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Cugetãri în Postul Mare

Despre relevanþa Bibliei în epoca postmodernã
Drd. Stelian GOMBOª

Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României
Ce este postmodernismul? În altã ordine de idei,
ºtim cu toþii cã epoca în care trãim a fost definitã ca o
epocã a postmodernismului, în care teza de bazã este
aceea cã nu mai existã nici un adevãr absolut. Dupã cum
spune Umberto Eco, termenul postmodernism este, din
pãcate, un termen aplicat astãzi la tot ceea ce se întâmplã
sã-i placã vorbitorului. În mod obiºnuit, postmodernismul
a fost definit în antitezã cu modernitatea. Din punct de
vedere teoretic, se considerã cã este un curent apãrut la
mijlocul secolului al XX-lea, din argumente sociologice ºi
din dezbaterile privind sfârºitul ideologiilor. Dar, în unele
domenii (cum ar fi critica literarã), tocmai aceste idei au
determinat o manierã nouã ºi foarte sistematicã de gândire.
Definirea postmodernismului Termenul postmodernism fiind un termen atât de complex, se întâmplã

foarte des sã fie folosit greºit. Din acest motiv propunem
aici doar o definiþie de lucru, din punctul de vedere al
creºtinului care încearcã sã înþeleagã dinamica societãþii:
Postmodernismul afirmã cã tot ceea ce acceptãm ca
adevãrat ºi chiar modul în care înþelegem adevãrul depind
de comunitatea din care facem parte. Nu existã adevãr
absolut: mai degrabã, adevãrul este relativ la experienþa
comunitãþii din care facem parte. Totuºi, postmodernismul
respinge anumite pãreri. Respinge în mod absolut existenþa
unei surse a adevãrului, moralitãþii ºi coerenþei logice în
afara omului, considerat ca subiect al cunoaºterii. În
consecinþã, postmodernismul neagã existenþa unui
Dumnezeu, fie el creºtin, iudaic sau islamic.
(Continuare în pag.5)

Cercul studenþesc de studii ºi creaþie literarã

Literatura în anotimpul
interculturalitãþii

Marþi, 27 martie 2012, la ora 15:00, la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei
ºi Culturii din strada Ion Ghica nr. 13, s-a desfãºurat întâlnirea Cercului
studenþesc de studii ºi creaþie literarã cu tema Literatura în anotimpul
interculturalitãþii. Printre cei prezenþi s-au aflat, alãturi de studenþi,
conf. univ. dr. Tamara Ceban, respectiv conf. univ. dr. Valeriu Marinescu,
conf.univ.dr. Mioriþa Got, precum ºi cadre didactice de la prestigioase
colegii din Bucureºti. Invitat special: Dan Toma Dulciu, preºedintele
Fundaþiei Internaþionale Mihai Eminescu.
Pentru început, decanul Facultãþii de Litere, conf. univ. dr. Tamara
Ceban a remarcat faptul cã a devenit deja o tradiþie organizarea acestui
cerc studenþesc, care este un reper cultural ºi o rampã de lansare a
tinerelor noastre talente. Unii studenþi au reuºit chiar sã publice volume
de poezii. (Spre exemplu, studenta anului III de la Facultatea de Litere,
Secþia românã-francezã, Rodica Oniga, prezentã în salã). Cu siguranþã,
 a spus doamna Ceban , mai sunt ºi alþi studenþi care încearcã sã
publice ºi noi nu-i cunoaºtem. Poate, cu timpul, îi vom descoperi. Ceea
ce ne dorim este ca astfel de întâlniri sã se desfãºoare cât mai des. Vã
doresc mult succes în tot ceea ce tindeþi sã faceþi! Pe de altã parte, conf.
univ.dr.
Mioriþa
Got a dorit sã precizeze cã spiritul de emulaþie specific
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acestui cerc de studii ºi creaþie literarã se datoreazã atât conf. univ. dr.
Tamara Ceban, cât ºi prodecanului facultãþii, conf. univ. dr. Valeriu
Marinescu, implicat profund în promovarea valorilor autentice.
(Continuare în pag.3)

Interdependenþe într-o economie globalizatã

Unele aspecte
privind securitatea
financiarã a þãrii
Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
În condiþiile unei economii tot mai globalizate, în
care interdependenþele economice, financiare, sociale,
culturale, de mediu etc. se accentueazã, menþinerea
ºi apãrarea atributelor care þin de suveranitate,
independenþa ºi securitatea naþionalã a fiecãrei þãri,
devin o adevaratã ºi valoroasã provocare. Cu alte
cuvinte, se pune problema, cum ar putea o þarã, mai
ales una cum este România, aflatã la intersecþia unor
interese geostrategice deosebit de importante sã-ºi
conserve atributele naþionale de suveranitate,

independenþa ºi securitate, îndeplinindu-ºi în acelaºi
timp ºi obligaþiile ce-i revin din organismele ºi tratatele
internaþionale la care este parte. Vom pune accentul
pe aspecte care privesc securitatea financiarã, la fel
de importantã în condiþiile actuale, ca ºi securitatea
energeticã, alimentarã sau militarã. Sã amintim doar
faptul cã, Grecia a fost (este) pe marginea prãpastiei,
fãrã sã se fi tras niciun cartuº în zonã. La fel ºi
Irlanda, Spania, poate Italia etc.
(Continuare în pag.6)

Guvernul a aprobat

Noi reguli pentru
îmbunãtãþirea
absorbþiei
fondurilor europene

A fost adoptat un proiect
de Hotãrâre de Guvern privind
accelerarea absorbþiei fondurilor
europene. Prin acest act normativ au fost
aprobate normele metodologice de
aplicare a OUG 64/2009 privind
gestionarea financiarã a fondurilor
europene. Se introduc reguli foarte clare
pentru fiecare structurã de gestionare a
fondurilor europene, a precizat
Leornard Orban, ministrul afacerilor
europene. Potrivit acestuia, regulile se
referã, printre altele, la acordarea ºi
retragerea prefinanþãrilor ºi a finanþãrilor.
Amãnunte în pagina 6

zilei  o emisiune prin care se cautã opiniile cetãþenilor
peSondajul
subiectele care conteazã cu adevãrat în viaþa de zi cu zi. România

2.0 este þara oamenilor informaþi ºi pregãtiþi pentru viitor. În fiecare
searã, de luni pânã joi, ora 18.30, telespectatorii vor putea urmãri
rezultatele unor sondaje profesioniste realizate de IRSS (Institutul
Român de Studii Sociale).
Albã ca Zãpada  o emisiune fãrã precedent, un concept media
care promoveazã tinerii politicieni ºi îi încurajeazã sã-ºi spunã pãrerea
pe diverse teme de actualitate. Exerciþiul dezbaterii ºi perfecþionarea
argumentãrii reprezintã mijloacele prin care conceptul de Albã ca
Zãpada descoperã politicienii de mâine încercând, împreunã cu ei,
sã gãseascã soluþii pentru problemele de azi! Luni-joi, ora 22.00.

Prin Programul sãptãmânii 2-6 aprilie 2012 ªcoala altfel
4 aprilie 2012

ZIUA
PORÞILOR DESCHISE
LA UNIVERSITATEA
SPIRU HARET
Elevii Colegiului Economic
Virgil Madgearu vor participa
miercuri, 4 aprilie, la evenimentul
Ziua Porþilor Deschise
la Universitatea Spiru Haret,
în campusul din strada
Fabricii nr. 46G.
Cu aceastã ocazie, liceenii vor vizita
Facultatea de Management Financiar
Contabil, Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale
ºi Facultatea de Finanþe ºi Bãnci.


Premierã:

Niºte fete la Black Box Studio Sud
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Se apropie campania electoralã

Haiduceala
ca disciplinã
de partid
Mioara VERGU-IORDACHE
ªtiþi, nu trebuie sã vã explic eu. Haiducii
luau de la bogaþi ºi dãdeau la sãraci. Pe acest
principiu se bazau haiducii din toatã lumea,
nu numai din România. Era o idee în numele
cãreia acþionau? Ba bine cã nu. Era vorba despre
dreptate socialã. Care idee se regãseºte, ca una
de bazã, în politica recentã. Repet, în baza
acestui principiu, haiducii luau de la bogaþi ºi
dãdeau la sãraci. Manifestãri haiduceºti vedem
ºi în prezent! Numai cã se ia de la sãraci ºi se
dã, dupã caz, fie la bogaþi, fie la mai sãraci. Zic
unii cã, în numele dreptãþii sociale am
hotãrât sã reducem/majorãm salariile ºi
pensiile. Am identificat cã am hotãrât se
referã nu la preopinenþi, ci la partidul lor. Deci,
partidul are/nu are ºi dã/nu dã la cei
nãpãstuiþi. Numai cã banii pe care am
hotãrât nu sunt ai partidului. Ei sunt ai noºtri,
ai tuturor celor care muncim, care trãim în
România. S-ar rezolva prin acest gest existenþa
românilor aflaþi în nevoie? Limpede ca lumina
zilei, NU. Sunt aceºti oameni fericiþi dincolo
de zilele în care iau banii ºi-ºi rezolva exigenþe
imediate? NU. Din contra. Pentru ei, ziua de
mâine a intrat ºi mai mult în ceaþã. Drumul
spre iad este pavat cu bune intenþii, se spune.
Aplicarea, în acest fel, a dreptãþii sociale
genereazã pe termen scurt, mediu ºi lung,
nedreptate socialã. Haiduceala a fost proprie
tuturor diriguitorilor noºtri postdecembriºti.
Au hotãrât în numele nostru, în numele
dreptãþii sociale, al binelui omului ... Ce-a ieºit
se vede. Cei bogaþi sunt mai bogaþi - bravo
lor?! , cei sãraci sunt mai sãraci  pãcat de ei!
Ne dorim atât de mult sã trãim dreptatea socialã
încât este foarte posibil sã mai suportãm multe
haiduceli ºi multe experimente, fãrã sã
acþionãm, continuând sã asistãm la desfãºurarea
haiducelii ca disciplinã de partid.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti
Dupã ce am rãspuns, în cadrul temei MANAGEMENTULUI PROIECTELOR, întrebãrilor referitoare la Managementul proiectelor vs. managementul cunoºtinþelor
în organizaþie (Opinia naþionalã nr. 550/ 24.10.2011) ºi Integrarea ºi scopul proiectului (Opinia naþionalã nr. 569/19 martie 2012), astãzi discutãm despre:

Managementul timpului, costului ºi calitãþii proiectului
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Managementul timpului proiectului cuprinde
procesele care deservesc gestionarea finalizãrii
proiectului la termenul stabilit ºi conþine definirea
activitãþilor, secvenþierea activitãþilor, estimarea
resurselor pentru activitãþi, estimarea duratei
activitãþilor, dezvoltarea programãrii ºi controlul
programãrii proiectului. Definirea activitãþilor reprezintã procesul
generic al managementului timpului din MP prin care se identificã
ºi se documenteazã acþiunile specifice ce trebuie realizate pentru
obþinerea rezultatelor livrabile precizate în WBS.

