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SFÂNTA SCRIPTURÃ
în viaþa duhovniceascã a creºtinului
Drd. Stelian GOMBOª

Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României

1.

Considerãm cã Sfânta Scripturã sau Biblia constituie
baza ºi rãdãcina comunã a tuturor cultelor creºtine,
dincolo de diferenþele doctrinare, canonice, liturgice
ºi de tradiþii ale fiecãreia!... Cunoaºtem, de asemenea,
faptul cã tot Biblia împreunã cu rãdãcinile istorice
alcãtuiesc punctul ºi baza de pornire a dezbaterilor din
cadrul dialogului ecumenic, care ºi acesta þinteºte tot
spre realizarea ºi refacerea unitãþii creºtine!...
Sfânta Scripturã sau Biblia este cartea cea mai
reprezentativã a omenirii. Un mare predicator francez
spunea cã atunci când deschideþi Biblia ca o simplã carte
nu puteþi rezista superioritãþii caracterului ei ºi sã nu
recunoºti momentul de istorie, de legislaþie, de moralã ºi
de elocvenþã cel mai surprinzãtor care este sub cer! Ea

este o carte unitarã, deºi a fost scrisã în rãstimp de aproape
1600 de ani, alcãtuitã fiind din 66 de cãrþi elaborate de
aproximativ 40 de autori ºi cu toate cã ei au avut situaþii
sociale diferite cum ar fi: împãraþi ºi robi, clerici ºi
agricultori, bãrbaþi de stat ºi pãstori, cu toate cã ea cuprinde
scrieri de diferite genuri cum ar fi: istorie, profeþii, epistole,
legi sau învãþãturi moral-religioase, Sfânta Scripturã este
pãtrunsã de acelaºi spirit fiind un exemplu unic de unitate
organicã. Ideea mare ºi deosebitã care dã unitate scripturii
este taina mântuirii persoanei în persoana Domnului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, chiar dacã în Vechiul
Testament formularea sa literarã pare a fi acoperitã. În
cadrul acestei mari idei Biblia pune probleme mari specifice,
totdeauna, sufletului omenesc.
(Continuare în pag.5)

Biblioteca universitarã
Încã de la apariþia lor, bibliotecile
au constituit un real factor de progres,
contribuind la rãspândirea culturii ºi
dezvoltarea ºtiinþei. Este bine
cunoscut rolul bibliotecilor
universitare de sprijinire a procesului
de învãþãmânt. Despre rolul ºi
importanþa bibliotecii în viaþa
Universitãþii Spiru Haret, am stat de
vorbã cu mai mulþi cititori, care ne-au
spus: Biblioteca este o carte de vizitã
a unei comunitãþi. Este o instituþie cu
reprezentabilitate socialã, educativã,
informaþionalã. Personal, consider cã
serviciile tradiþionale pe care
Biblioteca Universitãþii Spiru Haret
le oferã în mod obiºnuit (împrumutul,
consultarea de documente), cât ºi
serviciile noi, pe care le dezvoltã odatã
cu introducerea noilor tehnologii ºi a
comunicaþiilor bazate pe Internet în
activitatea ºi operaþiunile ei zilnice,
sunt pe mãsura aºteptãrilor
utilizatorilor. Apreciez cã biblioteca
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îºi adapteazã
servicii pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor studenþilor ºi cadrelor

didactice. (lect. univ. dr. Mariana
Iatagan). Catalogul on-line este
foarte util studenþilor, masteranzilor,
profesorilor, întrucât se pot vizualiza
cãrþile din toate bibliotecile
Universitãþii Spiru Haret ºi la care
dintre acestea se poate citi fiecare
carte. Prin lecturã, se dobândesc
cunoºtinþele de specialitate necesare.
Biblioteca are colecþii de reviste
româneºti ºi strãine, numeroase cãrþi
de specialitate, bazele de date Legalis
ºi Jstor. Legalis este o bazã de date
complexã, bine pusã la punct,
actualizatã, la care studenþii
Universitãþii Spiru Haret au acces
gratuit, de la orice computer din
bibliotecile Universitãþii. JStor este
necesarã pregãtirii studenþilor ºi
masteranzilor, care pot face studii
comparative începând din anul 1891
ºi pânã în prezent. Folosind
calculatoarele din sãlile de lecturã, toþi
studenþii ºi masteranzii noºtri au
acces ºi la aceastã bazã de date..
(asist. univ. drd. Raluca Dumitru).
(Continuare în pag.3)

Volumul

Visage de lAutre dans
les Balkans et ailleurs



Posturi didactice vacante, scoase
la concurs în semestrul I al anului
universitar 2011/2012
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 lansat la Institutul francez din Tesalonic
Institutul francez din Tesalonic
a invitat-o pe conf. univ. dr.
Mihaela Chapelan de la
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Litere, Departamentul de
Filologie, sã þinã o conferinþã în
cadrul manifestãrilor dedicate
francofoniei, cu tema: Ruptures et/
ou continuités identitaires chez les
écrivains dexpression française
du Sud-Est européen.
Cu aceastã ocazie, a fost lansat
ºi volumul Visages de lAutre
dans les Balkans et ailleurs.
Acesta este rezultatul proiectului
de cercetare cu acelaºi nume ºi al
Colocviului francofon al Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii Spiru Haret, din 5-6 noiembrie
2011. Tot între 19 ºi 24 martie, conf.univ.dr. Mihaela Chapelan a
susþinut o serie de cursuri axate pe tema alteritãþii în cadrul
Pe 10 martie 2012, la început
ªcolii doctorale a Universitãþii Aristotel din Tesalonic, Grecia.
de primãvarã, Preasfinþitul
Asist.univ.drd. Lorena MIHÃEª Pãrinte Emilian Loviºteanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, împreunã cu un
sobor de preoþi ºi diaconi, a
oficiat slujba de sfinþire a
Liceului de Artã din municipiul
Râmnicu Vâlcea. Slujba de
sfinþire a fost prilejuitã de
inaugurarea noii titulaturi a
liceului, primitã conform HCL
nr. 24 din data de 31 ianuarie
2012, prin care Liceul de Artã,
din municipiul Râmnicu Vâlcea,
va purta numele marelui
muzicolog Victor Giuleanu
(amãnunte în pagina 4).
În acelaºi timp, la sediul
Facultãþii de Arte din Berceni 24,
amfiteatrul ce adãposteºte vocile
tinere ale corului nostru de
camerã, primea numele de
Doar pânã la 1 aprilie mai pot fi transmise rezumatele lucrãrilor ce vor Victor Giuleanu.
Profesorului universitar
fi prezentate în cadrul celui de-al patru-lea Simpozion internaþional de
geografie, Peisaje: percepþie, cunoaºtere, conºtientizare ºi acþiune, doctor Victor Giuleanu, erudit
organizat de Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru Haret muzician ºi distins pedagog, om
de aleasã culturã, de o rarã fineþe
în perioada 11-13 mai 2012, Bucureºti-Sãrata Monteoru.

Se apropie campania electoralã

Bacalaureat.
Simulare

Mioara VERGU-IORDACHE

Ziua Mondialã
Mondialã aa Teatrului
Teatrului
Ziua
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Victor Giuleanu, omagiat
pe axa Bucureºti  Rm.Vâlcea

ºi nobleþe spiritualã, unul dintre
cei mai cutezãtori rectori din
istoria învãþãmântului muzical
superior românesc, muzicianul
a cãrui operã s-a impus cu
pregnanþã în fizionomia artei
româneºti, ca un impresionant
act de culturã, demnitate ºi
patriotism, este cel care apus
bazele, în anul 1991, Facultãþii
de Muzicã din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
(Conf. univ. dr. George GRIGORE )

O veste cu adevãrat dramaticã a trecut destul de uºor pe canalele
de ºtiri. La recenta simulare a Bacalaureatului, multe rezultate
sunt jalnice. Evident, prilej de supãrare pentru pãrinþi ºi profesori,
mai puþin pentru marea majoritate a copiilor, care încã mai cred cã
porcul se îngraºã în ajun, sau cã ºcoala este un moft al babacilor,
sau cã n-au nevoie de ºcoalã în alte zãri spre care vor sã plece,
unde ei cred cã aleargã câinii cu covrigi în coadã. Sunt copiii vinovaþi
cã au aceste credinþe? Nu m-aº hazarda sã dau un rãspuns. Pentru
cã, dezbinaþi ºi veºnic gata de mânie, oferim un spectacol jalnic.
Nu ne-a plãcut când eram cap de locuitor, când am fost o
masã amorfã în numele cãreia hotãrau ei, aleºii (între ei). Nu ne-a
plãcut când eram împãrþiþi conform lozincii cine nu e cu noi e
împotriva noastrã, în voi ºi noi. Chiar nu ne-a plãcut? Se pare cã
împãrþirea ne place. Numai cã acum, criteriul de aplicare a lozincii
nu mai este cel ideologic - deºi, privind la viermuiala de pe unele
mici ecrane ai crede cã suntem cu toþii înregimentaþi politic, cã
avem o ideologie clarã în numele cãreia acþionãm. Criteriul este cel
al contului în bancã, al poziþiei sociale, al ideilor lucrative. Nu pare
sã conteze cã suntem toþi într-o barcã. Trãim într-o adversitate
amuzant - tragicã atunci când ai, cum se spune, burta plinã. Altfel,
este doar tragicã. Marile drame încep în situaþiile în care oamenii
îºi plâng de milã, se victimizeazã, fãrã sã încerce sã identifice
poziþia exactã în care se aflã. ªi dacã victimizarea, compãtimirea
s-ar rãsfrânge numai asupra propriei persoane, ar fi o dramã
personalã. Dar ea este ca o pecingine, care tinde sã se extindã în
vecinãtãþi. Normal, trebuie luat taurul de coarne. Toþi trebuie sã
acceptãm cã suntem în poziþia - sau ar trebui sã fim - unor
personalitãþi care aparþin colectivitãþii NOI. ªi NOI acþionãm
pentru NOI. Parteneriatul este relaþia unanim acceptatã în lumea
contemporanã. Parteneriatul care presupune parteneri egali. Dar
nu poþi fi egal stând ºi privind cu pizmã la efortul celui de peste
gard. Parteneriatul presupune echipã, o echipã în care fiecare are
locul lui bine definit. Noi ºi voi nu suntem NOI?!
ªi-atunci, NOI trebuie sã ajutãm la aºezarea valorilor morale,
spirituale, intelectuale la locul cuvenit. Sã-i învãþãm pe copii
valoarea muncii ºi sã le atragem atenþia cã succesul nu este numai
material, cã aprecierea lucrului bine fãcut este suprema
recunoºtinþã, cã învãþãtura este biletul de intrare în viaþã. Valoarea
biletului îl aºeazã pe fiecare la locul lui. Validarea cunoºtinþelor/
învãþãturii se face ºi la examen. Cu cât acesta este mai autentic,
mai exigent, cu atât va fi mai uºor drumul în viaþã. Altfel, chiar ºi
Bacalaureatul este un examen ce poate fi promovat sau nu!
La alegerile din acest an voi vota numai reprezentanþii
formaþiunii care va avea un singur obiectiv principal: EDUCAÞIA.
În ªCOALÃ ºi în afara ei. Cãci unde educaþie nu e, nimic este!
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Registrul operatorilor intracomunitari
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Registrul operatorilor
intracomunitari
cuprinde toate persoanele impozabile ºi
persoanele juridice
neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, care efectueazã
operaþiuni intracomunitare. Este un
registru specific care se utilizeazã pe
teritoriul Uniunii Europene. Codul de
înregistrare în scopuri de TVA emis de
autoritãþile fiscale române nu va fi
considerat valid pentru operaþiuni
intracomunitare decât dupã înscrierea
persoanei juridice în Registrul operatorilor intracomunitari. Altfel spus,
neînscrierea în Registrul operatorilor
intracomunitari atrage dupã sine
imposibilitatea utilizãrii codului de
TVA în tranzacþiile intracomunitare ºi,
implicit, aplicarea regimului de
impunere specific contribuabililor care
nu sunt înregistraþi în scopuri de TVA.

1

01. Ce reprezintã registrul operatorilor intracomunitari?
02. Când a fost introdus în România registrul operatorilor intracomunitari?
03. Ce reprezintã operaþiile intracomunitare?
04. Ce informaþii cuprinde registrul operatorilor intracomunitari?
05. Cum se efectueazã înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari?
06. Care este termenul pentru soluþionarea înscrierii în Registrul operatorilor
intracomunitari?
07. Care sunt persoanele care nu se înscriu în Registrul operatorilor
intracomunitari?
08. Când se actualizeazã datele din anexa la Cererea de înregistrare în
Registrul operatorilor intracomunitari ?
09. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari poate fi
depusã de o altã persoanã?
10. Cum se efectueazã eliminarea din Registrul operatorilor intracomunitari?

În România, Registrul operatorilor intracomunitari
a fost introdus începând cu data de 1 august 2010,
când s-a înfiinþeazã ºi s-a organizat în cadrul Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã, cu respectarea
prevederilor naþionale ºi a prevederilor europene.
Începând cu data de 1 august 2010, persoanele care
nu figureazã în Registrul operatorilor intracomunitari nu pot avea un
cod valabil de TVA pentru operaþiuni intracomunitare, chiar dacã
acestea sunt înregistrate deja în scopuri de TVA conform art. 153 sau
1531 din Codul fiscal. Procedura de organizare ºi funcþionare a
Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de
înscriere ºi de radiere din acest registru, sunt reglementate prin Ordinul
Preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr.2101 din
24 iunie 2010, publicat in Monitorul Oficial nr.429 din 25 iunie 2010.

