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Vine 1 martie, bucurie de anotimp. Vara dintâi, vara primã
izbucnindã din nãmeþi, cu frenezie de culori pastelate ºi dãruitã
tuturor femeilor pe care le iubim. E vremea verdelui crud, a
trecerii albului troienit în alb de floare de cireº, a izbânzii rozului
din caiºi, ori a bucuriei violetului din violete. 1 martie, cu dor de
ghiocei ºi cu parfum discret de toporaºi.

PRO
sau CONTRA
România va amâna procesul de ratificare
a acordului ACTA pânã când Curtea
Europeana de Justiþie se va pronunþa pe acest subiect, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. Decizia Comisiei
Miercuri, 22 februarie, a avut loc ºedinþa pentru constituirea Senatului Universitãþii Europene de a trimite tratatul ACTA la Curtea Europeanã de
Spiru Haret, alegerea preºedintelui Senatului, aprobarea Regulamentului de organizare Justiþie, pentru a stabili dacã existã încãlcãri de orice fel în
privinþa drepturilor fundamentale ºi drepturilor de proprietate
ºi funcþionare a Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi a comisiilor de specialitate.
intelectualã, a fost anunþatã de Comisarul pentru Comerþ,
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Noul Senat al Universitãþii Spiru Haret, comisia pentru acordarea titlurilor onorifice Karel de Gaucht, la 22 februarie 2012.
alcãtuit din 35 de membri  26 cadre didactice ºi comisia de regulamente ºi incompatibilitãþi.
ºi de cercetare ºi nouã studenþi  s-a reunit, De asemenea, Senatul a aprobat propriul
sub conducerea prof. univ. dr. Gheorghe Regulament de organizare ºi funcþionare.
Duda, decanul de vârstã al noilor aleºi, în
Cu unanimitate de voturi, în funcþia de
ºedinþã de constituire ºi pentru alegerea preºedinte al Senatului a fost ales, prin vot Oana Puiu, studentã în anul al III-lea la Facultatea de Litere,
preºedintelui ºi a comisiilor de specialitate secret, conf. univ. dr. Florin Fãiniºi, cadru specializarea englezã - italianã, a fost, un semestru, bursier
ale Senatului  consiliul ºtiinþific, comisia de didactic la Facultatea de Drept ºi Erasmus la Universitatea Ca Foscari din Veneþia. Oana s-a
avizare a programelor de studii, comisia Administraþie Publicã Bucureºti.
calificat pentru bursa Erasmus ca urmare a mediilor anuale
pentru probleme studenþeºti, comisia de
Foto ºi text: Corina GHIGA foarte bune ºi a unui interviu susþinut în limba englezã. În
avizare a propunerilor pentru concursuri,
prezent, urmeazã semestrul al II-lea pentru finalizarea studiilor
comisia pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii,
(Continuare în pag.4) de licenþã în cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii
Spiru Haret. (Asist.univ. drd. Lorena MIHÃEª)



Bursier ERASMUS

Law
and social order

În cadrul celei de-a doua conferinþe internaþionale, Law and
Social Order (LSO 2012), organizatã de Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, în datele de 2 ºi
3 martie 2012, unul dintre conferenþiarii în plen  profesorul
Frank S. Ravitch, SUA, va susþine o prelegere pe marginea
dreptului constituþional american ºi interpretarea legii,
urmatã de un atelier la care sunt invitaþi toþi studenþii. O
astfel de masã rotundã cu studenþii a fost organizatã ºi anul
trecut, în data de 11 martie, în cadrul conferinþei LSO 2011, ºi s-a bucurat de un vãdit succes
(eveniment prezentat pe larg în Opinia naþionalã ºi galeria foto a facultãþii), la întâlnire
participând ºi studenþi de la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, Universitatea
Ovidius, Constanþa.
Onorina BOTEZAT

Conferinþã
Internaþionalã
de Criminalisticã

Roma va gãzdui, în perioada 1-2 martie,
Conferinþa Internaþionalã de Criminalisticã:
Criminalistica internaþionalã, noi sinergii
investigative.
Universitatea Spiru Haret va fi reprezentatã
la reuniunea ºtiinþificã de reputatul specialist
în domeniu, prof. univ.dr. Lazar Cârjan,
decanul Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã Bucureºti.

Roxana IONESCU

În interiorul revistei :
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Se apropie campania electoralã

Prostia agresivã
Mioara VERGU-IORDACHE
Prostu dacã nu-i fudul, parcã nu e prost
destul! - spune o vorbã româneascã . Asta ar fi
una la mânã. Este posibil sã fie însã o fudulie
tãcutã, îmbufnatã, care sã nu deranjeze pe
nimeni. Ce te faci însã cu prostul agresiv, care
vrea sã iasã, apelez tot la o vorbã din popor,
ca pãduchele în frunte. Care se descoperã a fi
buricul pãmântului. Care crede cã fãrã el nu
rãsare soarele. Cã nu se mai învârte Pãmântul
în jurul Soarelui. Cã lumea stã în loc aºteptând
sã-ºi declame el supremele ordine de zi. Cã
dacã el nu se rosteºte, rãstit ºi zbuciumat,
omenirea, sãraca, rãmâne în beznã.
Prostul agresiv ignorã faptul cã nu-l bagi în
seamã. Refuzã sã vadã, sau poate chiar nu
vede, cã nu face decât umbrã pãmântului, cã
vorbele lui se prãbuºesc în neantul din care
au venit. Cã lumea nu se încurcã cu el, îl
ascultã fãrã a-l auzi, fãrã a se sinchisi de
starea lui de spirit. Un moment de neatenþie,
însã, ºi-þi intrã pe fereastra sufletului,
murdãrind binele tãu cu zgura prostiei lui.
ªi-ncepe sã dea din mâini, din picioare, sã
facã spume la gurã, sã-þi bage degetele-n ochi,
sã te tragã de urechi, sã te-nghionteascã, sã te
oblige sã-þi întorci faþa cãtre el. El nu
vorbeºte, el dã ordine, nu admite cã altcineva,
din jurul sãu, are voie sã mai gândeascã.
Tot ce face el are atingere de geniu, de
supradotat. Nu greºeºte niciodatã. Numai
alþii greºesc. Alþii dau în gropi. El ºtie calea
cea dreaptã ºi cea mai bunã. El are mereu
judecata limpede, revelaþii capitale. Trebuie
sã te împaci cu existenþa lui, sã-l accepþi ca pe
o fatalitate. Nu existã altã soluþie decât aceea
de a ceda. De a te da la o parte din faþa
tãvãlugului. Sunt ºi cazuri fericite când se
prãbuºeºte în prãpastia minþii lui. Dar mai
multe sunt situaþiile nefericite ... Unde
întâlneºti pe prostu agresiv? Unde nu-þi
trece prin minte. Uneori în chiar interiorul
tãu. Altele n-o fi având, însã are putere de
penetrare mai ceva decât o armã ultra
sofisticatã. Este o armã mortalã. Moarte
lentã, chinuitoare, sâcâitoare. ªi trage din
toate poziþiile. Dacã nu iei aminte, dacã nu te
fereºti, te poþi vedea dincolo, pânã sã-þi dai
obºtescul sfârºit. Mã gândesc, spre protecþie,
cum ar fi dacã i-am lãsa pe ei, doar pe ei, sã
facã toatã treaba acestei lumi. Am fi, mãcar,
mai liniºtiþi?! Numai cã prostul agresiv nu se
coboarã pânã acolo încât sã ºi munceascã.
El are altã treabã. Neºte treburi, mã-nþelegi!
Aºadar, cât mai e vreme, identificaþi
prostul agresiv ºi fiþi gata sã-i daþi cu tifla
acolo unde-l doare mai tare: la urne.
Nevotat este mai puþin periculos.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Mircea CONSTANTINESCU, Facultatea de Arte

CLOVNUL

În lucrarea sa Cãtre actori, M. Chekhov are câteva consideraþii foarte pertinente
Importanþa studiului specificitãþii clovnului în procesul de dezinhibare a studentului actor, cât ºi a
despre jocul clovnului. El considerã acest joc foarte apropiat de jocul actorului
performerului este foarte mare, în primul rând datoritã regãsirii plãcerii jocului copilãresc. Joc, nu
manifestat într-o tragedie, deoarece, spune el : un mare clovn, ca ºi un tragedian,
joacã, s-a spus de nenumãrate ori, dar, cred eu, din joacã spre joc. Aplicarea acestor reguli în studiul
nu este niciodatã singur când joacã. Clovnul simte un fel de dedublare ºi devine
performerului surprinde, la început, pentru cã e nevoie de actori cãrora li s-a descoperit apetitul
instrumentul unei forþe care îi este strãinã ºi care pune stãpânire pe el. Autorul
pentru acest tip de energizare scenicã a sinelui. Pentru alte tipuri de personalitãþi, se aplicã, evident,
dezvoltã aceastã idee considerând cã dacã în cazul tragedianului dublul sãu este
alte metode, dar ºi ei, credem noi, trebuie sã parcurgã etapa studierii clovnului, pentru cã existã
o forþã supra-umanã, în cazul clovnului, avem de-a face cu o forþã sub-umanã.
accente bufe în infinita manifestare umanã exprimatã prin literatura dramaticã.
Expresia aceasta plasticã încearcã sã caracterizeze ciudata energie pe care o posedã clovnul, fiinþã
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1 Cum a apãrut clovnul?
2 Prezentaþi-ne, vã rugãm: Clovnul Alb,
August naivul ºi Monsieur Loyal.
3 Prin ce este definit clovnul?
4 Care sunt etapele unui numãr de clovnerie?
5 Toþi actorii pot fi clovni?
6 Cu ce poate fi comparat jocul clovnului?
7 Existã reguli de comportament scenic
al clovnului?
8 Care este deosebirea dintre actor ºi clovn?
Energiile
m ã º t i l o r
Commediei
dellArte s-au
consumat în
t r e c e r e a
timpului. Au ajuns la noi
rudimente ale acestor energii sub
forma celor trei tipuri de clovni.
Mimus-ul realist din Antichitate,
cu accentele sale fantaste, din
perioada Commediei dellArte
este acum periferizat, la
începutul secolului al XIX-lea, în
lumea circului, magicã ºi
cuceritoare. Philip Astley, dresor
de cai în armata englezã, este
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considerat pãrintele circului
modern. În 1768 a organizat
primele spectacole de circ, pe locul
fostei gãri Waterloo, desenând un
cerc cu diametrul de 13 m ºi a
prezentat pe aceastã suprafaþã
spectacole de echitaþie. În Franþa,
inaugurarea circului de iarnã de
cãtre Napoleon al III-lea în 1852 a
coincis, în Principatele Române,
cu inaugurarea Teatrului Naþional
din Bucureºti. Spaþiul predilect al
activitãþii clovnilor ºi al circului în
general, a fost chapiteau-ul. Aici
apar în clovnerii de pasaj: Clovnul
Alb, August naivul ºi, din când în
când, Monsieur Loyal.