1. Ce înþelegem prin managementul timpului proiectului?
2. Cum se face estimarea resurselor ºi duratei activitãþilor?
3. Dezvoltarea programãrii ºi controlul programãrii proiectului
ce procese sunt?
4. La ce ne referim în cazul Managementului costului proiectului?
5. Dar în cazul Managementului calitãþii proiectului?
6. Ce reprezintã Planificarea calitãþii?
7. Cum se îndeplineºte Realizarea asigurãrii calitãþii?
8. Care sunt instrumentele ºi tehnicile folosite în realizarea
asigurãrii calitãþii?
Managementul costului
p ro i e c t u l u i
cuprinde
procesele
necesare
p e n t r u
estimarea, bugetarea ºi controlul
costurilor proiectului, astfel
încât acest proiect sã poatã fi
finalizat fãrã a depãºi bugetul
aprobat iniþial. Estimarea
costurilor reprezintã procesul de
dezvoltare a unei aproximãri a
resurselor financiare necesare
pentru a finaliza toate activitãþile
proiectului. Bugetarea sau
determinarea bugetului este
procesul de agregare a costurilor
estimate pentru activitãþile
individuale sau pentru pachetele
de lucru cu scopul de a stabili o
linie directoare a costului
autorizat. Controlul costurilor
proiectului constituie procesul
de monitorizare a stãrii
proiectului pentru a actualiza
bugetul
proiectului
ºi
managementul schimbãrilor în
conformitate cu linia directoare
stabilitã pentru cost. În cazul
proiectelor de micã amploare,
procesele de estimare a
costurilor ºi de determinare a
bugetului sunt atât de legate unul
de altul încât aceste procese pot
fi vãzute ca un singur proces ce
poate fi realizat de o singurã
persoanã într-un timp relativ
scurt. Trebuie fãcutã precizarea
cã aceste douã procese necesitã
instrumente ºi tehnici diferite.
Astfel, procesul de estimare a
costurilor foloseºte urmãtoarele
instrumente ºi tehnici: pãrerea
experþilor, tehnica estimãrii
analogice, tehnica estimãrii
bottom-up, tehnica estimãrii
parametrice, tehnica estimãrii în
trei puncte, tehnica costului
calitãþii, instrumente software
pentru estimãrile specifice
managementului de proiect,
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Intrãri, instrumente, tehnici ºi ieºiri specifice
procesului de definire a activitãþilor
Secvenþierea activitãþilor este un proces de identificare ºi de
documentare a relaþiilor dintre diferitele activitãþi ale proiectului.
În unele lucrãri, secvenþierea activitãþilor este denumitã ºi ordonarea
activitãþilor, adicã un proces generic al managementului timpului
din MP prin care se identificã ºi se documenteazã legãturile dintre
activitãþi, în scopul dispunerii într-o anumitã ordine care sã asigure
realizarea unui orar fezabil. Teoria ordonanþãrii serveºte pentru
obþinerea automatã sau automatizatã (cu ajutorul calculatorului) a
unei liste ordonate de activitãþi în MP. Ca instrumente ºi tehnici
folosite în secvenþierea activitãþilor, se menþioneazã metoda
diagramelor de precedenþã  PDM (Precedence Diagramming
Method), tehnica determinãrii dependenþelor, tehnica aplicãrii Leads
and Lags, ºabloane de lucru în reþea pentru programarea proiectului.
Estimarea
resurselor
pentru activitãþi
reprezintã
procesul de estimare a tipului
ºi cantitãþii de materiale, echipamente, furnizori ºi resurse umane
necesare pentru realizarea fiecãrei activitãþi din cadrul proiectului. Pentru estimarea resurselor
pentru activitãþi, se folosesc ca
tehnici ºi instrumente: tehnica
analizelor alternative, pãrerea
experþilor, tehnica datelor de esti-
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mare publicate, tehnica estimãrii
bottom-up, instrumente software
pentru managementul proiectelor.
Estimarea duratei activitãþilor este un proces de aproximare
a numãrului de perioade de lucru
(durate) ce sunt necesare pentru
a finaliza activitãþile individuale
având la dispoziþie resursele
estimate. Pentru estimarea
duratei activitãþilor, se folosesc
tehnicile estimãrii parametrice
sau analogice, tehnica estimãrii
în trei puncte, tehnica analizei
rezervelor, pãrerea experþilor.

Dezvoltarea programãrii proiectului constituie un
proces de analizã a secvenþelor de activitãþi,
duratelor, cerinþelor de resurse ºi restricþiilor de
programare cu scopul de a crea programarea
proiectului. Pentru dezvoltarea programãrii
proiectului, se utilizeazã tehnica analizei lucrului
în reþea pentru programarea proiectului, metoda drumului critic 
CPM (Critical Path Method), metoda lanþului critic  CCM
(Critical Chain Method), tehnica nivelãrii resurselor (Resource
Leveling), tehnica analizei scenariilor de tipul What-If, tehnica
aplicãrii Leads and Lags, tehnica compresiei programãrii,
instrumente de programare a proiectului. Controlul programãrii
proiectului reprezintã procesul de monitorizare a stãrii proiectului
cu scopul de a actualiza modul de evoluþie a execuþiei proiectului
ºi cu scopul de a efectua managementul schimbãrilor ce privesc
liniile directoare ale programãrii proiectului. Pentru controlul
programãrii proiectului, se folosesc tehnica reviziilor
performanþelor proiectului, tehnica analizei varianþei, tehnica
analizei scenariilor de tipul What-If, tehnica nivelãrii resurselor
(Resource Leveling), tehnica aplicãrii Leads and Lags, tehnica
compresiei programãrii, instrumente de programare a proiectului,
instrumente software pentru managementul proiectelor. Varianþa
(variance) reprezintã o deviaþie cuantificabilã faþã de o linie
directoare cunoscutã sau o valoare aºteptatã. Planul de
management al programãrii proiectului reprezintã un plan
subsidiar al planului de management al proiectului.

3

Opinia

naþionalã

ISSN 1221-4019 ºi ISSN 1841-4265 (online)

www.opinianationala.ro

Strada Fabricii nr. 46G, sector 6,
Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86,
021 316 97 87, interioare 168 ºi 169
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro

www.
facebook.com/
opinianationala

tehnica analizei furnizorului de
oferte (vendor bid analysis) etc.
În schimb, procesul de
determinare a bugetului
utilizeazã urmãtoarele instrumente ºi tehnici: tehnica
agregãrii costurilor, tehnica
analizei rezervelor, pãrerea
experþilor, tehnica referinþelor
istorice, tehnica reconcilierii
limitelor de finanþare etc.
Procesul de control al costurilor
proiectului foloseºte urmãtoarele instrumente ºi tehnici:
instrumentul EVM  al
managementului valorii câºtigului (earned value management), tehnica prognozelor
(forecasting), indexul de
performanþã finalã  TCPI (ToComplete Performance Index),
tehnica reviziilor performanþelor, tehnica analizei
varianþei, instrumente software
pentru managementul de proiect
etc. Managementul costului
proiectului este în mod
obligatoriu precedat de un efort
de planificare a echipei de lucru
la proiect, ca parte componentã
a procesului de dezvoltare a
planului de management al
proiectului. Din acest plan de
management al proiectului se
utilizeazã, ca elemente de intrare
în procesele managementului
costului proiectului, formatul ºi
criteriile pentru planificarea,
structurarea, estimarea, bugetarea ºi controlul costurilor
proiectului. Planul de management al costului proiectului
serveºte, între altele, pentru
stabilirea nivelului de precizie
(acurateþe) al estimãrii
costurilor, unitãþilor de mãsurã,
controlul nivelurilor pragurilor
de lucru, legãturilor procedurilor organizaþionale, regulilor
de mãsurare a performanþei pe timpul lucrului la proiect,
formatelor de raportare,
descrierilor proceselor specifice.
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Calitatea
reprezintã
ansamblul
caracteristicilor unei entitãþi care îi conferã
aptitudinea de a satisface nevoile exprimate
sau implicite (Standardul internaþional ISO
8402). Managementul calitãþii în cadrul
managementului proiectelor cuprinde
ansamblul proceselor ºi activitãþilor
desfãºurate de cãtre stakeholders pentru precizarea politicilor,
obiectivelor ºi responsabilitãþilor în domeniul calitãþii pentru
ca proiectul sã satisfacã nevoile care au stat la baza iniþierii lui.
Procesele managementului calitãþii în cadrul managementului
proiectelor sunt: planificarea calitãþii, realizarea asigurãrii
calitãþii ºi realizarea controlului calitãþii.

Planificarea
calitãþii (Plan
Q u a l i t y )
reprezintã
procesul
de
identificare a
cerinþelor ºi a
standardelor de calitate relevante
pentru proiect produs, precum ºi
stabilirea modalitãþilor de a le
satisface. Cu alte cuvinte,
planificarea calitãþii este un
proces de auditare a cerinþelor de
calitate ºi a rezultatelor
mãsurãtorilor controlului calitãþii
pentru a asigura standardele de
calitate relevante pentru proiect,
inclusiv a modului de folosire a
definiþiilor operaþionale. Rezultatul principal al acestui proces
este planul de management al
calitãþii. Ca urmare a procesului
de planificare a calitãþii, sunt
obþinute, de asemenea, liste de
verificare ºi metrici ale calitãþii,
planul de îmbunãtãþire a
proceselor specifice managementului calitãþii proiectului,
precum ºi actualizãri ale
documentelor proiectului. Sursele
de date ºi informaþii pentru
întocmirea
planului
de
management al calitãþii sunt:
declaraþia scrisã a managerului
general al organizaþiei, din care
face parte echipa de lucru la
proiect, cu privire la politicile
organizaþionale în domeniul
calitãþii (ISO 9000); planul de
management
al
scopului
proiectului (liniile directoare ale
scopului proiectului); registrul
stakeholder-ului, liniile directoare
ale costurilor ºi ale programãrii
proiectului, registrul riscurilor,
factorii de mediu organizaþional,
active ale proceselor organizaþionale, documentele care conþin
descrierea proiectului; standardele, legile ºi normele specifice
calitãþii. Dintre instrumentele ºi
tehnicile folosite în planificarea
calitãþii, se menþioneazã: tehnica
analizelor comparative, tehnica
costului calitãþii, tehnica
benchmarking-ului, tehnica
analizei cost/beneficiu, instrumente bazate pe diagrame de flux
sau de control, tehnica proiectãrii
experimentelor, tehnica simulãrii,
tehnica eºantionãrii statistice,
metodologii de management al
calitãþii proprietare, instrumente
suplimentare de planificare a
calitãþii, metoda analizei modului
de defectare ºi a efectelor
defectãrii - FMEA, metoda
previzionãrii ºi urmãririi în timp a
calitãþii - QFD etc.

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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Realizarea
asigurãrii
calitãþii
(Perform
Q u a l i t y
Assurance)
este un proces
monitorizare ºi de înregistrare a
rezultatelor execuþiei activitãþilor privind calitatea în scopul
evaluãrii indicatorilor de
performanþã ai proiectului sau
produsului ºi a schimbãrilor
necesare recomandate; ºi mai
sintetic exprimat, realizarea
asigurãrii calitãþii este un
proces de evaluare (proceduralã) a performanþelor
înregistrate în realizarea
proiectului sau produsului în
scopul satisfacerii standardelor
de calitate relevante. Standardele internaþionale privind
asigurarea externã a calitãþii
sunt ISO 9001, ISO 9002 ºi ISO
9003 (trei modele), iar
standardul interna-þional privind
asigurarea internã a calitãþii este
ISO 9004. Standardul SR
13465:2002 defineºte asigurarea calitãþii, QA (Quality
Assurance) ca parte a
managementului calitãþii ce este
concentratã pe furnizarea
încrederii
cã
cerinþele
referitoare la calitate vor fi
îndeplinite. Sistemul de management al calitãþii afecteazã
toate etapele ciclului de viaþã al
proiectului (produsului sau
serviciului) ºi ale proceselor.
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D i n t r e
instrumentele
ºi tehnicile
folosite
în
realizarea
asigurãrii
calitãþii, se
menþioneazã: instrumente ºi
tehnici comune de planificare ºi
de realizare a controlului
calitãþii, tehnica auditului
calitãþii, tehnica analizei
proceselor. Realizarea controlului calitãþii (Perform Quality
Control) reprezintã un proces de
monitorizare ºi de înregistrare a
rezultatelor executãrii activitãþilor privind calitatea în cadrul
managementului de proiect, în
scopul verificãrii/validãrii
acestor rezultate în corespondenþã cu standardele
considerate relevante, precum ºi
de identificare a cãilor de
eliminare a cauzelor ce determinã abaterile negative. Dintre
instrumentele ºi tehnicile
folosite în realizarea controlului
calitãþii, se menþioneazã:
tehnica inspecþiei, instrumente
bazate pe diagrame de control
ºi/sau diagrame de cauzã-efect
(Ishikawa), instrumente bazate
pe diagrame ale fluxurilor de
date (flowcharting), pe histograme, pe diagrame Pareto, pe
diagrame de funcþionare sau pe
diagrame de împrãºtiere (scatter
diagram), tehnica eºantionãrii
statistice, revizuirea cererilor de
schimbãri aprobate etc.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã,
se pot adresa serviciului
de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Eveniment

VIAÞA UNIVERSITÃÞII
Cercul studenþesc de studii ºi creaþie literarã

Literatura în anotimpul interculturalitãþii
(Urmare din pag.1)