2

Operaþiunile intracomunitare sunt complexe ºi
cuprind livrãri de bunuri sau prestãri de servicii,
respectiv: a) livrãri intracomunitare de bunuri care
au locul în România. Locul achiziþiei intracomunitare de bunuri se considerã a fi locul unde se gãsesc
bunurile în momentul în care se încheie expedierea
sau transportul bunurilor; b) livrãri ulterioare de bunuri efectuate în
cadrul unei operaþiuni triunghiulare efectuate în statul membru de
sosire a bunurilor ºi care se declarã drept livrãri intracomunitare cu
cod T în România; c) prestãri de servicii intracomunitare, respectiv
servicii efectuate de persoane impozabile stabilite în România în
beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar
stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul
membru în care acestea sunt impozabile; d) achiziþii intracomunitare
de bunuri taxabile care au locul în România; e) achiziþii intracomunitare de servicii efectuate în beneficiul unor persoane impozabile
stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile
înregistrate în scopuri de cãtre persoane impozabile nestabilite în
România, dar stabilite în Comunitate, ºi pentru care beneficiarul are
obligaþia plãþii Taxei pe valoarea adãugatã. La data solicitãrii
înregistrãrii în scopuri de TVA, persoanele impozabile ºi persoanele
juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent ºi
înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacã intenþioneazã
sã efectueze una sau mai multe operaþiuni intracomunitare. Persoanele
înregistrate în scopuri de TVA vor solicita înscrierea în Registrul
operatorilor intracomunitari, dacã intenþioneazã sã efectueze una sau
mai multe operaþiuni intracomunitare de natura celor prevãzute mai
sus, înainte de efectuarea respectivelor operaþiuni.

3
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Registrul operatorilor intracomunitari se organizeazã
la nivel central ºi cuprinde, pentru fiecare contribuabil,
urmãtoarele informaþii: a) codul de înregistrare în scopuri de TVA; b) denumirea/numele ºi prenumele contribuabilului; c) adresa domiciliului fiscal; d) datele de
identificare ale asociaþilor ºi administratorilor; e) înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari: e1) data înregistrãrii
în Registrul operatorilor intracomunitari; e2) numãrul ºi data Deciziei
de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari; f) radierea din
Registrul operatorilor intracomunitari: f1) data radierii din Registrul
operatorilor intracomunitari; f2) numãrul ºi data Deciziei de radiere
din Registrul operatorilor intracomunitari; f3) motivaþia radierii din
Registrul operatorilor intracomunitari:  la cerere;  din oficiu  figureazã
în lista contribuabililor declaraþi inactivi potrivit legii;  inactivitate
temporarã, înscrisã în registrul comerþului, potrivit legii;  persoanã
impozabilã înregistratã în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal, care, în anul urmãtor înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, nu a mai efectuat operaþiuni intracomunitare;  persoanele
înregistrate care solicitã anularea înregistrãrii în scopuri de TVA, potrivit
legii;  asociat sau administrator faþã de care s-a dispus punerea în miºcare
a acþiunii penale;  persoanele înregistrate în scopuri de TVA, pentru
care organul fiscal anuleazã, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA.
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În vederea înscrierii în Registrul operatorilor
intracomunitari, contribuabilii trebuie sã depunã
la organul fiscal competent urmãtoarele:
 formularul (095) Cerere de înregistrare în/
radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;  certificatele de cazier judiciar
eliberate de autoritatea competentã din România ale tuturor
asociaþilor, cu excepþia societãþilor pe acþiuni, ºi ale
administratorilor. Persoanele fizice care solicitã înscrierea în
Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de
cazier judiciar propriu. În cazul în care în certificatele de cazier
judiciar este înscrisã punerea în miºcare a acþiunii penale faþã
de oricare dintre asociaþi sau administratori, contribuabilii
trebuie sã prezinte documente, eliberate de organele de urmãrire
penalã, din care sã rezulte dacã acþiunea penalã este sau nu este
în legãturã cu achiziþia sau livrarea de bunuri intracomunitare
sau prestarea de servicii. În cazul în care în certificatele de cazier
judiciar sunt înscrise infracþiuni, contribuabilul va prezenta
copiile hotãrârilor judecãtoreºti prin care au fost stabilite
respectivele infracþiuni, precum ºi documentul emis de serviciul/
compartimentul juridic din cadrul direcþiei generale a finanþelor
publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupã
caz, din cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, în
cazul marilor contribuabili, din care sã rezulte dacã infracþiunea
este sau nu în legãturã cu achiziþia sau livrarea de bunuri
intracomunitare sau prestarea de servicii.
Contribuabilii care solicitã înscrierea în Registrul operatorilor
intracomunitari, de la data înregistrãrii în scopuri de TVA,
trebuie sã depunã la organul fiscal competent cererea de
înregistrare împreunã cu Cererea de eliberare a certificatului
de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianþii care se
înregistreazã în scopuri de TVA de la înfiinþare sau, dupã caz,
cu declaraþiile de înregistrare fiscalã/de menþiuni prin care se
solicitã înregistrarea în scopuri de TVA.
Organul fiscal analizeazã informaþiile cuprinse în cerere ºi în
documentaþia prezentatã ºi verificã caracterul complet ºi
corectitudinea acestora. De asemenea, verificã dacã certificatul de
cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrãrii în Registrul
operatorilor intracomunitari.
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Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor
intracomunitari se soluþioneazã în termen de
10 zile calendaristice de la data înregistrãrii cererii
la organul fiscal competent. Înregistrarea în
Registrul operatorilor intracomunitari produce
efecte începând cu data comunicãrii deciziei
privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.
În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede
ca înregistrarea în scopuri de TVA devine valabilã cu data de
1 a lunii urmãtoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea
în Registrul operatorilor intracomunitari opereazã cu data
comunicãrii deciziei, dar nu înainte de data înregistrarii în
scopuri de TVA. De la data înscrierii în Registrul operatorilor
intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru
operaþiunile intracomunitare.
Contribuabilii au obligaþia ca, în termen de 30 de zile de la
data modificãrii listei asociaþilor ºi/sau administratorilor, sã
anunþe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea
de înregistrare, însoþitã de cazierul judiciar al noilor asociaþi
ºi/sau administratori ºi, dupã caz, de documentele doveditoare.
În cazul multor societãþi comerciale se întâlneºte situaþia în care
au loc numeroase modificãri ale asociaþilor sau acþionarilor, dupã
caz, ca ºi schimbarea de administratori. În toate aceste situaþii, se
impune obþinerea de cazier judiciar pentru fiecare nou asociat sau
administrator. Aceste documente se depun la organele fiscale
teritoriale în vederea actualizãrii dosarului fiscal al contribuabilului.

În Registrul
operatorilor
intracomunitari
nu se înscriu:
a) persoanele
impozabile ºi
persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate
în scopuri de TVA; b) persoanele impozabile ºi persoanele
juridice neimpozabile cãrora
le-a fost anulatã înregistrarea în
scopuri de TVA, la cerere sau
din oficiu, de cãtre organul
fiscal; c) persoanele impozabile
care au ca asociat sau administrator o persoanã faþã de care
s-a dispus punerea în miºcare a
acþiunii penale ºi/sau care are
înscrise în cazierul judiciar
infracþiuni.

Anexa privind
datele de identificare ale administratorilor
ºi asociaþilor se
depune, actualizatã, la organul fiscal competent, ori de câte ori, dupã data
înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, se modificã
datele declarate la înscrierea în
registru. Anexa actualizatã se
depune însoþitã de certificatele de
cazier judiciar eliberate pentru noii
administratori ºi/sau asociaþi,
precum ºi de documentele eliberate
de organele de urmãrire penala ºi/
sau de compartimentul juridic, în
condiþiile prevãzute de lege.

8

Da. În acest caz
se completeazã
Date de identificare ale imputernicitului/
reprezentantului
fiscal, care
cuprinde denumirea sau numele
ºi prenumele împuternicitului/
reprezentantului fiscal, codul
primit la înregistrare, înscris în
certificatul de înregistrare fiscalã,
sau codul numeric personal, în
cazul în care împuternicitul/reprezentantul fiscal este persoanã
fizicã, adresa domiciliului fiscal
(sediul social, sediul sau domiciliul
fiscal, dupã caz) al împuternicitului/reprezentantului fiscal.
Solicitarea de înscriere în
Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul
fiscal competent însoþitã de:
1. anexa privind datele de
identificare ale administratorilor
ºi asociaþilor contribuabilului la
data depunerii cererii de înregistrare; 2. certificatele de cazier
judiciar ale administratorilor ºi
asociaþilor contribuabilului,
eliberate în vederea înregistrãrii
în Registrul operatorilor intracomunitari, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile
de înregistrare a societãþilor pe
acþiuni se depun însoþite numai de
certificatele de cazier judiciar ale
administratorilor; 3. documente
eliberate de organele de urmãrire
penalã ºi/sau documentele
eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcþiei
generale a finanþelor publice
coordonatoare a organului fiscal
competent sau, dupã caz, din
cadrul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, în cazul
marilor contribuabili.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Corina Ghiga (redactor), Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Eliminarea din
Registrul operatorilor intracomunitari se realizeazã, la cerere
sau din oficiu, de
cãtre organul fiscal.
Registrul operatorilor intracomunitari se gestioneazã, la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul
aplicaþiei informatice puse la dispoziþie de Direcþia generalã de tehnologia
informaþiei din cadrul Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã.
Organul fiscal competent radiazã,
din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari: a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care figureazã în lista contribuabililor declaraþi inactivi potrivit
legii; b) persoanele impozabile în
inactivitate temporara, înscrisã în
registrul comerþului, potrivit legii;
c) persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal, care în anul urmãtor
înscrierii în registru nu au mai efectuat operaþiuni intracomunitare de
natura celor prevãzute la art. 158^2
alin. (1) din Codul fiscal; d) persoanele înregistrate conform art. 153 sau
153^1 din Codul fiscal care solicitã
anularea înregistrãrii în scopuri de
TVA, potrivit legii; e) persoanele
impozabile care au ca asociat sau
administrator o persoanã împotriva
cãreia s-a pus în miºcare acþiunea
penalã, în legãturã cu oricare dintre
operaþiunile prevãzute la art. 158^2
alin. (1) din Codul fiscal; f) persoanele înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 153 si 153^1 din Codul
fiscal, pentru care organul fiscal anuleazã, din oficiu, înregistrarea în
scopuri de TVA. Împotriva deciziei
de radiere contribuabilul poate
formula contestaþie la organul fiscal
emitent, în termen de 30 de zile de
la data comunicãrii, în conformitate
cu dispoziþiile art. 207 alin. (1) ºi art.
209 alin. (2) din Codul de procedurã
fiscalã. De la data radierii din
Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod
valabil de TVA pentru operaþiunile
intracomunitare prevãzute la art.
158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
Radierea, din oficiu, din Registrul
operatorilor intracomunitari se face
ºi în cazul  persoanelor impozabile
ºi a persoanelor juridice neimpozabile care figureazã în lista contribuabililor declaraþi inactivi potrivit legii;
 persoanelor impozabile în inactivitate temporarã, înscrisã în registrul
comerþului, potrivit legii;  persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal, care în anul urmãtor
înscrierii în registru nu au mai
efectuat operaþiuni intracomunitare
de natura celor prevãzute la art.
158^2 alin. (1) din Codul fiscal;
 persoanelor înregistrate conform
art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal
care solicitã anularea înregistrãrii în
scopuri de TVA, potrivit legii, ºi nu
solicitã radierea din Registrul operatorilor intracomunitari;  persoanelor
impozabile care au ca asociat sau
administrator o persoanã împotriva
cãreia s-a pus în miºcare acþiunea
penalã, în legãturã cu oricare dintre
operaþiunile prevãzute la art. 158^2
alin. (1) din Codul fiscal;  persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 153 ºi
153^1 din Codul fiscal, pentru care
organul fiscal anuleazã, din oficiu,
înregistrarea în scopuri de TVA.
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VIAÞA UNIVERSITÃÞII
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
din Câmpulung Muscel

Consultaþii gratuite pentru
Bacalaureat
Începând cu 19 martie, la sediul facultãþii, din str. Traian nr.14, se
organizeazã gratuit consultaþii pentru elevii din clasele a XII-a sau
pentru cei care nu au promovat bacalaureatul în sesiunile anterioare.
Pregãtirea se face la urmãtoarele discipline:  Matematicã, în zilele de
joi, între orele 14 ºi 16  Informaticã, în zilele de luni ºi marti, între
orele 12 ºi 14  Englezã, în zilele de luni, între orele 12 ºi 14.

Sesiune de comunicãri ale
studenþilor ºi masteranzilor

Vineri,16 martie 2012, a avut loc Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
ale studenþilor ºi masteranzilor, ediþia a I-a, desfãºuratã în secþiunile
 Economie politicã  Finanþe-Contabilitate-Management-Marketing
 Comunicare instituþionalã  Informaticã.

Lansare de carte

Economia comerþului
Miercuri, 21.03.2012, a avut loc lansarea cãrþii Economia comerþului
a conf. univ.dr. George Bãlan. Evenimentul s-a desfãºurat la Muzeul
de Istorie din Câmpulung Muscel, în prezenþa studenþilor ºi cadrelor
didactice de la Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe. Prin lucrarea
sa, conf. univ.dr. George Bãlan îºi propune sã ofere studenþilor un
reper în pregãtirea de specialitate, pentru domeniul comerþului.

Facultatea de Arte

Arta pe înþelesul tuturor!

Miercuri, 21 martie, la Facultatea de Arte, s-a desfãºurat un episod
din ciclul educativ de conferinþe: Sã înþelegem muzica/ Sã înþelegem
teatrul. Evenimentul este realizat cu participarea cadrelor didactice ale
specializãrilor Muzicã ºi Teatru, din cadrul Departamentului Arte. A
conferenþiat, pe teme de teatru, conf. univ. dr. Elena Popescu - teatrolog.