Clovnul Alb este expresia autoritãþii ºi ordinii, este
jongleur, muzician, orator desãvârºit ºi acrib, poet din
fire, nu admite ca proiectatul numãr din spectacol, pe
care îl vrea perfect, sã fie alterat de ceva. Are un
costum superb, strãlucitor, stelar. Faþa albã (ideea de
alteritate), buze sângerii ca ºi urechile ºi o sprânceanã
neagrã, desenul unei misterioase flori otrãvitoare; este un fel de diavol
frumos ºi înspãimântãtor. Fascinat de posibila performanþã a numãrului
din spectacol, este întrerupt de aiuritul August , reprezentantul dezordinii
ºi libertãþii absolute, a lipsei oricãrei constrângeri, care vrea sã se afirme
neapãrat ºi sfârºeºte prin a rata tot ce îºi propune sã facã; îl putem
recunoaºte aici pe Arlechino. August-prostul, care precum Arlechino,
are o mulþime de alte nume (Dario, Toto, Tonino) este îmbrãcat alandala,
pantaloni prea largi, haina prea îngustã are, ca machiaj, un nas fals,
ochi conturaþi, gura conturatã ºi o perucã cu pãrul vâlvoi cu care poate
crea gaguri: se poate ridica în momentele de mirare sau de spaimã.
Monsieur Loyal este cel ce gãseºte soluþii de împãcare în conflictul
celor doi, este bine îmbrãcat, aparþine elitei, este o altã faþetã a
autoritãþii, apare neaºteptat în faþa celor doi, cu mãnuºi, de multe ori cu
o cravaºã în mânã(evocã posibila descendenþã din familia ecvestrã a
circului) ºi este machiat cu discreþie. Numerele de circ la care participã
cei trei rezumã în esenþã povestea pãcãlitorului pãcãlit.
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Clovnul este
definit
în
primul rând
prin: candoare
(energia sa
s c e n i c ã
esenþializeazã
cheful de joacã ºi râsul eternului
copil din noi), apoi prin
generozitate absolutã, totalã
uimire în faþa vieþii, prin
credinþa cu care contemplã
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lumea, fãrã prejudecãþi.
Descoperirea spaþiului de joc cât
ºi a spectatorilor se efectueazã
de cãtre el ca ºi cum acestea li
s-ar înfãþiºa pentru prima oarã
în faþa ochilor iar redescoperirea
resorturilor interioare, de
raportare la public, se realizeazã
printr-o uriaºã mirare; clovnul
acroºeazã, provoacã publicul,
esenþiala raþiune de a fi, a sa.
Pentru clovn publicul este totul.
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Din punct de
vedere tehnic,
etapele unui
numãr
de
clovnerie sunt:
cercetarea,
descoperirea,
mirarea, privirea, reacþia,
pãrãsirea; este un circuit
obligatoriu pe care trebuie sã-l
parcurgã
clovnul
în
manifestarea interesului lui
pentru un obiect, un fapt, un alt
personaj. Jocul clovnului este
rezultatul
unei
tehnici
actoriceºti ce nu se poate
improviza. Jocul sãu foloseºte
mijloace diverse de expresie,
specifice, rezultante ale unui
imens travaliu profesional. În
procesul
pedagogic
de
dezinhibare a actorului este
foarte importantã analiza acestei
tehnici specifice jocului
clovnului; este o etapã de studiu
care îl obligã pe actor sã fie
foarte atent la mijloacele de
expresie carecteristice profesiei:
voce, corp, gest, simþ muzical,
mascã. Clovnul trebuie sã fie
saltimbanc, acrobat, dansator,
instrumentist, marionetist,
prestidigitator. În desfãºurarea
numãrului din spectacol, în
momentul revelaþiei artistice
atinsã de clovn, la care se ajunge
la capãtul unui lung drum de
cãutãri, este surprins micul sau
marele secret, ºtiinþa marilor
actori, aceea de a înlocui ca ºi
cum cu revelaþia adevãrului
plin de candoare.
Redefinirea
ºi redimensionarea
interioarã, prin
descoperirea
luciditãþii
specifice
clovnului ºi a tehnicii acestuia,
reprezintã o metodã foarte
importantã. Deprinderea obiºnuinþei de a rosti altfel, pentru
arenã, replicile este obligatorie:
actorul trebuie sã capete
curaj în a exersa acest tip de
rostire, pânã când aceasta
devine organicã ºi convingãtoare. Un clovn se adreseazã
unei arene, unei pieþe, deci
adaptarea la situaþie impune
performerului o creºtere a
intensitãþii vocale. Este o regulã
de bazã a existenþei clovnului ºi
a manifestãrii sale scenice.
Angajamentul psiho-fizic al
clovnului este uriaº. Clovnii
care profeseazã posedã un curaj
înnãscut al asumãrii unei
situaþii. Din acest motiv nu toþi
actorii pot fi ºi clovni; dar pentru
student cât ºi pentru performer
important este drumul parcurs
pânã la a fi convingãtor ºi mai
ales, autoconvins cã ceea ce
exerseazã este esenþial.
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excentricã, fantasticã, plinã de o naivã fantezie, comicã prin excelenþã. M.Chekhov face o distincþie
clarã între actor ºi clovn, subliniind încã o datã caracterul special al celui de al doilea; dacã un
personaj de comedie are întotdeauna reacþii fireºti ºi justificate, o psihologie coerentã ºi logicã, la
clovn, aceastã psihologie este diferitã. El se poate speria de lucrurile cele mai nevinovate, sã plângã
când te-ai aºtepta sã râdã, sã rãmânã nepãsãtor în faþa celor mai mari primejdii. Trece de la un
sentiment la altul fãrã nicio logicã. Tristeþea ºi bucuria, nervozitatea ºi calmul, râsul ºi lacrimile se
succed în el spontan ºi aceste schimbãri care nu au nicio raþiune aparentã sunt rapide ca fulgerul.
Iatã câteva din regulile de
joc, de comportament scenic,
de asumare a mãºtii clovnului:
 Ieºi din tine: regãsim aici
ideea alteritãþii, dar ºi a
energizãrii noii identitãþi a
performerului, noii sale mãºti,
cea a clownului; adicã asumarea ºi susþinerea
totalã a noii psihologii stereotipe specifice.  Fii
cinstit: odatã asumatã, îmbrãcatã, haina de
paiaþã, nu ai voie, ca actant, sã-þi trãdezi
identitatea; raportul cinstit cu sala, cu spectatorii,
este obligatoriu.  Regula lui trei: este un truc
celebru în teatru, consacrat de formele fixe de
expresie, preluat ºi în comedia burghezã; adicã
dupã douã încercãri nereuºite sau reuºite, a treia
va fi bunã sau greºitã (acþiune, sunet, gest etc.).
 Sã ºtii când sã te opreºti: est modus in rebusvechea zicalã se aplicã tuturor formelor ºi
stilurilor de teatru, dar aici, unde jocul este pe
muchia de cuþit a râsu-plânsului, este ºi mai
aplicabilã.  Stabileºte contactul: a fost pomenitã
ca regulã ºi mai sus, dar subliniez cã este o cerinþã
de bazã a comunicãrii mesajului trãznit al
clovnului.  Cãlãuzeºte-ne în lumea ta ºi întoarcene cu o nouã opticã, o nouã conºtiinþã în lumea
noastrã: clovnul a fost ºi este un fantast; lumea
lui este lumea puritãþii edenice, a naivitãþii
perpetue, a copilãriei din veac. Spectatorii
rãmân cu ceva, cu amintirea acelei cãlãtorii
fantastice ºi cu pofta de a mai parcurge o astfel
de experienþã; de aceea ne emoþioneazã mereu
dulcea melancolie, amintirea ei, stârnitã de niºte
aiuriþi în ciudate costume; este un alt fel de recurs
la memoria afectivã.  Prezintã-te frumos: clovnul
se prezintã pentru cã aºa este frumos, îºi declinã
propria identitate sau este numit de partener; dar
întotdeauna apar piedici, nenumãrate piedici care
duc sceneta mai departe.  Pãstreazã siguranþa
publicului: când coºul de nuiele plin ochi cu ouã
cade peste capetele spectatorilor, datoritã unei
manevre greºite a clovnului, aceºtia se agitã
neplãcut surprinºi , dar imediat observã cã toate
ouãle sunt din lemn ºi sunt prinse cu sfoarã de
coº; îºi recapãtã siguranþa; regãsim aici
manifestarea altei reguli de comportament a
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clovnului, aceea de a surprinde spectatorii.
 Surprinde-ne: surpriza teatralã, coup de theatre,
este o lege a spectacolului în sine, dar în cazul
clovnului, funcþia surprizei este total neaºteptatã
pentru receptor, deoarece are forþa unui duº rece
dupã unul fierbinte; senzaþia creatã este aceea a
trecerii bruºte de la liniºte la zgomot, de la
întuneric la luminã.  Urmeazã-þi intuiþia: pe
parcursul aplicãrii procedeelor de dezinhibare, un
rol important îl are intuiþia; este, pentru început,
vorba de intuiþia cu care se abordeazã numãrul
de pasaj în circ, sau exerciþiul la clasã, adicã
aplicarea tonului ºi vitezei de rostire potrivite
situaþiei, a numãrului propriu zis, dar ºi a
receptãrii.  Respirã: respiraþia unei scene trebuie
sã fie una organicã. Clovnul ºtie asta. Actorul
trebuie sã înveþe ºi el sã respire organic, sã
intuiascã, sã descopere care este respiraþia realã,
impusã de text. Fiecare tip de mascã, fiecare tip
de scenã - alertã sau mai puþin alertã - are o
respiraþie adecvatã.  Fii nebun: aceastã expresie,
acest îndemn, substituie jocul scânteietor,
neaºteptat, lansat, prãvãlit precum un talaz de
mare pe þãrmul liniºtit al aºteptãrii spectatorilor.
Pãtrunderea în arenã a clovnului nu este anonimã,
ci este puternic personalizatã, susþinutã sonor ºi
gestual.  Urmãreºte logica specialã a clovnului:
aceastã cerinþã subsumeazã în primul rând
receptarea la propriu a îndemnurilor, întrebãrilor
sau uimirilor partenerilor ºi ale spectatorilor, iar
în altã ordine de idei, menþinerea pe linia de
plutire, în schimbul de replici sau atitudini, a
bunului simþ, susþinut pânã la absurd, de aiuritul
August, cãruia i se întind mereu capcane
inteligente, de cãtre Clovnul Alb sau de cãtre
Monsieur Loyal. Morala momentului este
întotdeauna cea a pãcãlitorului pãcãlit.  Dezvoltã
corporalitatea clovnului: Plastica trupului
acestuia este foarte specialã ºi spectaculoasã
datoritã faptului cã pentru o micã ºi banalã acþiune
totul, dar absolut totul se complicã, se
contorsioneazã în corpul clovnului. Acesta se
transformã, devine instrument muzical, pãpuºa
mecanicã, robot ce loveºte, se balanseazã, moare
ºi renaºte.  Aruncã-te în necunoscut: este un
îndemn pe care cei ce se ocupã de devenirea
viitorilor actori îl lanseazã acestora, adeseori. Este
un îndemn, o poruncã, valabilã ºi în cazul
clovnului. El nu ºtie ce capcane, ºi uneori,
infernale curse îi întinde Clovnul Alb. El se
aruncã în acþiune cinstit, fãrã prejudecãþi, dornic
sã rezolve problema. Cum o rezolvã? - asta face
deliciul publicului. Dacã ar fi sã o ia de la capãt,
o ia bucuros, de multe ori schimbã el tactica,
crezând cã va învinge, îl va pãcãli pe celãlalt,
dar se pãcãleºte iar pe sine ºi aºa mai departe.
 Joacã-te cu ritmul: este un vechi truc; el
traverseazã secolele. Îl regãsim în: farsele
atellane, jongleurii evului mediu, Commedia
dellArte, circul de azi; impunerea ritmului de
joc este la dispoziþia clovnului. El conduce jocul
cu spectatorii pânã când acesta este întrerupt de
cei mari, deºtepþi ºi autoritari (Clovnul Alb ºi
Monsieur Loyal).  Sparge regulile: Aceasta este
surpriza virtualã cea mai mare a acþiunilor
clovnului. Uneori se realizeazã, alteori nu.
Senzaþia pe care þi-o oferã un tip de comportament
scenic specific este aceea cã oricând se poate
schimba totul. Aºteptarea aceasta este delicioasã
pentru spectator.

8

Deosebirea dintre cei doi actanþi
(actorul ºi clownul) este aceea cã
dacã primul îºi foloseºte datele
personale, tale quale, mai mult
sau mai puþin ºlefuite de ºcoalã,
de maeºtri, de tradiþie, al doilea are
nevoie pe lângã datele native ( în primul rând umor
transmisibil, copleºitor, devastator, epidemic) ºi
de o susþinutã muncã în toate planurile enunþate
mai sus. Clownul este acrobat, muzician, dansator,
prestidigitator, pãpuºar, jongleur, este un atlet (în
sensul marionetei lui Craig) iar pe deasupra ºi,
mai mult sau mai puþin, actor.
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Puncte de vedere

VIAÞA UNIVERSITÃÞII
Facultatea de Sociologie-Psihologie
 Sesiune de comunicãri ºtiinþifice

Dezvoltarea  o abordare
multidisciplinarã

Facultatea de Arhitecturã

Regenerare Urbanã

Luni, 20 februarie, în Sala Studio, a avut loc conferinþa de inaugurare
a semestrului 2, susþinutã de arh. ªerban Sturdza, însoþit de Raluca
Munteanu, arhitect Arhiterra, ºi Vintilã Mihãilescu, profesor de
antropologie în cadrul SNSPA, cu tema Regenerare Urbanã: studiu
de caz Buzeºti-Berzei, adresatã tuturor studenþilor ºi cadrelor didactice
În data de 17 mai, are loc sesiunea de comunicãri ºtiinþifice, ale Facultãþii de Arhitecturã, în mod special studenþilor de anii 4 ºi 5,
destinatã cadrelor didactice ºi studenþilor, cu tema Dezvoltarea  o care abordeazã acest sit în cadrul proiectului de atelier.
Conferinþa a analizat situaþia actualã a zonei ºi posibilitãþile de
abordare multidisciplinarã.
regenerare generalã a acesteia. De asemenea, a fost expusã
metodologia de lucru a Alternativei la Diametrala Buzeºti Berzei ºi
 Colocviu franco-român de Psihanalizã
rezultatele preliminarii ale acesteia.

Traumã ºi istorie

ASASH ºi Dkevents vã invitã la

ROCAD International
Convention
of
Architecture
Mobiluri ale and Design
acþiunii,
condiþii ale
solidaritãþii

Sâmbãtã, 17 martie 2012, între orele 10 ºi 16, Facultatea de
Sociologie - Psihologie în colaborare cu Universitatea 13 Paris
organizeazã, în amfiteatrul Dimitrie Gusti, colocviul franco-român
de Psihanalizã cu tema Traumã ºi istorie. Lucrãrile vor fi susþinute
de prof. univ. dr. Vladimir Marinov, prof. univ. dr. Marie-Christine
Pheulpin, prof. univ. dr. Jean Pierre Pinel, prof. univ. dr. Florin
Tudose, conf. univ. dr. Aurel David, conf. univ. dr. Matei
Georgescu, lector univ. dr. Rodica Matei.

Felicitãri!

