiþie mare
consumator de ficþiune desenatã
ºi exigent cunoscãtor al genului, o
expoziþie de bandã desenatã
româneascã confirmã succesul de
care s-a bucurat, în 2010, Salonul
European al Benzii Desenate 
organizat de EUNIC în România,
cu sprijinul Institutului Cultural
Român ºi al Delegaþiei WallonieBruxelles la Bucureºti, se arata în
comunicatul ICR.

Periferic,
în
China
Lungmetrajul
Periferic, filmul de
debut al regizorului
Bogdan George
Apetri,
este
prezentat la cea
de-a patra ediþie a First Film Festival din China. Festivalul,
dedicat regizorilor debutanþi, se desfãºoarã în perioada
26 octombrie  9 noiembrie 2011 în cinci oraºe. Cele
50 de debuturi regizorale cuprinse în program vor fi
proiectate în universitãþile din Beijing, Shanghai,
Tianjin, Nanning ºi Jinan.
Regizorul Bogdan George Apetri va fi prezent la cele
trei proiecþii ale filmului Periferic, programate pentru
30 octombrie (Beijing Foreign Studies University), 1
noiembrie (Guangxi University Nanning) ºi 3
noiembrie (Shandong Normal University Jinan).
Participarea regizorului George Bogdan Apetri la First
Film Festival este sprijinitã de Institutul Cultural Român.
Periferic a avut premiera mondialã la Festivalul
Internaþional de Film de la Locarno, în cadrul cãruia
Ana Ularu a primit Prix Boccalino de la Presse 
premiul criticii elveþiene pentru cea mai bunã actriþã.
Filmul a mai primit premiul special al juriului pentru
scenariu ºi premiul FIPRESCI la Festivalul de Film
de la Varºovia, precum ºi Premiul FIPRESCI la
Festivalul Internaþional de la Viena.

Popasuri culturale:

Muzeul
Naþional al
Þãranului Român

Strãchini, icoane, costume populare ºi þesãturi. Acestea sunt pe scurt
ingredientele lãcaºului de culturã tradiþionalã româneascã numit Muzeul
Naþional al Þãranului Român. Aici, vizitatorii vin atât pentru a se simþi
mai aproape de strãbuni, dar ºi pentru a avea ce povesti copiilor.
În holul principal, muzeografa Crenguþa Turturicã ne povesteºte
succint istoricul muzeului: Înfiinþat în 1906 de regele Carol I, Muzeului
de Etnografie, de Artã Naþionalã, Artã Decorativã ºi Artã Industrialã,
cum se numea iniþial, a funcþionat, pe locul fostei monetãrii a statului,
pânã în 1912, când se pune piatra de temelie a actualei clãdiri.
Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, colecþiile muzeului sunt mutate în
casa Barbu ªtirbei de pe Calea Victoriei. Aici au stat pânã la finele
anilor 70, când Muzeul Þãranului Român s-a unit cu Muzeul Satului.
12 ani mai târziu, aflat sub conducerea lui Horia Bernea, Muzeul
Þãranului Român se întorcea acasã, în actuala clãdire.
Crucea  pomul vieþii
Aripa dreaptã a muzeului cuprinde expoziþia permanentã
Frumuseþea crucii. Aici, vizitatorii pot vedea o impresionantã colecþie
de pristolnice, precum ºi pomul cu cruci. Conform credinþei populare,
acestea din urmã erau bãtute într-un pom de pe marginea unui râu
pentru uºurarea sufletului celui trecut în eternitate departe de casã sau
în rãzboi. Expuse ca o referire la viaþa de dincolo, camaºa fãrã trup
din vitrinã reprezintã moartea, iar ouãle învierea, povesteºte
muzeografa, care, în continuare trece în revistã numãrul celei mai
mari colecþii de ouã încondeiate din þarã: nu mai puþin de 4.000 de ouã,
cu tot felul de motive stilizate pe coajã: îngeri, sfinþi, biserici, pãsãri,
animale ºi chiar fierul plugului. Un alt punct de atracþie al muzeului
este reprezentat de troiþe ºi icoane pictate pe sticlã. Astfel, în timp ce
troiþele se amplasau la rãscruce de drumuri, ori la fântâni, unde se
credea cã umblã duhuri rele, în casele þãrãneºti, icoanele erau
împodobite cu ºtergare. Admirând o icoanã reprezentând Judecata de
Apoi, Georgiana Mureºanu, o tânãrã pasionatã de arta picturii pe
sticlã, povesteºte cã înainte de a picta o icoanã, pictorul þinea post
trei zile. Un alt aspect interesant  spune ea  este faptul cã sticla era
datã cu petrol pe o parte, pictura realizându-se în oglindã.
Reculegere
Cea de-a doua expoziþie permanentã de la parter este dedicatã reculegerii.
Aici, vizitatorii au ocazia de a vedea Biserica de lemn din Mintia, diferite
aspecte ale vieþii monahale ºi chiar un fragment de cãrãmidã din Biserica
Sf. Vineri-Herasca, a cãrei demolare s-a încheiat vineri, 20 iunie 1987.
Ultima încãpere este dedicatã timpului, deoarece toate se petrec în timp,
spune muzeografa Crenguþa Turturicã. Un timp istoric, al sãrbãtorilor ºi al
obiceiurilor, care adaugã ºi distruge... În completarea celor spuse de
muzeografã, vine ºi citatul lui Claude Levi-Strauss, scris pe un perete:
Aranjãm istoria în felul în care primitivii aranjau miturile: o manipulare
arbitrarã pentru a inventa o viziune a Universului.
Salonul de artã þãrãneascã
Etajul unu este dedicat obiectelor ieºite din mâna þãranului român.
Aici am putut sã admir diferite piese de uz caznic: oale din lut ºi
linguri din lemn, precum ºi o poartã frumos sculptatã cu motive
religioase. În vremuri demult apuse, poarta era spaþiu de delimitare
între lumi, explicã muzeografa, care ne prezintã, rând pe rând, o
colecþie impresionantã de strãchini ºi ceramicã cu tot felul de motive,
precum ºi casa þãranului Antonie Mogoº, din satul Ceauru, judeþul
Gorj, descoperitã ºi achiziþionatã de Alexandru Tzigara-Samurcaº.
Subsolul muzeului este dedicat colectivizãrii agriculturii ºi ilustreazã
ce a însemnat comunismul pentru þãran ºi lumea lui. În acest sens,
pereþii sunt tapetaþi cu unul dintre ziarele de atunci: Scânteia 
organul Partidului Muncitoresc Român, iar busturile lui Lenin, tablourile
cu Gheorghiu-Dej ºi Stalin amintesc de o epocã de mult încremenitã în
manualul de istorie. Dincolo de uºã începe timpul. Îndrãzniþi!
Unde se aflã Muzeul Naþional al Þãranului Român?
Muzeul Naþional al Þãranului Român se aflã în Bucureºti sectorul 1,
pe ªoseaua Kiseleff nr. 3, ºi se poate vizita de marþi pânã duminicã,
între orele 10 ºi 18.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
În Lucía, Humberto Solás
insereazã poveºtile de dragoste a
trei femei ce poartã acelaºi nume,
în
contexte
social-politice
semnificative aparþinând unor
perioade diferite din istoria Cubei:
rãzboiul de independenþã din 1895,
miºcarea revoluþionarã din 1933,
de îndepãrtare a preºedintelui
Gerardo Machado, perioada de
dupã 1960, cea în care a fost produs
ºi filmul, marcatã de Revoluþia
cubanezã, instauratã de Fidel
Castro. Cele trei Lucía sunt, pe
rând, reprezentante ale unor clase
sociale diferite, mai întâi, membrã
a aristocraþiei creole proprietare
de pãmânt, apoi, a unei familii
burgheze înstãrite, pentru ca, în
final, sã devinã o femeie de la þarã,

muncind în cadrul unei colectivitãþi
agricole. Lucía 1895, Lucía 1932
ºi Lucía 196... sugereazã în acelaºi
timp continuitatea istoricã a luptei
pentru eliberarea de sub influenþa
puterilor strãine, începând cu
colonialiºtii spanioli, continuând
cu neocolonialismul Statelor Unite
ºi încheind cu revoluþia socialistã.
În cadrul episodului consumat în
contextul Rãzboiului de Independenþã, Lucía (Raquel Revuelta),
întruchipând femeia aflatã la limita
trecerii primei tinereþi, devine,
îndrãgostindu-se de bãrbatul nepotrivit, Rafael (Eduardo Moure),
subiectul unei tragedii moderne.
Folosind naivitatea sentimentalã a
femeii aristocrate ca armã în lupta
împotriva rebelilor cubanezi ce
hãrþuiau forþele colonialiste, Rafael,
un ofiþer al armatei spaniole
costumat în dandy amorezat,
reuºeºte sã-i smulgã Lucíei secretul
legat de locul unde se ascundeau
luptãtorii anti-colonialiºti.. Masacrul generat de imprudenþa femeii are
ca efecte, printre altele, ºi moartea
fratelui acesteia. Finalul o gãseºte
pe Lucía într-o stare vecinã cu
nebunia, cãutându-l disperatã pe
Rafael pe strãzile oraºului. Actul
prin care îl înjunghie pe impostor
împinge nebunia dincolo de pragul
contactului cu realitatea, postura
detensionatã de dupã crimã, faþa
rãvãºitã, privind în gol, utilizatã ºi
ca stop-cadru de final, constituinduse ca simptome revelatoare ale

