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25 aprilie  7 ani de la semnarea Tratatului
de aderare a României la Uniunea Europeanã
La 1 ianuarie 2007, România a
devenit stat membru al Uniunii
Europene. Calitatea de stat
membru implicã atât drepturi,
cât ºi obligaþii. Toate acestea
derivã din tratatele ºi legislaþia
adoptate de Uniunea
Europeanã de la înfiinþare pânã
în prezent, asemenea oricãrui
alt stat membru al Uniunii
Europene.
Semnat la 25 aprilie 2005 la
Luxembourg, Tratatul de
aderare a României (ºi a
Bulgariei) la Uniunea
Europeanã reflectã condiþiile
aderãrii României (ºi Bulgariei)
ºi reprezintã rezultatul integral
al procesului de negociere a
celor 31 de capitole.
Vã prezentãm în pagina 4
parcursul integrãrii României
în Uniunea Europeanã.

15 ani
de matematicã
ºi informaticã
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
sãrbãtoreºte 15 ani de existenþã!
Cu aceastã ocazie vor avea loc:
 seminarul ºtiinþific Momente ºi personalitãþi în
istoria matematicii cu evocarea matematicianului
Virgil Craiu, primul decan al Facultãþii de
Matematicã ºi Informaticã - 24 mai
 Conferinþa anualã de Matematici aplicate ºi
Informaticã - 15 iunie
 sesiunea anualã de Comunicãri ºtiinþifice
ale tinerilor cercetãtori -16 iunie. Absolvenþii
studiilor universitare de licenþã ºi masterat vor
prezenta principalele realizãri ºtiinþifice obþinute
în cadrul elaborãrii lucrãrii de licenþã sau disertaþie.

Consultaþii
pentru
examene
Continuã programul gratuit de
pregãtire în sprijinul candidaþilor
la examenele de bacalaureat ºi
admitere la programe de studii
care implicã probe de
matematica ºi/sau informaticã.
Cei interesaþi de probele de
matematicã se pot prezenta în
sediul din strada Ion Ghica
nr. 13, sala 200 în intervalul orar
9  13, pe 28 aprilie, 5, 19 ºi
26 mai, iar cei care sunt interesaþi
de informaticã în acelaºi sediu,
sala 600, intervalul orar 9  13,
în luna mai, pe 6, 13, 20 ºi 27.

Ne revedem
ºi la toamnã!
Am sperat ca legãtura ce s-a creat în ultimii ani între
Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea din Viena,
prin intermediul Cercului ºtiinþific studenþesc, sã
continue. Avem confirmarea cã ceea ce s-a întâmplat
între 30 martie ºi 1 aprilie  Conferinþa studenþeascã
An Anthropology of Contemporary Arts & Sciences 
se va întâmpla ºi anul viitor. Colegii austrieci au dat
dovadã de foarte mult interes ºi de profesionalism în
ceea ce priveºte sesiunea ºtiinþificã ºi ºi-au exprimat
dorinþa de a reveni ºi anul urmãtor. De asemenea, s-a
discutat despre ªcoala de varã, ce o sã aibã loc în
perioada 11-18.09.2012, la care mulþi dintre cei
prezenþi au hotãrât sã participe. Aºadar, putem spune
cã sesiunea de comunicãri ºtiinþifice organizatã de
studenþi pentru studenþi a fost un real succes. (Bianca
Mihãilescu, masterandã, ºi Alina Mãciucã, studentã)

Studenþii întreabã.
Profesorii
Masterat
rãspund
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Conferinþa Ministerialã didactic
Bursã echivalentã cu salariul  Studenþii noºtri 
a Procesului Bologna unui
debutant
Alexandra Ioana Vicol
Tinerii care vor sã devinã profesori trebuie
ca, din aceastã toamnã sã dea admitere la
un masterat didactic, unde vor primi o
bursã echivalentã cu salariul debutantului,
a anunþat ministrul Educaþiei, Cãtãlin Baba.
Acesta a declarat cã toþi studenþii care vor
intra la masteratul didactic vor avea o bursã
lunarã de 700 de lei, iar locurile vor fi
finanþate în totalitate. Dosarele pentru
înscrierea la acest masterat se vor depune
direct la MECTS. Admiterea va avea loc
în luna septembrie, iar, într-o lunã,
MECTS va publica metodologia de
admitere. Departamentele de pregãtire
pedagogicã vor rãmâne doar pentru cadrele
didactice din învãþãmântul superior;
universitãþile vor trebui sã încheie
protocoale cu ºcolile, pentru cã va exista
ºi o parte de practicã. Proba de admitere
va fi discutatã între MECTS ºi
universitãþile care vor organiza acest tip
de masterat. Prezenþa va fi obligatorie, nu
se acceptã învãþãmânt la distanþã.
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Ziua Internaþionalã a Cãrþii ºi a
 Dreptului
de Autor
 Ziua Naþionalã a Bibliotecarului
Se apropie campania electoralã