Lector universitar
Rodica Matei,
de la Facultatea de
Sociologie-Psihologie,
a primit diploma de
Doctor în psihanalizã ºi
psihopatologie la
Universitatea Paris 13,
cu lucrarea: Semnificanþi
corporali în terapia
conduitelor adictive ºi în
opera lui Nichita Stãnescu.
Coordonatorul lucrãrii este
profesorul Vladimir
Marinov, care va participa,
pe data de 17 martie 2012,
împreunã cu alþi câþiva
colegi francezi la colocviul:
Traumã ºi Istorie.

Elena-Claudia RUSU

 Cerc de etnosociologie,
antropologie ºi geografie umanã TOTEM

ªedinþa Cercului de etnosociologie, antropologie ºi geografie
umanã  TOTEM, Facultatea de
Sociologie - Psihologie, amfiteatrul
Constantin Rãdulescu Motru,
desfãºuratã în data de 23.02.2012,
a avut ca temã: Mobiluri ale
acþiunii, condiþii ale solidaritãþii.
Prezentarea a fost susþinutã de
cãtre lect. drd. Florin Popa.

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe, Câmpulung Muscel

În urma parteneriatului dintre
ASASH ºi DKevents Asociaþia
studenþilor arhitecþi Spiru Haret
oferã 50 de invitaþii gratuite la
ROCAD-International Convention of Architecture and Design.
Preþul unei invitaþii este de 150
EURO + T.V.A.
Pentru a beneficia de o
invitaþie gratuitã trebuie sã fiþi
sau sã deveniþi membri ASASH.
Cei 30 de membri ASASH
înscriºi pânã la data de
13.02.2012 au prioritate.
Dacã numãrul membrilor
înscriºi dupã data de 13.02.2012

depãºeºte numãrul invitaþiilor
disponibile, acestea vor fi oferite
prin tragere la sorþi.
Evenimentul se desfãºoarã în
perioada 16-18.05.2012 la
Palatul Parlamentului.
Lista invitaþilor anunþaþi la
ROCAD 2012 include nume
mari precum: Gottfried Bohm 
câºtigãtor al Premiului Pritzker
1986, Eduardo Souto de Moura
 câºtigãtor al Premiului Pritzker
2011, Esteve Bonell  câºtigãtor
al Premiului Mies van der Rohe
1992, David Chipperfield 
câºtigãtor al Premiului Mies van
der Rohe 2011, Mario Botta,
Gaetano Pesce, Anton Garcia
Abril, Matias del Campo, Pierre
von Meiss, Rene Davids,
Kostas Terzidis.

Facultatea de Management Financiar
Contabil Constanþa

Conferinþa Internaþionalã Incertitudinile ºi
Anualã în Economie,
vulnerabilitãþile economiei
Informaticã ºi Comunicare româneºti în anul 2012
Sesiune de comunicãri ºtiinþifice:

Centrul de Cercetãri Economice Aplicate, din cadrul Facultãþii
de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung Muscel, organizeazã cea
de-a treia Conferinþã Internaþionalã Anualã în Economie, Informaticã
ºi Comunicare. Evenimentul va avea loc între 25 ºi 26 mai, în
Câmpulung Muscel, la sediul facultãþii.
Mai multe detalii despre conferinþã ºi despre modalitãþile de
participare pe site-ul dedicat evenimentului: http://
aiceicf.spiruharet.ro/

Zilele Marin Sorescu

Facultatea de Management
Financiar Contabil Constanþa
organizeazã, cea de-a XVIII-a
sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale
cadrelor didactice studenþilor ºi
masteranzilor, ce are ca temã:
Incertitudinile ºi vulnerabilitãþile
economiei româneºti în anul 2012.
Sesiunea se va desfãºura în patru
secþiuni:  Economie ºi relaþii
internaþionale  Management ºi
Marketing  Finanþe ºi Contabilitate  ªtiinþe sociale ºi umaniste.
Sunt aºteptaþi sã participe cadrele
didactice, studenþii ºi masteranzii
din cadrul facultãþilor de ºtiinþe
economice. Vor fi dezbãtute probleme actuale ºi de perspectivã atât
din aria micro- ºi macro-economiei,

contabilitãþii, finanþelor publice ºi
private, relaþiilor internaþionale cât
ºi ºtiinþelor socio-umane înrudite
domeniului economic. Lucrãrile
acceptate vor fi publicate într-un
volum al manifestãrii (CD cu
ISBN) sub egida unei edituri
recunoscutã CNCSIS, iar cele cu
un nivel ºtiinþific deosebit vor fi
recomandate de Comitetul ºtiinþific
spre publicare în Journal of
Academic Research in Economics
- http://jare-sh.com
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
va avea loc pe 10-11 mai 2012 la
sediul Universitãþii Spiru Haret din
Constanþa, str. Unirii 32-34.
Clarificãri ºi informaþii suplimentare pot fi obþinute la adresa de
contact: laura.patache@spiruharet.ro

Reprezentanþi ai Facultãþii de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice a Universitãþii Spiru Haret sunt invitaþi la Festivalul de
Culturã Zilele Marin Sorescu.
Ajuns la cea de-a XII-a ediþie, acest festival este un bun prilej de
întâlnire a scriitorilor, cadrelor didactice, studenþilor, elevilor, a
prietenilor lui Marin Sorescu, cei din þarã, dar ºi cei din Serbia, Republica
Moldova, Albania, Grecia, chiar din Franþa, Canada, Australia.
Vor prezenta alocuþiuni, referate sau conferinþe: prof. univ. dr.
Mihaela Albu, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, prof. univ. dr.
Lucian Chiºu ºi lector univ. dr. Andrei Pãunescu.
Activitãþile festivalului se vor derula la Universitatea din Craiova.
Figura lui Marin Sorescu se va omagia în satul sãu, Bulzeºti, dar ºi
la Primãria Craiovei.
În perioada 13. 02. 2012  19. 02. 2012,
Evenimentul este organizat de cãtre Primãria Municipiului Craiova în staþiunea Azuga, studenþii Facultãþii de
în colaborare cu Academia Românã, între 27-29 februarie 2012.
Educaþie Fizicã ºi Sport au participat la
cursul de schi, sub îndrumarea, lector univ.
dr. George Cristian Cãtunã, disciplinã
facultativã în planul de învãþãmânt.
Prin acest curs s-a urmãrit însuºirea:
 elementelor ºi procedeelor tehnice
necesare coborârii în siguranþã a unei pârtii
de nivel mediu;  elementelor, procedeelor
În zilele de 25 ºi 26 februarie, basul Constantin Traºcã, student tehnice ºi metodelor pedagogice necesare
în anul I al Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie muzicalã predãrii schiului la nivel de începãtori,
(modul canto clasic, coordonat de conf. univ. dr. Georgeta precum ºi  formarea capacitãþii de
Pinghiriac), a concertat la Palatul Mogoºoaia. Constantin Traºcã a practicare independentã a schiului.
Studenþii au beneficiat de condiþii
fost acompaniat la pian de profesorulAndrei Racu. Recitalul a
foarte bune de cazare ºi pregãtire.
cuprins o seamã de bijuterii muzicale din opere celebre.

Studenþi la schi

Studentul Constantin Traºcã a
concertat la Palatul Mogoºoaia
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Prieteni
sau duºmani?!
 Impactul evaluãrii calitãþii asupra autonomiei
instituþionale ºi libertãþii academice universitare
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

6.

Ansamblul discuþiilor
anterioare are ca obiectiv
efortul de a situa valabil relaþia
dintre procesele de asigurare a
calitãþii, evaluarea ºi acreditarea
acesteia, cu cele douã valori
fundamentale ale universitãþii:
autonomia instituþionalã ºi
libertatea academicã, deoarece,
dupã multiple dispute ºi
atitudini, pe parcurs, s-a conturat
o atitudine echivocã privind
asigurarea calitãþii ºi valorile
fundamentale ale universitãþii.
Astãzi, asigurarea calitãþii are
mulþi prieteni, ca parte componentã a vieþii universitare
contemporane. Dar, are ºi
contestatari. Unde se situeazã
adevãrul în aceastã disputã?
Iniþial, au apãrut o serie de
opoziþii ireconciliabile, mai ales
datoritã confuziei dintre
responsabilitate, îmbunãtãþirea ºi
perfecþionarea activitãþii universitare. Problema iniþialã a fost
urmãtoarea: asigurarea calitãþii
este un agent de control al
instituþiei academice de cãtre
agenþii externe sau este un instrument organizaþional ºi de
îmbunãtãþire a activitãþii
personalului didactic ºi a
instituþiei în ansamblul sãu? A
urmat apoi discuþia dacã ºi în ce
mãsurã doar asigurarea calitãþii
ºi a procedurilor privind
realizarea ei pot sã asigure
responsabilitatea ºi îmbunãtãþirea activitãþii unitãþilor de
învãþãmânt. Iniþial, s-a discutat
dacã ºi în ce mãsurã asigurarea
calitãþii ºi evaluarea ei sunt un
agent de control al unitãþilor de
învãþãmânt de cãtre agenþii
externe sau este un instrument
util pentru dezvoltarea organizaþionalã a unei instituþii de
învãþãmânt. Evident, în acest
context, a apãrut ºi problematica
relaþiei dintre autoevaluarea ºi
reglarea activitãþii interne a
unitãþilor educaþionale ºi
acreditarea externã. În aceastã
privinþã intrã în discuþie politica
faþetã a asigurãrii calitãþii, în
sensul în care universitãþile oferã
propriile evaluãri privind
asigurarea calitãþii produselor lor,
potrivit propriilor lor standarde
de calitate, comparativ cu cele
ale statului, care continuã sã
decidã dacã ele oferã ceea ce e
necesar pentru studenþii ºi
beneficiarii lor. Sursa acestor
situaþii o constituie faptul cã nu
existã o definiþie comunã a
expresiei asigurare a calitãþii,
ceea ce produce o confuzie ce
permite ca orice informaþie sã
favorizeze controlul statului
asupra universitãþilor, în toate
sensurile, de la alocarea

fondurilor, pânã la îmbunãtãþirea
practicilor pedagogice. Practic,
asigurarea calitãþii a devenit o
frazã care este chematã sã facã
prea multe lucruri diferite, în
timp ce ea nu poate realiza, în
mod efectiv, decât câteva, cu
oarecare satisfacþie. În plus,
asigurarea calitãþii este chematã
sã se realizeze la toate nivelurile,
de la nivel central, guvernamental, prin agenþiile de asigurare,
conducãtorii ºi administratorii
universitari, cadrele didactice ºi
de cercetare, studenþi, fãrã sã fie
foarte clare obiectivele ºi
necesitãþile specifice sau/ºi
comune ale acestora, ceea ce a
creat o situaþie neproductivã, de
adversitate sau chiar de
confruntare între asigurarea,
evaluarea ºi acreditarea calitãþii.
Universitãþile fac eforturi de a
demonstra guvernelor ºi
publicului larg cã ele împlinesc
standarde superioare de calitate
ºi cã meritã încredere din partea
lor. Din aceastã perspectivã,
acceptã vizite ºi evaluãri ale unor
echipe formate din specialiºti
universitari, colegi, care sã vadã
cum acestea îºi conduc ºi
realizeazã standardele de calitate,
dar, mai ales, sã îºi evalueze propria lor muncã ºi sã primeascã
idei pentru îmbunãtãþirea
activitãþii. Însã, nu în termeni de
,,control, de ,,examene, cu
,,note de trecere sau de
,,cãdere, deci nu de ,,acreditare
sau nu. În acest sens, conducãtorii universitãþilor ºi colectivele
lor acceptã un timp de audit,
bazat pe câteva principii
generale: primul, cã ei sunt
profesioniºti serioºi, care doresc
sã facã lucruri bune, sã realizeze
calitate în tot ceea ce fac ºi care
au nevoie, din când în când, sã
aibã posibilitatea de a vedea, ca
într-o ,,oglindã, adevãrul despre
munca lor, cu conºtiinþa cã
universitãþile, deºi autonome,
sunt parte a societãþii ºi, ca atare,
sunt responsabile ºi datoare faþã
de cei ce utilizeazã serviciile lor
sau care le finanþeazã activitatea,
angajându-se sã fie din ce în ce
mai eficiente, din propria lor
iniþiativã, nu din impuneri
exterioare. Din acest punct de
vedere, se pare cã, aceastã
situaþie este baza pentru
stabilirea sistemelor de asigurare
a calitãþii, atât interne, cât ºi
externe, ceea ce ar fi benefic, atât
pentru participanþii interni, cât
ºi pentru cei externi, în eforturile
de a obþine rezultate semnificative în continua îmbunãtãþire a
calitãþii învãþãmântului superior
din toate punctele de vedere.

Concurs
de poezie
clasicã
Studenþii
Facultãþii de ªtiinþe Economice
din Blaj au participat,
în sala I. M. Clain,
joi, 23.02.2012,
la un concurs
de poezie clasicã sub egida
Asociaþiunii ASTRA Blaj,
asociaþie ce a împlinit anul
trecut 150 de ani.