DE TREI ORI VICTIMÃ (POLITICÃ)

acestei fracturi psihice. Solás
anticipeazã destinul Lucíei prin
intermediul unui personaj contradictoriu, Fernandina (Idalia Anreus),
o fostã cãlugãriþã nebunã, victimã ºi
ea a unor violenþe extreme, care, în
punctele nodale ale naraþiunii,
intersecteazã traiectoria personajului central, aºa cum se întâmplã
în momentul fugii spre plantaþia de
cafea, ascunzãtoarea rezistenþei, ori
la final, dupã crima eliberatoare,
nu atât o rãzbunare a dragostei
înºelate, cât o execuþie a asupritorului.
Povestea
din 1932 este
drama unei fete
cu acelaºi nume, Lucía (Eslinda Nuñez), de
condiþie burghezã, care, dezgustatã
de propria familie, cu o mamã ºi un
tatã ce se înºelau reciproc, îºi gãseºte
fericirea alãturi de un tânãr
revoluþionar, Aldo (Ramon Brito),
ce luptã împotriva regimului
Machado. Episodul începe prin
relatarea la persoana întâi,
povestea devenind astfel o dramã
personalã, aparatul de filmat
prezentându-ne iniþial câteva cadre
dintr-o fabricã unde apar mai multe
femei lucrând, printre ele ºi Lucía,
gravidã, care relateazã în flashback
propriile experienþe de viaþã. Deºi
povestea de dragoste dintre cei doi

este, în comparaþie cu primul caz,
autenticã, totuºi, contextul politic
influenþeazã, de data aceasta din
interior, relaþia dintre cei doi.
Preºedintele Machado este înlãturat, însã noua organizare socialã
nu corespunde aspiraþiilor revoluþionare împãrtãºite de Aldo. Spre
deosebire de co-revoluþionari precum Antonio ºi Flora, care reuºesc
sã ocupe poziþii avantajoase în noul
regim, Lucía este solidarã cu Aldo
în situarea pe aceleaºi poziþii de
dinainte de cãderea lui Machado.
Frustãrile lui
Aldo ating
punctul
culminant
în decizia
acestuia de a se reîntoarce la
activitatea teroristã, hotãrâre ce
aduce moartea sa ºi singurãtatea
Lucíei.
De la tragedie ºi dramã, Humberto
Solás ajunge la comedie în
reprezentarea din ultimul episod, cel
situat în zona anilor 60 ai
revoluþiei socialiste. Evident, în
acest context, conflictele sociale
sunt inexistente, contradicþiile fiind
acum doar intra-individuale ºi
provenind din preju-decãþile ce þin
de epoci anterioare, ce pot influenþa
negativ prezentul. Aºa este cazul
cu cel de-al treilea cuplu de
îndrãgostiþi, Lucía (Adela Legrá) ºi
Tomás (Adolfo Llaurado), a cãror

Lucía
(Humberto Solás, 1968)

27

relaþie este bruiatã de concepþia
bãrbatului cu privire la statutul
soþiei în cadrul cãsniciei, Tomás
interzicându-i Lucíei nu doar sã
munceascã, ci chiar sã pãrãseascã
locuinþa ori sã primeascã
vizitatori. Situaþia devine din ce
în ce mai tensionatã odatã cu
repartizarea de cãtre comitetul
revoluþionar de la Havana a unui
pedagog, destinat s-o înveþe sã
citeascã pe soþia bãrbatului ros de
gelozie. Comicul de situaþie este
punctat ºi întreþinut ºi cu ajutorul
binecunoscutului cântec cubanez
Guantanamera, interpretat de
Joseito Fernández, ale cãrui versuri
comenteazã satiric diversele
stãri de fapt.
Toate cele trei pãrþi sunt
centrate pe suferinþele femeii
datorate diferitelor situaþii în care
bãrbaþii în cauzã se gãsesc, cea de
agent strãin, care uzeazã de
sentimentele Lucíei pentru a
atinge scopuri politice, cea de

neadaptat la condiþiile sociale, care
aºeazã propria ideologie politicã
deasupra intereselor familiale, cea
de agresor al soþiei din pricina
tarelor de educaþie (politicã). Cu
toate acestea, Lucía nu este un film
feminist, ci politic.