Fondat în anul 2008 de conf.
univ.dr. Mioriþa Got ºi prof. univ.
dr. Mihail Diaconescu, Cercul
studenþesc de studii ºi creaþie
literarã al Facultãþii de Litere se
caracterizeazã printr-o atmosferã
creatoare, detensionatã ºi
interactivã. Participanþii citesc din
creaþiile lor proprii, lecturile fiind
urmate de opinii ºi dezbateri
interesante. Temele discutate pe
parcursul întâlnirilor au fost
variate ºi au constat în: motivarea
actului literar, arta poeticã în
textele unor scriitori români,
lectura  modalitate de armonizare interculturalã, importanþa
sonetului ºi universalitatea
scriitorilor Wiliam Shakespeare,
Mihai Eminescu ºi Vasile
Voiculescu, cultura tinerilor 
încotro? º.a..
*
În cadrul întâlnirilor, printre
altele, s-a reflectat asupra
conceptelor de culturã, identitate,
diversitate, relaþionare, armonizare ºi încredere, a spus conf.
univ.dr. Valeriu Marinescu.
Referitor la tema care ne-a reunit
astãzi  Literatura în anotimpul
interculturalitãþii, poate ar trebui
sã plecãm de la de la definiþia
multiculturalismului  coexistenþa
diferitelor culturi în acelaºi
ansamblu, de pildã, într-o þarã.
Sigur, în Europa, ca ºi în
România, se tinde cãtre

instaurarea unei societãþi
multiculturale, în care fiecare sã
aibã ºansa sã trãiascã alãturi de
alte culturi. O societate democraticã trebuie sã ofere tuturor
membrilor sãi posibilitãþi egale de
manifestare a identitãþii culturale
ºi religioase. De aceea, multiculturalismul se refuzã la diferite
politici, de exemplu, politici
identitare, politici nediscriminatorii, politici destinate
promovãrii statutului legal specific
membrilor unei anumite societãþi
culturale. Sigur, ca idee, principiu,
dacã vreþi, multiculturalismul se
dovedeºte foarte bine conturat în
toatã Europa. Pe de altã parte,
realitatea de pe teren este sau ar
trebui sã fie nunaþatã, dacã ne
gândim, spre exemplu, la
enclavizarea unor regiuni.
Uniunea Europeanã, din care
facem parte, promoveazã spiritul
de toleranþã ºi ideea de diversitate
culturalã. Cultura europeanã s-a
format la confluenþa marilor
valori ale culturilor naþionale.
Putem spune cã aceastã culturã
europeanã reprezintã genul
proxim, iar culturile naþionale sunt
diferenþele specifice, ele asigurând
identitãþile naþionale. Europa
înseamnã, de fapt, o stare de
spirit, înseamnã o sumã de valori!
*
Cea de-a doua parte a întâlnirii
a fost alocatã discuþiei despre locul
culturii în viaþa cotidianã. În acest
sens, prodecanul Facultãþii de

Facultatea de Sociologie-Psihologie
dedicã un simpozion conºtientizãrii autismului

Trãiesc în lumea ta
Joi, 5 aprilie 2012, între orele
9 ºi 18, la sediul Facultãþii de
Sociologie  Psihologie din
Bucureºti va avea loc simpozionul
cu tema Trãiesc în lumea ta
Organizat cu ocazia Zilei
Internaþionale a Conºtientizãrii
Autismului, 2 aprilie, evenimentul va cuprinde: o prelegere
tematicã despre Tulburãrile din
Spectrul Autismului (conf.
dr. Iuliana Dobrescu), douã workshopuri cu tema: Integrarea
copilului cu autism în învãþãmântul normal. Când, unde,
cum? (Daniela Martinescu,
preºedinte AITA) ºi Profesionalizarea tinerilor ºi adulþilor
cu autism (Georgeta Criºu,
preºedinte ANCAAR), cât
ºi proiecþia documentarului
Omul din spatele autismului
(ANCAAR, 2011).
Pe parcursul evenimentului va
avea loc ºi o expoziþie de picturã
cu vânzare.
Intrarea este liberã, în condiþiile
anunþãrii participãrii. Pentru

înscriere se pot contacta organizatorii la: office@autismancaar.ro,
menþionând numele ºi specializarea, sau la numerele de telefon:
0725 482 621, 0726 207 808.
Evenimentul se va desfãºura
la sediul Facultãþii de SociologiePsihologie, Bd.Basarabia nr.256,
sector 3 (staþia de metrou
Republica, Intrarea Faur).
Simpozionul Trãiesc în lumea
ta este organizat de Facultatea
de Sociologie-Psihologie, în
parteneriat cu ANCAAR.
Simpozionul face parte din
Campania Naþionalã Omul din
spatele autismului organizatã de
ANCAAR, care are ca scop
principal informarea opiniei
publice cu privire la Tulburãrile
din Spectrul Autist în cazul
adolescenþilor ºi adulþilor, dar ºi
strângerea fondurilor necesare
pentru construirea unei case
familiale, o comunitate rezidenþialã
ºi de lucru dedicatã adolescenþilor
ºi adulþilor cu autism.

Programul Simpozionului:
9.00-9.30  Înscrieri ºi primirea mapelor
9.30-10.00  Deschiderea expoziþiei de picturã (lucrãri fãcute
de persoane cu autism)
10.00-12.00  Prelegere în plen: Tulburãrile din Spectrul
Autismului  conf.dr.Iuliana Dobrescu, neuropsihiatru psihiatrie
infantilã, Spitalul Obregia
12.00-13.00  Proiecþia documentarului Omul din spatele
Autismului (ANCAAR, 2011)
13.00-14.00  Prânz
14.00-15.45  Workshop: Integrarea copilului cu autism în
învãþãmântul normal. Când, unde, cum?  Daniela Martinescu,
preºedinte AITA
16.00-17.45  Workshop: Profesionalizarea tinerilor ºi adulþilor
cu autism  Georgeta Criºu, preºedinte ANCAAR

Facultatea de ªtiinþe Economice din Blaj

Studenþii 
la concursul CREDO

Studenþii haretiºti vor participa, în perioada 6-7 aprilie, la cea dea VIII-a ediþie a Concursului de poezie ºi muzicã religioasã Credo.
Manifestarea este organizatã sub egida Astra Blaj ºi se va desfãºura
în cadrul Centrului Cultural I. Mureºianu.
Competiþia este deschisã atât studenþilor Facultãþii de ªtiinþe Economice,
cât ºi elevilor care studiazã în ºcolile Blajului ºi în împrejurimi.

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Litere a prezentat revista Cronica
Fundaþiilor  evenimente culturaleducative din viaþa societãþii civile
într-o lume în care cultura nu este
aºezatã pe locul care i se cuvine.
Noi spunem cã i se cuvine primul
loc ºi este bine cã se gãsesc
mijloace prin care vrem sã
aducem cultura pe acest loc. Ne
bucurã ºi ne onoreazã în acelaºi
timp prezenþa fondatorului acestei
reviste, d-na Rodica Subþirelu,
absolventã a Universitãþii Spiru
Haret, Facultatea de Drept. Tot
în acelaºi context este prezentat
ºi proiectul on-line Muzeul Virtual
Mihai Eminescu. Realizat de Dan
Toma Dulciu, preºedintele
Fundaþiei Internaþionale Mihai
Eminescu, muzeul virtual a prins
viaþã în toamna anului trecut. În
opinia creatorului sãu, acest
muzeu este o veritabilã
enciclopedie audio-vizualã, care
reuneºte într-un singur loc o
bibliotecã digitalã, o salã de teatru,

o salã de cinematograf, o salã de
expoziþie, o librãrie, un anticariat
ºi încã douã camere, care sunt
destinate celor care îl iubesc pe
Eminescu, fie cã sunt în România
sau în strãinãtate. Importanþa
proiectului rezultã din faptul cã
elevii, studenþii, cadrele didactice,
specialiºtii, cercetãtorii regãsesc,
dintr-o datã, la distanþã de un
singur click, tot ceea ce se aflã în
lumea internetului despre
Eminescu.
Finalul întâlnirii a fost
rezervat lecturii de poezii, creaþii
ale studenþilor Facultãþii de
Litere, ori ale elevilor colegiilor
Elena Cuza, Octav Onicescu ºi
Ion Creangã din Bucureºti. Prin
reprezentaþia live a poeþilor
liceeni, adulþii din salã au putut
sã fure un pic din tinereþea
viitoarei generaþii de poeþi.

A X-a sesiune de comunicãri
ale studenþilor ºi masteranzilor
Manifestarea, ce se va desfãºura în data de 15 mai 2012, se înscrie în
calendarul evenimentelor ºtiinþifice organizate de Universitatea Spiru
Haret ºi constituie un prilej deosebit pentru promovarea unor idei ºi
informãri reciproce între studenþii ºi masteranzii din þarã ºi strãinãtate.

Conferinþa economicã naþionalã, 8 mai 2012

Echilibre ºi dezechilibre
ale pieþei româneºti

Comunicãrile vor acoperi subiecte din economie, integrare
europeanã, management, marketing, finanþe, contabilitate, bãnci,
asigurãri si informaticã economicã, care se subscriu temei conferinþei
Echilibre ºi dezechilibre ale pieþei româneºti în perioada actualã.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Victorie!

Meciul de handbal feminin din cadrul Campionatului Universitar
de Handbal, desfãºurat între Universitatea Spiru Haret ºi
Corina GHIGA Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila, a fost câºtigat
Mihãiþã ENACHE de echipa noastrã! Scorul a fost de 25 - 16.

Facultatea de Arte

Premierã: Niºte fete la Black Box Studio Sud
Dacã joi, 29 martie, s-a jucat,
din nou, Preþioasele ridicole,
sâmbãtã, 31 martie, la ora 19,
pentru a închide cu bine aceastã
lunã fructuoasã pentru studenþii
de la Facultatea de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), publicul a fost
invitat la o nouã premierã teatralã.
Este vorba de piesa Niºte fete 1,
scrisã de dramaturgul Neil
LaBute, coordonatã regizoral de
lector univ. drd. Ioana Visalon ºi
având în distribuþie studenþii
anului III, clasa prof. dr. asoc.
Mircea Constantinescu, conf.
univ. dr. George Grigore, lector

univ. drd. Ioana Visalon ºi asist.
univ. Cristian Toma. Scenografia
este semnatã ºi de aceastã datã,
meritoriu, de arhitect Maria
Duda. Deºi se intituleazã Niºte
fete, din distribuþie face parte ºi
un bãiat  Guy, interpretat de
Sebastian Vâlcea. Alãturi de acest
absolvent licenþiat al nostru joacã
ºi niºte fete talentate, care
aspirã la succes în teatrul
românesc: Nicoleta Matea 
Tyler, Lavinia Alexandru 
Lindsay, Alexandra Vicol Reggie ºi Ioana Picoº - Bobbie
(cunoscutã publicului din
Narcisa sãlbaticã). Un spectacol

de 1 orã ºi 20 de minute (fãrã
pauzã), în care se vorbeºte
despre dragoste ºi trãdare,
despre
insensibilitatea
bãrbaþilor ºi despre tristeþea
nesfârºitã a femeilor pãrãsite.
Un (pseudo)scriitor se gândeºte,
în lipsã de inspiraþie, sã-ºi
întâlneascã fostele iubite sub
pretextul unei (re)evaluãri a
trecutului înainte de a se cãsãtori.
Gândul sãu era ca aceastã
(re)evaluare sã ajungã exact între
paginile urmãtorului sãu roman.
El este deconspirat de una dintre
fostele amante. Aþi vãzut cum
s-a sfârºit...

Caragiale  Jos pãlãria, monºer!
Duminicã, 25 martie. Studenþii Facultãþii de Arte, anul II,
specializarea Artele spectacolului, (Actorie), trec pe holuri costumaþi
ciudat, cu redingotã sau frac, cu melon sau joben, cu baston sau
papion. Pregãtiri de examen. Evaluare pe parcurs.
Totul a început dupã ce colegii de la Tv H2.0 îºi vor fi montat
aparatura de înregistrare. Apoi o Domniºoara Iulia (de August
Strindberg), coordonatã de cãtre asist. univ. Sorin Dinculescu, ºi-a
fãcut apariþia. Ea a fost jucatã de cãtre studenta Dana Paraschiv. În
aceastã distribuþie, Jean a fost interpretat de cãtre Bogdan Bran, iar
Kristin a fost Mãdãlina Gheorghiþã. În cea de a doua distribuþie,
Domniºoara Iulia a fost Roxana Neagu, Jean  Ionuþ Marcu, iar
Kristin  Carmen Manac. Partea a doua a examenului a devoalat o
surprizã: Caragiale. Acum când marele nostru dramaturg este dublu
comemorat (160 de ani de la naºtere ºi 100 de ani de la moarte), este
un act de onoare a prezenta montãri scenice din opera sa
nemuritoare. Simþ enorm ºi vãz monstrous! se intituleazã acest
studiu I.L.Caragiale, montat scenic sub îndrumarea conf. univ. dr.
Adriana Piteºteanu. Prin moriºca personajelor caragialeºti am vãzut
trecând pe studenþii Raluca Zlatanov, Bogdan Florea, Cristina Ceauºu,
Mihaela Puiu, Roxana Neagu, ªtefania Ghiþã, Mãdãlina Gheorghiþã,
Mihaela Serdaru, Teodora Nedelcu, Carmen Manac, Andreea
Boºneag, Adrian Bîlã, Mãdãlina ªerban, Edith Alibec, Dana Paraschiv.