Facultatea de Litere
Atelier de scriere creativã -

Literatura în anotimpul
interculturalitãþii

Cercul studenþesc de studii ºi creaþie literarã, organizat în cadrul
Facultãþii de Litere, sub îndrumarea conf. dr. Mioriþa Got, se întruneºte
marþi, 27 martie 2012, ora 15.00, la sediul central al Universitãþii
Spiru Haret, sala 400. Tema cercului este Literatura în anotimpul
interculturalitãþii. La întâlnire vor lua parte atât studenþii Facultãþii
de Litere, cât ºi profesori ºi elevi ai mai multor ºcoli din Bucureºti.
Invitatul cercului studenþesc este prof. dr. Dan Dulciu.

Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie:

Romula  capitala Daciei Malvensis.
Cercetãrile arheologice din perioada 2003-2011
Dimitrie Cantemir. Acesta auzise,
de la Petre Stambol, cã pe malul
Oltului ar fi fost o cetate pe care
þãranii o numeau Curþile lui Ler
Împãrat. Tradiþia popularã se
referea, probabil, la împãratul
Galerius, a cãrui mamã, Romula,
s-ar fi nãscut la Romula ºi s-ar fi
refugiat în sudul Dunãrii. El a
numit capitala sa Romulianum, în
amintirea mamei sale ºi poate a
oraºului abandonat la nord de

Alexandru Odobescu (Antichitãþile
judeþului Romanaþi).
Cercetãri sistematice ºtiinþifice
au început la Romula abia în anul
1965, sub conducerea profesorului Dumitru Tudor. Acestea au
vizat, în mod special, fortificaþia
centralã ºi sectorul nordic al oraºului
roman, cu atelierele de producþie
ceramicã ºi necropola de nord.
Totodatã, domnul conf. univ. dr.
Mircea Negru a arãtat cã sãpãturile
sistematice întreprinse, timp de
decenii, de dr. Gheorghe Popilian

fluviu. Ruinele oraºului roman, a
arãtat în continuare domnul conf.
univ. dr. Mircea Negru, au mai fost
vizitate de August Treboniu
Laurian (1845) ºi apoi de Dimitrie
A. Sturdza. De asemenea, ele au
fost amintite în scrierile lui Bogdan
Petriceicu-Hasdeu (Etymologicum
Magnum Romaniae), Vladimir
Blaremberg (Ruinele Caracalului,
în Muzeul Naþional, 1937),

ºi colaboratorii sãi, în sectorul de
nord, aveau sã aºeze acest sit
arheologic pe harta celor mai
importante centre de producþie
ceramicã din provinciile romane de
la Dunãrea Mijlocie ºi de Jos. Pânã
în anul 1997, erau identificate un
numãr de 21 de cuptoare de ars
vase de lut ºi materiale de
construcþie, la care se adãugau zeci
de morminte romane ºi medievale,

Lector univ. dr. Alexandru LUCINESCU
Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a fost
gazdã, pe 20 martie, Comunicãrii
ºtiinþifice: Romula  capitala
Daciei Malvensis. Cercetãrile
arheologice din perioada 20032011, susþinutã de cãtre conf univ.
dr Mircea Negru, din cadrul
specializãrii istorie, ºi profesorul
George Mihai, directorul Muzeului
Romanaþiului din Caracal. Evenimentul face parte din ciclul comunicãrilor ºtiinþifice lunare, care, cu
începere din octombrie 2011, se
desfãºoarã în cadrul facultãþii.
*
Situl arheologic oraºul roman
Romula, fostã reºedinþã a
guvernatorului (procurator)
provinciei romane Dacia
Malvensis, este monument istoric
de categorie A, de importanþã
naþionalã. El se aflã la aproximativ
7 km nord de municipiul Caracal,
pe teritoriile satelor Reºca
(comuna Dobrosloveni) ºi
Fãrcaºele (comuna Fãrcaºele) din
judeþul Olt. Acolo, între anii
1689-1691, contele Fernando de
Marsigli, ofiþer în armata
austriacã, susþinea cã era oraºul
roman Antina (Romula), unde
existau mai multe forturi
rectangulare construite în
întregime din cãrãmizi, pe care el
le ºi prezenta într-o schiþã. Mai
târziu, aflãm noi informaþii despre
Romula în Hronicul vechimii
romano-moldo-vlahilor scris de

(Urmare din pag.1)

clãdiri romane, o villa suburbana
ºi un material arheologic deosebit
de bogat, specific unui oraº roman
cu o viaþã economicã prosperã în
secolele II-III p.Chr. Rezultatele
cercetãrilor arheologice din acest sit
arheologic de excepþie au fost
publicate sau citate în cãrþi ºi
reviste de specialitate din Europa
ºi America de Nord.
Începând cu anul 2003,
sãpãturile arheologice în acest
sector au fost reluate de conf. univ.
dr. Mircea Negru - responsabil
ºtiinþific de ºantier (Universitatea
Spiru Haret) ºi profesor George
Mihai (Muzeul Romanaþiului din
Caracal), la care s-au adãugat,
ulterior, prof. univ. dr. Petre
Gherghe ºi conf. univ. dr. Lucian
Amon (Universitatea din Craiova).
Oraºul roman de sub satele actuale
este un tezaur cultural greu de
estimat. Mii de obiecte (sarcofage,
piese de arhitectura, statuete,
podoabe din aur, argint ºi bronz,
monede, obiecte din ceramicã, os,
piatrã ºi sticlã) se aflã în expoziþiile
permanente sau în depozitele
Muzeului Romanþiului din Caracal,
Muzeului Naþional de Istorie a
României, Muzeului Militar
Naþional, Muzeului Olteniei etc.
În încheiere, conf. univ. dr.
Mircea Negru a anunþat cã, în luna
iunie, câteva obiecte din aur (un
inel ºi doi cercei) vor face parte
din Expoziþia Aurul ºi Argintul
antic de pe teritoriul României,
ce va fi deschisã la Muzeul
Naþional de Istorie a României.

Biblioteca universitarã

Citesc cât mai des posibil, în general cãrþi de marketing, management
ºi contabilitate, dar ºi de istorie a economiei; cãrþi recomandate de
profesori pentru a mã familiariza cu unele noþiuni noi pentru mine,
pentru a-mi completa vocabularul economic. Cât de curând sper cã mã
voi iniþia într-un studiu mai sistematic al unora dintre disciplinele
studiate la facultatea noastrã, dar în momentul de faþã mã aflu mai mult
în faza de prim contact ºi delimitare a intereselor de studiu pe
termen mai lung. (Daniel Marin, student, anul I, Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale). Studenþii pot învãþa
ºi limbi strãine în bibliotecile facultãþilor U.S.H., care le sunt

indispensabile. Sunt foarte importante cunoºtinþele de limbi strãine,
care faciliteazã accesul la cãrþi, reviste de limbi strãine pentru orice
domeniu, atât în bibliotecile clasice, cât ºi în biblioteca virtualã, deoarece
multe surse pot fi gãsite pe Internet. (asist. univ. drd. Cãlin Vlad).
N.B. Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret invitã cititorii sã rãspundã unui sondaj http://biblioteca.spiruharet.ro/page/sondaj.php - de evaluare a
serviciilor oferite de biblioteci, astfel ca, prin îmbunãtãþirea acestora,
beneficiarii sã obþinã un grad de satisfacþie cât mai înalt.

Codruþa DRAGOTESCU,

anul II, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

DE LA BUCUREªTI LA VIENA ªI VICEVERSA

 Cerc ºtiinþific studenþesc mixt al Universitãþii Spiru Haret ºi al Universitãþii din Viena
În pofida distanþei ce desparte Viena de Bucureºti, un grup de studenþi entuziaºti ai
Universitãþii Spiru Haret ºi ai Universitãþii din Viena au reuºit sã punã pe picioare un cerc
studenþesc eterogen. Acesta a organizat între timp trei ºcoli de varã internaþionale ºi secþii
studenþeºti în cadrul a patru sesiuni ºtiinþifice ºi desfãºoarã zilele acestea o sesiune
internaþionalã exclusiv studenþeascã cu 42 de participanþi.
Cu patru ani în urmã, la data de
4 septembrie 2008, cu ocazia unei ºcoli
internaþionale de varã, organizate de
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine,
actualmente Factultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret, avea loc ºedinþa
de constituire a Cercului ºtiinþific
studenþesc mixt al Universitãþii Spiru
Haret ºi al Universitãþii din Viena. La
iniþiativa unor studenþi entuziaºti, ca Flory
Gorea, Iuliana Kenesi, Dan Tablã (USH)
ºi Stefan Palmetshofer, Ludwig
Maximilian Breuer, Katharina Portugal
(Universitatea din Viena), s-au conturat
primele planuri de acþiune comune ale
membrilor români ºi austrieci, în dorinþa
de a continua ºi instituþionaliza
colaborarea din cadrul ºcolii de varã.
Aceasta s-a dezvoltat în multiple direcþii:
în primul rând, s-a continuat ºi s-a
aprofundat colaborarea între studenþii
Universitãþii Spiru Haret ºi cei ai
Universitãþii din Viena în cadrul ediþiilor a
II-a ºi a III-a ale ªcolii de varã (29 august
 5 septembrie 2010, 19  25 septembrie
2011), ediþii la care s-a înregistrat o
creºtere semnificativã a numãrului
participanþilor. Tot în cadrul ºcolilor de
varã a început discutarea ºi elaborarea
tematicilor de cercetare ºtiinþificã în
vederea elaborãrii de lucrãri, ce urmeazã a

fi prezentate în cadrul sesiunilor ºtiinþifice
anuale ale Facultãþii de Litere a
Universitãþii Spiru Haret. Aceste
preocupãri s-au materializat la câteva luni
dupa fondarea cercului, când, cu ocazia
Sesiunii anuale de comunicãri ºtiinþifice a
Facultãþii de Limbi Strãine din 14-18 mai
2009, un numãr de 19 studenþi de la
Universitatea din Viena ºi 16 studenþi de
la Universitatea Spiru Haret ºi-au
prezentat cu succes primele lucrãri
ºtiinþifice ºi au organizat o seratã literarã
comunã. Entuziasmul participanþilor,

calitatea lucrãrilor ºi aprecierile unanime
ale cadrelor didactice româneºti ºi
austriece prezente i-au încurajat pe
studenþi sã transforme ºi participarea la
Sesiunile anuale ale Facultãþii într-o
tradiþie. Astfel, ei au participat ºi în
urmãtorul an, între 23  24 aprilie 2010,
la acest eveniment. Aºadar, de câþiva ani
încoace, la fiecare ºcoalã de varã au loc,
pe lângã cursurile de limbã, seminarii de
cercetare în vederea pregãtirii lucrãrilor
pentru sesiunile ce urmeazã sã aibã loc în
urmãtorul an universitar.
Între timp, prima generaþie de membri
ai cercului a pãºit în viaþa profesionalã
activã ºi a predat conducerea Cercului
unei noi serii de tineri cercetãtori. Printre
aceºtia se regãsesc Alexandra Hanu,
Loredana Panã, Mary-Jane Rãdulescu

ºi Octavia Stan, coordonaþi de Alina
Mãciucã ºi Bianca Mihãilescu, sub atenta
îndrumare a profesorului Sorin Gãdeanu
de la Universitatea Spiru Haret. De
asemenea, acestora li se alãturã, din
partea Universitãþii din Viena, Johannes
Mayrhofer, Silvia Danninger, Nora
Grohs, Eva Liedauer, Andreas Tsukidate,
Johanna Eitzenberger, Dagobert Beer,
Lukas Schmutzer. Prima prezenþã
ºtiinþificã a acestei noi generaþii de
cercetãtori s-a înregistrat la Conferinþa
internaþionalã: Translation, semiotics,
anthropology: transferring space and
identity across languages, care a avut
loc la Bucureºti în 25 - 26 februarie 2011,
în cadrul cãreia cinci membri ai cercului
au susþinut lucrãri. Prezenþa
masteranzilor în aceastã nouã generaþie
de cercetãtori ai Cercului ºtiinþific
studenþesc eterogen al Universitãþii Spiru
Haret ºi al Universitãþii din Viena a
determinat o modificare a focusului de
cercetare. În vreme ce prima generaþie de
membri ai cercului era axatã pe teme de
Contrastive Grammar ºi Second
Language Acquisition, noii membri, care
au preluat cercul din anul universitar
2010-2011 încoace, au preocupãri de
antropologie culturalã, filosofie, ºtiinþe
ale comunicãrii ºi traducere de text, fapt
ce se reflectã ºi în programele sesiunilor
ºtiinþifice la care aceºtia au participat.
Dintre acestea, menþionãm Sesiunea

anualã a Facultãþii de Litere a USH din
13-14 mai 2011, la care au participat
peste 35 de membri români ºi austrieci
ai Cercului. Pãstrând tradiþia, aceºtia au
oferit, ºi în acest an, participanþilor, la
sfârºitul sesiunii, o seratã literarã ce s-a
bucurat de mare succes.
Ca o consecinþã fireascã a acestei
activitãþii dinamice, în 30-31 martie 2012
cercul organizeazã prima sesiune în
exclusivitate studenþeascã, conceputã de
studenþi pentru studenþi, sub titlul An
Anthropology of Contemporary Arts &
Sciences. Cei 42 de participanþi - dintre
care 15 din strãinãtate-, viitori filologi,
arhitecþi, istorici, fizicieni ºi
matematicieni, vor dezbate timp de douã
zile teme interdisciplinare de cercetare.
O noutate o constituie participarea unor
studenþi de la Universitatea Bucureºti ºi
de la Politehnicã.
Trei sãptãmâni mai târziu, între 22  29
aprilie 2012, va avea loc, la Universitatea
din Viena, un schimb de experienþã între
membrii USH ºi membrii vienezi ai
cercului. Sunt planificate asistenþe la ore,
seminarii de cunoaºtere a sistemului
universitar austriac ºi, bineînþeles, ºedinþe
comune ale cercului în vederea planificãrii
unor viitoare proiecte.
Sperãm ca, pe viitor, sã se alãture
Cercului ºi alþi studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret, care sã continue proiectele
ºi sã ducã tradiþia mai departe.