* * *
Cinematograful britanic este cel care a furnizat Hollywood-ului cele
mai multe resurse externe, o seamã de regizori ºi actori ai Regatului
Unit devenind stele de Oscar. Una dintre figurile importante ale industriei
de film din Marea Britanie este ºi Alexander Korda, fondatorul companiei
London Films, cea care a produs primul mare film al lui Korda,
în 1933, The Private Life of Henry VIII (Viaþa particularã a lui
Henric al VIII-lea), întâia peliculã britanicã nominalizatã la secþiunea
Academiei pentru cel mai bun film.
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine
LUNI  31 octombrie 2011
06:00 Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia)
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*
18:00 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia) ep. 6
19:00 Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de Cãtãlina Barbu
20:00 Stop joc!
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Mai aveþi o întrebare?
Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
22:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23.30 Film serial  Detectivul Putilin
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 La sugestia telespectatorilor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  1 noiembrie 2011
06:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia)
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*
18:00 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia) ep.7
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 serial
Detectivul Putilin (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
MIERCURI  2 noiembrie 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 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia)
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*
18:00 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia) ep.8
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 Calendar cultural
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
23:30 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Concert (r)
JOI  3 noiembrie 2011
06:00 Performeri în arenã
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
07:00 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial
Detectivul Putilin (Rusia)
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 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia) ep.1
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 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:30 Stop joc! (r)
VINERI  4 noiembrie 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 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia)
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*
18:00 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia) ep.2
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 Film serial
Fraþii Karamazov (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Cinefilia (r)
05:00 Între alb ºi negru (r)
SÂMBÃTÃ  5 noiembrie 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

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  Cântecul munþilor
(China). Un film despre artele
marþiale. Etica  baza artelor
marþiale.
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  6 noiembrie 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 Ion 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 - Tigru ºi dragon
(China). Din negura timpului vine o
poveste despre curaj, decepþie ºi
destin, povestitã la încruciºarea
vieþilor a douã femei aflate în luptã
cu destinele lor.
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

LIVIU CIULEI (1923-2011)
Viaþa este doar Visul unei nopþi de varã
Acum 20 de ani, la Teatrul Bulandra,
Sala de la Grãdina Icoanei, titanul om de
teatru Liviu Ciulei avea sã îngãduie
tânãrului student la regie teatru-film-Tv
George Grigore sã participe ca spectator
la repetiþiile spectacolului Visul unei nopþi
de varã. Aveam sã privesc ca la o icoanã
sfântã spre locul din care Maestrul Liviu
Ciulei conducea cu o mânã finã ºi sigurã
tuºele de culoare artisticã ale viitorului spectacol. O vrajã specialã plutea peste
spaþiul sfânt al teatrului... Ca o poartã între tãrâmuri, între a fi ºi a fiinþa...
Într-o searã de toamnã (25 octombrie 2011), a plecat dintre noi, la vârsta de
88 de ani, cu discreþia care i-a fost întotdeauna proprie, cel pe care îl ºtim ºi îl
apreciem, Maestrul Liviu (Ioan) Ciulei, cea mai complexã personalitate pe care
a avut-o vreodatã teatrul din România, regizor, scenograf ºi actor de uriaº talent,
formator de trupã ºi conducãtor de teatru, important regizor ºi actor de film.
Nãscut în 7 iulie 1923 ºi destinat iniþial unei cariere de arhitect, ce urma sã
o continue pe cea inginereascã a tatãlui sãu, constructorul imobilului în care
este gãzduit Teatrul C.I. Nottara, Maestrul Liviu Ciulei a pãrãsit repede liniºtea
planºetei ºi siguranþa betonului armat pentru tumultul ºi capriciile scenei de
teatru, unde, ca scenograf mai întâi, ca actor ºi regizor, curând dupã aceea,
avea sã strãluceascã timp de peste ºase decenii. Maestrul Liviu Ciulei a studiat
teatru, la Conservatorul Regal de Muzicã ºi Teatru din Bucureºti, ºi arhitectura.
A debutat ca actor în anul 1946, jucând rolul lui Puck în Visul unei nopþi de
varã la Teatrul Odeon din Capitalã. Ulterior, s-a alãturat echipei Teatrului Municipal
din Bucureºti, actualul Teatru Bulandra, unde a debutat ca regizor în 1957, punând
în scenã spectacolul Omul care aduce ploaia, de Richard Nash. Indisolubil legat
de Teatrul Municipal, devenit, la începutul anilor 1960, Teatrul Lucia Sturdza
Bulandra, al cãrui director a fost între 1963 ºi 1972, Maestrul Liviu Ciulei este
autorul unor spectacole care au fãcut nu numai faima acestei instituþii devenite,
sub conducerea sa, cel mai bun teatru din þarã, ci ºi renumele teatrului românesc
pe mapamond. Spectacole precum Cum vã place, Moartea lui Danton, Leonce ºi
Lena, O scrisoare pierdutã, Lungul drum al zilei cãtre noapte, Azilul de noapte,
Furtuna sunt doar titlurile unor montãri ale cãror reputaþie a strãbãtut timpul,
vorbind ºi astãzi iubitorilor de teatru, cu aceeaºi prospeþime, despre o conºtiinþã
mereu treazã ºi exigentã, o viziune plasticã rafinatã ºi, mai ales, o unicã ºtiinþã a
lucrului cu actorii. Pentru aceastã dãruire ºi activitate susþinutã, Maestrul Liviu
Ciulei a fost învestit cu funcþia de director onorific al Teatrului Bulandra.