Cea de a treia parte a examenului are un titlu pozitiv: Glumesc,
glumesc!..., dupã piesa Interviu, de Ecaterina Oproiu, cu inserþii
scrise de Mihaela Serdaru ºi Mãdãlina Gheorghiþã. Coordonarea
pedagogicã aparþine conf univ. drd. Vlad Rãdescu. Distribuþia este
urmãtoarea: Cameramanul Brunet  Cristian Constantinescu,
Cameramanul Blond  Bogdan Florea, Marcela  Carmen Manac,
Moderator TV  Cristina Paraschiv, Sudoriþa  Mihaela Puiu, Trei
surori  Raluca Zlatanov, Andreea Boºneag, ªtefania Andreea Ghiþã,
Primãriþa  Mãdãlina Gheorghiþã, Medicul oftalmolog  Mihaela
Serdaru, Femeia de la fân  Teodora Nedelcu, Avocata  Edith
Alibec, Emilian Negulescu  Mãdãlina Gheorghiþã.
Dupã cele peste patru ore de spectacol, am plecat bine dispus.
Nu se simþea niciun pic de obosealã. Studioul teatral Emil Botta,
unde a avut loc examenul, a fost plin. Spectatorii, prieteni ºi
pãrinþi, au fost încântaþi. Am mulþumit echipei de cadre didactice
coordonatoare pentru aceste momente unice, respectiv conf. univ.
dr. Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, asist. univ.
drd. Vladimir Anton, asist. univ. Sorin Dinculescu. O clasã de
actorie model, un grup de tineri talentaþi la superlativ
Jos pãlãria, monºer!

Conf. univ. dr. George GRIGORE
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Sigur vã intereseazã!

Fãrã medii din liceu
la admiterea în facultãþi
Admiterea în facultãþi se va face dupã noi criterii, din anul
universitar 2012-2013. Mediile din liceu nu vor mai putea fi folosite,
a precizat într-o conferinþã de presã, ministrul Educaþiei, Cãtãlin
Baba. Acesta a spus cã universitãþile vor fi încurajate sã reintroducã
probe scrise sau orale la admitere. Va fi stimulatã ºi folosirea
rezultatelor de la Bacalaureat drept criteriu, în condiþiile în care a
existat un bacalaureat riguros, iar în acest an dorim unul la fel.
Cãtãlin Baba a argumentat cã mediile din liceu nu sunt suficient
de relevante, având în vedere cã se pãstreazã diferenþe mari de la
un liceu la altul: Un 10 la un anumit liceu poate însemna doar 8
la altul, a explicat el. Trebuie sã recunoaºtem cã existã aceastã
diferenþã. Ne bazãm pe un bacalaureat corect, a cãrui notare este
identicã în toate unitãþile de învãþãmânt, a adãugat Baba.
Pânã în momentul de faþã, admiterea s-a fãcut, în multe cazuri,
pe baza unui dosar, care cuprindea rezultatele obþinute în cei
patru ani de studiu. Ordinul de ministru cu privire la admiterea
în învãþãmântul superior de licenþã pentru anul universitar
2012-2013 a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 13 martie.
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Concursul anual al studenþilor arhitecþi
Tema: Locuinþã izolatã  în cartierul Schei Braºov

Programul evenimentului:
24-25 martie  Lansarea concursului, Braºov
6 iunie  Predarea panourilor în fiecare facultate participantã
15-16 iunie  Jurizarea concursului, Braºov
17 iunie  Conferinþa juriului ºi anunþarea nominalizaþilor
21 iunie  Expoziþie cu lucrãrile finaliste, Bucureºti
22 iunie  Gala de premiere.

Cea de-a treia ediþie a Concursului Anual al Studenþilor Arhitecþi
2012 se adreseazã în acest an studenþilor arhitecþi din anul doi. La
aceastã ediþie participã: Facultatea de Arhitecturã din Timiºoara,
Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism din Cluj-Napoca, Facultatea
de Arhitecturã, Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu,
Bucureºti, Facultatea de Arhitecturã G.M. Cantacuzino, Iaºi,
Facultatea de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Urbanism ºi Arhitecturã din Chiºinãu.

Obiectivele studiului
Prin proiectul propus, se urmãreºte realizarea unei locuinþe
individuale de nivel mediu, aºezatã izolat pe terenul în studiu.
Exerciþiul trebuie sã surprindã minimul necesar cu mãsura
potrivitã, astfel încât cel care locuieºte sã poatã identifica, în fiecare
spaþiu propus, locul propriu cu mobilarea specificã anumitor
funcþiuni: locul odihnei, locul de stat ºi vorbit, locul pentru mâncat,
locul pentru citit, locul pentru dormit etc.
Studiul trebuie sã urmãreascã legãtura dintre locuinþã (spaþiile ºi
funcþiunile acesteia) ºi terenul aflat în proprietate, precum ºi relaþia
acestora cu vecinãtatea ºi cadrul natural.
Terenul, în suprafaþã de 190,8 mp, proprietate particularã, se
aflã în intravilanul oraºului Braºov, pe strada Învãþãtorilor din
cartierul Schei, pe versantul vestic al acestui cartier, într-o poziþie
cu orientare ºi priveliºte privilegiate.
Funcþiunile trebuie sã fie adaptate unei familii cu doi copii, care
sã poatã primi, la un moment dat, ºi oaspeþi.

Europa Jurnaliºtilor
din Amfiteatre
Raport FMI, pozitiv
pentru România
Fondul Monetar Internaþional
afirmã, într-un raport, cã acordul
semnat cu România a fãcut
posibilã realizarea unor ajustãri
fiscale ºi reforme structurale
consistente, în pofida unei
recesiuni mai severe decât cea
estimatã, care a solicitat mãsuri
de acomodare fiscalã ºi a dus
uneori la întârzieri în atingerea
þintelor programului. Documentul analizeazã, pe capitole,
modul în care a decurs relaþia cu
autoritãþile române, în cadrul
programului derulat din 2009,
rãspunsul final fiind unul
pozitiv, în ciuda unor mici

ezitãri, venite din partea
Guvernului de la Bucureºti.
Autorii raportului mai noteazã
cã luarea de mãsuri nepopulare,
pentru a restabili sustenabilitatea
pe termen mediu, a fost indispensabilã pentru succesul
programului ºi cã implicarea
timpurie a sectorului privat ºi a
creditorilor internaþionali a ajutat
la asigurarea unor rezerve
internaþionale consistente,
pentru România. În raport se mai
afirmã cã angajamentele primite
din partea bãncilor private
strãine au fost esenþiale pentru a
restabili încrederea pieþelor
financiare internaþionale.

Propuneri pentru noua
Lege a sãnãtãþii
Noua Lege a sãnãtãþii ar putea permite medicilor români sã ofere
servicii private în spitalele publice, lucru practicat deja în multe
þãri din Uniunea Europeanã, a declarat recent secretarul de stat
Vasile Cepoi.
Vasile Cepoi a afirmat cã pânã acum douã sãptãmâni au avut loc
consultãri pentru a identifica principalele aºteptãri pe care
societatea le are privind noua Lege a sãnãtãþii, fiind discutate
principalele propuneri, urmând sã se stabileascã cum vor fi
înglobate în viitoarea lege. El a mai precizat cã, referitor la asigurãrile
de sãnãtate, opþiunea a fost de a crea un sisterm competitiv atât
pentru pachetul de bazã, cât ºi pentru cel complementar.
În privinþa reorganizãrii spitalelor, secretarul de stat a afirmat cã
toatã lumea a fost de acord cã ar fi bine ca ele sã nu mai fie unitãþi
bugetare, pentru a nu mai fi constrânse de reglementãrile bugetare.
El a adãugat ca o eventualã modificare ar da libertatea unitãþilor
medicale de a alege personal, de a face angajãri atunci când e
nevoie, de a remunera activitatea fiecãruia în funcþie de calitatea
ºi volumul muncii, dar ºi libertatea de a desfãºura o activitate
privatã în sistemul public, care sã aducã beneficii ºi spitalului.

Reprezentanþa
Comisiei
Europene în România lanseazã un
concurs de materiale audio, video
ºi on-line, pe teme europene,
adresat studenþilor, masteranzilor
ºi doctoranzilor înscriºi la
facultãþile cu profil jurnalistic din
România. Tot ce trebuie sã facã
tinerii jurnaliºti este sã aleagã un
subiect de interes în domeniul
afacerilor europene ºi sã realizeze,
la alegere, un material video, audio
sau un reportaj multimedia
(pentru presa on-line) pe una din
urmãtoarele teme cu relevanþã
europeanã (una dintre temele de
comunicare prioritare ale Comisiei
Europene în 2012, sau altã temã
europeanã de interes pentru
cetãþeni): promovarea relansãrii
economice, guvernanþa economicã
ºi ocuparea forþei de muncã
(Strategia Europa 2020);
negocierile privind noul buget al
Uniunii Europene pentru

perioada 2014-2020; constituirea
unui spaþiu de libertate, justiþie ºi
securitate pentru cetãþeni; rolul
Europei în lume; reforma politicii
agricole comune ºi de dezvoltare
ruralã; Anul European al
Îmbãtrânirii Active ºi al
Solidaritãþii între Generaþii. De
asemenea, se poate alege ºi o temã
legatã de un subiect de actualitate
în alte state ale Uniunii Europene
ºi care poate avea impact ºi în
România, se poate referi la aspecte
ce privesc instituþiile europene, ori
poate viza o preocupare a
cetãþenilor români legatã de
politicile europene ºi impactul
acestora asupra vieþii lor.
Condiþiile pe care un
participant trebuie sã le
îndeplineascã pentru a se înscrie
în concurs sunt urmãtoarele:
materilul audio sau video
înregistrat nu trebuie sã
depãºeascã trei minute 

materialul scris pentru presa online trebuie sã conþinã cel puþin
3.800 de caractere (fãrã spaþii)
ºi cel mult 4.500 de caractere
(fãrã spaþii)  materialele înscrise
în concurs trebuie însoþite de o
prezentare a proiectului de
maximum 1.000 de cuvinte.
Termenul-limitã
pentru
înscrierea materialelor în concurs
este 11 mai 2012. Pentru
înscrierea în concurs, materiale
se vor trimite cu menþiunea
pentru concursul Europa
Jurnaliºtilor din Amfiteatre,

Serile Teatrului
Studenþesc 2012
Ridicole
 înPreþioasele
Festival
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Casa de Culturã a Studenþilor din Bucureºti
gãzduieºte ºi în acest an Festivalul Serile
Teatrului Studenþesc, ediþia a XIV-a, organizat
de Sindicatul Studenþilor din Ciberneticã
(SiSC). Având o abordare nouã, ediþia 2012 se
desfãºoarã pe douã planuri: un concurs de
scenarii ºi un concurs de teatru. Doritorii au
putut sã se înscrie pânã la data de 11 martie
2012. În perioada 26 martie  1 aprilie, în
fiecare searã s-au proiectat pe pereþii exteriori
ai cãminelor A.S.E.-ului filme de referinþã din
cinematografie, dar ºi filme din campania de
promovare a festivalului. Marþi, 27 martie, a
fost organizat un cocktail pentru a marca
începutul festivalului, la care au participat
trupele de teatru, membrii juriului,
reprezentanþi ai sponsorilor ºi partenerilor ºi
echipa de proiect. Acest eveniment a avut loc
la Orange Concept Store. Duminicã, 1 aprilie,
a avut loc o searã de poezie, în cadrul cãreia
s-a acordat ºi feedback-ul pentru lucrãrile
trimise de participanþi, fãrã însã a se dezvãlui
autorul. Aceastã searã a fost organizatã la Casa
de Culturã a Studenþilor din Bucureºti.
Zilele de Festival se întind pe segmentul
temporal 2-6 aprilie, dupã cum urmeazã: pe
2 aprilie - trei piese de teatru jucate de trupe
studenþeºti în cadrul concursului, pe 3 aprilie -

trei piese de teatru, pe 4 aprilie  Conferinþa
despre demnitate, susþinutã de Dan Puric, ºi o
piesã de teatru, urmând ca, pe 5 aprilie, sã fie
prezentate trei piese de teatru, iar, pe 6 aprilie,
în seara finalã - piesa jucatã extra-concurs de
trupa de teatru a Sindicatului Studenþilor din
Ciberneticã, anunþarea câºtigãtorilor concursului
de scenarii, anunþarea deciziilor juriului ºi
premierea câºtigãtorilor festivalului de teatru.
Datoritã eforturilor de promovare ale
studentei Raluca Rãdoi, manager de imagine ºi
relaþii publice al Teatrului Studenþesc Black
Box Studio Sud, spectacolul nostru cu
Preþioasele ridicole, de Moliere, în regia
artisticã a prof. asoc. dr. Mircea
Constantinescu, secondat de ceilalþi profesori
de clasã, respectiv, conf. univ. dr. George
Grigore, lector univ. drd. Ioana Visalon ºi asist.
univ. Cristian Toma, va fi prezentat la ora
16,30 azi, 2 aprilie, la Casa de Culturã a
Studenþilor din Bucureºti. În distribuþie,
spectatorii îi vor afla pe studenþii anului III:
Oana Burcescu (Magdelon), Diana Stoicescu
(Cathos), Rãzvan Marina (Marchizul de
Mascaril), Marius Petrescu (Vicontele de
Jodelet), Rareº Zimbran (Gorgbus), Mariana
Burlacu (Marotta) ºi Vincenþiu Cãtãlin
Andreescu (Muzicantul).