Liana STÃNCULEA
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ANUNÞ LANSARE PROIECT POSDRU/110/5.2/G/89015
27 februarie 2012
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013 Investeºte în oameni!
Axa prioritarã 5 Promovarea mãsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenþie: 5.2. Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale
în ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã
Titlul proiectului: Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural
Nr. de identificare: POSDRU/110/5.2/G/89015
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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A fost ales preºedintele Senatului
Universitãþii Spiru Haret:
conf. univ. dr. Florin Fãiniºi

Lansarea proiectului
Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate
de Beneficiar anunþã demararea implementãrii proiectului Dezvoltarea resurselor umane ºi a
liberei iniþiative în mediul rural. Conferinþa de lansare va avea loc în data de 29 februarie 2012
la sediul Facultãþii de Management Financiar Contabil Craiova, st. Brazda lui Novac nr.4, sala
400C începând cu ora 11. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 5, Domeniul
major de intervenþie: 5.2. Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce
priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în zonele
rurale din judeþul Dolj în vederea facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi nonagricole ºi de dezvoltare
a spiritului antreprenorial ºi a competenþelor necesare pentru desfãºurarea unor activitãþi independente.
Principalele acþiuni întreprinse pentru persoanele din grupul þintã în cadrul proiectului constau în:
 susþinerea unor cursuri gratuite de utilizare a calculatorului, limba englezã ºi antreprenoriat;
 consiliere ºi mediere profesionalã gratuitã care va facilita contactul grupului þintã cu potenþialii
angajatori;
 servicii gratuite de formare profesionalã în meserii cerute pe piaþa muncii;
 activitãþi gratuite de îndrumare ºi asistenþã în vederea înfiinþãrii propriei afaceri ºi dezvoltãrii
acesteia;
 campanii gratuite de informare privind promovarea unei vieþi active, sãnãtoase, pentru
combaterea alcoolismului ºi a fumatului, pentru educaþie pe parcursul întregii vieþi ºi pentru
mobilitate profesionalã ºi geograficã.
Grupul þintã este format din 200 de persoane din comuna ALMÃJ, judeþul Dolj
Informaþii suplimentare puteþi obþine la urmãtorul numãr de telefon: 0723.151.068, Dragoº Ilie
- manager relaþii publice sau la adresa de e-mail dragosilie2002@yahoo.com.
Website: www.dezvoltare-rurala-durabila.uv.ro www.fseromania.ro e-mail: dezvoltare_rurala_durabila@uv.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni!

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei

ACCES PE PIAÞA MUNCII
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova în calitate
de Beneficiar anunþã organizarea Evenimentului
ACCES PE PIAÞA MUNCII în cadrul proiectului
Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
iar obiectivul sãu general îl reprezintã formarea
competenþelor manageriale ºi antreprenoriale
pentru femei în vederea dezvoltãrii carierei sau
pentru iniþierea unei afaceri. Scopul acestui

eveniment este acela de a permite accesul mai
rapid al femeilor din grupul þintã pe piaþa muncii
în vederea dezvoltãrii carierei. La eveniment pot
participa reprezentanþi ai firmelor de recrutare
personal interesate ºi un numãr de 100 de persoane
din grupul þintã al proiectului. Evenimentul va
avea loc în data de 27 februarie 2012, la sala 400C
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea
de Management Financiar Contabil Craiova, str.
Vasile Conta, nr. 4, începând cu ora 16.30.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la urmãtorul
numãr de telefon: 0722.562.882 Ungureanu LauraManager Regional sau la adresa de e-mail
ungureanul71@yahoo.com.

www.carierafemei.ro www.fseromania.ro email: secretariat@carierafemei.ro www.oirsvfse.ro carierafemei@yahoo.com

Sigur vã intereseazã!

Clauze minime obligatorii
în contractele telecom

Potrivit Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr.
111/2011 privind
comunicaþiile electronice,
care stabileºte cadrul
aplicabil la nivel naþional în
domeniul comunicaþiilor
electronice, act normativ
publicat în Monitorul Oficial
al României în data de 27
decembrie 2011, începând cu
25 februarie 2012, durata
maximã iniþialã a contractelor
de servicii de comunicaþii
electronice încheiate cu
utilizatorii finali persoane
fizice nu mai poate depãºi 24
de luni, iar furnizorii sunt
obligaþi sã ofere
consumatorilor ºi
posibilitatea de a beneficia de
servicii pentru o durata
contractuala de cel mult 12
luni, a anunþat autoritatea de
reglementare în comunicaþii
(ANCOM). În privinþa
serviciilor de internet,

contractele trebuie sã conþinã
date precum viteza nominalã/
maximã de transfer a datelor,
viteza minim garantatã, dacã
este cazul, sau întârzierea ºi
variaþia întârzierii de transfer.
Conform ANCOM, aceste
modificãri se aplicã atât
contractelor încheiate începând
cu 25 februarie 2012, cât ºi
contractelor aflate în derulare,
furnizorii având obligaþia de a le
modifica, precum ºi de a
informa abonaþii despre acest
lucru. Având în vedere cã aceste
modificãri sunt impuse de
prevederile legale, iar nu o
manifestare de voinþã a
furnizorilor în sensul
modificãrii unilaterale a
clauzelor contractuale,
utilizatorii aflaþi în perioada
minimã contractualã nu vor
putea invoca aceste modificãri
pentru a solicita rezilierea
contractului fãrã plata
penalitãþilor agreate.

(urmare din pag. 1)
Conferenþiar univ. dr. Florin
Fãiniºi a prezentat în faþa
Senatului proiectele sale ºi ºi-a
exprimat speranþa într-o colaborare
fructuoasã cu toþi membrii
comunitãþii academice haretiste.
Eu cred cã, în calitate de membri
ai Senatului, vom avea foarte
multe sarcini de îndeplinit.
Calitatea de membri ai Senatului
este o mare obligaþie, nu doar o
onoare. Avem oameni deosebit de
valoroºi la fiecare facultate. Prin
colaborarea tuturor ne vom
îndeplini toate atribuþiile. Vom fi o
echipã, împreunã cu Consiliul de
Administraþie, conducerea universitãþii ºi conducerile facultãþilor.
Conform Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a
Senatului Universitãþii Spiru
Haret, printre competenþele ºi

atribuþiunile preºedintelui se aflã:
convocarea plenului Senatului, la
solicitarea Rectorului, în ºedinþa
ordinarã sau extraordinarã;
propunerea ordinii de zi a ºedinþei
Senatului; conducerea ºedinþelor
Senatului, semnarea hotãrârilor
Senatului; reprezentarea Senatul
în raporturile cu conducerea
executivã ºi administrativã a
Universitãþii; transmiterea
hotãrârilor Senatului conducerii
executive ºi administrative a
Universitãþii ºi urmãrirea
modului de îndeplinire a acestora;
la solicitarea ºi în numele
Senatului, invitã la ºedinþele
Senatului reprezentanþi ai
structurilor executive ºi administrative ale Universitãþii sau
transmite acestora interpelãri
scrise din partea Senatului;
conferã titlurile onorifice acordate

de Senat (profesor emerit, Dctor
Honoris Causa ºi altele), în
condiþiile prevãzute de Legea
Educaþiei Naþionale ºi Carta
Universitãþii; convoacã ºi
coordoneazã comisiile permanente, comisiile ad hoc ºi
Secretariatul Senatului; exprimã
poziþia Senatului în mass-media;
îndeplineºte orice alte activitãþi
care ce-i revin în calitate de
reprezentant al Senatului, în
limitele competenþelor ºi atribuþiunilor acestuia din urmã. În
îndeplinirea atribuþiunilor sale,
preºedintele Senatului este obligat
sã se manifeste apolitic, echidistant
ºi echilibrat ºi sã promoveze
interesele Universitãþii, deontologia ºi etica academicã.
Mult succes membrilor,
preºedintelui ºi comisiilor de
specialitate ale Senatului
Universitãþii Spiru Haret!

Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, Universitatea
Spiru Haret, Bucureºti, în colaborare cu Huygens Institute
for Dutch History (Royal Academy of Arts and Sciences),
Haga, vã invitã sã participaþi la workshopul Womens
Writing and the East-West Connections within Europe:
Visualizing the Channels, în perioada 26-28 aprilie 2012,
organizat în cadrul proiectului European COST IS
0901Women Writers in History  Toward a New Understanding of European Literary Culture (proiect despre
scriitoare sau traducãtoare care au debutat înainte de 1914).
Lucrãrile workshopului vor avea loc în Sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret.
Taxa de participare: 80 EURO. Taxa include publicarea
articolului în volumul conferinþei, mapa conferinþei,
2 mese de prânz ºi pauzele de cafea. Studenþii participanþi
nu vor plãti taxã.Vã rugãm sã trimiteþi propunerile, pânã la data de 20 martie 2012, la adresa de e-mail:
ramona.mihaila@gmail.com.
În cadrul acestui workshop, Centrul de Studii Multilingvistice ºi Interculturale al Facultãþii de Litere îºi
propune sã organizeze secþiuni, astfel, membrii Centrului sunt rugaþi sã ia legãtura cu prof. univ. dr. Andreea
Lupu, director al Centrului, în vederea stabilirii tematicii fiecãrei secþiuni: deea.lupu@yahoo.com.

Conf.univ.dr. Ramona MIHÃILÃ

Oportunitãþi de afaceri
ESTE ACUM
ªI PE FACEBOOK
Informaþii la zi din
Universitate, numai pe
pagina de facebook:

www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret

Facultatea
de Contabilitate
ºi Finanþe
Câmpulung
Muscel a fost
gazdã pentru
lansarea unei
oportunitãþi
de afaceri
pentru studenþi
de cãtre
reprezentanþi ai
companiei CC
Denmark ApS.
Au participat
atât studenþi
cât ºi cadrele
didactice.

566  27 februarie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

Sã ne cunoaºtem profesorii

PREMIERÃ MONDIALÃ

Adrian Mahu 
Arhitecþii ºi Exilul

Ion Grigoraº (Florin)
sau

Arta Actorului de Film
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Lector univ. dr. Ion Grigoraº (Florin)
s-a nãscut la 13 ianuarie 1968 în
Bucureºti. Pasiunea pentru arta
interpretativã face ca, între anii 1992 
1996, sã urmeze Academia de Teatru
ºi Film I.L.Caragiale din Bucureºti,
Secþia actorie, clasa prof. univ. Olga
Tudorache, lector univ. Adrian Pintea.
Dorind perfecþionarea profesionalã mai
presus de orice, parcurge cursuri de
studii aprofundate în specializarea Arta
Actorului, la UNATC I.L.Caragiale.
Continuã cu stagii de perfecþionare:
curs intensiv Japanese Theatre and
Culture (No, Kyogen, Butoh, Kabuki,
Istoria ºi estetica teatrului japonez),
Internaþional Certificate acordat de
UNESCO Chair Theatre and Culture
of Civilization of International Theatre
Institut and Toho Gakuen College of
Drama and Music from Tokyo. În anul
2011 devine Doctor în domeniul
Teatru, susþinând teza Symbolon Mundi
 O filosophie a fenomenului teatral.
Ca experienþã profesionalã a lector
univ. dr. Ion Grigoraº (Florin), putem
menþiona, în zona teatralã: actor 
mânuitor pãpuºi la Teatrul pentru copii
Guliver din Galaþi, rolurile Escalus ºi
Peter, în spectacolul Romeo ºi Julieta,
rolul Piotr Verhovenski, în spectacolul
Demonii (ambele spectacole în regia lui
Adrian Pintea, la Studioul de teatru
Casandra), rolul Pozzo, în spectacolul
Aºteptându-l pe Godot (regia Dragoº
Galgoþiu; Teatrul Unu  Bucureºti),
rolul Iordache, în Dale Carnavalului
(regia Puiu ªerban, Teatrul G. Ciprian
 Buzãu), rolul Profesorul Sonnenstich,
în Deºteptarea primãverii (regia Eugen
Gyemant, Teatrul Mic  Bucureºti). A
interpretat personaje importante în