Cariera spectaculoasã a Maestrul Liviu Ciulei include peste 20 de filme, la
care a lucrat în calitate de regizor, actor sau scenarist, ºi numeroase spectacole de
teatru, unde ºi-a pus semnãtura ca regizor, scenograf sau actor, aceste producþii
fiind recompensate de-a lungul timpului cu distincþii prestigioase. De asemenea,
Maestrul Liviu Ciulei a fost profesor de teatru  regie ºi actorie - la douã
universitãþi prestigioase din SUA: Columbia University ºi New York University.
Maestrul Liviu Ciulei s-a impus ºi în teatrele din strãinãtate cu care a colaborat ºi
în care a montat spectacole importante, Germania, Franþa, Italia, Statele Unite, Marea
Britanie, Australia, Israel, unde a lucrat mai ales în anii 1975-1990, dupã brutala sa
înlãturare de la conducerea Teatrului Bulandra. A condus ca director Teatrul Vivian
Beaumont de la Lincoln Center din New York (1979-1980) ºi a fost director artistic al
Teatrului Tyrone Guthrie din Minneapolis (1980-1986).
Reîntors în þarã dupã evenimentele din 1989, a montat la Teatrul Bulandra
spectacolele Visul unei nopþi de varã, Deºteptarea primãverii, Hamlet, Henric al
IV-lea ºi ªase personaje în cãutarea unui autor, desãvârºind astfel o carierã
regizoralã de remarcabilã longevitate. ªi chiar ºi-a dorit sã mai lucreze, dar, în
ultima vreme, dezamãgit de precaritatea materialã ºi debusolarea spiritualã din
teatrul românesc  care îi datoreazã nu mai puþin decât inaugurarea unei noi ere
în gândirea autohtonã despre spectacolul scenic, marcatã de celebrul sãu articolmanifest Reteatralizarea picturii de teatru (1957), se dedicase dragostei dintâi,
arhitectura, desãvârºind planurile unor construcþii pe care nu le-a vãzut încã
ridicate. Ultima sa realizare este superbul album intitulat Liviu Ciulei  Cu gândiri
ºi cu imagini, publicat în 2009.
Printre distincþiile obþinute de Maestrul Liviu Ciulei de-a lungul timpului, se numãrã
Premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes - 1965, pentru filmul Pãdurea
spânzuraþilor, Globul de Cristal la Karlovy Vary, în anul 1969, pentru filmul Valurile
Dunãrii, Premiul UNITER, 1996, Premiul de Excelenþã UNITER, 2001, Premiul de
excelenþã în cinematografia românã, 2002. Maestrul Liviu Ciulei a fost învestit ºi cu
funcþia de Membru de Onoare al Ordinului Arhitecþilor din România.
A fost cãsãtorit cu actriþa Clody Berthola ºi cu jurnalista Helga Reiter. Este
tatãl regizorului Thomas Ciulei.
Maestrul Liviu Ciulei ne-a pãrãsit. Dispar, odatã cu el, o întreagã epocã de
civilizaþie teatralã, de dedicaþie totalã faþã de meserie, de competenþã profesionalã
autenticã ºi, înainte de orice, de iubire necondiþionatã pentru scândura scenei ºi
tot ce existã deasupra ei, pânã în înaltul neghicit al Visului unei nopþi de varã.
Cãlãtorie linã printre stele, Maestre Liviu Ciulei!