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei

cãtre cele douã adrese de e-mail
de mai jos. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la
coordonatorii programului:
Roxana Morea  consilier de
presã, Reprezentanþa Comisiei
Europene în România, tel.:
+4021.203.54.32, e-mail:
Roxana.MOREA@ec.europa.eu
ºi Mirela Mustaþã  expert
consultant Chelgate România,
tel.: +40731.551.646, e-mail:
mrm@chelgate.com.

Mihãiþã ENACHE

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

www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret

Noua
Bibiliotecã
Naþionalã
se deschide
publicului

Uºile primului mall cultural din
România se vor deschide la Bucureºti
pe 23 aprilie. Începând cu prima zi de
inaugurare, reprezentanþii Bibiliotecii
Naþionale vor pregãti o sãptãmânã cu
program special.
La deschiderea oficialã, invitat de
onoare va fi chiar primul ministru,
Mihai Rãzvan Ungureanu.
Urmãtoarele zile vor fi dedicate
lansãrilor de carte, expoziþiilor ºi
întâlnirilor cu scriitori celebri,
activitãþilor artistice pentru copii.
Pe 26 aprilie, Ziua Proprietãþii
Intelectuale, se vor adresa publicului
reprezentanþi ai Oficiului de Stat
Pentru Invenþii (OSIM) ºi ai
Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor (ORDA), urmând ca,
în ultima zi de festivitate,
pe 27 aprilie, sã fie organizat un
atelier privind restaurarea cãrþilor.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Cugetãri în Postul Mare

Lauri pentru
profesorul
George Volceanov

Despre relevanþa Bibliei
în epoca postmodernã
(Urmare din pag.1)

la Gala Premiilor Observator Cultural 2012
Gabriel NÃSTASE
Reputatul traducãtor, anglist ºi hungarolog, conf. univ. dr.
George Volceanov, de la Facultatea de Litere a Universitãþii
Spiru Haret, a fost laureat în cadrul Galei Premiilor Observator
Cultural 2012, decernate pentru cele mai bune apariþii editoriale
ale anului 2011. Importantul eveniment cultural, aflat la cea
de-a VI-a ediþie, a avut loc luni, 26 martie, la Teatrul Odeon.
Din juriu au fãcut parte: Paul Cernat, Caius Dobrescu, Antonio
Partaº, Iulia Popovici ºi Carmen Muºat (preºedinte al juriului).
Profesorul George Volceanov a primit Diploma de Execelenþã
pentru cele peste 40 de cãrþi traduse din limba englezã ºi maghiarã,
cel mai important proiect al sãu fiind seria de retraduceri a operei
lui William Shakespeare.
A debutat editorial la Editura volum colectiv dedicat receptãrii
Cine este profesorul
Kriterion din Bucureºti, în 1983. operei shakespeariene în România
George Volceanov?
Pe scurt:
Liceþiat al Universitãþii
Bucureºti, Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine (1975 1979). Doctor în filologie la Universitatea Babes-Bolyai din
Cluj-Napoca (1998-2004). Conferenþiar universitar doctor la
Universitatea Spiru Haret
(1997 prezent).
Posesor al certificatului de
traducãtor cu nr. 6969/1980
eliberat de Comisia specialã
pentru acordarea certificatelor de
traducãtor din cadrul Centrului
Special de Perfecþionare a Cadrelor, cu competenþele englezãromânã (literaturã) ºi maghiarãromânã (literaturã ºi artã).

Membru al Uniunii Scriitorilor
din România, din 1994, ºi
COPYRO, din 2000.
A primit numeroase distincþii în
semn de recunoaºtere a activitãþii
de traducãtor. Ca participant la
viaþa literarã din România, a fost
invitat la numeroase simpozioane,
conferinþe ºi seminarii organizate de Uniunea Scriitorilor ºi
British Council. A reprezentat
România (prin COPYRO) la
Conferinþa europeanã privind
drepturile de autor organizatã la
Pécs (Ungaria, mai 2002).
În anii 2007-2008 a fãcut parte
din douã echipe de cercetãtori
participante la granturi CNCSIS,
participare care s-a materializat
în publicarea unui studiu într-un

Institutul Cultural Român din Berlin a deschis
seria de evenimente dedicate lui Ion Luca
Caragiale în seara de 30 martie, cu un program
de filme ºi de discuþii, în prezenþa Excelenþei Sale
Ambasadorul României la Berlin, domnul Lazãr

Anul Caragiale
sãrbãtorit la Berlin
Jazz, blues, pop
ºi muzicã clasicã
la EUROPAfest 2012

Ediþia 2012 a Festivalului Internaþional
EUROPAfest debuteazã pe 4 mai ºi reuneºte
patru genuri muzicale: jazz, blues, pop ºi
muzicã clasicã, aducând la Bucureºti peste
300 de invitaþi din 45 de þãri. Cea de-a 19-a
ediþie a festivalului se va desfãºura timp de
16 zile sub sloganul Its all about live
quality music!, informeazã organizatorii.
Potrivit jmEvents, pe lângã cele douã
evenimente, ce marcheazã începutul
ºi sfârºitul festivalului, bucureºtenii
au ocazia de a participa la încã 10 evenimente,
printre care: concerte de jazz, blues ºi pop,
cea de-a ºasea ediþie Bucharest International
Jazz Competition, (25 de trupe de jazz din
24 de þãri), Jeunesses International Violin
Competition (138 de participanþi din 38
de þãri) ºi Caffe Festival, concerte în
spaþii neconvenþionale.
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din 1950 pânã în prezent, sub
tipar la Editura Humanitas.
În prezent, coordoneazã proiectul editorial Un Shakespeare
pentru mileniul trei, derulat
în perioada 2010  2016.
Autor unic ºi coautor al mai
multor lucrãri, printre care dicþionare, comentarii ºi teste de limba
ºi literatura englezã pentru bacalaureat ºi examenul de admitere,
peste 20 de recenzii în periodice.
Editor (coordonator ediþie) al
prestigioaselor Lectures on
Classical English Literature,
F.R.M., William Shakespeare 
Opere, Vol. 1, Editura Paralela
45, William Shakespeare  Opere,
Vol. 2, Editura Paralela 45,
William Shakespeare  Opere,
Vol. 3, Editura Paralela 45 etc.

Comãnescu. Programul a cuprins
proiecþia filmului documentar
Franzela Exilului de Alexandru
Solomon, conferinþa ºi discuþia
dintre profesorii Gelu Ionescu ºi
Liviu Papadima despre perioada
petrecutã de Caragiale la Berlin,
precum ºi premiera în Germania
a filmului De ce trag clopotele,
Miticã? de Lucian Pintilie.
Personalitatea extrem de
complexã a marelui dramaturg a
fost redescoperitã de publicul
berlinez într-un portret viu ºi în
continuare foarte actual.
Evenimentul a fost organizat în
parteneriat cu Societatea RomânoGermanã ºi face parte dintr-o serie
de manifestãri promovate de ICR
Berlin în cadrul Centenarului
Caragiale pe tot parcursul anului 2012.

Din punct de vedere istoric,
tradiþia intelectualã creºtinã ºi-a
exprimat credinþa (cu rare excepþii)
cã universul, aflat sub conducerea unei fiinþe supreme, este
inteligibil. Totuºi, începând cu
Renaºterea, aceastã încredere
în inteligibilitatea lumii a fost
erodatã în cultura europeanã.
Postmodernismul, prin negarea
oricãrui adevãr absolut sau oricãrei structuri ultime inteligibile a
realitãþii, continuã aceastã erodare.
Despre postmodernism ºi
valori. Deoarece postmodernismul neagã existenþa adevãrului
obiectiv, prima preocupare ºtiinþificã a teoreticienilor postmodernismului a fost sã modifice
radical obiectivele educaþiei.
Educaþia în epoca postmodernã
trebuie sã-i ajute pe oameni sã
construiascã în mintea lor toatã
cunoaºterea. Cunoaºterea, ideile
ºi limbajul sunt create de oameni,
nu fiindcã sunt adevãrate, ci mai
degrabã pentru cã sunt folositoare.
De fapt, susþinãtorii postmodernismului sperã sã le inducã
ucenicilor lor un set de valori bine
definit, ºi anume: strãdania pentru
diversitate  pãstrând valorile
existente, subiectul trebuie sã
guste ºi modul de viaþã al fiecãrei
subculturi din societatea noastrã;
egalitatea  în concepþia postmodernistã, egalitatea se exprimã
în termeni de relaþii de putere;
toleranþã ºi libertate  toleranþa
are un nou înþeles  sã nu negi
niciodatã ºi sã nu critici grupurile

postmodernii
sunt suspicioºi faþã de cei
care susþin cã ºtiu adevãrul. Din
punctul de vedere al postmodernismului, adevãrul este ceva ce
inventãm, nu ceea ce descoperim;
legatã de aceastã prejudecatã apare
ºi tendinþa lor de a fi critici faþã
de toate instituþiile (fie ele biserici,
guverne, poliþie sau instituþii de
educaþie) ºi supremaþia acordatã
alegerii personale, manifestatã
prin consumism (cumpãr, deci
exist) ºi în domeniul moral (fiecare tinde sã aleagã ceea ce este
bun pentru el, ºi nu recunoaºte
dreptul altuia sã aibã o opinie
despre aceasta); abundenþa exageratã a mass-media: mass-media
modeleazã artificial realitatea
pe care o putem împãrþi cu alþii.
Oamenii sunt bombardaþi cu
multe informaþii nefolositoare
ºi trebuie sã devinã specialiºti în
selectarea informaþiilor; privatizarea credinþei creºtine: existã
o distincþie între adevãrul public
ºi adevãrul personal. Lumea
adevãrului public este lumea
ºtiinþei ºi afacerilor, o lume de
fapte. Problemele vitale  ca
existenþa lui Dumnezeu, viaþa
dupã moarte, distincþia dintre
ceea ce este corect ºi ceea ce
este greºit  aparþin lumii adevãrului personal (sunt credinþe,
opinii,valori, nu fapte). În
consecinþã, vestea bunã a mântuirii a fost privatizatã (Dacã pentru
tine este bun creºtinismul, foarte
bine pentru tine, dar nu mi-l bãga
mie pe gât. Nu este pentru mine!.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Titu Proca,
un artist special
Aristotel BUNESCU

O noapte
în miºcare
la Operã
Cãlãtorie, destinaie, aventurã,
libertate. Acestea sunt cuvintele
care guverneazã personajele ce
apar în scurtmetrajele din
programul ShortsUP În miºcare.
Evenimentul are loc la Opera
Naþionalã Bucureºti vineri, 6
aprilie, de la ora 22.00. O noapte
la Operã, aºadar, dar ºi un
eveniment-premierã din multe
puncte de vedere: în primul rând,
datoritã selecþiei originale de
filme scurte (100% road movies),
precum ºi a îmbinãrii filmelor cu
o formã de artã explozivã: dansul.
ShortsUP, care proiecteazã ºi
promoveazã cele mai valoroase
scurtmetraje ale lumii, a alãturat
pânã acum filmele cu muzica,
teatrul sau expoziþiile de fotografie
ºi artã. De aceastã datã, este rândul
dansului, care va fi reprezentat de
doi campioni din cea mai
cunoscutã competiþie de
breakdance: Red Bull BC One. În
plus, o trupã de jazz va susþine live
atmosfera ºi ritmul evenimentului.
Biletele pentru ShortsUP În miºcare
pot fi cumpãrate în avans prin
Eventim ºi MyTicket, la preþul de
25 de lei, sau la faþa locului, în seara
evenimentului, la preþul de 35 de lei.