diferite producþii cinematografice,
precum: rolul EL (în filmul Greºeala,
scurtmetraj ATF, regia Gabriel Bugnar),
rolul Gicã Trandafir (în filmul
Actualitãþi, metraj mediu ATF, regia
Gabriel Bugnar), rolul Marcel (în filmul
Mâna luPauliºta (regia Cristian
Mungiu), rolul Tâmplarul (filmul Corul
pompierilor (regia Cristian Mungiu),
rolul Fratele Administratorului (în
filmul Occident, regia Cristian Mungiu).
Printre alte activitãþi desfãºurate în
sfera artisticã, lector univ. dr. Ion
Grigoraº (Florin) a fost regizor artistic,
la Festivalul Zilele Severinului, Drobeta
 Turnu Severin, moderator al unui curs
de actorie pentru elevii de liceu, în
calitate de angajat al Fundaþiei Euroart,
moderator al unui curs de improvizaþie
ºi cinematografie pentru elevii de liceu,
coordonator al Festivalului Sãptãmâna
mondialã a autorilor de azi, în calitate
de vicepreºedinte al Asociaþiei Culturale
ArtFreezone, festival organizat în
colaborare cu Centrul Cultural ARCUB,
Teatrul Naþional Bucureºti ºi Primãria
Generalã a Capitalei. În anul 2010 regizeazã spectacolul American Buffalo, cu
o distribuþie formatã din studenþii
UNATC I.L. Caragiale, cu care obþine
Premiul pentru cel mai bun spectacol 
Gala Absolvenþilor UNATC 2010 
2011, Premiul pentru cel mai bun
spectacol ºi Premiul Exaequo pentru
interpretare masculinã  Festivalul de
Teatru de la Piatra Neamþ, spectacolul
fiind invitat special ºi la Festivalul de
Teatru de la Sibiu, în cadrul secþiunii
Teatrul de la miezul nopþii.
Ca activitate pedagogicã, lector univ.
dr. Ion Grigoraº (Florin) a fost profesor
coordonator UNATC, catedra de
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Arta actorului, clasa prof. univ. Olga
Tudorache, a colaborat cu prof. univ. dr.
Adrian Pintea. Între anii 2004  2008 este
angajat al UNATC ca preparator la clasa
prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, iar, din
anul 2008, asistent univ. dr. la clasa prof.
univ. dr. Adrian Titieni. Din anul 2011,
lector univ. dr. Ion Grigoraº (Florin)
devine colaborator al Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru Haret, la
specializãrile Artele Spectacolului
(Actorie)  licenþã ºi Artã Teatralã 
masterat. El predã, în afarã de arta
actorului, la licenþã, alãturi de conf. univ.
dr. asoc. Mirela Gorea-Chelaru ºi asist.
univ. drd. Dana Voicu, ºi la masterat,
alãturi de prof. univ. dr. asoc. ªtefan
Velniciuc, cursul de Arta Actorului de
Film, la ciclul I Bologna, preluând ºtafeta
de la conf. univ. Margareta Pogonat.
Dând dovadã de corectitudine ºi metodã
în ceea ce întreprinde, fiind un bun coleg
ºi profesor, lector univ. dr. Ion Grigoraº
(Florin) este apreciat de cãtre studenþii
noºtri, care îl cautã ºi îl solicitã spre
ridicarea permanentã a ºtachetei profesionale a lor, a absolvenþilor noºtri, care
au urcat nu o datã pe podiumul premianþilor la diferite festivaluri naþionale ºi
internaþionale. Fiþi exemplul necesar,
domnule profesor, ºi îndrumaþi-i cãtre
locul I, acolo unde trebuie sã fie tot absolventul de la Spiru Haret. La mai mulþi
absolvenþi meritorii, la mai multe premii!

Profesorul Adrian Mahu, autorul cãrþii
Arhitecþii ºi Exilul, Magic Print, 2012,
reuºea sã publice în anul 1992 catalogul
Arhitecþi români în strãinãtate. Dincolo de
condiþiile de editare foarte modeste, acelui
catalog i se poate gãsi o mare lipsã. Exilul,
fenomenul complex atât de dureros, era
amintit doar în treacãt. Din cauza regimului
totalitar, au pãrãsit România circa 1300
arhitecþi. Dintre aceºtia, mulþi erau
personalitãþi de frunte în domeniu ºi exilul
lor a reprezentat o grea loviturã pentru
arhitectura din România.
În lume încã nu s-au scris cãrþi despre
arhitecþii exilaþi ºi realizãrile lor în þãrile de
adopþie. Cartea Arhitecþii ºi Exilul reprezintã
o premierã mondialã. O parte dintre arhitecþii
plecaþi din România au simþit nevoia sã-i
povesteascã autorului cãrþii experienþele prin
care au trecut dupã plecarea din patrie. Cartea
însumeazã 448 de pagini cu peste 800 de
imagini color, dar nu-ºi propune sã facã clasamente între cei 68 de arhitecþi adunaþi
în paginile ei. Arhitecþii, cu doar douã excepþii, sunt prezentaþi în ordine alfabeticã.
Prin felul cum este scrisã, aceastã carte document se adreseazã nu numai arhitecþilor,
ci tuturor acelora care vor sã afle mai multe despre ceea ce unul din arhitecþi numeºte
desþãrarea... unul dintre cele mai dureroase lucruri care ni se pot întâmpla.
Autorul cãrþii, Adrian Mahu, este doctor în arhitecturã, în urma susþinerii tezei
de doctorat sub îndrumarea profesorului emerit Mircea Alifanti: Specificul naþional
în preocupãrile arhitecþilor din diferite þãri, în anul 1980. Este autorul a peste
100 de proiecte, din care s-au realizat peste 50. În paralel, a publicat peste 300 de
studii ºi articole de specialitate în diferite publicaþii. Preocupãrile lui teoretice sau bucurat de aprecieri favorabile din partea unor mari personalitãþi din arhitectura
internaþionalã: Bruno Zevi, Reima Pietilä, Kazuo Shinohara, James Stirling, Ralph
Erskine, Richard England ºi alþii.
Magic Print este editura care ºi-a manifestat interesul pentru publicarea
lucrãrii Arhitecþii ºi Exilul. Autorul îºi exprimã recunoºtinþa faþã directorul
general al editurii ºi tipografiei Magic Print, precum ºi faþã de colectivul care
a lucrat pentru publicarea cãrþii.

Atelierphoton

Începând cu data de 18 martie,
Asociaþia Culturalã Control N propune
tuturor celor pasionaþi sau interesaþi de
fotografia pe film un atelier care le va
oferi o experienþã foto completã  de
la construcþia unui aparat foto pânã la
developarea ºi fixarea pe hârtie
fotograficã a propriilor fotografii.
Atelierphoton nu e doar o introducere
în fotografie  e un traseu complet de
la alegerea subiectului fotografiat
ºi pânã la atârnarea pe sârmã a

fotografiilor participanþilor, proaspãt
scoase din laborator. Atelierphoton se
desfãºoarã în perioada 18 martie 
15 aprilie 2012, având o ºedinþã de curs
pe sãptãmânã, timp de cinci sãptãmâni.
Numãrul maxim de participanþi la
curs este de 15. Nu existã limitã de
vârstã. Cei interesaþi se pot înscrie la
adresa info@controln.ro pânã la
data de 15 martie. Înscrierile se fac în
limita locurilor disponibile, informeazã
organizatorii cursului.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Singurãtate Mihaela Cocheci,
în Mulþime o artistã consacratã
Expoziþia tematicã Singurãtate
în Mulþime, organizata de DanaArt
Gallery, va fi vernisatã marþi, 28
februarie, de la ora 18.00, la Teatrul
Odeon (Calea Victoriei nr. 40-42,
Bucureºti). Expoziþia va fi deschisã în

perioada 25 februarie - 15 martie ºi
marcheazã împlinirea a doi ani de la
lansarea proiectului iniþiat de
Danaartgallery.ro, Conexiuni prin arta.
Expoziþia reuneºte lucrãrile artiºtilor: Alina Manole, Corina Sârbu,
Cornelia Gherlan, Daniela Zbarcea,
Daniel Crãciun, Eugen Vasile Iovan,
Florica Andreescu, Mirela Iordache,
Nadina Pascariu ºi Valeria Diaconu.

Târgoviºte de jucãrie 
Parte a proiectului Despre România
numai de bine, producþia Teatrului
Municipal Târgoviºte  Târgoviºte de
jucãrie, de Peca ªtefan, regizat de Ana
Mãrgineanu, a fost selectat ºi va
participa la cea de-a 11-a ediþie a
Festivalului Internaþional New Plays
from Europe, ce are loc la Wiesbaden
(Germania) în perioada 14 - 24 iunie
2012. Bienala New Plays from
Europe reprezintã unul dintre cele mai
importante evenimente teatrale
europene ºi promoveazã dramaturgia
contemporanã de succes. Organizatorii festivalului, la recomandarea
dramaturgilor participanþi în ediþiile
trecute, vizioneazã ºi apoi aleg
spectacole din diferite þãri. În acest an,
piesa lui Peca ªtefan a fost aleasã între
primele 10 ale ediþiei.

Aristotel BUNESCU

Fie cã am rostit un cuvânt introductiv
la o expoziþie personalã a doamnei
Mihaela Cocheci, fie cã am scris despre
pictura ei, de-a lungul timpului, mereu
am avut convingerea cã rolul meu este
doar de a sublinia meritele unui artist
deja consacrat. Mã refer, nu numai la
valoarea tablourilor sale, ci ºi la demersul de a înregistra la OSIM un
curent artistic pe care îl explicã aºa: În
lucrãrile mele, propun o nouã realitate
ºi anume aceea în care datele naturii
sunt înlocuite cu forme deloc
surprinzãtoare, unduitoare, pline de
lumina ºi culoare. Ele pornesc din
adâncul fiinþei mele, cãpãtând dimensiuni astrale. Toatã aceastã combinaþie
de linii ºerpuitoare, care privite ºi
gândite în adâncul lor, conduc la ceea
ce eu numesc un nou curent artistic,
Ondulismul. Folosind acest mod de
exprimare, un tablou se naºte ca ºi
Cosmosul, reuºind în cele din urmã sã
alcãtuiascã o simfonie, numitã muzica liniilor ºi a ondulaþiilor. În
concepþia mea artisticã, nicio altã
alcãtuire materialã nu poate avea o
reprezentare mai bunã a realului ºi
abstractului.
În faþa tablourilor semnate Mihaela
Cocheci simþi imediat forþa unui
personaj stãpân pe instrumentele
sale de exprimare, fie cã este vorba
de o reuºitã incursiune în realitate,
atât de armonioasã, dar greu sesizabilã uneori, fie cã palpitãm la
lumea subtilã a simbolurilor.

Mãrturisesc aici cã am cunoscut mulþi pictori,
mai tineri ori mai trecuþi prin viaþã, mai talentaþi,
ori mai puþin înzestraþi, mai serioºi, ori mai superficiali. Foarte rar însã am ºansa sã întâlnesc artiºti
care ºi-au pus pecetea de aur, pe tablouri, oameni
ori vremuri, aºa cum face Mihaela Cocheci.

Membrã a Asociaþiei Artiºtilor
Plastici  Bucureºti  creatoare
a curentului artistic brevetat la
OSIM, în anul 2005, sub
denumirea de Ondulism
 laureatã a concursului de
picturã marinã - Cercul Militar
Naþional  triplu medaliatã cu
aur la Salonul Internaþional de
la Cannes, Franþa  Diplomã de
onoare în Olanda, Klarenbeck
 Diplomã de onoare în Belgia,
Exposition Europeenne 
Grand Medaille dOr în Franþa,
Salon MCA  Diplomã de
onoare Pays-Bas, Exposition
Internaþionale  Diplomã de
onoare la expoziþia
internaþionalã Palais de
lUnesco Liban  Diplomã de
onoare Salon Europeenne
Museu da Pedra  Portugalia
 numeroase participãri la
expoziþii de grup ºi personale
din þarã ºi strãinãtate  lucrãrile
sale se regãsesc în colecþii
particulare din Franþa, Italia,
Olanda, Belgia, Portugalia,
China, Peru, Canada  cãlãtorii
de documentare în Peru,
China, Japonia, Portugalia,
Italia, Egipt.
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Bursier Erasmus

Pasiune fãrã bariere

Impresii
veneþiene
Istoria, la fier vechi...
Mihãiþã ENACHE

În urmã cu o sãptãmânã, vestea
rãspânditã prin viu grai printre pasionaþii
de trenuri cã undeva, în Gara Obor se
taie niºte vagoane de epocã, m-a aruncat
efectiv de pe ºine. De câþiva ani ºtiam cã
sunt trase pe o linie moartã cele cinci
vagoane ale Trenului Bucureºti. Un tren
gândit sã poarte pe cei cu dare de mânã
în lumea de basm a României de
odinioarã. În naivitatea mea de jurnalist
aflat la început de drum, pânã în ultima
clipã am crezut cã este vorba despre o
confuzie. Cine ar fi atât de inspirat
încât sã taie unul dintre trenurile de epocã
ale României? Din pãcate, trista ºi cruda

realitate mã aºtepta sã o privesc imediat
dupã pasarela din imediata vecinãtate a
gãrii: din vagoanele construite pe la 1900
rãmãsese doar un morman de fiare
fumegânde, locul crimei transformându-se dintr-un alb imaculat în gricenuºiu. De altfel, cenuºiul este vecin
cu cenuºã, un substantiv parcã predestinat
pentru spaþiul carpato-danubianopontic. Un spaþiu unde, mai devreme sau
mai târziu, blestemul pierzaniei
loveºte regulat...
A doua zi, scenariul s-a repetat. A treia
zi, sâmbãta în care ortodocºii îºi
pomeneau morþii, a fost rândul vagonului
restaurant din 36 sã facã cunoºtinþã cu
flacãra nemiloasã a autogenului. Macabrã coincidenþã. Dupã douã zile de
trudã, Doreii lichidau ultimul focar de
rezistenþã: arcurile unui boghiu. Peisajul
lugubru se descompunea în fiare mai mici
sau mai mari, stâlcite, fierbinþi ºi moarte,
luminate de focul alimentat de banchetele
verzi ce utilau cândva restaurantul pe
boghiuri. Fumul gros ºi înecãcios, ce pare
cã ridicã fantoma vagonului spre cer,
îngreuneazã fotografierea resturilor
incandescente. Teoretic, locul acestor

vagoane era într-un muzeu. Practic, în
decurs de câteva sãptãmâni, vagoanele
ºi-au schimbat staþia de domiciliu ºi se
pregãtesc pentru o nouã existenþã, aceea
de a fi capace de canal. Pentru a preveni
acest deznodãmânt, câþiva pasionaþi au
încercat (în zadar) sã salveze cele douã
vagoane care mai rãmãseserã încã
neatinse de autogen. Este de neconceput
ca asemenea vagoane sã fie tãiate cu
autogenul, în condiþiile în care sunt
unicate în Europa, spune pasionatul de
trenuri Daniel Rãducã. Încercarea
noastrã disperatã de a sensibiliza massmedia ºi opinia publicã din România nu

Oana-Maria Puiu, studentã în cadrul Facultãþii de Litere, secþia
englezã-italianã, Universitatea Spiru Haret, a beneficiat, în primul
semestru al anului universitar 2011-2012, de o bursã Erasmus
la Universitatea Ca Foscari din Veneþia.