Conf. univ. dr. George GRIGORE
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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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INVITAÞIILE DOAMNEI PICTURA
Vergil Cojocaru - Cover
a cucerit culorile

Lia Sturzoiu - succes
de la prima expoziþie
personalã
Sala Rondã a Palatului Cercului Militar Naþional din
Bucureºti a gãzduit prima expoziþie personalã semnatã,
inconfundabil, Lia Sturzoiu. De la bun început, trebuie
sã menþionez cã a fost un mare succes, dacã ne gândim
la tematica foarte complexã, la talentul evident, la
valoarea artisticã, sentimentalã ºi comercialã a celor
33 de tablouri expuse. Am pãºit ºi eu, plin de emoþie,
în acest universul multicolor al lucrãrilor sale, ce
demonstrazã o mare uºurinþã în folosirea culorilor
de ulei pe panzã sau carton, ori a altor tehnici cum sunt
cele legate de pastel, ori acuarele.

Unul dintre privilegiaþii locuitori ai cartierului select
Cotroceni din Bucureºti este pictorul ºi graficianul
Vergil Cojocaru, cunoscut ºi sub numele de Cover.
Pe o stradã liniºtitã, maestrul Vergil Cojocaru trãieºte
într-un univers aparte, în care personaje principale sunt
eroii tablourilor sale. Sunt oameni pictaþi, de pe vremea
studenþiei pânã în zilele noastre.
Îmi spune cã a fãcut 108 cãlãtorii peste hotare. Eu
stau pe gânduri ºi mã minunez. Când a mai avut timp
sã ºi picteze, dacã a fãcut atâtea drumuri. Mã mai
liniºtesc puþin, dupã ce îmi spune cã a lucrat în
Ministerul Turismului.
Un suav parfum de salcâm, o frumoasã
iarnã vãzutã printre mesteceni ºi o imagine
clarã a Lacului Herãstrãu. Apoi, Delta Dunãrii,
fructe multe: piersici, prune, cãpºuni, felii mari
de pepene roºu Avem picturi care au o
vechime de mai multe secole. Vedem în ele
niºte usturoi. Deci ºtim ce se mânca pe acea
vreme. La fel fac ºi eu, vreau ca peste un
anumit timp sã se ºtie care erau fructele de
pe vremea noastrã, spune doamna Lia
Sturzoiu. Multe tablouri cu flori ºi douã lucrãri
cu caracter special. Prima este fãcutã în urmã
cu 26 de ani, o ie româneascã ºi un buchet de
flori, pe un fond de tonuri închise. Alãturi,
varianta actualã, pe fond luminos, ia formând
conturul atât de drag al þãrii noastre. Un loc
aparte au tablourile cu tematicã religioasã: o
imagine care evocã Sãrbãtoarea de Paºte, un
drum cãtre Mãnãstirea Cãldãruºani, precum ºi
tabloul Rugãciune. Fiecare pictor este un mic
creator. La fel ca ºi Dumnezeu, dar pãstrând
proporþiile, artistul se aflã iar la începutul lumii
nefãcute ºi, pe albul imaculat al pânzei sau
cartonului, el alcãtuieºte din nou realitatea,
dupã voinþa sa. Bãrci pe apã, mai multe lucrãri
cu marea. Pictoriþa este o iubitoare evidentã a
mãrii. Semnãtura sa cuprinde, de altfel, ºi o
micã ancorã, elegantã emblemã a unui premiu
primit de la Liga Navalã Românã. Am remarcat
ºi douã tablouri de mici dimensiuni la care a
fost utilizatã dehnica picturã pe sticlã. Ultima
lucrare expusã, în etalarea tablourilor,
Germinaþie, este, simbolic, o frumoasã
promisiune pentru expoziþiile viitoare, pe care
le aºteptãm cu justificat interes.
Doamna Lia Sturzoiu, membru al
Asociaþiei Artiºtilor Plastici Bucureºti, a fãcut
cursuri temeinice de picturã, pe care acum le
vedem valorificate în pânzele ce poartã - se
vede cu uºurinþã de la depãrtare - pecetea de
aur a unui destin de artist autentic. Chiar dacã
a dedicat o parte a existenþei sale preocupãrilor
de inginer, doamna Lia Sturzoiu a fost mereu
o fire artisticã, care acum se exprimã plenar.
Îi sunt recunoscãtor pentru faptul cã m-a
condus, cu o delicatã atenþie, prin faþa
tablourilor sale ºi mi-a relatat o parte a trãirilor
sale. Aºa am aflat de nobilul sãu arbore
genealogic, unde se aflã oameni care au fost
dedicaþi preoþiei, sistemului de învãþãmânt, ori
artelor frumoase. Apoi, vreau sã o felicit, în
mod neformal, pentru succesul primei sale
expoziþii personale de picturã, dupã numeroase
participãri la manifestãri de grup, gãzduite cu
generozitate fie de Parcul Herãstrãu, fie de Casa
de Culturã Friedrich Schiller, de Teatrul Mic
ori Galeria Primãriei Sectorului 2 Bucureºti.
La final, îi urez, sã aibã putere de lucru, sã fie
liniºtitã ºi încrezãtoare!