oprimate, sã nu pretinzi cã
deþii adevãrul obiectiv. Trebuie
sã susþii libertatea culturilor ºi
comunitãþilor de a se exprima
singure; importanþa creativitãþii 
stimularea ºi afirmarea creativitãþii subiectului sunt importante în construirea cunoaºterii
ºi valorilor, mai ales dacã sunt
încurajate diferite puncte de
vedere; importanþa emoþiilor 
afirmarea emoþiilor este necesarã proporþional cu importanþa
autoevaluãrii; importanþa intuiþiei  intuiþia câºtigã în importanþã
pe mãsurã ce gândirea raþionalã
ºi-a pierdut autoritatea ca mijloc
de a aprecia ideile.
Despre provocãrile postmodernismului. Din punctul de
vedere al bisericilor, postmodernismul reprezintã un context
particular în care ele trebuie sã
rãspândeascã învãþãturile biblice
ºi scripturistice. Suntem nevoiþi
sã spunem cã trãsãturile societãþilor postmoderniste diferã
de la un continent la altul (de
exemplu, societatea postmodernã
din America nu poate fi suprapusã exact peste cea Europeanã),
de la o zonã geograficã la alta
(stilul de viaþã din þãrile scandinave nu este acelaºi cu cel din
þãrile mediteraneene) ºi poate
chiar de la o þarã la alta (în funcþie
de tradiþii ºi de modelele pe care
le respinge, implicit sau explicit).
Existã, totuºi, niºte tendinþe generale pe care le urmeazã societãþile,
chiar dacã postmodernismul
susþine cã respinge orice tipar: o
prejudecatã cu privire la adevãr:

La intrarea în Pavilionul B, din
parcul bucureºtean Herãstrãu, stã un
bãrbat înalt. Are aerul semeþ al
copacilor din apropiere, unde stau
pãsãrile ºi veveriþele. Mai fac câþiva
paºi. Îl recunosc pe artistul Titu Proca.
Acesta este un semn cã în interior vom
regãsi lucrãrile sale de valoare. Fie cã
este vorba despre un castel medieval
plin de mistere, o marinã inspiratã, de
care am dus dorul toatã perioada
friguroasã, un buchet de flori, în care
se vãd detaliile fiecãrei petale sau
strãlucirile vasului de sticlã, tablourile
semnate Titu Proca poartã mereu
pecetea meºteºugului sãu. Mi-a rãmas
întipãrit în memorie autoportretul
sãu. Þin minte privirea sa plinã de
înþelesuri, de dincolo de lentilele
ochelarilor. Dar ºi fizionomia sa
proiectatã într-un cadru natural unde
se vede fiecare milimetru de detaliu.
Titu Proca mã invitã sã îi vãd lucrãrile
de acasã. Îl întreb ce doreºte Asociaþia
Artiºtilor Plastici Bucureºti în anul
2012. Pe parcursul acestui an, dorim
sã gãsim expoziþii personale cât mai

adaptate artei. Evident, dorim expoziþii
cu lucrãri noi, mai bune poate. Mai
departe, în 2012, o sã vedem pe
parcurs. Nu ºtiu ce gânduri are fiecare
om din asociaþie.Acestea sunt cuvintele
rostite de Titu Proca. Cele câteva
expoziþii, care s-au succedat pânã acum
la Pavilionul B, sunt o dovadã cã
dorinþa i-a fost îndeplinitã. Lucrãrile au
fost, în general, mai bune.
Drumurile gazetãreºti mã duc
deseori în expoziþii personale ºi
colective, la case de licitaþii, ori galerii
de artã. Multe tablouri apar apoi pe
coperþile cãrþilor, în reviste, afiºe ori
pliante. De multe ori, sunt lucrãri de
calitate îndoielnicã. În aceste cazuri,
mã gândesc la tablourile cu valoare
semnate, inconfundabil, Titu Proca.
La Asociaþia Artiºtilor Plastici din
Bucureºti vin tot felul de persoane, care
doresc sã facã parte din structura
organizatoricã a unor oameni cu
sensibilitate artisticã aparte. Printre ei
sunt ºi mulþi oameni, mai tineri sau cu
experienþã de viaþã mai mare, care sunt
la primii paºi în lumea picturii. Dacã
ei au parte sã se întâlneascã, în
drumurile lor, cu pictorul Titu Proca,

Artist plastic nãscut la 30 aprilie
1948, în comuna Berevoieºti, judeþul
Argeº, stabilit în Bucureºti, în
1971.Expoziþii personale ºi de grup:
Constanþa, Germania (Ingolstadt),
Austria (Viena), Bucureºti. Prezent
în colecþii particulare din: Austria,
Canada, Egipt, Franþa, Germania,
Grecia, Spania, S.U.A., Rusia,
Ungaria.Titu Proca este ºeful secþiei
de picturã din cadrul Asociaþiei
Artiºtilor Plastici din Bucureºti.
ori cu tablourile sale, vor avea ºansa
sã înveþe rapid. Titu Proca, cel ce
rãmâne mereu în memoria oamenilor.
Nu numai pentru tablourile sale, dar ºi
pentru sfaturile pe care le oferã celor
aflaþi la început de drum, ori opiniile
pertinente exprimate în faþa oamenilor
care palpitã pentru artã.
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Guvernul a aprobat

Noi reguli pentru îmbunãtãþirea
absorbþiei fondurilor europene
Actul normativ adoptat este extrem
de important din cel puþin douã puncte
de vedere: introduce reguli foarte
clare, foarte stricte, aplicabile tuturor
instituþiilor responsabile de absorbþia
fondurilor europene, precum ºi
reglementãri referitoare la acordarea
ºi retragerea prefinanþãrilor ºi
acordarea ºi retragerea finanþãrilor
pentru proiectele europene.
Leonard ORBAN, ministrul Afacerilor Europene
Actul normativ include unele reglementãri menite sã impunã beneficiarilor
rigoare în stabilirea ºi desfãºurarea
activitãþilor proiectului. În acest sens,
Hotãrârea aprobatã stabileºte obligativitatea ca prin contractul/decizia de
finanþare, beneficiarul sã îºi asume un
calendar/grafic de depunere a cererilor de
rambursare pe toatã durata de implementare a proiectului, calendar care sã poatã
fi modificat de maximum trei ori.
Sunt exceptate de la aceastã limitare
proiectele cu o valoare totalã mai mare
de 50 de milioane de lei ºi a cãror
implementare presupune încheierea a
mai mult de trei contracte de achiziþie



publicã conform contractului/deciziei/
ordinului de finanþare, proiecte în cazul
cãrora limitarea este stabilitã la un numãr
cel mult egal cu numãrul contractelor de
achiziþie publicã necesare implementãrii.
Actul normativ preia în mare parte
reglementãrile Ordinului MFP nr. 2548/
2009 ºi introduce o serie de prevederi
menite sã îmbunãtãþeascã fluxurile
financiare la nivelul beneficiarilor,
dar ºi sã-i responsabilizeze pe aceºtia
în privinþa respectãrii termenelor de
implementare a proiectelor, termene
asumate prin graficul de depunere a
cererilor de rambursare aferent
contractului de finanþare.

Una dintre noile prevederi se referã la reducerea cotei de recuperare a
prefinanþãrii din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30%, la o cotã
cel puþin egalã cu cea conform cãreia s-a acordat prefinantarea la nivelul
proiectului.
Pentru beneficiarii aflaþi sub incidenþa ajutorului de stat/de minimis, care
sunt obligaþi sã depunã garanþii pentru obþinerea prefinantarii, s-a creat
posibilitatea ca aceastã garanþie sã poatã fi diminuatã pe mãsurã ce este
recuperatã prefinanþarea. Aceastã modificare va permite beneficiarului sã-ºi
îmbunãtãþeascã fluxurile financiare, mai ales dacã aceastã garanþie este
constituitã de un depozit colateral.
A fost majoratã cota maximã de a acordare a prefinanþãrii de la 10% la
20% pentru proiectele care au integral finanþare nerambursabilã ºi pentru
proiectele care au o valoare eligibilã mai micã de 1 milion de lei. A fost luatã
aceastã mãsurã având în vedere cã, pentru implementarea acestor tipuri de
proiecte, cota de 10% prefinanþare era insuficientã asigurãrii începerii derulãrii
activitãþilor.




Pasiune fãrã bariere

Mihãiþã ENACHE
Nu o sã încep cu clasicul cliºeu pe
vremea lui Ceauºescu era mai bine,
nu ºtiu dacã a fost mai bine sau mai rãu,
întrucât sunt model 90. Dar
asta nu mã împiedicã sã analizez
situaþiunea (deloc roz) în care se gãsesc
vestigiile ce amintesc de iepocile
dinainte de fierbintele an 89. Mai mici,
mai mari, colorate ori alb-negru, aceste
chestii ce amintesc de trecutul mai mult
sau mai puþin glorios al României se
pierd. Uºurinþa cu care aceastã
beautiful country se detaºeazã de
propriul trecut m-a fãcut, recent, fericitul
posesor al icoanei toarºului secretar
general. Nu-s nostalgic, dar ca împãtimit
al istoriei, am simþit cã meritã sã salvez
de la pieire un astfel de artefact.
Asemenea obiecte de patrimoniu se
mai gãsesc puse la loc de cinste doar
prin halele îmbãtrânite din zona Obor.
La malul Dunãrii, o biatã clãdire a
rãmas blocatã în trecut. E fosta garã
Giurgiu Sud. Pe faþada îmbãtrânitã de
vreme poartã, aplicatã precum una dintre
insignele de ºoimi ai patriei purtate de
pãrinþii noºtri, vechea stemã a României,
din primii ani de comunism. Privitã în
ansamblu, fosta garã pare o glumã
postmodernã în mijlocul unei câmpii
pavate cu mamuþi industriali falimentaþi. Deºi mulþi o vor datã jos, stema
se încãpãþâneazã sã reziste. În opinia
bloggerilor, pãstrarea stemei este importantã ca expunerea unei cicatrici, încã
insuficient asumate ºi vindecate. În altã
oridine de idei, fosta garã ar putea deveni
o atracþie turisticã. Românii poate cã nu
ar da bani sã vadã aºa ceva, însã strãinii
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Interdependenþe într-o economie globalizatã

Unele aspecte privind
securitatea financiarã a þãrii
(Urmare din pag.1)

1.

Mediul economic, social
ºi politic
Dupã cum este cunoscut,
România este, de la 1 ianuarie
2004, membru al NATO ºi, începând
cu 1 ianuarie 2007, a fost admisã ca
membru cu drepturi depline al Uniunii
Europene.
În acest context, Romania ºi-a adus
contribuþia activã la cele douã organisme
economice, politice ºi militare, prin
participarea cu trupe ºi tehnicã militarã
în diferitele teatre de operaþiuni
coordonate de NATO, cât ºi prin
semnarea acordului româno-american
privind amplasarea pe teritoriul sãu a
scutului antirachetã. (Acordul încheiat
între România ºi SUA privind amplasarea sistemului de apãrare împotriva
rachetelor balistice a Stalelor Unite ale
Americii în România, la Baza Aerianã
de la Deveselu, judeþul Olt, intrat în
vigoare la 23 decembrie 2011).
Ca membrã a Uniunii Europene,
România a fãcut ºi continuã sã facã
eforturi pentru integrarea europeanã,
potrivit cerinþelor stipulate în Tratatul
de Aderare (Tratatul de Aderare a
României ºi Bulgariei la Uniunea
Europeanã, aprobat de Parlamentul
European la 13 aprilie 2005, cu 497
voturi pentru, 93 împotrivã ºi 71 de
abþineri, semnat la 25 aprilie 2005 la
Abatia Neumunster  Luxemburg,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007,
dupã ratificarea de cãtre parlamentele
naþionale ale þãrilor membre U.E.).

Din punct de vedere politic,
România este o republicã parlamentarã,
cu un preºedinte jucãtor deosebit
de activ. Viaþa politicã este dominatã
de coaliþia de guvernãmânt, formatã
din Partidul Democrat Liberal (PDL),
Uniunea Democraticã a Maghiarilor
din România (UDMR) ºi Uniunea
Naþionalã pentru Progresul României
(UNPR), pe de o parte, ºi Uniunea
Social Liberalã (USL), formatã din
Partidul Social Democrat(PSD),
Partidul Naþional Liberal(PNL) ºi
Partidul Conservator (PC), aflatã în
opoziþie, pe de altã parte. Anul 2012
este an electoral pentru România, când
vor fi organizate atât alegeri locale
(în 10 iunie 2012), cât ºi alegeri
parlamentare (noiembrie 2012).
Pe plan economic, dupã aderarea la
Uniunea Europeanã, economia României
a înregistrat urmãtoarea evoluþie a
produsului intern brut (PIB) (tabelul 1).
Contribuþia principalelor sectoare ale
economiei la formarea PIB se prezenta
la finele anului 2010 astfel: industria:
29,7%; comerþ: 23,8%; activitãþi
financiare, imobiliare,închirieri, servicii
pentru intreprinderi: 15,7%; servicii de
învãþãmânt, sãnãtate, asistenþã socialã,
ordine publicã etc.: 14,1%, construcþii:
10%; agriculturã: 6,7%. ( Sursa :

Germania, cel mai industrializat stat din
Europa, ponderea industriei în formarea
PIB este de cca. 20%, iar, în SUA,
chiar mai micã) ci, mai degrabã o
subdezvoltare a altor ramuri, îndeosebi
agricultura, care, prin exploataþii
fãrãmiþate, cu caracter de subzistenþã,
abia hrãneºte 20 de milioane de oameni,
deºi are potenþial (ca suprafaþã agricolã)
de a hrãni peste 80 de milioane de
persoane. Pe ansamblu, structura PIB al
României evidenþiazã caracteristicile unei
þãri din lumea a doua. Din aprilie 2012,
economia României a intrat, tehnic,
în recesiune, ca urmare a scãderilor
înregistrate în douã trimestre consecutive
(trim. IV 2011 ºi trim. I 2012).