Bianca MIHÃILESCU, masterand, Facultatea de Litere
Alina MÃCIUCÃ, studentã, anul II, Facultatea de Litere
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Râmnicu Vâlcea

Sãnãtatea

La 1 august începe
distribuþia cardurilor
naþionale de sãnãtate

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS),
Lucian Duþã, a anunþat cã distribuþia cardurilor naþionale de
sãnãtate începe la 1 august, cu întârziere de cinci ani (potrivit
Legii sãnãtãþii 95/2006, cardul naþional de sãnãtate trebuia sã fie
introdus pânã la sfârºitul anului 2007), putând fi livrate câte un
milion de documente pe lunã. În noiembrie, folosirea acestora
va fi experimentatã mai întâi într-un singur judeþ.
Cardul naþional, împreunã cu prescripþia electronicã ºi cu
dosarul electronic fac parte din Platforma informaticã a
asigurãrilor de sãnãtate  PIAS, a mai spus Lucian Duþã.
Preºedintele CNAS a precizat cã atât cardul, cât ºi prescripþia
electronicã reprezintã mãsuri pentru eliminarea fraudei din
sistem ºi pentru verificarea prescrierilor.
Valoarea unui card este puþin peste doi euro, fiecare asigurat
urmând sã beneficieze de un astfel de document. Lucian Duþã a
precizat cã Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) este baza
pentru introducerea elementelor noi, respectiv prescripþia
electronicã ºi cardul naþional de sãnãtate, în 2012, ºi dosarul
electronic, în 2013.

Pentru a preveni îmbolnãvirile
ºi pentru a asigura un bun management al bolilor cronice, medicii
de familie au lansat, prin intermediul Societãþii Naþionale de
Medicina Familiei ºi a portalului
FormareMedicala.ro (http://
formaremedicala.ro), campania
Sã preþuim sãnãtatea! Lansatã
sub sloganul Este mai costisitor
sã te îmbolnãveºti decât sã
adopþi un stil de viaþã sãnãtos,
campania medicilor de familie îºi
propune sã informeze atât medicii, cât ºi pacienþii, promovând
un stil de viaþã sãnãtos.
În cadrul campaniei,
FormareMedicala.ro, portalul
dedicat educaþiei medicale continue a medicilor de familie va
publica noi cursuri gratuite
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online, carã sa susþinã
obiectivele campaniei. Pe
lângã cursurile deja existente,
vor fi publicate noi module de
specializare în astm, hipertensiune arterialã, herpesvirusuri
ºi vaccinare. Toate cursurile
pentru medicii de familie publicate pe FormareMedicala.ro
sunt creditate cu puncte EMC.
De asemenea, secþiunea
Educaþia Pacientului a portalului, care, dincolo de informarea
medicilor de familie, le faciliteazã acestora efortul de comunicare cu pacienþii ºi informarea
acestora, va fi constant actualizatã, incluzând articole de
actualitate scrise atât de medici
de familie, cât ºi de experþi din
alte arii de specializare.

ESP - obligatoriu
în dotarea standard
a tuturor autovehiculelor
noi din Uniunea Europeanã

Din 2014,

Foto: renault.ro
Reglementarea care impune echiparea obligatorie a
autovehiculelor cu sistemul ESP/ Programul electronic de
stabilitate face parte dintr-o strategie extinsã a Comisiei Europene
de a spori siguranþa traficului rutier. ESP poate preveni pânã la
80 la sutã dintre accidentele provocate de derapaje. Este cel mai
important sistem de siguranþã din dotarea unui autovehicul dupã
centura de siguranþã. În 2010, 41 la sutã dintre toate autoturismele
ºi autovehiculele comerciale uºoare, produse la nivel mondial,
cu o greutate mai micã de ºase tone erau echipate standard cu
acest sistem de siguranþã. Aproximativ 63 la sutã dintre toate
autoturismele ºi autovehiculele comerciale produse în Europa
erau echipate cu sistemul ESP. În 2013, jumãtate dintre
autovehiculele noi la nivel mondial vor fi echipate standard cu
sistemul ESP
Programul electronic de stabilitate utilizeazã senzori
inteligenþi pentru a verifica de 25 de ori pe secundã dacã
traiectoria autovehiculului corespunde comenzilor ºoferului. În
cazul în care detecteazã unele neconcordanþe ºi posibilitatea ca
autovehiculul sã devinã instabil, sistemul ESP intervine ºi reduce cuplul motor pentru a restabiliza autovehiculul. Dacã aceastã
acþiune nu este suficientã, sistemul aplicã suplimentar o forþã de
frânare pe roatã, în mod individual. ESP include, de asemenea,
funcþiile de antiblocare la frânare (ABS) ºi de control al tracþiunii.

Liceul de Arte
Victor Giuleanu

Lect. univ. dr. Dorina ARSENESCU
10 martie 2012  o datã de
referinþã nu numai pentru istoria
unei instituþii vâlcene, dar ºi
pentru memoria comunitãþii
muzicale, datoare sã menþinã vie
lumina recunoºtinþei faþã de
marile valori care au slujit
învãþãmântul românesc.
Un proiect zãmislit încã din
anul 2004, când Maestrul Victor
Giuleanu activa la nonagenara sa
vârstã, s-a împlinit acum, când
au trecut peste cinci ani de la
dispariþia sa. Desigur, ne-am fi
dorit ca Maestrul sã se fi bucurat
de preþuirea ºi recunoºtinþa
noastrã, a vâlcenilor, mai presus
de acel binemeritat titlu de
Cetãþean de onoare al
municipiului Râmnicu Vâlcea
(acordat în anul 1999). Adesea,
se interesa de Vâlcea, era plaiul
natal de care se simþea profund
legat. L-am întrebat (era una
dintre acele zile când ne
întâlneam în sãlile de curs ale
Facultãþii de Muzicã din
Universitatea Spiru Haret,
Bucureºti) dacã ar fi de acord ca
Liceul de Artã din Râmnicu
Vâlcea sã-i poarte numele. A

acceptat fãrã rezerve, punând la
dispoziþie întregul arsenal de
argumente necesar unui
asemenea
proiect.
În
apartamentul sãu respirând de
culturã (acolo a locuit ºi Ioan D.
Chirescu), între cãrþi ºi fotografii,
publicaþii, articole, ascultând
vocea Maestrului ºi a doamnei
sale, privindu-le chipurile
însufleþite, trãiam istoria unei
vieþi dedicate muzicii
Apoi timpul a început sã
curgã, iar proiectul nostru
rãmânea în stand by, din vinã de
inspector, de director, de aºa
cum adesea se întâmplã la noi.
La
deschiderea
anului
universitar, ultima la care
Maestrul a fost prezent, l-am
auzit spunându-mi, cu acel rar
amestec de luciditate ºi umor:
Cât eºti în viaþã, nu prea se
aprobã!. Dupã aproape trei
luni, în 23 decembrie 2006, s-a
stins fãrã ca eu sã fi realizat ceea
ce proiectasem împreunã:
botezul unei ºcoli. S-a împlinit
de curând, prin efortul actualului
director, prof. Marian Giuran,
un vâlcean care preþuieºte,

împreunã cu colegii sãi,
memorabila personalitate a celui
care a fost, cu adevãrat, ctitor de
ºcoalã româneascã.
Întreaga zi de sâmbãtã, 10
martie, a fost luminoasã nu
numai pentru cã, în sfârºit, venea
primãvara, dar ºi pentru cã se
împlinise ceea ce era de împlinit:
Victor Giuleanu se întorcea
acasã, în Vâlcea natalã, dând
numele unei instituþii de
învãþãmânt muzical, învãþãmânt
cãruia i-a dedicat întreaga sa
activitate.
La eveniment au participat:
prof. Dana Gânju, în calitate de
reprezentant al familiei Giuleanu,
Preasfinþitul Pãrinte Emilian
Loviºteanul, Episcop Vicar al

Studenþii noºtri

Constantin Traºcã, Corina Viºan ºi Andrei Raicu -

Recital vocal-instrumental
La Bibliotecã  Teatrul Masca

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Bas-baritonul Constantin Traºcã ºi mezzosoprana Corina Viºan, acompaniaþi la pian
de prof. Andrei Raicu, au concertat marþi, 20
martie, la ora 19, în locaþia de acum atât de
cunoscutã sub titulatura de La Bibliotecã din
incinta primitoare a Teatrului Masca, din
Bulevardul Uverturii nr. 70-72, coordonatã
managerial de directorul acestui teatru, conf.
univ. dr. Mihai Mãlaimare, decanul Facultãþii
de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
În acest recital de canto clasic, bas-baritonul
Constantin Traºcã, student anul I la
specializarea Pedagogie muzicalã, clasa conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac, ne-a bucurat
auzul cu lucrãri clasice, dintre care amintim:
aria Paganero din opera Flautul fermecat de
W.A.Mozart, aria Oneghin din opera Evgheni
Oneghin de P.I.Ceaikovski, liedul Ich Grolle
nicht de Robert Schumann, Cântec haiducesc
de T. Brediceanu, aria Figaro din opera Nunta
lui Figaro de W.A.Mozart, aria Renato din
opera Bal mascat de G.Verdi, liedul Rastlose
Liebe de C.Fr. Zetler, cântecul S-ar gãti badea
de nuntã de S. Niculescu, aria Leporello din
opera Don Giovanni de W.A.Mozart, liedul
Veselie de P.Bentoiu ºi aria Escamillo din
opera Carmen de G.Bizet.
Alãturi de meritoriul nostru student a
concertat ºi tânãra sopranã Corina Viºan, elevã
în clasa a XI-a a Colegiului Naþional de Arte
Dinu Lipatti din Bucureºti, clasa prof. Cristina
Mãgureanu. Ea a abordat urmãtoarele partituri
vocale: arie din Ah, mio cor, schenito sei de
G.Fr.Haendel, aria Cherubino din opera Nunta
lui Figaro de W.A. Mozart, liedul Ia bãl u
nei de Rachmaninov, arie din Lascia ch/io

Episcopiei Râmnicului, Primarul
Râmnicului - Romeo Rãdulescu,
Inspector General Arte în
Ministerul Educaþiei - prof. dr.
Adrian Brãescu, Inspector ªcolar
General - prof. Gabriela Ene,
corpul profesoral al Liceului de
Arte Victor Giuleanu, alþi invitaþi.
A avut loc sfinþirea liceului,
inaugurarea noii titulaturi ºi
concertul prezentat pe scena
Filarmonicii Ion Dumitrescu de
cãtre cele mai reprezentative
talente ale liceului.
Sub noua sa identitate,
instituþia va sãrbãtori ziua
liceului, an de an, în data de 11
noiembrie, data naºterii celui care
a fost prof.univ.dr. Dr.H.C.
Victor Giuleanu.

UNIVERSITATEA
SPIRU HARET
ESTE ACUM
ªI PE FACEBOOK
Informaþii la zi din Universitate,
numai pe pagina de facebook:

www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret

Ziua porþilor
deschise
la Facultatea
de Litere

pianga de G.Fr.Haendel ºi aria Ulrica din
opera Bal mascat de G.Verdi.
Cei doi soliºti ne-au încântat ºi cu duete
minunate, precum cele din opera Per la gloria
de G.B.Bononcini ºi opera Don Giovanni de
W.A.Mozart. La pian a acompaniat cu
mãiestrie profesorul Andrei Racu.
Profesori, studenþi, dar ºi viitori studenþi ai
Facultãþii de Artã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret dau dovadã, din nou, de o înaltã pregãtire
artisticã, de implicare ºi de dãruire neostoitã.
Cei prezenþi s-au putut bucura de serenitatea
acelor clipe. Ca niºte îngeri adevãraþi, interpreþii
s-au ridicat vocal spre zãrile nevãzute ale
paradisului muzical. Marea simfonie cosmicã a
strâns la piept ºi acest dar de suflet, acest dor
de înalt, ca pe o rugãciune a tot ceea ce este
românesc. Mulþumiri, aplauze ºi flori.

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Facultatea de Management din Braºov

Acces pe piaþa muncii pentru femei

La Facultatea de Management din Braºov, str. Turnului nr. 7, aula 2 (etaj), marþi, 20 martie,
a avut loc conferinþa Acces pe piaþa muncii, desfãºuratã în cadrul proiectului Performanþã în
carierã ºi în afaceri pentru femei.
Scopul acestui eveniment l-a constituit prezentarea modalitãþilor de acces mai rapid al
femeilor pe piaþa muncii, în vederea dezvoltãrii carierei. În cadrul discuþiilor au fost abordate
teme precum:  Femeia manager Femeia manager, ce înseamnã dezvoltarea carierei  Activitãþi
de servicii în care femeile îºi dezvoltã cariera  Competenþe în avansarea femeii în carierã  Ce
sã facã o femeie pentru a-ºi gãsi un loc de muncã  Ce oportunitãþi de angajare sunt în judeþul
Braºov pentru femei  Cum se întocmeºte un CV pentru succesul angajãrii.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Management, Braºov, ºi Facultatea de
Management Financiar Contabil, Craiova, ºi este finanþat din POSDRU 97/6.3/S/58571/.