Teofilia Juravle
sau bucuria întâlnirii
cu arta

Galeria Elite Prof Art a organizat mai multe expoziþii
colective, unde am remarcat, cu mare plãcere, un artist
deosebit, din multe puncte de vedere. Numele sãu este
Teofilia Juravle. Ea se distinge, în mod deosebit, de
alþi creatori prin faptul cã fiecare lucrare a sa emanã o
mare bucurie. În faþa acestei explozii, desigur ramele
îºi pierd funcþia obiºnuitã de a marca limita unei opere
de artã ºi sunt, la rândul lor, invadate de policromia în

expansiune. Pereþii, simezele, toate suprafeþele care
susþin tablourile sale sunt invadate de o artã care se
anunþã de mare viitor, confirmat de un prezent foarte
bine conturat.
Iatã cum se prezintã Teofilia Juravle: Când eram copil,
la ºcoalã, eram regizor, coregraf, cântareaþã ºi, din când
în când, mai puneam ºi vatã pe faþa interpretului lui Moº
Crãciun sau desenam tabla pentru vreo ceremonie. Apoi,
mi-am dorit mult o vioarã ºi am motivat pãrinþilor cã
vreau sã mã cheme Teofilia Iacsa, nu Iacsa Teofilia
(cum ne strigau la catalog) ...Observasem eu cã pe Ciprian
Porumbescu nu îl striga nimeni Porumbescu Ciprian (cu
tot respectul cuvenit)... În liceu, am început sã desenez,
dar eram în acelaºi timp pasionatã de ºtiinþele economice.
M-am împãrþit multã vreme între cele douã pasiuni, cã
vioara nu ne-am putut permite, pe vremea aceea. Prima
mea picturã pe carton a fost o doamna în violet, reprodusã
dupã lucrarea unui pictor ungur. Tata (a pictat ºi el in
trecut) s-a asezat în genunchi lângã mine ºi mi-a arãtat
cum, din toate culorile paletei, pot face o rochie violet cu
multe falduri, lumini ºi umbre. Am rãmas cu gura cãscatã
ºi cred cã nu am dormit o sãptãmânã, fascinatã de culoare.

Dragi prieteni ai artelor frumoase, sã nu mai lungim
cuvintele ºi sã trecem la subiect. Cine este de fapt acest
domnu Vergil Cojocaru?
S-a nãscut la data de 22 februarie 1938, în comuna
Galiciuca, judeþul Dolj. A absolvit Facultatea de arte
plastice din Bucureºti. Apoi a intrat, cu toate forþele, în

Acum pictez din acelaºi motiv pentru care voiam vioara:
vreau sã fiu eu. În acelaºi timp, aºa exprim mai bine cine
sunt (prin cuvinte se pierde mult timp, în general fãrã
concluzie). Îmi doresc sã bucur prin culoare, aºa cum
m-am bucurat ºi eu când eram copil. Observ, în general,
detaliile ºi extrag din experienþele mele atât culoarea,
conturul, detaliul, cât ºi emoþia, pe care încerc sã le reprezint
în felul meu. Îmi place claritatea sticlei, îmi place cum
alunecã peniþa pe ea, iubesc culorile ºi îmi place sã mã joc
cu cât mai multe nuanþe. Îmi place sã lucrez
cu pensula cea mai subþire, cu rãbdare ºi cu tot sufletul.
Pictez pentru cã îmi place!
Desigur, un asemenea om trebuie cunoscut mai bine.
Drept pentru care am fãcut în aºa fel încât drumurile
noastre sã se intersecteze. Atunci am vãzut un chip
armonios, pe care de fapt îl cunoº-team de la
evenimentele organizate de Elite Prof Art. Aºa am
avut ocazia sã cunosc
un început de destin
exemplar.
Teofilia
Juravle este, în afarã de
un artist plin de forþã,
o tânãrã mamã, care
trãieºte intens alãturi de
copilul ei. Este un om
realizat în universul
societãþilor bazate strict
pe profit. Dar, ea a vrut
mai mult de la viaþã.
A vrut sã se exprime
în lumea unicã a
fantasmelor colorate.
Dupã ce a fãcut un copil
foarte reuºit, pe care
îl pãstreazã pentru
sine, nu s-a oprit.
Acum face alþi copii.
Sunt tablourile sale,
pe care le trimite în
lume sã o reprezinte.