EUROSTAT - PIB pe ramuri)

Ponderea ridicatã a industiei în
formarea PIB (29,7%) nu sugereazã, din
pãcate, un stat super industrializat (în

Tabelul 1

Sursa: date prelucrate dupã Institutul Naþional de Statisticã

Istoria trãitã

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

comunism,
cu degajare

cu siguranþã ar fi interesaþi de semnificaþia
comunismului autohton. Singura condiþie este ca noi sã ºtim cum sã ambalãm
povestea ºi sã fim buni negustori. Resurse pentru o întoarcere în timp avem.
Depozitele muzeelor româneºti sunt
(încã) tixite cu tot felul de machete
ºi exponate mai mult sau mai puþin propagandistice dinainte de 89. Puse în
valoare într-un cadru adecvat, ar putea
sã rivalizeze cu orice muzeu serios
din lume. Din pãcate, în România ele
zac în uitare, degradându-se odatã cu
timpul, fiind prea puþin sau chiar deloc
valorificate. La ora actualã, cu excepþia
celor douã camere de la subsolul Muzeului
Þãranului Român, unde muzeografii au
aranjat sugestiv câteva busturi ºi picturi
ale lui Lenin, Stalin ºi Dej, au lipit numere
din Scînteia pe panouri de pal ºi au agãþat în câte un cui stemele comuniste ale
României de odinioarã, nu existã un loc
decent unde comunismul românesc sã
fie prezentat pe înþelesul tuturor, de la
A la Z. La polul opus se situeazã Arhivele
Naþionale ale României. În urmã cu
câþiva ani, pãstrãtoarea arhivei defunctului PCR s-a vãzut pusã în ipostaza de a
înfiinþa cea de-a doua salã de studiu,
pentru a putea face faþã nevoilor
exprimate de o categorie de cercetãtori,
interesaþi în mod deosebit de istoria
perioadei comuniste. Acest lucru mã
face sã cred cã experimentul numit
comunism este asemeni unui vin. Cu
cât vor trece un numãr mai mare de ani
de la prãbuºirea lui, cu atât mai mulþi
oameni vor fi interesaþi de studierea lui.

General-colonel (ret) dr. Constantin OLTEANU

3.

Între 24 ºi 28 mai 1982 l-am
avut ca oaspete pe ministrul
apãrãrii al R.D.Germane,
generalul de armatã Heinz
Hoffmann, venit în România împreunã
cu soþia sa, Giselle Hoffmann, care, ca
ºi soþul sãu, nutrea o vie simpatie
pentru þara noastrã. Delegaþia Armatei
est-germane, formatã din opt generali
ºi amirali, opt ofiþeri, în afarã de
discuþiile de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale, a vizitat Expoziþia de tehnicã
militarã, Regimentul 57 de aviaþie
vânãtoare de la Mihail Kogãlniceanu,
ºantierul naval militar Mangalia,
Întreprinderea de avioane Craiova,
Întreprinderea de Construcþii Aeronautice Ghimbav, Centrul de Instrucþie
al Trupelor Chimice de la Câmpulung
Muscel, Delta Dunãrii. Pentru doamna
Giselle Hofman s-a elaborat un
program adecvat, la o serie de activitãþi
fiind acompaniatã de soþia mea,
Victoria Olteanu.
La încheierea vizitei, cu prilejul
primirii delegaþiei de cãtre preºedintele
Nicolae Ceauºescu, generalul Heinz
Hoffmann a fost decorat cu ordinul
Tudor Vladimirescu clasa I. În timpul
primirii, ºeful statului român l-a
informat pe demnitarul militar estgerman cã noi vrem sã începem proiectarea ºi producerea unui nou tip de
tanc, propunând ca R.D.Germanã, dacã
doreºte, sã se alãture acestui efort.
Având în vedere, probabil, restricþiile
est-germanilor de a produce armament
ºi tehnicã de luptã, nu a rãspuns
la aceastã propunere, nici atunci ºi nici
dupã aceea.
În februarie acelaºi an, 1982,
generalul Heinz Hoffmann petrecuse
în România un scurt concediu,

împreunã cu familia. Nu era pentru
prima datã când fãcea acest lucru ºi
am sã explic de ce. Când ne aflam la
Moscova, la ºedinþa Comitetului
Miniºtrilor Apãrãrii al Tratatului de
la Varºovia, în decembrie 1981, în
una dintre pauze, generalul Heinz
Hoffmann mi-a reconfirmat cã va veni
la noi la odihnã, împreunã cu familia.
Fiind de faþã, ministrul bulgar, generalul
de armatã Dobri Djurov, l-a întrebat pe
generalul Heinz Hoffmann de ce a ales
România. Generalul german i-a rãspuns
prompt: Mã duc acolo unde vreau, unde
mã simt bine ºi unde sunt primit cu
plãcere. Majoritatea timpului acelui
concediu a fost petrecut de soþii
Hoffmann ºi copiii lor în Poiana Braºov.
În calitate de gazde, eu ºi soþia mea
ne-am aflat în compania familiei
Hoffmann într-o sâmbãtã ºi o duminicã,
cu care prilej am audiat un concert, la
Casa armatei din Braºov, în cadrul cãruia

s-au produs ºi artiºti români de naþionalitate germanã. Giselle ºi Heinz
Hoffmann au rãmas plãcut impresionaþi, atât de repertoriu, cât ºi
de nivelul interpretãrii. (Generalul
Heinz Hoffmann a încetat din viaþã
la 2 decembrie 1985, ziua în care,
la Berlin, au început lucrãrile
Comitetului Miniºtrilor Apãrãrii al
Tratatului de la Varºovia. Dupã
ºedinþa Comitetului Miniºtrilor
Apãrãrii, delegaþia Armatei române, pe
care o conduceam (ca ºi delegaþiile
celorlalte armate aliate), a rãmas la
Berlin pentru a participa la funeraliile
generalului Heinz Hoffmann. De
remarcat cã la funeralii au luat parte,
alãturi de Erick Honecker ºi alþi
conducãtori est-germani, delegaþii
reprezentative din Berlinul Occidental ºi din R.F.a Germaniei, demonstrând cã sângele apã nu se face,
iar zidul era o stupiditate.)

Familia Olteanu în compania familiei Hoffmann,
împreunã cu generalul Ion Florea.
Poiana Braºov, februarie 1982
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Programul Televiziunii H2.0 ºi Radioului Hfm2.0
LUNI  2 aprilie 2012

MIERCURI  4 aprilie 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
prof. univ. dr. 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  3 aprilie 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
conf. univ. dr. 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 Calendar cultural. Emisiune de
prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria (r)

06:00 Calitatea în învãþãmântul
superior. Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
06:30 Tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã. Emisiune de
conf. univ. dr. 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
prof. univ. dr. 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  5 aprilie 2012
06:00 Start în carierã. Emisiune de
conf. univ. dr. 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 conf. univ. dr.
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

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 Cinefilia
VINERI  6 aprilie 2012
Emisiune de actualitate, educaþie
ºi culturã cinematograficã.
Toatã viaþa învãþãm. Emisiune de
Realizator Daniel Paraschiv
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
22:30 Film românesc - Tanti (15)
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Regia: ªerban Marinescu; cu:
Emisiune de conf. univ. dr.
Mircea Silaghi, Cecilia Bârbora,
Valeriu Marinescu
Cosmina Pãsãrin.
Medicina tv.
00:00 Cafe concert
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
Emisiune de Sorin Petre
Matinal 2.0
00:30 Seara românilor (r)
Universitaria*
01:30 Nocturna (r)
Promo
02:30 ªtiinþã ºi imaginaþie (r)
Universitaria*
03:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
Promo
04:30 În cãutarea folkului pierdut (r)
Universitaria*
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe (r)
Promo

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)

06:00
06:30
07:00

08:00
10:00
11:20
11:30
13:58
14:00
14:58
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  7 aprilie 2012
06:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
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
conf. univ. dr. Laura Goran
12:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de Cristian Român
13:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
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

DUMINICÃ  8 aprilie 2012
06:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sportului
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 Film documentar  Lumea
spectaculoasã a automobilelor
10:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional
Emisiune de Ioan Filip
11:30 Urbi et Orbi  mesajul Papei
Benedict al XVI-lea de la Vatican
Realizator Sorin Bejan
13:30 Locuri de poveste
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 7, 8.
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
Atenþie, copii!

Silviu ªERBAN
Nimic nu poate fi mai chinuitor
pentru un copil de cinci ani decât
tabloul trist oferit de pãrinþii sãi ce
nu mai pot trãi împreunã. Iar caznele
la care este supus Prico (Luciano de
Ambrosis), bãieþelul pe care Vittorio
de Sica îl aºeazã în centrul poveºtii
din I bambini ci guardano (Copii ne
privesc), sunt mai mult decât
revelatoare. Victimã a egoismului
ºi iresponsabilitãþii unei mame
adultere, Nina (Isa Pola), ºi a unui
tatã, Andrea (Emilio Cigoli), prea
afectat de infidelitatea soþiei pentru
a mai fi în stare sã-l creascã singur
pe micuþ, Prico ajunge în final la o
judecatã dureros de clarã asupra
situaþiei din familia destrãmatã ºi
decide sã trãiascã în afara ei. Filmul

lui de Sica este o durã condamnare
a imoralitãþii comportamentului
adulþilor care, punându-ºi propriile
interese deasupra, pot aduce distrugeri ireversibile în viaþa unor copii
aflaþi la vârsta unei afectivitãþi
dependende de pãrinþii lor.
Subiectul prezintã o evoluþie în
buclã a evenimentelor, fiecare din
cele douã episoade ale filmului
desfãºurându-se aproape identic din
punct de vedere formal, diferenþa
ivindu-se în finalul pãrþii a doua ºi
a filmului. Se trece astfel de la o
stare de acalmie, în care avem în
cadru o familie aparent fericitã, la
o situaþie ce anunþã furtuna, generatã de fiecare datã prin apariþia
amantului Ninei, Roberto (Adriano
Rimoldi), urmatã de un episod în
care în centrul atenþiei se situeazã
micuþul Prico. Finalurile celor douã
episoade sunt antitetice: primul,
plin de speranþã, revigorant, cel
de-al doilea, curmând tragic orice
posibilã ºansã de reunire a familiei.
Cele douã segmente focalizate pe
încercãrile emoþionale ale micuþului
de cinci ani sunt, alãturi de finalul
filmului, momentele cele mai
tensionate. Mai întâi, în primul
episod, dupã plecarea mamei,
suntem în prezenþa unui copil
aproape orfan, care este plasat de
la o rudã la altã de cãtre un tatã

deznãdãjduit ºi în acelaºi timp
descurajat în a-ºi pãstra fiul alãturi
de bârfa vecinilor. Prico nu este însã
dorit niciunde, iar tatãl se vede în
situaþia de a accepta revenirea
bãieþelului acasã. Cãlãtoria cu trenul
pe drumul de întoarcere oferã un
prim moment de trãire intemsã, cu
un tatã plin de afecþiune faþã de
fiul sãu trist, febril ºi confuz. Toatã
aceastã stare psihicã încordatã
a copilului este expusã de Visconti
vizual, sugerând prezenþa
unui moment
delirant datorat febrei
ridicate. Pe
fondul unei priveliºti întunecate de
la fereastra compartimentului de
tren, se perindã disparat diferite
imagini din memoria recentã
ce-l marcaserã pe copil. Secvenþa
halucinatorie se închide cu imaginea Ninei plecând alãturi de
Roberto, în timp ce Prico îºi strigã
mama cu disperare. Dacã în prima
parte micuþul este obsedat de lipsa
mamei, în episodul secund, este
chinuit de lipsa de atenþie a acesteia.
Aflaþi în vacanþã pe litoral, Prico
este neglijat de Nina a cãrei

afecþiune este în întregime captatã
de prezenþa amantului. Debusolat,
bãieþelul se hotãrãºte sã se întoarcã
la tatãl sãu care revenise la Roma mai
devreme. Scena include imagini
copleºitoare precum cea a micuþului
la casa de bilete, abia vizibil de la
nivelul ghiºeului casierului, ori cea
în care îl vedem pe Prico mergând
singur de-a lungul liniei ferate,
probabil în direcþia Romei, atât de
abãtut încât aproape cã nu aude
ºi nu vede
trenul ce
venea din
faþã. De
remarcat
faptul cã în
ambele momente centrate pe Prico,
acesta se gãseste întotdeauna
înconjurat de persoane neprietenoase ºi indiferente faþã de soarta
lui, de la rudele pãrinþilor pânã la
cei pe care-i întâlneºte în tentativa de a se întoarce acasã la tatãl
sãu. La fel, personajele feminine
conturate de Visconti, cu excepþia
guvernantei Agnese (Giovanna
Cigoli), sunt egoiste, lipsite de afecþiune, reci. Bârfa vecinelor, spre
exemplu, îl determinã pe Andrea
sã-ºi încredinþeze fiul unei pensiuni,