Bucureºti, 26-27 aprilie 2012

Ministrul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,
Cãtãlin Baba, a declarat, în cadrul unei conferinþe de presã
prilejuitã de gãzduirea de cãtre România a Conferinþei
Ministeriale a Procesului Bologna, cã întâlnirea miniºtrilor
educaþiei în cadrul acestui eveniment este pentru educaþie
ceea ce este Summitul NATO pentru apãrare. Conferinþa se
va desfãºura la Palatul Parlamentului, unde sunt aºteptaþi în
jur de 500 de participanþi din 100 de þãri. Ligia Deca,
coordonatorul Secretariatului Bologna, gãzduit de România
din 2010, a subliniat cã Procesul Bologna este un proces
interguvernamental voluntar, lansat în 1999, având ca scop
compatibilitatea, comparabilitatea ºi convergenþa sistemelor
de învãþãmânt superior din Europa. Membre sunt 47 de
state ºi Comisia Europeana, iar România este membru
fondator, din 1999. Este prima ediþie a conferinþei dupã
lansarea spaþiului european al învãþãmântului superior, iar
Bucureºti este prima capitala esticã în care este organizatã
aceastã conferinþã. Rezultatele formale ale evenimentului sunt:
adoptarea Comunicatului Ministerial de la Bucureºti,
adoptarea Strategiei SEIS pe mobilitate ºi Adoptarea Bologna
Policy Forum Statement. Prioritatile acestor politici sunt
crearea de ºanse egale la învãþãmânt de calitate, creºterea
mobilitãþii studenþilor ºi a angajabilitãþii acestora.

Noul sediu al Bibliotecii Naþionale
a României se deschide astãzi
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româno-cãmila