lumea artelor frumoase. Acum, lângã casa lui stã un
pianist. O grãdinã plinã de flori ºi tablouri, unde se aud
acorduri de pian, trebuie sã recunoaºteti cã este un cadru
de vis, pe care eu l-am trãit de câteva ori ºi abia aºtept
sã revin acolo.
L-am cunoscut la niºte vernisaje selecte. Domnul
Cojocaru se plimba suveran printre tablouri ºi îºi dãdea
cu pãrerea. Apoi, l-am auzit vorbind în public despre
lucrãrile confraþilor sãi. Desigur, un asemena subiect nu
se poate rata ºi am cãutat sã îl cunosc mult mai bine.
Astfel, am intrat în casa sa. I-am admirat tablourile
prezente peste tot.
Dar, acum sã vedem ce scriu criticii de artã despre
dumnealui. Iatã numai câteva rânduri semnate de Dan
Grigorescu: Cu pictura lui Vergil Cojocaru m-am
întâlnit acum mai bine de un sfert de secol. Era un
octombrie însorit, când pãdurile din jurul Curþii de
Argeº se luminau de roºul ºi galbenul toamnei. Îmi aduc
aminte foarte bine peisajele tânãrului pictor de pe
atunci, mãrturisind un simþ adevãrat al culorii. Ele erau
construcþii pline de delicateþe, înnobilate de o poezie
calmã, ce se potrivea atât de bine cu priveliºtea de afarã
din acele zile. (...) Pictor al actualitãþii, al imaginii vii
în care clocotesc faptele,Vergil Cojocaru vãdeºte
interes, cum se poate constata cercetând atent cele 70
de tablouri expuse la Curtea de Argeº, pentru cele mai
diverse teme, cel mai mult reuºindu-i însã peisajul ºi
scenele istorice.
Încerc sã descopãr la rândul meu valenþele estetice
ale pictorului din faþa mea. Vorbeºte puternic, îmi este
greu sã mã concentrez, dar nu pot sã nu observ cã este
un adevãrat cuceritor al
armoniilor cromatice.
Desigur, asta dupã ce a
dat dovada existenþei
unui bun desenator.
Vreau sã multumesc
doamnei
Mihaela
Pandelescu ºi domnului
Adrian Pandelescu, cei
care au organizat
Galeria Elite Prof Art,
nu numai pentru faptul
cã au pus pe picioare un
asemenea stabiliment
elegant, dar ºi pentru
faptul cã mi-au oferit
ocazia sã descopãr un
artist ca domnul Vergil
Cojocaru.
Îi urez acum multã
sãnãtate, sã aibã putere
de muncã. Alãturi de
soþia sa, sã se bucure de
copii ºi nepoþi, pânã la
adânci bãtrâneþi.
Am cunoscut în ultimii ani zeci ºi zeci de pictori, de la
cei care au depãºit cu graþie vârsta de 80 de ani, pânã la
studenþii plini de entuziasm ºi nãluci, care se pregãtesc
pentru viaþã la Universitatea Naþionalã de Arte. Mãrturisesc aici, cu mâna pe inimã, cã Teofilia Juravle este una
dintre cele mai puternice personalitãþi care se exprimã prin
picturã. Mai mult, are un mare potenþial, care se observã
uºor de cine are ochi de vãzut ºi suflet de simþit.
Îi urez, cu toatã puterea, sã aibã capacitatea de a depãºi
cu bine provocãrile vieþii, iar peste ani ºi ani, când o sã
fie celebrã ºi foate bogatã sã îºi aducã aminte cã, la finalul
anului 2011, un gazetar de artã a pus ºi el o cãrãmidã la
edificiul personalitãþii sale, prin intermediul acestor
modeste rânduri. Mult succes !
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