Strãzile ce poartã un parfum de vremuri
vechi, spectacolul vizual oferit de
shopurile împodobite cu suveniruri,
sporovãiala matinalã a localnicilor ºi
bãrcile împrãºtiate pe valurile învolburate
formeazã mozaicul oraºului plutitor,
cochet ºi fermecãtor al celor peste o sutã
de insuliþe. E imaginea cu care m-am
întâlnit la sosire, dar ºi cea care a continuat
sã mã farmece pânã în ultimele zile ale
ºederii mele de un semestru în Veneþia, ca
beneficiarã a unei burse Erasmus la
Universitatea Ca Foscari .
Contactul cu mediul academic m-a
încântat, deºi iniþial a fost dificil sã aleg
materiile de studiu, fiindcã acolo au o
structurã diferitã de cea din România:
cursurile practice ºi limbile contemporane sunt materii anuale la ei, iar eu am
rãmas pentru un singur semestru. În cele
din urmã, am ales materiile legate de
literaturã, care mi s-au pãrut mai
interesante ºi pe care le-am considerat
apropiate de programa din cadrul
Facultãþii de Litere, Universitatea Spiru
Haret. Mi s-a permis însã sã particip ºi
la cursurile practice, cu toate cã nu a
fost posibil sã susþin examenul de sfârºit
de an. Am descoperit modalitãþi de
predare asemãnãtoare cu cele din
Bucureºti, cu mica excepþie cã italienii
insistã asupra laturii care þine de
conversaþie, iar la ei predominã examenele orale, într-o mare mãsurã din
cauza faptului cã majoritatea studenþilor
întâmpinã probleme în exprimarea liberã
a putut duce la salvarea lor, însã, în mod ºi folosirea accentului corespunzãtor în
sigur, prin eforturi susþinute, împreunã, limba englezã. Din cele cinci materii alese,
poate vom reuºi ca astfel de nenorociri
sã nu se mai întâmple vreodatã în þara
noastrã. Sper ca aceasta sã fie prima ºi
ultima tragedie de acest fel la care atât
noi, ca pasionaþi, cât ºi opinia publicã sã
asistãm fãrã a putea face nimic... Luni
dupã-amiazã, pasionaþii de trenuri au
renãscut din propria cenuºã: o echipã de
filmare se arãtase interesatã de trista
poveste a Trenului Bucureºti. Cineva le
auzise ruga. Pentru a fi siguri cã prind
vagoanele întregi, au stabilit întâlnirea cu
echipa de filmare la ora ºapte dimineaþa. De acum timpul trecea nemilos.
Dimineaþa, pasionaþii se agitau în faþa Gãrii
Obor. Echipa de filmare era undeva prinsã
în traficul unui oraº sufocat de zãpadã,
maºini ºi apã. Fiecare secundã care trecea
îi neliniºtea din ce în ce mai mult pe
pasionaþi. Pe chipuri li se citea îngrijorarea:
Or sã ajungã la timp sã prindã vagoanele
întregi sau Doreii le vor tãia? Dupã ora
nouã, când speranþele erau aproape
spulberate, un telefon mobil
sunã. Echipa de filmare este în faþa gãrii.
Piesa intrã în actul sãu final...

Pro sau contra ACTA

Decizia Comisiei Europene de a trimite tratatul ACTA la
Curtea Europeanã de Justiþie, pentru a stabili dacã existã
încãlcãri de orice fel în privinþa drepturilor fundamentale ºi
drepturilor de proprietate intelectualã, a fost anunþatã de
Comisarul pentru Comerþ, Karel de Gaucht, la 22 februarie
2012. În comunicatul comisarului european se spune:
Cerem celei mai înalte instanþe din Europa, sã determine
dacã ACTA este în contradicþie - în orice fel - cu drepturile
fundamentale ºi libertãþile cetãþenilor Uniunii Europene ,
cum ar fi libertatea de exprimare ºi de informare sau de
protecþie a datelor ºi dreptul la proprietatea intelectualã.
Dupã cum probabil ºtiþi, în procesul instituþional al UE,
Comisia Europeanã a transmis deja ACTA guvernelor
naþionale pentru ratificare. Consiliul a adoptat în unanimitate
ATCA în decembrie ºi a autorizat statele membre sã-l semneze.
Comisia a transmis, de asemenea, ACTA la Parlamentul
European pentru dezbatere ºi vot viitor. Asta am spus, eu
cred cã Comisia Europeanã are responsabilitatea de a furniza
reprezentanþilor noºtri parlamentari ºi publicului larg
informaþiile, cele mai exacte ºi în detaliu, disponibile. Prin
urmare, am sesizat cea mai înaltã instanþã independentã din
Europa pentru a clarifica legalitatea acestui acord. În ultimele
sãptãmâni, procesul de ratificare a ACTA a declanºat o
dezbatere în întreaga Europã privind ACTA, libertatea de
Internet ºi importanþa, pentru economiile noastre, protejãrii
proprietãþii intelectuale în Europa. Dar permiteþi-mi sã fiu
clar: eu împãrtãºesc îngrijorarea oamenilor cu privire la
aceste libertãþi. Mã bucur cã oamenii ºi-au exprimat
îngrijorarea lor, într-un mod activ - în special libertatea
internetului. ª , de asemenea, înþeleg cã existã o incertitudine
cu privire la ceea ce înseamnã cu adevãrat ACTA. ( ) Deci,

eu cred cã aducerea ACTA în faþa
Curþii Europene de Justiþie este un pas
necesar. Aceastã dezbatere trebuie sã
se bazeze pe fapte, nu pe zvonuri sau
dezinformare, care au dominat site-uri de social media ºi
bloguri în ultimele sãptãmâni. Aºa cum am explicat în faþa
Parlamentului European în mai multe rânduri, ACTA este un
acord care are ca scop de a ridica standardele globale de
aplicare a drepturilor de proprietate intelectualã. Aceste
standarde sunt deja consacrate în legislaþia UE. Ceea ce
conteazã pentru noi, este ca toate þãrile sã le adopte, astfel
încât companiile europene sã se poatã apãra împotriva
escrocilor. Acest lucru înseamnã cã ACTA nu va schimba
nimic în Uniunea Europeanã. Proprietatea intelectualã este
principala materie primã din Europa; problema este cã în
prezent se luptã pentru a o proteja în afara Uniunii Europene.
( )ACTA va schimba ceva pentru fiecare dintre noi, deoarece
aceasta va contribui la protejarea locurilor de muncã, care în
prezent sunt pierdute din cauza produselor contrafãcute ºi
piratate, în valoare de 200 de miliarde de euro, ce circulã pe
pieþele globale. Deci, permiteþi-mi sã fiu clar: ACTA nu va
schimba nimic în modul în care folosim internetul ºi site-urile
de reþele de socializare de astãzi, deoarece nu introduce reguli
noi. ACTA ajutã doar sã se punã în aplicare ceea ce este deja
lege. ACTA nu va cenzura sau opri site-uri, ACTA nu va
împiedica libertatea internetului ºi a libertãþii de exprimare.
Rezultatele analizei Curþii Europene de Justiþie vor
conta foarte mult în viitoarele dezbateri cu privire la
ACTA ºi sunt aºteptate atât de cei care se declarã
PENTRU cât ºi pentru cei care se declarã CONTRA.

Corina GHIGA

cel mai mult mi-a plãcut cursul de
Cinematografie postcolonialã. Deºi era
un curs pentru studenþii masteranzi, mi
s-a permis sã-l urmez. Pe lângã noþiunile
de teorie, cu ajutorul cãrora am descoperit
cã melanjul dintre mediul literar ºi cel
cinematografic nu numai cã este posibil,
ci chiar se realizeazã cu succes, cursul
cuprinde ore destinate vizionãrii în sala
de curs a materiei introduse în programã
atât sub titlul de creaþie cinematograficã,
cât ºi de carte. Mai întâi, studenþii citesc
romanele propuse, apoi urmeazã cursul
de predare, care include o dezbatere a
temelor principale, apoi sunt recomandate
câteva cãrþi care discutã pe larg romanul
ºi reproducerea cinematograficã a
romanului propriu-zis, iar, apoi, urmeazã
vizionarea filmului. Primele lecþii se
concentreazã exclusiv pe noþiunile de
teorie literarã ºi cinematograficã. Dacã
existã un punct slab al cursului, ºi a
cursurilor predate în Veneþia, în general,
acesta constã în faptul cã din punctul de
vedere al creativitãþii, studenþii sunt
oarecum limitaþi: nici în cadrul cursurilor
practice, nici la materiile ce þin de literaturã,
studenþii nu primesc teme în care sã-ºi
spunã pãrerea personalã, în genul eseurilor
sau dezbaterilor publice în legãturã cu
diferite subiecte. O micã excepþie o
constituie cursurile de Literaturã
americanã, unde am avut posibilitatea
sã aleg între a concepe un eseu alãturi de
a susþine un examen oral ºi a susþine
examenul scris. Am ales eseul ºi examenul
oral, pentru cã mi s-a acordat o plajã destul
de largã în ceea ce priveºte alegerea temei,
modalitatea de documentare ºi de interpretare a materiei de studiat. Foarte
captivant a fost ºi cursul de Literaturã
renascentistã italianã. Modalitatea de
predare este clasicã: în timpul orelor de
curs profesorul dezbate temele romanelor
de studiat ºi face o scurtã introducere istoricã a perioadei respective.
Majoritatea cursurilor se axeazã pe studiu
individual, cu multe cãrþi de criticã ce pot
fi gãsite în biblioteca ºi în librãria facultãþii ºi, ca ºi în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, profesorii au program de
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consultaþii, iar studenþii pot veni în
cabinetele lor, în timpul programului
rezervat pentru acest lucru, pentru a primi
informaþii suplimentare, lãmuriri sau
îndrumãri. La cursul de Literaturã
renascentistã englezã am avut plãcerea
de a asculta prelegerile doamnei Clegg,
nativã din Anglia. Modalitatea de evaluare,
în cazul tuturor materiilor, mi s-a pãrut
obiectivã ºi exigentã, în sensul cã fiecare
detaliu din cãrþile de criticã, din subiectele
discutate la clasã ºi din romanele
propriu-zise trebuie reþinut. Examenele
orale dureazã în jur de o orã  o orã
jumãtate, timp în care se verificã însuºirea
corespunzãtoare a informaþiilor literare,
dar ºi istorice.
Condiþiile oferite de biblioteca facultãþii
sunt excelente: o gamã variatã de cãrþi,
toate cele incluse în programa cursurilor,
spaþiu generos pentru studiu, liniºte ºi
personal serviabil; majoritatea oamenilor din cadrul Ca Foscari sunt ºi vorbitori
de englezã, determinându-i pe studenþi
sã foloseascã frecvent serviciile bibliotecii
facultãþii.
În ceea ce priveºte cazarea, pe perioada
de studiu am locuit într-un cãmin, mai
puþin în timpul vacanþei de iarnã (când
cãminele sunt închise), când am locuit tot
în Veneþia, dar într-un apartament închiriat
pe perioada respectivã. Preþurile sunt
destul de piperate, atât în ceea ce priveºte
mâncarea, cât ºi cazarea. Cei 280 de euro
lunari primiþi drept bursã au acoperit doar
cãminul. Condiþiile sunt destul de diferite
faþã de cele din cãminele bucureºtene pe
care am avut ocazia sã le vãd pânã acum.
Accesul la apã caldã, cãldurã este
permanent. Existã ºi zone speciale unde
studenþii pot lua masa împreunã.
Oraºul în sine fascineazã prin atitudinea
boemã. Încãrcat de istorie, Veneþia lasã
totuºi loc localnicilor, precum ºi turiºtilor,
numeroºi chiar ºi pe timp de iarnã, sã
adopte o atitudine chiar nonconfor mistã.
Stând pe o bancã în Piazza Santa
Margherita poþi auzi portugheza, rusa,
româna, engleza, italiana, spaniola,
germana ºi multe alte limbi ale lumii.
Am încercat sã prind în palme piese
cheie ºi sã le aduc cu mine înapoi. Sper
sã vã încânte...