I bambini ci guardano
(Vittorio De Sica, 1944)
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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

deºi guvernanta se oferise sã-l
îngrijeascã, dupã a doua plecare a
Ninei, care pãrea de data aceasta
definitivã. La despãrþirea de Prico,
tatãl îºi sãrutã îndelung fiul, amintind de acelaºi gest pe care mama îl
fãcuse în seara dinaintea primei
plecãri. Bãieþelul îºi urmãreºte tatãl
la plecare, alergând în urma lui ºi
strigându-l, la fel cum îºi strigase
mama altãdatã. Andrea nu poate
întoarce capul, ci doar se opreºte
un moment din coborâtul scãrilor.
Urmãtoarea scenã ne prezintã postfactum o acþiune sinucigaºã al cãrei
personaj nu era altul decât tatãl lui
Prico. Filmul se încheie cu scena
greu de privit în mod detaºat chiar
ºi dupã mai multe vizionãri, a vizitei
la pensiune a mamei însoþitã de
guvernantã pentru a-i aduce copilului tragica veste. Cu lacrimi în
ochi, Prico se aruncã în braþele
guvernantei, însã se opreºte lângã
mama sa, plângând ºi lãsând privirea

în jos, dupã care se întoarce fãrã
s-o îmbrãþiºeze, semn cã înþelesese totul. Ultimele douã cadre
cuprind un gros-plan cu chipul
înlãcrimat al mamei privind spre
bãieþelul ce pãrãseºte încãperea
fãrã a mai privi în urmã.

* * *
O ultimã producþie cinematograficã aflatã în vecinãtatea zorilor
neorealismului din perioada Italiei fasciste la care ne vom opri este filmul
lui Alessandro Blasetti din 1942, Quattro passi fra le nuvole (Patru paºi
în nori), un important reper al carierei actoriceºti a lui Gino Cervi ºi
sursã a unor remarcabile remake-uri, precum Sous le ciel de Provance
(în 1956, cu Alberto Sordi ºi Fernandel) ori A Walk in the Clouds
(în 1995, cu Keanu Reeves în rolul jucat de Gino Cervi în 1942).
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Simpozion internaþional de geografie  Peisaje: percepþie, cunoaºtere, conºtientizare ºi acþiune

ATRACÞII BUZOIENE

Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru Haret organizeazã în perioada 11  13 mai 2012, cel de-al
patrulea Simpozion internaþional de geografie cu tema Peisaje: percepþie, cunoaºtere, conºtientizare ºi acþiune.
Desfãºurat, în principal, în Bucureºti ºi Sãrata Monteoru, din judeþul Buzãu, evenimentul va permite
participanþilor întâlnirea cu numeroase obiective turistice din zona Buzãului ºi a Carpaþilor de Curburã.
Câteva dintre acestea vi le prezentãm în pagina de faþã.
Binecuvântat de Dumnezeu, Buzãu este un þinut orgolios,
ce se trage geografic ºi spiritual din rãdãcinile celor trei
provincii româneºti: Muntenia, Moldova, Transilvania.
(Orgolioºi îi sunt ºi oamenii. Nu este un orgoliu pãgubos,
obraznic. Este un orgoliu constructiv, uºor conservator.)
Sigur cã ºi locurile au orgoliul lor. Nu-i mai puþin adevãrat cã
locurile sunt mai importante sau mai frumoase în funcþie de ceea
þi s-a întâmplat sau cu cine þi s-a întâmplat ceva într-un loc.
Cãci ele, locurile, obiectiv, se ierarhizeazã prin însãºi fiinþarea
lor. Vã spuneam de orgoliu. Pãi cum sã nu fie orgolioºi
VULCANII NOROIOªI de la Pâclele Mari ºi Pâclele Mici, aflaþi
la aproximativ 10 kilometri de comuna Berca, peisaj ciudat ºi
spectaculos, unici în Europa? Prin craterele numeroºilor vulcani
miniaturali, pãmântul expirã o lavã vâscoasã care inundã solul
ºi expune privirilor un desen selenar.
Dar LACUL VULTURILOR numit ºi Lacul fãrã fund din
munþii Siriului, locul unde ar veni primãvara vulturii sã-ºi
înveþe puii sã zboare, nu are motive de orgoliu!? Mai ales cã,
pe lângã frumuseþea locului, de lac se leagã ºi alte legende,
cum ar fi ºi aceea a ciobanului care ºi-a lãsat turmele, ºi-a
aruncat bâta în lac ºi a plecat în lume. Credea cã nimic nu-l va
face sã revinã. Numai cã bâta aruncatã în lacul din munþii
Siriului ºi-a regãsit-o, dupã un an, în apele Dunãrii. Evident, i
s-a activat dorul ºi s-a întors în munþii Siriului.
ªi fiindcã spun de lacuri, o ciudãþenie poate fi ºi LACUL
MELEDIC, lac cu apã dulce situat pe un munte de sare, pe
platoul cu acelaºi nume, în zona MUNTELUI DE SARE de
la MÂNZÃLEªTI, pe care se se aflã aproape 30 de mari
cavitãþi, peºteri de sare.
În vecinãtate, la puþin peste 10 kilometri de comuna Lopãtari,
ard FOCURILE VII, pretext pentru poveºti halucinante,
argument pentru bogãþia subsolului în gaze naturale.
Sau câte poveºti minunate poate naºte colecþia de chihlimbar
aflatã la MUZEUL CHIHLIMBARULUI din comuna Colþi,
colecþie unicã în România ºi printre puþinele din lume?!?
La Colþi se gãseºte chihlimbar în sol, în straturi dezvelite, la

suprafaþã sau în adâncime. Fosta minã de exploatare a
chihlimbarului se aflã în propiere. Bucãþi gigant, de peste
1 500 de grame, obiecte din chihlimbar de diferite culori, de
la galben transparent pânã la negru mat, un cercel de chihlimbar
ce a întemniºat o furnicã, despre care specialiºtii cred cã a
trãit la Colþi acum 30 de milioane de ani
Dar MINA de PETROL din Monteoru, unica din Europa ºi
a doua din lume, singura în exploatare, dar BÃILE
MONTEORU, altãdatã destinaþie europeanã pentru vindecarea
diverselor afecþiuni, dar AªEZÃRILE RUPESTRE de la
Aluniº ºi BISERICA ALUNIª, sãpatã în piatrã prin anul 1274
de, se zice, doi ciobani, ºi atestatã documentar la 1351, dar
Dealul Istriþa, de lângã Pietroasele, unde a fost descoperitã, în
1837, celebra CLOªCÃ CU PUII DE AUR, dar Mãnãstirea
CIOLANU, atestatã documentar încã din secolul al XVI-lea
ªi câte ºi mai câte alte locuri minunate, clãdiri de patrimoniu
sfinþite de oameni minunaþi.
Fãrã îndoialã , aceastã excursie în gând, cu multe popasuri
sentimentale, subiective, dramatic de personale, nu ar putea sã
ocoleascã o minune contemporanã, TABÃRA DE
SCULPTURÃ ÎN AER LIBER DE LA MÃGURA, în vecinãtatea
MÃNÃSTIRII CIOLANU, pe o suprafaþã de 21 de hectare.
16 ediþii, desfãºurate pe parcursul a 16 ani, începând cu anul
1970, pentru a marca 16 secole de atestare documentarã a
oraºului Buzãu, 16 studenþi sau absolvenþi ai Academiei de
Artã din Bucureºti au realizat 256 de sculpturi. Tabãra, ºi ea,
este unicã în Europa, motiv de orgoliu pentru buzoieni.
Fiecare dintre aceste locuri, chiar dacã ele vin de la
Dumnezeu, intrã în sipetul cu valori al sufletului nostru din
cauza unuia sau mai multor oameni. Luminos gând de
mulþumire ºi recunoºtinþã tuturor, buzoienilor, în general, pentru
orgoliul de a genera ºi a perpetua extrem de multe comori, dintre
care doar întâmplarea a selectat popasurile din aceastã paginã.

Colþi  satul de chihlimbar

Muzeul Chihlimbarului a fost construit de locuitorii din Colþi în anul 1973. Clãdirea
este asemãnãtoare unei case þãrãneºti cu trei niveluri: demisol, parter ºi etaj.
Colecþia de chihlimbar este unicã în þara noastrã ºi printre puþinele în lume. Ideia
organizãrii ei se datoreazã faptului cã la Colþi se gãseºte chihlimbar în sol, în
strate dezvelite, la suprafaþã sau în adâncime.

Mioara VERGU-IORDACHE

Focurile vii

sunt fenomene
naturale, unice în Europa, care mai pot fi
întâlnite în Turcia, Australia, Asia ºi Statele
Unite. Acest fenomen deosebit de spectaculos, întâlnit ºi în judeþul Vrancea, se produce foarte simplu, explicaþia fiind aceea cã,
în unele regiuni existã emanaþii de gaze naturale, care, în urma frecãrii cu solul se aprind
provocând flãcãri. Comuna Lopãtari este
situatã în nord-estul judeþului Buzãu, pe Valea
Slãnicului, la sud-estul muntelui Penteleu ºi
la 56 km distanþã de municipiul Buzãu.

Lacul Vulturilor  legendã ºi dor

Pe partea esticã a versantului Mãlâia la
altitudinea de 1420 m., în Munþii Siriu,
se gãseºte Lacul Vulturilor, lacul celor
douã legende amintite mai sus. Se poate
ajunge la el prin Valea Neagrã, pe un
traseu de trei ore. Pe un versant stâncos
din apropiere se gãseºte singurul loc din
Munþii Buzãului unde pot fi vãzute capre
negre. Traseul începe la Gura Siriului
(520 m), trece prin Valea Milea ºi ajunge
la Lacul Vulturilor. De acolo, continuã
spre Poarta Vânturilor (1.490 m) apoi
spre Valea Urlãtoarea  Valea Crasna ºi
se terminã în localitatea Crasna (570 m).

Pitici, dar nervoºi - Vulcanii noroioºi

Dacã te apropii de ei, poþi auzi un ciudat bolborosit din adâncuri. Peisajul e straniu, de
început de lume (sau de sfârºit!), gri-cenuºiu, curat ca cenuºa din urma unui foc mistuitor.
Seva le vine din adânc, de la mii de kilometri ºi se transformã într-o pastã bolborositoare,
ameninþãtoare ºi blândã în acelaºi timp. Se întind pe mai multe hectare. În jur, câteva
plante ciudate, adaptate la sãrãturã ºi foc trecut, fac sã tresarã pe toþi turiºtii, sã devinã
mai sfioºi ºi mai cuminþi. Un tãrâm al morþii, ori al bãnuitului pustiu ce va sã vinã

Mãgura:
dealul pietrelor cuminþi
La Mãgura, în preajma de mânãstire,
cerul s-a coborât pe pãmânt, iar
verdele-arãmiu al toamnei din jur pare
cã vrea sã se suie la cer. Între cele douã
minunãþii aduse, aici, la întâlnire, de
Dumnezeu, albul pietrelor cuminþi se
unduie cu graþia mâinilor de sculptor
care le-a plãmãdit. Aerul eterat din jur
te învãluie ca o ºoaptã de alint ºi nu ºtii
cui se datoreºte acest sentiment
reconfortant de uimire ºi frumos: crucii
de pe turla bisericii Ciolanu ori
mândreþelor de chipuri plãsmuite din
piatra albã a locului.

Gabriel NÃSTASE

ºi bisericile
lui rupestre
Turistul ajuns la Colþi, nu trebuie
sã rateze vizitarea aºezãrilor
rupestre Aluniº, aflate la 6 km.
de centrul comunei, în satul cu
acelaºi nume.
Biserica Aluniº, sãpatã în piatrã
de doi ciobani pe la anul 1274,
atestatã documentar la 1351, a
fost schit de cãlugãri pânã la
1871, iar de atunci este biserica
satului.
Pentru a ajunge la Colþi urmaþi
DN10 Buzãu -Braºov, pânã în
localitatea Pãtârlagele, dupã care
parcurgeþi 13 km pe drumul
judeþean Valea Sibiciu-Colþi.