Joi, 5 aprilie, între 9.00 ºi 13.00, în
cadrul programului ªcoala altfel, la
Facultatea de Litere se organizeazã un
program extracurricular Ziua porþilor
deschise, dedicat elevilor de liceu.
Conf.univ.dr Tamara Ceban,
conf.univ.dr Valeriu Marinescu,
conf.univ.dr Liviu Andreescu vor
prezenta elevilor Universitatea Spiru
Haret ºi Facultatea de litere.
În cadrul activitãþii Interviul care mã
angajeazã, în coordonarea conf.univ.dr
Maria Osiac, lect. univ. dr. Irina
Dubsky, asist. uiv. drd Anca
Dorobanþu, va fi simulatã participarea
la un interviu de admitere la un program
de studiu la Facultatea de Litere.
Student pentru o zi îi va introduce pe
vizitatori în atmosfera unui seminar,
workshop specific dobândirii
competenþelor pentru fiecare
calificare. Ex. Concurs, joc de rol etc.
La sfârºitul acestei activitãþi,
participanþii vor primi un cadou
(pixuri/caiete sau tricouri din partea
USH). Se vor acorda diplome de
participare. Gazde vor fi cadre
didactice ale facultãþii: conf.univ.dr.
Raluca Nicolae, lect.univ.dr. Denisa
Drãguºin, lect.univ.dr. Valentina
Bianchi, lect.univ.dr. Alexandru Matei,
lect.univ.dr. Florin Galiº, lect.univ.drd.
Daiana Dumbrãvescu, asist.univ.drd.
Anca Dorobanþu, asist.univ. Teodora
Kabbara. Împreunã cu lect.univ.drd.
Daiana Dumbrãvescu, elevii vor
participa la o Simulare a unei evaluãri
în cadrul Platformei Blackboard. La
final, conf.univ.dr. Maria Osiac îi va
ajuta pe tineri la Completarea
chestionarului de evaluare a
activitãþilor desfãºurate.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute
prin e-mail: ushlls@spiruharet.ro,
respectiv telefonic: 021/314.00.75 int.300.
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Sfânta Scripturã

Sã ne cunoaºtem profesorii

PAULA IVAN

în viaþa duhovniceascã a creºtinului

Între pista de atletism
ºi catedra universitarã

(Urmare din pag.1)

1987: Campionate naþionale: Cros - locul I, 1500 m - locul I, Cupa
Europei, 3000 m - locul I, 4 x 400 m - locul I, Jocurile Mondiale
Universitare Zagreb, 1500 m - locul I, 3000 m - locul I.
1988: Campionate Naþionale - 3000 m - locul I, Jocuri Balcanice 800 m - locul I, 1500 m - locul I, Finala Grand Prix la Zurich 1500 m - record naþional, clasament pe probã - locul I, clasament general
- locul I, Jocurile Olimpice - Seul - Campion olimpic ºi vicecam-pion
olimpic, 1500 m - locul I - record olimpic pânã în prezent, 3000 m locul II. 1989: Cupa Europei - 3000 m - locul I, Campionate europene
de salã - 1500 m - locul I, Jocurile Mondiale Universitare - 1500 m locul I, 3000 m - locul I, NISSA - record mondial pe milã, timp 4.15:61,
Finala Grand Prix Monaco - 1500 m - locul I, 1500 m ºi 3000 m locul I pe plan mondial.
Campioanã olimpicã la Seul, la
1.500 metri, ºi deþinãtoare a
recordului mondial pe distanþã de
o milã. Acestea sunt princi-palele
victorii din cartea de vizitã a
Paulei Ivan. O carte de vizitã
extrem de bogatã, care începe cu
primii paºi în lumea atletismului
sub îndrumarea lui Valentin
Zamfirescu, profesor de educaþie
fizicã la ºcoala generalã din
comunã natalã (Hotarele, judeþul
Giurgiu), ºi ajunge pânã la
Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, unde este lector. univ. drd,
la disciplinã Atletism.
La Hereºti, Valentin Zamfirescu
organiza în mod curent concursuri
de alergãri, de regulã crosuri.
Încã din clasa a 7-a, Paula se
impusese atenþiei între elevele cu
aptitudini la alergat, de aceea n-au
mai surprins pe nimeni reuºitele ei.
Pentru ca Paula Ivan sã-ºi continue
ascensiunea sportivã s-a mutat
la Clubul Sportiv ªcolar 190
din Bucureºti, acolo unde a fost
preluatã de unul dintre cei mai mari
artizani ai atletismului nostru,

ºi pregãtind, în acelaºi timp, echipa reprezentativã de studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret pentru
competiþiile sportive de atletism,
la care s-au obþinut rezultate de
excepþie. La specializarea educaþie
fizicã ºi sportivã susþine cursuri
teoretice (prelegeri) ºi lecþii
practico-metodice cu grupele de
studenþi de toate nivelurile.
În plan profesional, doamna
regretatul profesor-antrenor
Gheorghe Teºu. La clasa acestuia, Paula Ivan s-a dedicat, constant
Paula Ivan ºi-a definit parcursul ºi cu pasiune, atletismului. Dupã
în atletism, înainte de a ajunge sã absolvirea Liceului Gheorghe
lucreze cu alt reputat specialist, ªincai ºi a ªcolii de antrenori din
cadrul Institutului de Educaþie
profesorul Ion Puicã, la clubul Fizicã ºi Sport Bucureºti, a urmat
sportiv Olimpia, colegã cu alte cursurile Facultãþii de Educaþie
douã exponente ale marii perfor- Fizicã ºi Sport a Universitãþii
manþe, Maricica Puicã ºi Violeta Ecologice Bucureºti, obþinând, în
Beclea. Olimpia a însemnat enorm 2001, licenþa în Educaþie Fizicã
pentru destinul sportiv al Paulei ºi Sport la Academia Naþionalã de
Ivan. Împreunã cu Maricica Puicã Educaþie Fizicã ºi Sport. Între anii
ºi Violeta Beclea, va domina scena 2003-2005 a susþinut masteratul
atletis-mului autohton, dar ºi pe cel la Universitatea Spiru Haret,
internaþional, cucerind titluri Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
succesive de campioanã naþionalã Sport, cu tema Managementul
la semifond, începând din anul activitãþilor ºi structurilor
1986, continuând cu reuºitele ei în sportive - Teoria antrenamentului
Grand-Prix-uri, toate etape cãtre sportiv ºi metodica predãrii
momentul de apoteoza al carierei exerciþiilor sportive.
În prezent, lect. univ. drd. Paula
ei atletice - aurul ºi argintul la
Ivan este doctorand al Institutului
Olimpiada de la Seul...
Antrenor de elitã ºi Maestru Naþional de Educaþie Fizicã ºi
emerit al sportului, membrã a Sport din Chiºinãu, doctoratul în
Comisiei Tehnice a Federaþiei pregãtire având tema MetodoRomâne de Atletism, lector logia cercetãrii ºtiinþifice, Teoria
antrenamentului, Biochimia
universitar doctorand Paula Ivan contracþiei musculare.
desfãºoarã numeroase activitãþi
practice cu studenþii, coordonând
Gabriel NÃSTASE

Mãnãstirea Golia,

premiu UE pentru conservarea patrimoniului cultural
Au fost anunþaþi câºtigãtorii premiilor Uniunii
Europene pentru patrimoniu cultural pe anul 2012.
Printre cei 28 de câºtigãtori, selectaþi dintr-un
numãr de 226, depuse în 31 de þãri, se numãrã ºi
Mãnãstirea Golia din Iaºi, premiatã la categoria
Conservare. Alãturi de Mãnãstirea Golia din Iaºi,
câºtigãtoarea premiului la categoria Conservare.
Din România, a mai fost declaratã câºtigãtoare
ºi Paraschiva Kovacs, din judeþul Harghita, la
categoria Contribuþii exemplare. Câºtigãtorii au
fost anunþaþi de Comisia Europeanã ºi organizaþia
neguvernamentalã paneuropeanã Europa
Nostra. Competiþia s-a desfãºurat la categoriile:
Conservare, Cercetare, Contribuþii exemplare
ºi Educaþie, formare ºi sensibilizare. Pentru
fiecare, s-a reunit un juriu distinct, compus din
experþi independenþi din întreaga Europã.
Premiile vor fi înmânate la 1 iunie, în cadrul
unei ceremonii organizate la Mãnãstirea
Jerónimos de la Lisabona, în prezenþa comisa-

rului european pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret, Androulla Vassiliou, ºi a
preºedintelui Europa Nostra, faimosul tenor
Plácido Domingo. Evenimentul se va desfãºura sub patronajul preºedintelui Portugaliei,
Aníbal Cavaco Silva, ºi al preºedintelui Comisiei
Europene, José Manuel Barroso.

Expoziþie

Frumoasele
straie þãrãneºti
ale doamnelor
de la oraº

Muzeul Naþional al Þãranului
Român ne invitã la Sala Oaspeþi,
pânã pe 29 aprilie 2012, de marþi
pânã duminicã, între orele 10
ºi 18, la expoziþia realizatã de
Peter Jacobi, Frumoasele straie
þãrãneºti ale doamnelor de la oraº.
Expoziþia conþine fotografii din
colecþia artistului Peter Jacobi,
înfãþiºând, mai ales, doamnele
din nobilimea ºi burghezia

româneascã, purtând costume
tradiþionale româneºti.
Dupã cum se ºtie, Reginei
Elisabeta i se datoreazã adoptarea, la Curte, a modei costumului tradiþional românesc,
socotit, pânã atunci, drept un strai
demn de a fi purtat doar de cãtre
þãrani. Exemplul sãu a fost
urmat de Regina Maria ºi de
principesele Elisabeta, Maria ºi
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Ileana, dar ºi de majoritatea
doamnelor din înalta societate
româneascã.
Încet, încet, hainele þãrãneºti
au pãtruns într-o societate care,
în acea perioadã, era obiºnuitã
mai degrabã sã imite þinuta
vest-europeanã, decât sã afirme
virtuþile tradiþiei autohtone.
Încã dinainte de Rãzboiul de
Independenþã ºi pânã în pragul dezastruosului an 1940,
multe fotografii au imortalizat
atitudinile acestor doamne din
înalta societate româneascã.
Tocmai asupra acestor fotografii s-a oprit Peter Jacobi,
în demersul sãu artistic.

În Biblie se discutã despre Dumnezeu ºi lume,
despre om ºi viaþa sa veºnicã, despre creaþie ºi
cãderea omului în pãcat, despre femeie ºi bãrbat,
pãrinþi ºi copii, urã ºi iubire, înþelepciunea umanã ºi
tainele lumii acesteia ºi, mai ales, a celei viitoare,
despre rugãciune, jertfã, bucurie ºi suferinþã. Ea
cuprinde, de asemenea, idei de o înaltã valoare eticã
cum sunt: iubirea de aproapele, despre demnitatea
umanã, despre realizarea unitãþii în Iisus Hristos ca
toþi sã fie una, despre egalitatea tuturor oamenilor,
solidaritate, toate acestea contribuind ca
aceastã carte sã fie a tuturor,
din toate timpurile ºi din toate
locurile!...
Sfânta Scripturã are, în
primul rând, un conþinut religios unde se vorbeºte despre
Dumnezeu ºi dragostea Sa
pentru care a creat lumea, o
conduce ºi îi poartã de grijã;
despre creaþia omului ºi tragedia
cãderii sale în pãcat ºi,
îndeosebi, despre mântuirea sa
prin Domnul Iisus Hristos. Cu
alte cuvinte, Biblia cuprinde
istoria mântuirii neamului
omenesc avându-l în centru pe Iisus Hristos 
Mântuitorul. În prima parte  cea a Vechiului
Testament  este vorba de pregãtirea mântuirii, a
realizãrii Împãrãþiei lui Dumnezeu, iar în partea a
doua  cea a Noului Testament  ne este înfãþiºatã
realizarea ºi împlinirea acestei Împãrãþii, care începe
chiar în aceastã viaþã ºi se desãvârºeºte în ceruri.
Toatã colecþia cãrþilor sfinte este o mãrturie ºi o
mãrturisire a Lui Iisus Hristos ºi despre Iisus Hristos
ºi a modului în care El cautã desãvârºirea unitãþii ºi
a mântuirii celor care L-au ales a le fi lor Învãþãtor
ºi Pildã, Când Domnul nostru Iisus Hristos numeºte
Scripturile Vechiului Testament mãrturie despre Sine
(Ioan V, 39, 46) El înþelege nu numai profeþiile

separate, ci toatã Scriptura ºi prin aceasta se
recunoaºte pe Sine Însuºi ca fiind conþinut esenþial,
miez al Scripturii.
Aºadar, Sfânta Scripturã este cartea de cãpãtâi
a Creºtinismului. Aici creºtinul trebuie sã caute
conþinutul necesar mântuirii sale. Prin lecturarea
ei se înalþã cu sufletul cãtre Dumnezeu, se purificã, îºi gãseºte echilibrul întregii sale vieþi,
dobândeºte mult spor ºi folos duhovnicesc cãci
ea este cea mai autenticã hranã sufleteascã pentru
cel ce o citeºte cu credinþã!... Sfinþii
Pãrinþi care au vieþuit în veacurile
imediat urmãtoare Domnului Iisus
Hristos ºi care au trãit, cu adevãrat,
adevãrurile biblice, s-au identificat cu
cele spuse în Cartea Sfântã, ei dând
mãrturie despre valoarea ºi folosul
adevãrurilor scripturistice. Ei aratã ºi
demonstreazã sublimitatea acestor
învãþãturi soteriologice, îndemnându-i
pe creºtini sã le citeascã ºi sã le
aplice în propria lor viaþã. De pildã,
Sfântul Ioan Damaschin, rezumând
gândirea patristicã, îndeamnã pe
creºtini la citirea Sfintei Scripturi,
cãci prin ea suntem îndreptaþi spre
virtute ºi contemplaþie netulburatã. În ea gãsim
îndemn spre orice fel de virtute ºi îndepãrtare de
la toatã rãutatea. Dacã suntem iubitori de
învãþãturã, vom fi ºi cu mai multã învãþãturã, cãci
prin ºtiinþa, prin osteneala ºi prin harul lui
Dumnezeu, se duc la bun sfârºit toate. Sã batem,
aºadar, la paradisul frumos al scripturii, care
mângâie inima noastrã atunci când este întristatã,
o potoleºte când este plinã de mânie ºi o umple
de bucurie veºnicã, urcând-o cãtre fiul Unul nãscut
ºi prin El la Tatãl Cel Luminãtor. Urmându-i, în
aceste condiþii, pe Sfinþii Pãrinþi, vom reveni la
creºtinismul primar cel scripturistic ºi patristic,
care era foarte consolidat în unitatea sa!...