Oana-Maria PUIU,

studentã anul III, englezã-italianã,
Facultatea de Litere

Prezumþia
de
incapacitate

Uitatul în gradina altuia a devenit o îndeletnicire naþionalã. Nu facem o
miºcare în curtea noastrã fãrã sã tragem cu ochiul, sã ne aliniem la interesele
celorlalþi. Ignorãm propriile interese, structura solului, soiul seminþelor, clima.
În acest timp, ceilalþi îºi vãd de treabã. Se uitã ºi ei peste gard, mormâind
vreo vorba ce poate fi sau nu de apreciere. Noi suntem atenþi ºi sorbim cu
nesaþ vorba vecinului. Când din stânga, când din dreapta, aºa cum le cere lor,
vecinilor, interesul. Noi pãrem cã avem interesul de a nu fi noi, de a nu avea
interese. Ne-am îmbolnãvit de neîncredere, de neputinþã. Ne e ruºine sã
credem cã în grãdina noastrã noi suntem buricul pãmântului. Cum fiecare, în
gradina lui, este buricul pãmântului ºi rãdãcina vieþii, ºi untul pãmântului.
Trãim într-o permanentã tensiune de start. Mereu suntem la început. Ca un
blestem, nu reuºim sã ducem nimic pânã la capãt pentru cã privim ba la
stânga, ba la dreapta, ba în sus, ba în jos, temându-ne, parcã, sã nu vinã
vreun oficial sã ne elimine de pe foaia de concurs. Ceilalþi, ne invitã pe la ei
pentru a ne arata roade. ªi ne privesc de sus, de la înãlþimea împlinirilor lor.
Ne dau ºi sfaturi. Care nu þin seama de realitãþile noastre. Sunt rãuvoitori?
N-aº putea spune. Mai curând nu au timp de noi pentru cã au propriile
interese, nevoi. De care ei þin seama!
Noi? Noi trãim parcã vinovaþi cã existãm, cã avem calitãþi ºi defecte. Ne
culpabilizãm ºi otrãvim cu neîncredere orice dã sã prindã rãdãcinã. Multe sunt
otrãvite în þara noastrã. Dar cea mai dramaticã mi se pare a fi cianozarea
sãnãtãþii ºi a învãþãmântului. Adicã însãºi calitatea umanã. Calitatea ºcolii
româneºti ... Care are la bazã meditaþiile. Sunt slab pregãtiþi profesorii? Doar
la ºcoalã. Cãci la meditaþii, nu. Sunt elevii incapabili sau puturoºi? Doar la
ºcoalã, cãci la meditaþii, nu! Sunt pãrinþii sãraci? Unii, la ºcoalã, cãci la meditaþii,
nu. Se pierd copii valoroºi? Da, la ºcoalã, pentru cã sunt pãrinþi care nu pot
plãti meditaþiile. Generaþii de copii - pe seama cãrora va rãmâne România luptã pe bazã de meditaþii sã obþinã o diplomã ce nu dovedeºte, de multe ori,
decât cã pãrinþii au avut bani (au strâns cureaua ºi au avut) pentru meditaþii.
Majoritatea covârºitoare a copiilor noºtri nu se prezintã la niciun concurs fãrã
meditaþii. De fapt, la o privire mai atentã, întreaga societate româneascã ia
meditaþii: la politicã, la industrie, la agriculturã, la sãnãtate.
Meditaþi sunt conducãtorii. Plãtitori suntem noi, poporul român, ºi dacã
meditaþii iau, poate, examenele în faþa meditatorilor-examinatori strãini, e
limpede ca lumina zilei, au rãmas repetenþi în faþa poporului român.
Cât despre sãnãtate... Mor oamenii cu zile, pacienþi ºi personal
sanitar. Salarii de mizerie, promisiuni fãrã acoperire, sãrãcie, spitale
în ruinã, absenþa echipamentelor, a medicamentelor, a cãldurii, apei, apei
calde ... ºi, iarãºi, noi plãtim asigurãri de sãnãtate, iar algoritmul politic
schimbã destinaþia banilor noºtri ºi suntem lãsaþi în grija leacurilor bãbeºti ºi
a clarvãzãtorilor. Care clarvãzãtori nu ne dau prea multe speranþe.
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Programul Televiziunii ºi Radioului H2.0
LUNI  27 februarie 2012
06:00 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Universitaria*
14:58 Promo
15:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Calitatea în învãþãmântul
superior.
Emisiune de Gheorghe Duda
16:30 S.O.S. Inima.
Emisiune de prof. dr. doc.
Ion Pop de Popa
17:30 Internetul ºtie tot.
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
19:30 Jurnal tv
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Albã ca Zãpada.
Emisiune de Bianca Mitu
22:30 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Film documentar
00:00 Universitaria (r)
06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
15:58
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30

MARÞI  28 februarie 2012
Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
Competiþia.
Emisiune de Carmen Fulger
Matinal
Universitaria*
Promo
Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã.
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
Invitatul de la Radio.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Internetul ºtie tot.
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei.
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
Jurnal tv
Amintiri despre viitor.
Talk show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
Albã ca zãpada.
Emisiune de Bianca Mitu
Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
Film documentar
Universitaria (r)

MIERCURI  29 februarie 2012
06:00 Calitatea în învãþãmântul
superior.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
06:30 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã.
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
07:00 S.O.S. Inima. Emisiune de prof.
dr. doc. Ion Pop de Popa
08:00 Matinal
10:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de Emilian Dobrescu
16:30 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs
17:30 Internetul ºtie tot.
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
19:30 Jurnal tv
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Albã ca zãpada.
Emisiune de Bianca Mitu
22:30 Între alb ºi negru.
Emisiune de Simona ªerban
23:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
23:30 Film documentar
00:30 Universitaria (r)
JOI  1 martie 2012
06:00 Start în carierã
Emisiune de Laura Goran
07:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
08:00 Matinal
10:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
16:30 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
17:30 Internetul ºtie tot.
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
19:30 Jurnal tv
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Albã ca zãpada.
Emisiune de Bianca Mitu
22:30 Portrete ºi consemnãri.
Emisiune de Cezar Lungu
23:00 Anul electoral 2012.
Emisiune Simona ªerban
23:35 Film documentar
00:30 Universitaria (r)

VINERI  2 martie 2012
06:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de Emilian Dobrescu
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
08:00 Matinal
10:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:00 ªtiinþã ºi spiritualitate.
Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban
18:30 Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
19:30 Jurnal tv
20:30 Femeia, pur ºi simplu.
Emisiune de Veronica Popescu
21:00 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00:00 Universitaria (r)
SÂMBÃTÃ  3 martie 2012
06:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
07:00 Invitatul de la Radio.
Emisiune Sorin Lupaºcu
08:00 Competiþia Fulger.
Emisiune de Carmen Fulger
09:00 Film documentar
10:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã.
Emisiune de Laura Goran
12:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:00 Har et party.
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste.
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Femeia, pur ºi simplu.
Emisiune de Veronica Popescu
15:30 Teatru.
Realizator Viorel Popescu
16:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
17:00 Film documentar - Automoto
18:00 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Robert Emanuel
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal tv
20:30 Seara românilor.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Film

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Subiectivitatea aparatului de filmat

Silviu ªERBAN
Dacã Robert Wiene în Das
Kabinet des Dr. Caligari vizualiza expresivitatea personajelor
sale prin intermediul decorurilor,
Marcel LHerbier, în filmul sãu
din 1921, El Dorado, transferã
aceastã sarcinã chiar aparatului de
filmat. Efectele vizuale destinate
sugestiei trãirilor afective, pe
care le traverseazã eroii povestirii regizorului francez, sunt
datorate unor deformãri optice ale
imaginii obþinute prin modificãri
ale standardelor de filmare, aºa
cum sunt distorsiunea, procedeu
de dereglare a aspectului unei
imagini normale, ºi neclaritatea
(Unscharf) obþinutã prin schimbarea focalizãrii obiectivului pânã
la producerea unor imagini
înceþoºate. El Dorado este un
spectacol grandios al imaginilor
filmice non-standard, pe lângã
cele amintite deja, LHerbier
întrebuinþând amplu filmarea
în contraluminã (contre-jour),

creând un remarcabil joc de pe fiul bolnav al acesteia.
lumini ºi umbre, tehnica supra- Ulterior, Hedwick ºi Illiana decid
impresiunii, dar ºi deformãri sã locuiascã la casa bãiatului din
cromatice pentru a marca bariera Sierra Nevada, dar, luând
dintre trecut ºi prezent sau cea cunoºtinþã ºi de drama Sibillei,
îi cer dansatoarei sã-i permitã
dintre normal ºi anormal.
Mare parte a sa filmat în copilului bolnav sã stea o vreme
Granada, Sevilla ºi Sierra cu ei. Disperatã de imposiNevada andaluziene, El Dorado bilitatea de a-i oferi bolnavului
este drama unei dansatoare de condiþii de însãnãtoºire, dar ºi
cabaret, Sibilla (Eve Francis), îndureratã de iminenta separare,
incapabilã financiar sã-ºi susþinã Sibilla acceptã situaþia, însã nu
fiul bolnav. Respinsã de tatãl reuºeºte sã-i facã ºi faþã; seara,
copilului, Estiria (Georges dupã un ultim dans, se retrage în
Paulais), un bogãtaº vanitos spatele unei cortine improvizate
hotãrât sã ignore existenþa
celor doi, Sibilla gãseºte o
cale indirectã de a se rãzbuna
pe bãrbatul cu principii atât
(Marcel LHerbier, 1921)
de severe, folosindu-se de
sentimentele fiicei acestuia,
Illiana (Marcelle Pradot). unde, dupã ce lasã o scrisoare de
Promisã unui gentilhomme de adio, îºi pune capãt zilelor,
aceeaºi facturã, dar îndrãgostitã înfigându-ºi pumnalul în inimã.
Tehnica efectelor optice,
de un tânãr pictor, Hedwick
(Jaque Castelain), fata alege sã- menite a proiecta imagini
ºi petreacã seara celebrãrii mentale precum viziuni, vise sau
logodnei plimbându-se prin amintiri, au fãcut din filmul lui
interioarele palatului Alhambra LHerbier un important reprecu cel pe care-l iubea cu ade- zentant al ªcolii impresioniste
vãrat. Aflatã în preajma acestora, franceze. Punctele de vedere ale
Sibilla gãsesþe momentul personajelor sunt exprimate în El
prielnic de a-i bloca pe cei doi Dorado doar prin intermediul
într-o încãpere a castelului, aparatului de filmat. În una
obligând-o pe fatã sã lipseascã din primele scene filmate la
de acasã întreaga noapte. Sensul cabaret, unde dansatoarele sunt
relaþiei Illianei cu tatãl sãu este prezentate aºezate pe scaune,
ireversibil, tinerii îndrãgostiþi aºteptându-ºi rândul, chipul
refugiindu-se mai întâi la Sibillei este neclar, sugerându-se
reºedinþa Sibillei, unde-l cunosc absenþa psihicã a eroinei, ale

El Dorado

23:00 Cinefilia.
Emisiune de actualitate, educaþie,
ºi culturã cinematograficã.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor (r)
01:30 Nocturna (r)
02:30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
03:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi (r)
04:30 Har et party (r)
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe (r)
DUMINICÃ  4 martie 2012
06:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
08:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:30 Film documentar - Automoto
12:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Robert Emanuel
14:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe.
Emisiune de Cristina Matei
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu.
16:00 Cinefilia.
Emisiune de actualitate, educaþie,
ºi culturã cinematograficã.
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film
19:30 Jurnal tv
20:30 Focus grup.
Emisiune de Ionela ªufarã
21:30 Sãptãmâna viitoare.
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
23:00 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu (r)
00:30 Gala cântecului românesc (r)
01:30 Focus grup (r)
02:30 Sãptãmâna viitoare (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Forum IT (r)
* Se urmãreºte surprinderea actualitãþii
studenþeºti, într-o permanentã colaborare cu
profesorii ºi studenþii din Bucureºti ºi din
centrele Universitãþii Spiru Haret ºi prezentarea lor sub forma ºtirilor, a reportajelor,
a rubricilor de larg interes universitar.
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
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cãrei gânduri erau alãturi de fiul
sãu bolind la mansardã. Imediat
ce dansatoarea este chematã pe
scenã, reveria ia sfârºit, ca ºi
neclaritatea imaginii. De mai
multe ori este folositã distorsiunea în relaþie cu Hedwick, dar
ºi într-o scenã de la cabaret unde
chipurile în gros-plan a
doi clienþi ai localului sunt
deformate, în timp ce consumã
alcool ºi fumeazã, imagini ale
subiectivitãþii beþiei. Viziunile
tânãrului pictor legate de
decorurile picturilor sale sunt
transpuse pe peliculã prin
aceleaºi deformãri ce au ca
obiect peisajele palatului
din Alhambra. Imaginaþia
pictorului este reflectatã ºi
prin tehnica supraimpresiunii,
silueta Illianei suprapunându-se
peste aceleaºi peisaje. Artisticitatea imaginilor vizuale create
de LHerbier este completatã
deseori ºi de stilistica legãrii
cadrelor, neunitarã pe parcursul
întregului film. Sunt combinate

RADIO Hfm2.0

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

tãietura normalã, fondú-ul,
anchainé-ul ºi chiar o mixare dintre
fondú ºi stricarea scharf-ului,
ultimul procedeu fiind utilizat în
legarea pãrþii secunde de primul
episod al filmului. Imaginea
planului de ansamblu al cabaretului, cu Sibilla dansând pe scenã
ºi spectatorii aclamând-o,
devine neclarã, întunecându-se
în acelaºi timp, fiind urmatã
de luminarea unui intertitlu,
care impune un cuvânt al
cãrui scharf se regleazã treptat, DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
desluºindu-se, LENDEMAIN.
Echipa RRM Student FM

* * *
A Nous la Liberté, realizat în 1931, o satirã a lui René Clair la
adresa revoluþiei industriale, a suscitat în epocã o importantã
controversã legatã de similitudinea unor secvenþe din filmul
regizorului francez cu Modern Times al lui Charles Chaplin, produs
cinci ani mai târziu. Deºi, ulterior, Clair este solicitat sã se alãture
casei producãtoare Tobis, ajunsã sub influenþa puterii hitleriste,
într-un proces de plagiat împotriva lui Chaplin, autorul lui A Nous
la Liberté refuzã politicos, declarându-se onorat dacã, într-adevãr,
filmul sãu l-ar fi inspirat pe marele Chaplin.