Tapiserie

Cela Neamþu,
artistul total
Aristotel BUNESCU

Înainte de a o cunoaºte personal pe Cela
Neamþu, aceasta era un personaj inaccesibil, situat
în zona marilor creatori. A urmat fericita initiaþivã
în care s-a putut face un tur al atelierelor artiºtilor
bucureºteni. Aºa am pãtruns în atelierul Celei
Neamþu, iar amintirile au rãmas vii, puternice,
pânã azi, în memorie. La fel ca oamenii prezenþi
atunci în acest univers unic, þin minte o doamnã
foarte distinsã, care ne-a explicat, plinã de
rãbdare, ce înseamnã o tapiserie adevãratã,
cum se face ea, cum se expune corect. De la acest
moment au trecut câþiva ani. Am revãzut-o pe
doamna Cela Neamþu cu diferite ocazii
artistice. Cel mai recent, la vernisajul expoziþiei
de picturã semnatã Ana Ruxandra Ilfoveanu,
de la Galeria Dialog a Primãriei sectorului 2
Bucureºti. A fost o searã memorabilã, nu numai
prin valoarea tablourilor, dar ºi prin valoarea
oamenilor prezenþi. Printre ei ºi doamna Cela
Neamþu. Am primit, la final, o invitaþie. Sã revin
în atelier. De atunci mã tot pregãtesc pentru
aceastã vizitã. Spre deosebire de drumurile
gazetãreºti în ateliere pentru a descoperi noi
ºi noi artiºti, acum o sã fie o experienþã ineditã.
O sã fie un drum al reconfirmãrii, al gãsirii unor
noi mãrturii despre viaþa unui artist total Cela Neamþu.
Mereu am fost aproape indignat pentru cã
artã se numeºte ºi aruncarea culorilor pe hârtie
de cãtre un june cu fumuri, dar ºi munca sisificã
de tapiser, a unei echipe care lucreazã îndelung
pentru rezultatul final. Dar sã lãsãm toate astea.
În curând, eu voi retrãi o mare bucurie, voi intra
în atelierul doamnei Cela Neamþu.

Cela Neamþu s-a
nãscut pe data de 16
iulie 1941 în localitatea Piciorul Lupului,
judetul Iaºi. Între
1960 1966 a urmat
cursurile Institutului
Nicolae Grigorescu
din Bucureºti, Secþia
Artã textilã, iar din
1970 este membrã
a Uniunii Artiºtilor Plastici din România. În anul 1990
devine membru corespondent al European Textile
Network (E.T.N.). Tot în1990 este aleasã membrã a
International Textile Network (I.T.N.E.T.). Expoziþii
personale, începând cu 1969, în: Bucureºti, Iaºi,
Botoºani, Constanþa, Buzãu, Bârlad, Vaslui, Brãila,
Galaþi, Craiova, Fãlticeni, Düsseldorf, Velbert, Hilden,
Bad Oyenhausen (Germania), Roma (Italia), Ashkelon,
Tel Aviv (Israel), Soissons (Franþa), Sofia (Bulgaria),
New York, Washington D.C. (SUA), Vision Centre in
Cork-Irlanda. Numeroase participari la expoziþii de Artã
Româneascã în strãinãtate ºi la concursuri
internaþionale. Premii: 1974, Premiul Uniunii Artiºtilor
Plastici din România pentru prototip; 1978, Premiul II
pentru Tapiserie oferit de Ministerul Culturii; 1984,
Premiul Uniunii Artiºtilor Plastici din România pentru
Tapiserie; 1986, Diploma de Onoare la Cvadrienala
Artelor Decorative din Erfurt, Germania; 1987, Placheta
la a 8-a Bienala Internaþionalã de Arte din Valparaiso,
Chile; 2000, Medalia Mihai Eminescu; 2001, Ordinul
Naþional Serviciul Credincios în Grad de Comandor;
2003, nominalizatã pentru Premiul Academiei
Române; 2005, Premiul de Excelenþã din partea
Patronatului Naþional Român; 2006, Medalia de Aur
a Salonului Artiºtilor Plastici Francezi, ediþia nr. 217,
Grand Palais, Paris; 2008, Premiul Vasile Pogor din
partea Primariei oraºului Iaºi; 15 decembrie 2011,
Academia Românã îi acordã Premiul Ion Andreescu
în domeniul artelor plastice pentru întreaga creaþie
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Posturi didactice vacante din cadrul Universitãþii Spiru Haret
scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2011/2012
I. Facultatea de Psihologie
ºi Pedagogie, Braºov

Departamentul: Psihologie, Sociologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei
 Conferenþiar, poz.25, disciplina: Psihologia dezvoltãrii I (Psihologia
copilului ºi adolescentului); Psihologia dezvoltãrii II (Psihologia
adultului ºi vârstnicului)
 Conferenþiar, poz.26, disciplina: Metodologia cercetãrii psihologice
ºi pedagogice I; II
 Conferenþiar, poz.28, disciplina: Psihologie socialã I
(Introducere în psihologie socialã); Psihologie socialã II
(Dinamica grupurilor)
 Conferenþiar, poz. 29, disciplina: Psihologia educaþiei; Consiliere
educaþionalã ºi a carierei
 Lector, poz. 126, disciplina: Psihopedagogia creativitãþii; Psihologie
juridicã

VI. Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti

Departamentul: Management, Marketing ºi Afaceri Internaþionale
 Profesor, poz.137, disciplina: Bazele comerþului; Organizarea ºi
conducerea întreprinderilor turistice
 Lector, poz.147, disciplina: Comerþul cu servicii; Marketingul
serviciilor 1, 2

VII. Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative, Braºov

Departamentul: Drept
 Profesor, poz.10, disciplina: Drept roman I, II
 Conferenþiar, poz.47, disciplina: Dreptul mediului; Dreptul asigurãrilor
 Conferenþiar, poz.48, disciplina: Drept civil. Teoria obligaþiilor;
Drept civil (drepturi reale)
 Lector, poz.108, disciplina: Dreptul finanþelor publice; Drept fiscal;
Drept financiar ºi fiscal
II. Facultatea de Litere
 Lector, poz.109, disciplina: Drept civil. Succesiuni; Drept civil I, II
Departamentul: Filologie
 Conferenþiar, poz.20, disciplina: Limba francezã contemporanã;  Lector, poz.110, disciplina: Drept parlamentar; Dreptul
Opþional francezã - Didactica traducerii; Limba francezã - curs practic transporturilor; Dreptul comerþului internaþional
 Lector, poz.111, Drept internaþional public; Drept diplomatic ºi consular

III. Facultatea de Arte

VII. Facultatea de ªtiinþe Juridice

Departamentul: Arte
ºi Administrative, Braºov
 Conferenþiar, poz. 38, disciplina: Arta actorului; Improvizaþie scenicã
Departamentul: ªtiinþe administrative
 Lector, poz.41, disciplina: Canto, tehnicã vocalã
 Lector, poz.42, disciplina: Arta actorului; Improvizaþie scenicã;  Conferenþiar, poz.19, disciplina: Teoria generalã a dreptului; Libertãþi
fundamentale
Arta actorului de film ºi TV
 Conferenþiar, poz.20, disciplina: Dreptul administrativ al bunurilor;
Logica acþiunii administrative; Contencios administrativ
IV. Facultatea de Management
 Conferenþiar, poz.21, disciplina: Deontologia funcþionarului public;
Financiar-Contabil, Bucureºti
Managementul serviciilor publice
 Lector, poz.51, disciplina: Introducere în economie ºi politici
Departamentul: Contabilitate ºi Finanþe
economice; Introducere în ºtiinþa economicã; Contabilitate ºi expertizã
 Profesor, poz.23, disciplina: Econometrie
contabilã; Administrarea finanþelor publice ºi a bugetului
 Conferenþiar, poz.62, disciplina: Contabilitate financiarã

V. Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Constanþa

Departamentul: Contabilitate ºi Finanþe
 Conferenþiar, poz. 61, disciplina: Bazele contabilitãþii; Gestiunea
portofoliului; Gestiunea financiarã a instituþiilor publice
 Conferenþiar, poz.63, disciplina: Produse ºi servicii bancare; Politici
ºi instituþii financiar bancare europene; Credit ºi bãnci
 Conferenþiar, poz.64, disciplina: Statisticã
Departamentul: Management, Marketing ºi Afaceri Internaþionale
 Conferenþiar, poz.47, disciplina: Microeconomie; Macroeconomie;
Econometrie
 Conferenþiar, poz.48, disciplina: Management general; Managementul afacerilor; Management comparat

Departamentul: Drept
 Conferenþiar, poz.49, disciplina: Drept roman I, II;
 Conferenþiar, poz.50, disciplina: Drept civil. Succesiuni;
 Conferenþiar, poz.51, disciplina: Drept constituþional ºi instituþii politice 1,2

X. Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Craiova

Departamentul: Drept
 Lector, poz.112, disciplina: Dreptul familiei; Drept roman I, II
 Profesor, poz.156, disciplina: Relaþii individuale de muncã, Relaþii
colective de muncã

XI. Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Râmnicu Vâlcea

Departamentul: Drept
 Conferenþiar, poz.52, disciplina: Drept administrativ I, II
 Conferenþiar, poz.53, disciplina: Istoria dreptului românesc; Drept
roman I, II
 Conferenþiar, poz.54, disciplina: Introducere în dreptul comparat:
Drept civil. Contracte speciale

XII. Facultatea de Relaþii internaþionale,
Istorie ºi Filosofie

Departamentul: Relaþii Internaþionale, Istorie, Filosofie, Geografie
 Conferenþiar, poz.20, disciplina: Structuri politice în Europa Centralã
ºi de Sud-Est în sec XX; Integrarea europeanã ºi euroatlanticã a
României; Istoria integrãrii europene (opþional)
 Conferenþiar, poz.26, disciplina: Esteticã; Filosofia culturii, artei ºi
civilizaþiei; Filosofia istoriei; Istoria creºtinismului (opþional)

XIII. Facultatea de Geografie

Departamentul: Relaþii Internaþionale, Istorie, Filosofie, Geografie
 Conferenþiar, poz.21, disciplina: Geografia populaþiei; Geografia aºezãrilor
VIII. Facultatea de Drept ºi Administraþie
 Conferenþiar, poz.22, disciplina: Geografie regionalã - America,
Africa; Geografia continentelor (Europa ºi þãri extraeuropene);
Publicã, Bucureºti
Practicã de specialitate
Departamentul: Drept
 Conferenþiar, poz.23, disciplina: Geografia solurilor din România ºi
 Conferenþiar, poz.45, disciplina: Drept internaþional public
ameliorarea lor; Geografia solurilor
 Lector, poz.107, disciplina: Managementul proiectelor europene;  Conferenþiar, poz.24, disciplina: Geopolitica Dunãrii, Mãrii Negre
Penologie
ºi Mãrii Mediterane; Substanþe hidrominerale ºi asociate terapeutice;
 Asistent, poz.152, disciplina: Drept civil. Contracte speciale; Drept civil. Ecoturism ºi arii naturale protejate
Succesiuni; Drept civil. Drepturi reale; Dreptul comerþului internaþional
 Conferenþiar, poz.25, disciplina: Teorie ºi metodologie geograficã:
Departamentul: ªtiinþe administrative
Oceanografie
 Profesor, poz.6, disciplina: Drept administrativ 1; Drept
XIV. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
administrativ 2; Contencios administrativ
 Conferenþiar, poz.17, disciplina: Drept administrativ 1; Drept Departamentul: Educaþie Fizicã ºi Sport
 Conferenþiar, poz.8, disciplina: Aprofundarea unei ramuri
administrativ 2
 Lector, poz.65, disciplina: Relaþii publice ºi comunicare; Relaþii publice sportive 1,2 -Volei; Volei 1; Volei

Istoria trãitã

Pasiune fãrã bariere

Schimb de vizite între armata românã
ºi armate aliate (1980-1985)

Reptilianul
Mihãiþã ENACHE
Este pasionat de explorãri urbane, i se
spune Reptilianul ºi tot ceea ce face este
din îndemnul dorinþei de a descoperi, de a
umbla prin locurile neumblate ºi de a
cunoaºte lucruri neºtiute de alþii. Aceasta
este pe scurt povestea lui Alexandru
Iacob, un tânãr pentru care explorarea
urbanã nu este o invenþie, ci, mai degrabã,
o redescoperire. Blogul sãu este dovada
cã, în ultimii ani, curiozitatea de a afla un
altfel de oraº a fost ºi este mare. Sunt
lucruri pe care le avem numai noi. Mã
refer la istoria Bucureºtiului, manifestatã
în atâtea construcþii ºi clãdiri aflate în
patrimoniul statului, care ar trebui mai
atent pãstrate, spune Alexandru. Pentru
el, explorarea urbanã înseamnã
examinarea spaþiilor citadine, care, în
mod normal, sunt trecute cu vederea.
Una dintre referinþe este infiltrarea
sau, mai exact, explorarea spaþiilor active
precum acoperiºurile, etajele abandonate
ale clãdirilor aflate în construcþie sau în
renovare, o mare parte dintre tunelurile
aflate în uz ºi lista poate continua. Nu
trebuie uitate însã riscurile majore care
privesc siguranþa vieþii fiecãruia,
accidente banale cu consecinþe grave, dar
toate acestea au loc mai mult din cauza
neatenþiei. În orice explorare a spaþiilor
active nu se furã ºi nu se adaugã nimic.
Fotografiile sunt singurele amintiri de pe
urma expediþiei ºi nu se lasã altceva decât
urmele paºilor. Aceasta este, de fapt,
regula de bazã a infiltrãrii în ceea ce
priveºte ilegalitatea întregii acþiuni. În
aparenþã, acest principiu transformã
exploratorii urbani în observatori cu
pãreri obiective. Neimplicaþi, ei par sã
trateze la rece atât starea în care se aflã o
clãdire sau detaliile acesteia, cât ºi
istoricul ei ºi faptele importante care sau petrecut în ea. Un astfel de exemplu
este clãdirea Adevãrul, de pe strada
Constantin Mile. Clãdirea s-a dorit a fi
un Palat al Presei ºi a fost inauguratã la

IX. Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Constanþa

General-colonel (ret) dr. Constantin OLTEANU

2.

sfârºitul secolului al XIX-lea, urmând sã
fie sediul ziarelor Dimineaþa, Adevãrul ºi
a altor ºase publicaþii sãptãmânale. Se
pare cã aceasta a fost perioada de glorie
a gazetelor. În timpul comunismului, aici
ºi-a avut sediul tipografia Luceafãrul, care
a mai funcþionat doar câþiva ani dupã
89. Din acel moment, întreaga agitaþie
caracteristicã unor sedii jurnalistice s-a
stins. Clãdirea a cãzut în uitare, iar, astãzi,
starea ei este dezolantã. La fel de dezolant
a fost ºi peisajul (re)întâlnit într-unul din
buncãrele inundate de sub Opera
Românã. În el, Alex a intrat de douã ori:
în 2007 ºi la finele anului trecut. Era destul
de ramificat ºi, dacã nu erai obiºnuit cu
vederea în spaþiu, riscai sã te pierzi, îºi
aminteºte Alexandru. Peisajul? Uºi
masive din metal, þevi de gaze, tablouri
electrice arse sau scoase din folosinþã,
un pat (destul de curat), câteva scaune
(cam ºubrede), o jachetã ºi alte mici pãrþi
de mobolier rãmase acolo ºi murind în
uitare. La polul opus, fotografiile de pe
acoperiºurile diverselor clãdiri din urbe
reprezintã unul dintre cele mai frumoase
momente din viaþa unui explorator.
Bucureºtiul aratã altfel vãzut de sus. Parcã
toate relele dispar, micºorându-se pânã
devin aproape invizibile, spune Alex. În
viziunea lui, ar trebui sã facem din stradã,
parc sau orice alt spaþiu din Bucureºti un
loc în care sã ne simþim ca acasã. Oraºul
se poate schimba doar când cei ce-l
populeazã doresc sã fie cetãþeni, ºi nu
doar locuitori ai sãi.