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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SEBASTIAN LÃZÃROIU, director general al Radioteleviziunii H2.0:

ªtiu cum trebuie sã arate
România 2.0
 Domnule Lãzãroiu, pe pagina dvs. de
facebook apare cã aveþi meseria de
îmblânzitor al viitorului. Despre ce e
vorba?
În foarte scurt timp voi lansa un proiect
de comunicare care se numeºte Proiect
România 2.0. În esenþã proiectul este
despre viitorul României ºi al fiecãruia
dintre noi. Este despre mâine. În ultimii
ani toatã lumea vorbeºte despre azi,
despre ieri, prea puþini vorbesc despre
mâine ºi cred cã românii, mai mult ca
altãdatã, din cauza crizei, evident, vor
sã ºtie ce va fi mâine.
 Când aþi spus proiect de comunicare
vã referiþi la o televiziune, un radio?
Nu e vorba doar de o televiziune sau un
radio. Sunt multe televiziuni ºi posturi
de radio în România. E vorba de un
concept de societate care pune in centru
viitorul. Sigur, va fi o televiziune, va fi
un radio, vor fi mai multe componente
care încearcã acelaºi lucru: sã
îmblânzeascã viitorul. În esenþã proiectul
e pe termen lung ºi are ºi o valoare
educativã. Aº fi fericit dacã, dupã un
timp, din ce în ce mai mulþi români vor
reuºi sã gândeascã în termeni de
obiective, de mijloace, sã îºi planifice
viaþa.
Televiziunea va fi vârful de lance. Dar pe
lângã acestea va fi un institut de sondaje
care va livra zilnic sondaje profesioniste.
Va fi o platformã online care va încerca
sã integreze în spaþiul virtual celelalte
componente, va fi un centru de
evenimente care poate organiza conferinþe
ºi dezbateri pe diverse teme ºi, în fine, va
fi o ºcoalã de lideri politici, tineri lideri
politici. Aceasta nu existã în acest moment
în România.

Instituþiile sunt ca în
Matrix, softul societãþii
 Pânã la urmã, ce e 2.0?
Cei mai tineri ºtiu mai bine cum e cu
2.0. E un index care a fost folosit în
industria de software. Dezvolþi un soft
sau un joc pe calculator, dupã care vii
cu o versiune îmbunãtãþitã, un
upgrade. Cred cã aºa e ºi cu
România. Noi am dezvoltat o versiune
dupã revoluþie, acum suntem pe
punctul sã trecem la versiunea
superioarã: România 2.0. ªtiu, pare cã
în filmul Matrix, dar în esenþã
instituþiile, aºa abstracte cum sunt,
codificate în Constituþie ºi legi ne
ghideazã viaþa de zi cu zi. Dar nu existã
un grup de iniþiaþi care dezvoltã acest
soft de societate, suntem noi toþi,
românii, cei care lucrãm sã avem un

program mai bun care sã ne ghideze
vieþile.
 Sunteþi optimist cã România poate
trece în urmãtorii ani la versiunea 2.0?
Eu nu sunt nici optimist, nici pesimist.
Sunt un fatalist. Cred cã acesta e destinul
României. Pânã la urmã criza economicã
mondialã a fost o oportunitate pentru
România sã se reinventeze, poate înaintea
altor þãri. Noi în 20 de ani nu am avut
timp sã luãm toate deprinderile
democraþiei ºi capitalismului. Nici pe
cele bune, dar, din fericire, nici pe cele
rele. Aºa cã, iatã, ne e mai uºor sã ne
adaptãm la un nou model de societate
spre care omenirea inevitabil se
îndreaptã.
 ªi totuºi ca sã mergem spre 2.0 avem
nevoie de lideri ca sã ne conducã. Nu
e un drum pe care sã îl facem singuri.
De acord. ªi cred cã avem asemenea
lideri în noile generaþii. Din pãcate
vechile generaþii s-au compromis. Din
cauza asta ºi trecem cu atâtea convulsii
prin aceastã crizã. Nu doar noi, toate
þãrile lumii. Pentru cã aceiaºi lideri
politici care ne-au adus în aceastã situaþie,
vor acum sã ne salveze. Eu nu spun cã
nu ar putea sã o facã tot ei. Dar lumea în
general ºi-a pierdut încrederea în aceastã
clasã politicã. ªi vor oameni noi. Oameni
tineri. Cred cã de aici ºi nevoia de a avea
o ºcoalã de lideri politici care sã se
lanseze în urmãtorii ani.

Eu nu consider ºtiri
decât ºtirile despre viitor
 Cum se va numi televiziunea, dar
postul de radio? Ce programe oferã?
Numele televiziunii va fi tvH2.0, iar
numele radioului Hfm2.0. Sunt finanþate
de Fundaþia România de Mâine, iar în
programul tv rãmâne un modul de
cursuri ale Universitãþii Spiru Haret. De
aici ºi H, de la Haret. În zilele de lucru
vor fi emisiuni informative pe teme
social-politice. Va fi un jurnal de searã
cu ºtirile zilei de mâine, de poimâine.
Nu ne intereseazã ºtirile fãrã impact
asupra vieþii oamenilor ºi, în general,
ºtirile care nu au efecte sau efecte
minore pentru viitor. Eu nu le consider
ºtiri. ªtirile sunt despre viitor.
 Prin ce diferã de alte jurnale de ºtiri?
Eu vãd jurnalul ca pe un proiect public,
un proiect deschis cãtre cetãþeni ºi cãtre
viitor. Dacã îi putem avertiza pe oameni
ce urmeazã, într-o lume plinã de
incertitudini, cred cã ar fi un câºtig enorm
în aceastã perioadã tulbure. Criza
mondialã nu se va sfârºi anul acesta ºi
nici anul viitor ºi poate nici în urmãtorii

cinci ani. E o crizã din care se va ieºi
lent prin reaºezãri ale ordinii sociale ºi
instituþionale. Lumea de mâine nu va mai
fi deloc aºa cum o ºtim. În asemenea
context, mai e cineva interesat de ce a
fost azi sau ieri?

Important e sã nu mai
vorbim de persoane,
ci de instituþii
 Ce alte emisiuni mai pot fi vizionate?
Vedeþi eu vreau sã fie un grup media
orientat spre idei. Nu mã preocupã aºa
de mult audienþa pentru început, cât
influenþa asupra oamenilor. Nu mã
preocupã nici sã aduc vedete ºi sã
populez ecranul cu figuri cunoscute. În
naivitatea mea cred cã oamenii au
nevoie mai mult de conþinut decât de
forme. Avem de pildã o emisiune în
timpul sãptãmânii, se numeºte Sondajul
zilei. E vorba de un sondaj fãcut
profesionist de un institut cu care noi
colaborãm, IRSS, pe temele zilei de azi
sau de mâine. Vrem sã ºtim ce cred
românii despre temele zilei ºi cum ºi le
proiecteazã în viitor. Asta va fi de luni
pânã joi.
 Aºadar încercaþi sã folosiþi aici
experienþa pe care o aveþi în domeniul
cercetãrii, sondajelor
Da, evident, nu mã pot rupe de asta
oricât de mult mi-aº dori uneori. Mai
avem la sfârºitul sãptãmânii o altã
emisiune, se numeºte FOCUS GRUP,
unde telespectatorii pot viziona un
focus grup în direct. ªtiu, mulþi nu
ºtiu ce e un focus grup. Poate doar cei
care au participat vreodatã la o
asemenea discuþie. E un instrument de
cercetare, mai degrabã calitativ, pe care
îl foloseºti pentru a înþelege mai în
profunzime cum gândesc oamenii. La
fel, putem evalua situaþii, personaje,
discursuri, teme importante pe agenda
publicã.
 Veþi avea ºi emisiuni de tip talk-show
sau dezbatere?
Sigur, vom avea ºi asemenea emisiuni,
dar încercãm sã le facem diferit. Pentru
mine ar fi important, pe cât se va putea,
sã nu mai vorbim de persoane, ci de
instituþii, sã nu mai vorbim de replici
ºi bãlãcãreala politicã, ci de teme
majore pentru societate. În continuare
sunt multe lucruri de explicat. Românii
nu au avut o tranziþie linã ºi, în ultimii
ani, au mai traversat niºte ºocuri.
Lucrurile trebuie explicate aºa cum
sunt, fãrã nici un fel de cosmetizare.

România are ºansa sã
þâºneascã din plutonul
mediocritãþii
 Care sunt subiectele despre care nu
se vorbeºte destul astãzi în România?
O, sunt multe. ªi multe sunt ºi
importante pentru România. De pildã,
nimeni nu vorbeºte despre revizuirea
Constituþiei. Bine, eu cred cã mulþi
români nu prea ºtiu nici cu ce se
mãnâncã aceastã Constituþie. Nici nu
ºtiu câþi au citit-o de la cap la coadã.
Acum nu cad în extrema cealaltã sã îmi
imaginez cã fiecare român ar trebui sã
citeascã toate legile þãrii. Dar Constituþie
e legea fundamentalã. Asta ºi pentru cã
nimeni nu le-a explicat care este
impactul Constituþiei în viaþa de zi cu
zi. Dacã nu ºtiu cum mi-ar schimba viaþa
de ce aº citi-o?
 Ce alte subiecte?
Nu se vorbeºte despre demografie,
despre trendul negativ demografic al
României ºi impactul devastator pe care
l-ar putea avea în 10 sau 15 ani. Nu se
vorbeºte despre productivitatea muncii
ºi ce înseamnã asta de fapt în termeni
reali. Nu li se explicã românilor de ce
alte þãri europene sunt mai competitive
decât noi ºi ce ar trebui sã facem noi sã
ajungem la fel de competitivi. Nu se
spune încã adevãrul adevãrat despre
crizã ºi cum s-a ajuns aici. Despre
nivelul tehnologic slab al economiei
româneºti iarãºi se vorbeºte prea puþin.
Despre importanþa cercetãrii ºi inovãrii
în dezvoltarea unei societãþi.

În ultimii ani au fost
generaþii sacrificate.
O dramã pentru
România
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 ªi cum se împacã asta cu România 2.0?
Încã se mai pot corecta lucrurile. Noi
avem mulþi bani europeni pentru
calificarea forþei de muncã, se pot aloca
ºi de la bugetul de stat. Aº direcþiona

aceºti bani în aceastã zonã. Poate nu vor
rezolva problema în totalitatea ei, dar
putem sã ameliorãm lucrurile. Sunt
multe alte provocãri care ne aºteaptã la
orizont: sistemul de pensii deja este
nesustenabil. Deficitul se va accentua
pentru cã trendul general va fi de
îmbãtrânire a populaþiei. Sistemul de
sãnãtate funcþioneazã prost. E scump ºi
de calitate proastã. În Occident e scump,
dar mãcar e de calitate bunã. Sunt multe
comportamente individuale care þin de
o minimã culturã medicalã ºi asta
lipseºte în România. Pentru cã ele sunt
încurajate de un sistem pus pe risipã.
Þinem oamenii prin spitale degeaba. Îi
încurajãm sã ajungã la medic pentru
nimicuri. Deºi bugetul pentru sãnãtate
a crescut, nu aº zice cã românii sunt mai
sãnãtoºi.
 Aºadar viitorul nu aratã bine
Viitorul îl facem noi acum. Mai avem
câteva cartuºe de tras, dupã care, gata!
Din pãcate, politicienii se tem de aceste
adevãruri. Ele sunt rãstãlmãcite, lor le
e teamã sã nu piardã voturi ºi uite aºa
se ajunge la un cerc vicios. Problemele
sunt ascunse, amânate, dar ele rãmân.
ªi sunt o bombã cu ceas. N-aº vrea sã
mai vorbesc
 Câþi ani ne-ar lua sã ne apropiem de
standardul de viaþã al þãrilor
occidentale?
Depinde tot de noi. Acum avem o ºansã,
în aceastã crizã care afecteazã þãrile
dezvoltate, sã þâºnim din plutonul
mediocritãþii. ªi cred cã ar trebui sã
jucãm aceastã carte. Altfel ne vom târî
încã mulþi ani în coada clasamentelor.
Pornim de la premise bune: un deficit
bugetar mic ºi un nivel al îndatorãrii
rezonabil. Dar nu avem încã un sistem
de educaþie funcþional, nici un sistem
de sãnãtate în favoarea pacientului, nici
o administraþie care sã lucreze pentru
cetãþean. Fãrã acestea nu are rost sã ne
facem iluzii legate de standardul de
viaþã. O viaþã mai bunã nu înseamnã
doar mai mulþi bani. Înseamnã ºi acces
la servicii de calitate, mai puþin timp
pierdut cu birocraþia.