ÎN VIZITÃ ÎN CEHOSLOVACIA. Dând curs
invitaþiei generalului de armatã Martin Dzur,
ministrul apãrãrii din Cehoslovacia, între
1-5 martie 1982, am întreprins o vizitã în aceastã
þarã, în fruntea unei delegaþii a Armatei române. În cele câteva
zile, conform programului întocmit de gazde, am vizitat
unitãþi de instrucþie din diferite arme ºi unitãþi de învãþãmânt
militar, Expoziþia de tehnicã militarã, întreprinderi
producãtoare de armament ºi tehnicã de luptã din Praga,
Kosice, Zvolen, Detva, Klementov º.a. N-au lipsit din
program Hradul ºi Palatul Culturii din capitala þãrii.
În context, aº dori sã punctez douã aspecte. Primul se
referã la faptul cã, în timpul unei demonstraþii aviatice, militarii
cehoslovaci au insistat pe evidenþierea, sã nu zic pe reclama,
avioanelor lor cu reacþie, subsonice, de ºcoalã, L-29 ºi, mai
ales, L-39, ambele folosite în faza a doua de zbor în ºcolile
militare de aviaþie, aparate pe care le aveam ºi noi în dotare. În
armata noastrã, aparatele de producþie cehoslovacã urmau sã
fie înlocuite odatã cu fabricarea, la Craiova, a avionului
IAR-99, de concepþie proprie, cu aceeaºi destinaþie, dar cu
caracteristici ºi performanþe superioare. Al doilea aspect se
referã la cererea mea de a vizita uzina din Detva, în care se
producea montajul general al maºinii de luptã a infanteriei
(MLI), pe care cehoslovacii o realizau dupã documentaþie
sovieticã. Cu acest gând plecasem de la Bucureºti ºi de aceea
îi inclusesem în delegaþie pe colonelul inginer Vasile Parizescu
(viitor general) ºi pe colonelul inginer Tiberiu Fizitea, ambii
specialiºti de marcã, care fãceau parte din colectivul de ingineri
care acþionau pentru definitivarea pregãtirii în vederea trecerii
la producerea acestui complex mijloc de luptã. Solicitarea
mea a fost primitã cu bunãvoinþã.
Discuþiile cu specialiºtii gazdelor s-au dovedit foarte utile.
Mai mult, dupã vizita la uzinã, gazdele noastre ne-au
prezentat în detaliu ºi centrul de pregãtire a echipajelor ce
încadrau maºina de luptã a infanteriei. S-a convenit ca în
problema producerii autovehiculului blindat respectiv sã se
continue schimbul de informaþii ºi legãturile între specialiºtii
celor douã pãrþi. Dar solicitarea mea, adresatã generalului
Martin Dzur, de a ne vinde unul sau douã exemplare pentru
a le folosi în procesul punerii la punct a fabricãrii acestui
mijloc blindat în industria româneascã, a rãmas fãrã ecou,
acesta justificând refuzul prin aceea cã ar trebui sã aibã
aprobarea sovieticilor. Însã, prin eforturi proprii, am reuºit

sã producem maºina de luptã a infanteriei, astfel încât primul
lot de 16 exemplare, seria zero, a defilat prin faþa tribunelor,
în 23 August 1984, la parada militarã din Bucureºti..
Un moment emoþionant l-a constituit depunerea unei
coroane de flori la cimitirul militarilor români de la Zvolen,
cãzuþi în sângeroasele lupte purtate în anii 1944-1945 pe
pãmântul Cehoslovaciei împotriva Wehrmachtului hitlerist.
Cehii ºi slovacii ne-au vorbit cu mult respect despre
contribuþia Armatei române la eliberarea þãrii lor.
La sfârºitul vizitei, delegaþia Armatei noastre a fost primitã
de preºedintele Cehoslovaciei, Gustav Husak. La primire
au participat ambasadorul României la Praga, inginer Cornel
Pânzaru, ºi ataºatul militar român, colonel Voicu Þugurel.
Ziarul Armatei cehoslovace OBRANA LIDU din
6 martie 1982, fãcând o apreciere generalã asupra vizitei
delegaþiei militare române, dupã ce evoca bunele tradiþii
româno-cehoslovace ºi contribuþia Armatei române la
eliberarea Cehoslovaciei, subliniazã cã În timpul
convorbirilor, care s-au caracterizat printr-o atmosferã
cordialã, reprezentanþii armatei noastre ºi ai armatei române
au fãcut un schimb de pãreri cu privire la unele probleme ale
situaþiei internaþionale ºi au examinat noi posibilitãþi pentru
întãrirea, în continuare, a prieteniei ºi dezvoltarea colaborãrii
dintre armatele celor douã þãri.

Generalul Constantin Olteanu împreunã cu
generalul Martin Dzur, în vizitã
la ªcoala Militarã Superioarã de Aviaþie din Kosice
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Programul Televiziunii H2.0 ºi Radioului Hfm2.0
LUNI  26 martie 2012

MIERCURI  28 martie 2012

06:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Daniel Paraschiv
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
14:58 Promo
15:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Calitatea în învãþãmântul
superior.
Emisiune de Gheorghe Duda
16:30 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat de
Sebastian Lãzãroiu
21:30 Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
22:00 Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
23:00 Viaþa fãrã fard.
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria (r)
MARÞI  27 martie 2012
06:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
06:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
07:00 Competiþia Fulger
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
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 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã.
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
16:30 Post scriptum muzical.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Micul cetãþean.
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
22:00 Albã ca Zãpada.
Emisiune de Robert Emanuel
23:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria (r)

06:00 Calitatea în învãþãmântul
superior.
Emisiune de Gheorghe Duda
06:30 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã.
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
07:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
14:58 Promo
15:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de Emilian Dobrescu
16:30 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat de
Sebastian Lãzãroiu
21:30 Micul cetãþean.
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
22:00 Albã ca Zãpada.
Emisiune de Robert Emanuel
23:00 Între alb ºi negru.
Emisiune de Simona ªerban
23:30 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria* (r)
JOI  29 martie 2012
06:00 Start în carierã.
Emisiune de Laura Goran
07:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
08:00 Matinal 2.0
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
14:58 Promo
15:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
16:30 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat de
Sebastian Lãzãroiu
21:30 Micul cetãþean.
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
22:00 Albã ca zãpada.
Emisiune de Robert Emanuel

23:00 Portrete ºi consemnãri.
Emisiune de Cezar Lungu
23:30 Anul electoral 2012.
Emisiune Simona ªerban
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria* (r)

VINERI  30 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. Alexandru Oproiu
08:00 Matinal 2.0
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 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:00 ªtiinþã ºi imaginaþie.
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 2.0
20:30 Viaþa în doi.
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 31 martie 2012
06:00 Mioriþa
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical.
Emisiune Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii - Animalia
09:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã.
Emisiune de Laura Goran
12:00 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Partizanii raþiunii
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 Viaþa în doi.
Emisiune de Veronica Popescu
15:30 Sus cortina!
Realizator Viorel Popescu
16:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
17:00 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor

18:00 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Film românesc - Îngerul necesar
Regia: Gheorghe Preda, cu: Anca
Florea ºi Constantin Florescu.
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 imaginaþie (r)
03:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi (r)
04:30 În cãutarea folkului pierdut (r)
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe (r)
DUMINICÃ  1 aprilie 2012
06:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Partzanii raþiunii.
Emisiune de Cristian Român
08:00 Competiþia Fulger.
Emisiune de Carmen Fulger
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
10:30 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:30 Film documentar 
Lumea spectaculoasã a automobilelor
12:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Viorel Popescu
14:00 Miºcare,sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu.
16:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
17:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:30 Focus grup.
Emisiune de Ionela ªufaru
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Sãptãmâna viitoare.
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Film serial Copiii din Arbat ep. 5, 6.
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  Lumea
spectaculoasã a automobilelor (r)
05:00 Forum IT (r)

* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Poveste americanã în decoruri italiene

Silviu ªERBAN
Dacã nu primul film neorealist,
Ossessione (Obsesie) este totuºi
un film care anunþã neorealismul,
prin decorurile reale în care sunt
filmate scenele, prin amplasarea
subiectului în contextul vieþii
cotidiene a unor oameni obiºnuiþi,
care luptã pentru a-ºi câºtiga
existenþa, prin tehnica cinematograficã narativã, ce include
elipsa sau finalul deschis. Nuvela
americanului James Cain,
Poºtaºul sunã întotdeauna de
douã ori, nu este urmatã
literalmente, Visconti, alãturi de
scenariºtii Mario Alicata, Giuseppe
de Santis, Gianni Puccini ºi
Antonio Pietrangeli, nume cu
rezonanþã ale neorelismului italian,

mutând accentul de la adulter,
crimã ºi poliþa de asigurare cãtre
aspectul subiectiv, pasionalobsesiv al personajelor. Premeditarea hoinarului Gino (Massimo
Girotti) ºi a tinerei hangiþe,
Giovanna (Clara Calamai) de a-l
ucide pe soþul acesteia, Bregana
(Juan de Landa), este doar un
pretext pentru focalizarea asupra
condiþiilor mizere de trai, subiect
pregnant în filmele neorealiste
postbelice. În viziunea lui
Visconti, nu pasiunea dintre Gino
ºi Giovanna este cauza dramelor
ce urmeazã, ci totul este pus pe
seama sãrãciei. Tocmai spre a o
evita, Giovanna acceptase sã se
cãsãtoreascã din interes, alegând
sã trãiascã lângã un bãrbat cu mult
mai în vârstã, grosolan ºi
insensibil la fineþuri afective.
Aceeaºi teamã de sãrãcie o
determinã pe femeie sã refuze a
fugi împreunã cu Gino, ori,
ulterior, dupã moartea lui Bregana,
sã vândã hanul, deºi orice coabitare
în interiorul casei ce aparþinea unui
mort se dovedise imposibilã. Pe de
altã parte, la polul opus, se aflã
Gino. Prins în plasa hangiþei, nu
se mai poate elibera de vraja
acesteia ºi renunþã la viaþa de

hoinar pe care o dusese pânã Elipsa, acest principiu cinemaatunci. Renunþarea echivaleazã cu tografic al sugestiei, îºi descoperã
pierderea libertãþii, iar, pentru adevãrata forþã creatoare în
marcarea acestei pierderi, Visconti Ossessione. Secvenþele sunt
aduce în scenã un personaj nou, decupate eliptic în mod sistematic,
inexistent în nuvela lui Cain, lo stimulând raþiunea ºi imaginaþia.
Spagnolo (Elio Marcuzzo). Niciunde în dialoguri nu se
Conflictul dintre acesta ºi Gino nu rosteºte, spre exemplu, rãspicat
este altceva decât proiectarea la nevoia de eliminare a intrusului
nivel discursiv a disconfortului Bregana. Ideea uciderii hangiului
din interiorul celui incapabil de a este de câteva ori sugeratã de
mai fi liber. Atracþia obsesivã Giovanna, dar întotdeauna rãmâne
pentru hangiþã se asociazã, însã, interpretabil sensul spuselor
femeii. Ceea
dupã crima ce
ce nu poate
s-a vrut a fi
sã rosteascã
deschizãtoare
de drum, cu (Luchino Visconti, 1943) Giovanna este
înfãptuit chiar
neliniºtea,
de viitoarea
suspiciunea ºi
disperarea. Iar atunci când Gino victimã prin povestea pe care
pare în sfârºit cã o urãºte pe Bregana le-o istoriseºte celor doi,
Giovanna, aruncându-se în braþele relatând despre o întâmplare în
unei prostituate, apare motivul ce care un angajat îºi împuºcase
i-ar putea reuni pentru totdeauna, patronul cu ajutorul, se pare, al
copilul nenãscut. Numai cã acesta soþiei victimei. Limbajul codificat
se iveºte prea târziu pentru a mai al hangiþei, explicitat de relatarea
putea fi eficient: un accident, lui Bregana, este perceput în
autentic de aceastã datã, curmã plenitudinea sensului de cãtre
viaþa Giovannei, la propriu, ºi pe Gino, acesta înþelegând limpede ce
are de fãcut atunci când Giovanna
cea a lui Gino, la figurat.
Stilul narativ al lui Visconti doar îi sugereazã cã a sosit
valorificã unele tehnici ce vor momentul. Sugestia prin dialoguri
deveni mãrci ale neorealismului. este combinatã excepþional cu

Ossessione

46

LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MIERCURI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C
Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0
Realizator: Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse

sugestia prin imagini. Atunci când
Gino, ademenit de cântecul
hangiþei, se încuie în han, pe
dinãuntru, cu aceasta, în timp ce
obiectivul ne oferã cadre cu soþul
plecat, e lesne de înþeles ce urma
sã se întâmple acolo unde aparatul
de filmat nu mai era prezent. Iar
atunci când cadrul se întoarce la
han, scena de amor se consumase
deja. La fel se comportã aparatul
de filmat ºi în momentul crimei, al
cãrei mod de desfãºurare rãmâne
la latitudinea imaginaþiei fiecãrui
spectator. Imaginea automobilului prin intermediul cadrelor medii ºi
în miºcare se topeºte într-un lungi ce insistã îndelung asupra
fondu din care rãsare apoi scena personajelor. Muzica se dovedeºte
înfãþiºând situaþia post-factum: deseori un excelent înlocuitor
înscenarea accidentului tocmai se al comunicãrii verbale, sugerând,
produsese, sunt de faþã poliþiºtii prin tonalitate ºi ritm, natura
care-i interogheazã pe presupuºii emoþiei personajelor ori a
supravieþuitori. Dincolo de ambianþei scenelor, fapt care nu
utilizarea elipsei, Visconti explo- surprinde dacã avem în vedere
reazã aspectele comunicative ale viitoarea carierã a lui Visconti ca
imaginii pure, lipsite de dialoguri, regizor de operã.
* * *
Un alt film al perioadei de incubaþie a neorealismului italian, realizat în 1942, dar proiectat abia doi ani mai târziu, este I bambini
ci guardano (Copiii ne privesc), primul film important al lui Vittorio
de Sica ºi, totodatã, prima colaborare a acestuia cu unul dintre
cei mai incisivi promotori ai miºcãrii cinematografice neorealiste, scenaristul Cesare Zavattini, colaborare ce va produce
o serie de capodopere ce au marcat istoria filmului mondial.
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Ziua Mondialã a Teatrului

O lume de opþiuni
în faþa individului ºi a comunitãþii

În 1961, la cel de al 9-lea Congres Mondial al Institutului Internaþional de Teatru, Finlanda propunea, prin Arvi
Kivimaa, sãrbãtorirea Zilei Mondiale a Teatrului. Din 1962, în fiecare an, ziua de 27 martie, data deschiderii
stagiunii din acel an a Teatrului Naþiunilor din Paris, a fost celebratã de Centrele Naþionale ale Institutului Internaþional
de Teatru ºi de alte comunitãþi internaþionale ale acestei arte. De fiecare datã, o personalitate a lumii teatrale
adreseazã un mesaj internaþional, tradus în peste 20 de limbi, citit în faþa a zeci de mii de spectatori înaintea
reprezentaþiilor din seara acestei zile în teatre din întreaga lume ºi difuzat de radiourile ºi televiziunile de pe cinci
continente. Mesajului i se adaugã numeroase manifestãri, de la cele ale unui teatru la manifestãri populare. Primul
Mesaj Internaþional, din 1962, a fost semnat de Jean Cocteau.
Aºadar, la 27 martie 2012, sãrbãtorim, pentru a 50-a oarã, Ziua Mondialã a Teatrului.
Paginã realizatã de conf. univ. dr. George GRIGORE ºi Gabriel NÃSTASE

Adversitãþi, cenzurã,
sãrãcie ºi nihilism
Anul acesta, cel care transmite
mesajul de Ziua Mondialã a Teatrului
este actorul, scenaristul ºi regizorul
american John Malkovich. Starul
american le doreºte actorilor sã învingã
adversitãþile, cenzura, sãrãcia ºi
nihilismul.

Vã doresc ca munca voastrã sã fie
convingãtoare ºi originalã. Vã doresc
ca ea sã fie profundã, sã emoþioneze,
sã îndemne la reflecþie, sã fie unicã. Fie
ca ea sã ne ajute sã meditãm la ceea
ce înseamnã sã fii om ºi ca aceastã
meditaþie sã fie binecuvântatã cu
suflet, sinceritate, inocenþã ºi graþie.
Vã doresc sã învingeþi adversitãþile,
cenzura, sãrãcia ºi nihilismul, ceea
ce mulþi dintre voi cu siguranþã vor
fi obligaþi sã facã. Vã doresc sã fiþi
binecuvântaþi cu talentul ºi rigoarea
necesare pentru a ne învãþa bãtaia
inimii umane în toatã complexitatea ei, precum ºi cu modestia ºi
curiozitatea necesare pentru a face
din aceasta munca voastrã de o viaþã.
Fie ca cei mai buni dintre voi - cãci doar
aceia, numai rareori ºi pentru
scurt timp vor reuºi - sã fie în stare
sã ilustreze elementara întrebare:
«cum este viaþa?». Succes!.

Luaþi din curtea noastrã
ce vã place ºi plecaþi
spre bibliotecã!
Preºedintele UNITER, directorul
Teatrului Naþional din Bucureºti, Ion
Caramitru, afirmã cã teatrul a devenit
un leagãn al istoriei unde ºi cetãþeanul
turmentat e la locul lui.
Nu cred cã existã azi în România o
raportare mai autenticã la realitãþile
neamului decât teatrul. Suntem în anul
lui Caragiale ºi personajele lui ne
bântuie constant. În plinã dezvoltare ºi
degringoladã, societatea româneascã se
oglindeºte în teatru. E mai puþin decât
ne-am fi aºteptat ºi mai mult decât neam fi închipuit. Dacã mergeþi la teatru
azi, vã trataþi cu happy end ºi catharsis,
plecând acasã oarecum împãcaþi cu
tragedia de zi cu zi a tranziþiei. «Teatrul
e oglinda lumii», perora Hamlet,
cãutându-ºi izbãvirea în dilema lui
existenþialã, «ea aratã virtuþii chipul,
pãcatului icoana, iar vremii ºi mulþimii,
vârsta, forma ºi limitele lor». Ce vreþi
mai mult? Veniþi la noi, bucuraþi-vã
de viaþã, luaþi din curtea noastrã ce
vã place ºi plecaþi spre bibliotecã - un
liman unde vanitãþile sunt interzise.
Teatrul a devenit leagãn al istoriei unde
ºi cetãþeanul turmentat e la locul lui,
într-o lume plinã de «eroi» ai timpurilor
noastre. A bon entendeur, salut!.

Un nou prilej de afirmare
pentru studenþii haretiºti

Sãrbãtorim TEATRUL în propriul teatru
Black Box Studio Sud
29 martie, la ora 19, are loc un nou spectacol cu Preþioasele ridicole.
 Joi,
Sâmbãtã, 31 martie, la ora 19, premierã: Niºte fete 1, de Neil LaBute

Pentru studenþii Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret, aniversarea a
50 de ani de la prima sãrbãtorire a Zilei
Mondiale a Teatrului constituie un nou
prilej de afirmare a unei calitãþi superioare
a actului artistic, a întregii lor activitãþi 
ne-a spus conf. univ. dr. George Grigore,
prodecanul Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret. Mãrturie stau
rezultatele obþinute de aceºtia atât în anul
universitar trecut cât ºi în acesta care, deja,
se apropie de sfârºit. Se cuvine, în acest
sens, sã remarcãm preocuparea tuturor
cadrelor didactice pentru o mai bunã
dezvoltare a potenþialului creativ al

studenþilor, aflat în concordanþã cu
exigenþele unui învãþãmânt modern. Fiind
o facultate vocaþionalã, existã aici un
contact permanent în relaþia profesor 
student. De mare ajutor este aparatura ºi
dotãrile din laboratorul audio  video,
folositã pentru vizionãri ºi exemplificãri
în cadrul orelor de curs, la specializãrile
Istoria Teatrului, Arta actorului de film,
Istoria Muzicii ºi Istoria Culturii ºi
Civilizaþiilor.
Sã nu scãpãm din vedere faptul cã
studenþii de la Spiru, aflaþi sub
îndrumarea cadrelor didactice, experimenteazã managementul propriei cariere

Azi, la Big Mamou,

prin înfiinþarea de trupe particulare de
teatru ce activeazã în spaþii ºi în situaþii
neconvenþionale. În spaþiul virtual al
Internetului ei îºi anunþã producþiile
proprii, cât ºi pãrerile despre evenimentele culturale ale momentului.
Trupe precum: Teatru pentru puþini (sau
Niºte copii care se joacã în pod), Al
Nostrum, Obligo, Arca lui Nae sunt
prezente pe Internet, dar ºi în viaþa
teatralã a Cetãþii lui Bucur, ºi nu numai
aici. Studenþii ºimasteranzii haretiºti
activeazã, în calitate de colaboratori, la
Teatrul Metropolis, Teatrul de Comedie,
Teatrul Mic, Teatrul Toma Caragiu
din Ploieºti, Teatrul Al Davila din
Piteºti, Teatrul Tony Bulandra din
Târgoviºte ºi, nu în ultimul rând,
Teatrul Masca, cu care existã o
colaborare specialã.
Am lãsat la final, ca eveniment
important în acest al 50-lea an de
sãrbãtorire a Zilei Mondiale a Teatrului,
inaugurarea teatrului studenþesc Black
Box Studio Sud, din Bucureºti, zona
Berceni, a cãrui lansare a fost urmãritã de
peste 2500 de iubitori ai teatrului, ºi care
adunã sute de spectatori în salã, la fiecare
reprezentaþie. Felicitãri tuturor celor
care s-au implicat în acest eveniment:
lansarea unei instituþii culturale! Suntem
convinºi cã acest nou teatru studenþesc
(al Facultãþii de Arte a Universitãþii
Spiru Haret) este un succes deplin.

Ruxandra Coman este Acasã
Spectacolul Acasã, regizat de Rãzvan Ropotan, dupã
un text de ªtefan Caraman, interpretat de Ruxandra
Coman, masterandã anul II la specializarea Artã Teatralã,
clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc, lector univ. dr. Florin
(Ioan) Grigoraº, de la Facultatea de Arte a Universitãþii
Spiru Haret, va fi prezentat azi, luni, 26 martie,
la ora 21, în clubul Big Mamou (Splaiul
Independentei nr. 2B) din Capitalã. Acasã este
un spectacol în care Ruxandra Coman joacã
chiar rolul Ruxandrei Coman, o fatã lipsitã de
prejudecãþi, care-ºi împãrtãºeºte poveºtile intime
spectatorilor. Teatrul de cafenea este fascinant.
Este greu sã îi faci pe toþi atenþi, dar te simþi
mult mai împlinit atunci când se face liniºte, o
liniºte totalã. Asta e de bine. Înseamnã cã toþi
sunt cu sufletul la gurã sã vadã ce se întâmplã
mai departe, a spus actriþa Ruxandra Coman.
Ruxandra Coman a absolvit UNATC,
Facultatea de Teatru, secþia Actorie, în 2010,
unde a jucat în spectacole precum Vremea
dragostei, vremea morþii, de Fritz Kater, ºi
Jocuri crude, de Arbuzov. Din anul 2010, este
masterandã la specializarea Artã Teatralã, la Facultatea
de Arte a Universitãþii Spiru Haret. Ea mai poate fi
vãzutã în Ploieºti, unde joacã alãturi de trupa de
improvizaþie ICS. Rãzvan Ropotan este actor ºi regizor,
a absolvit UNATC, Facultatea de Teatru, secþia Actorie,
în 2010, în prezent fiind masterand al aceleiaºi instituþii.
Rãzvan Ropotan a mai regizat spectacolul camil.un
oarecare, care a primit premiul de interpretare la
Festivalul de teatru scurt din Tukums, Letonia.
În aceastã searã de spectacol de one-coman show
(dupã cum singurã ne anunþã) vi se va servi numai
Ruxandra Coman. Asta pentru cã, aºa cum v-am mai spus,
ea joacã rolul Ruxandrei Coman. În clasa a 9-a, tânãra
actriþã Ruxandra Coman era o tipã care nu ieºea cu nimic
în evidenþã. Dupã ceva timp, ºi-a descoperit pasiunea
pentru actorie ºi a intrat în trupa de teatru a ºcolii. Doi ani

mai târziu reuºea sã ia note mari la românã recitând poezii
într-un stil care chiar îþi fãcea pielea de gãinã. A dat
examen ºi a reuºit la UNATC ºi a început sã joace. Acum,
ca masterandã, joacã din nou, de data aceasta în acest
spectacol, teatru modern, într-un spaþiu neconvenþional.

Fix ce se poartã acum. Am fost s-o vãd pe Ruxandra
mai mult de dragul ei, dar am avut surpriza ca în
locul masterandei tãcute sã gãsesc o tânãrã actriþã,
care reuºeºte sã þinã în mânã publicul vreme de aproape
douã ore. Un spectacol în care râzi cu gura pânã la urechi,
dar, în secunda urmãtoare, te opreºti ºi cazi pe gânduri.
Aceasta e realitatea? Un monolog este un monolog, ca
toate monoloagele, de altfel. Totul depinde foarte tare
de actorul care îl interpreteazã. Dacã textul e bun, nespus
cum trebuie nu transmite nimic. Însã Acasã are parte
ºi de text, ºi de actor. Showul e interactiv, uneori
incomod  fãrã sã fie obraznic, ºi vã va scoate cu
siguranþã din zona de confort. Pe drumul de întoarcere
vã veþi simþi fie indignaþi de aceastã posibilã realitate, fie fermecaþi de piesã ºi de jocul actoricesc.
Rãmâne doar sã mergeþi ºi sã vedeþi: Ruxandra Coman.