Mioara VERGU-IORDACHE
Din surse ce doresc sã-ºi pãstreze anonimatul, am aflat cã
politicienii noºtri sunt pe cale sã breveteze o invenþie epocalã.
Româno-cãmila.
Este o specie umanã fãrã serviciu sau cu serviciu prost plãtit,
din când în când, fãrã speranþa zilei de mâine, o specie umanã care
trãieºte din promisiuni ºi din cifre statistice. Din când în când,
atunci când primeºte o brumã de bani, dupã ce îºi achitã
interminabilele datorii - atunci când gãseºte creditori, el, românocamila, ar trebui sã se hrãneascã astfel încât substanþele nutritive
sã-i ajungã, nu se ºtie cât, pânã va primi o nouã tranºã din banii
pe care-i câºtigã prin muncã cinstitã ºi de multe ori chinuitã.
Fiind vorba de o invenþie epocalã, experimentele se fac pe
categorii largi de cetãþeni, de ambele sexe, de toate vârstele ºi de
toate profesiile. Supravieþuitorilor acestui experiment li se promite
o viaþã lungã ºi lipsitã de griji. Celorlalþi, funeralii anonime.
Nu pot sã înþeleg, deºi m-am strãduit din toate puterile, cum
se face cã într-o þarã care cu câteva decenii în urmã era grânarul
Europei - între timp nu au avut loc, din fericire, cataclisme
geologice, Doamne fereºte! - am ajuns ca mulþi, prea mulþi,
români sã rabde de foame. Cum se face cã guvernanþii noºtri
democraþi - social sau creºtin sau liberal - îºi bagã capul în nisip
ºi nu vãd ceea ce noi, ceilalþi, vedem ºi simþim în fiecare zi.
Trãim în Românii paralele?!
Se zice cã salariul minim lunar pe economie este de 7oo de lei
(mai puþin de 175 de euro!!!). Înseamnã, pentru cã unde-i lege
nu-i tocmealã, cã ºi cel mai prost plãtit angajat, la patronul - stat
sau la patronul - privat, câºtigã aceastã sumã, ce ar trebui sã
ajungã pentru un trai decent. Eu ºtiu, tu ºtii, el ºtie, noi ºtim, voi
ºtiþi, ei NU ºtiu cã salariul minim nu ajunge pentru subzistenþã.
Aici nu este vorba de cârtealã, este vorba de lege. Cine ne aparã
de încãlcarea legii? Nu vorbim de munca la negru, vorbim de
angajaþi cu contracte de muncã, plãtitori de taxe ºi impozite! Nu
sunt bani pentru plata salariilor. Oamenii ies în strada ºi cer, cu
mijloace mai mult sau mai puþin paºnice, achitarea lor. Dacã sunt
de înþeles primesc o promisiune, dacã sunt mai rãi primesc
salariile. Cum se face cã bani sunt, totuºi? N-ar putea fi de la
început, fãrã a fi puse la încercare nervii ºi sãnãtatea oamenilor?!?
Invenþia, româno-camila, acumuleazã zi de zi nemulþumire
din care consuma cotidian, rãmânându-i însã suficientã ºi
pentru începutul lui iunie ºi pentru noiembrie (Prietenii ºtiu
de ce!). Toatã vara au încercat sã acumuleze cãldurã pentru
iarna ce abia ne-a pãrãsit. Cu toate aºteptãrile, nu au strâns
decât un alt fel de fierbinþealã ªi iar atrag atenþia asupra
unor date din iunie ºi noiembrie. Pentru cã româno-cãmila
este o invenþie periculoasã dacã inventatorul continuã sã se
joace cu ... focul! N-o spun eu. O aratã fiecare zi, fiecare oraº,
fiecare existenþã rãpusã de sãrãcie, deziluzie ºi boalã.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf.univ.dr. Francisc TOBÃ, Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

ANALIZA DE CONFLICT  Definirea stãrilor de tensiune, crizã sau conflict
O primã fazã a
anormalitãþii
relaþiilor
o
constituie starea
de tensiune 
caracterizatã prin
sentimente de
ostilitate, nemanifeste, generate de
existenþa unor dezechilibre între
elemente sau stãri opuse. Omul
modern, spre exemplu, trãieºte o
stare de tensiune denumitã ºtiinþific
stres, care reprezintã sindromul de
adaptare pe care fiecare individ îl
realizeazã în urma agresiunilor
mediului înglobant. Acest ansamblu
de stãri include încordare, tensiune,
constrângere, forþã, solicitare etc.
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01. Ce înþelegem prin starea de tensiune?
02. Cum este definit, în context, stresul?
03. Prin ce se caracterizeazã acþiunile agenþilor stresori?
04. Ce este criza?
05. Prin ce se caracterizeazã stãrile de tensiune?
06. Care este perspectiva din care poate fi abordat domeniul crizelor?
07. Ce presupune analiza crizelor?
08. Conflictele constituie un fenomen universal?
09. Cine sau ce este implicat în formarea conflictului?
10. Cum evolueazã conflictele?
11. Care sunt caracteristicile conflictului?
12. Conflictul este greu de controlat?

Paul Fraisse defineºte stresul psihic ca fiind
totalitatea conflictelor personale sau sociale ale
individului care nu-ºi identificã soluþia doritã pe
moment. Caracteristicile stresului psihic sunt
determinate de agenþii stresori psihici, care pot
fi: stimulii verbali (inclusiv cei care aparþin
limbajului interior) vehiculaþi pe cãi nervoase la
cortex. Aceºtia se diferenþiazã total de celelalte categorii de agenþi
stresori din cauza semnificaþiei lor, pentru individ ei având caracter
potenþial de a produce stres psihic. Acest caracter potenþial este
validat de semnificaþia cu care îi învesteºte individul, de
interpretarea proprie fiecãrui individ. Unul ºi acelaºi agent stresor
psihic, în afarã de faptul cã nu produce stres psihic la toþi indivizii,
nu produce stres psihic de fiecare datã la acelaºi individ. Acest
lucru este condiþionat de dispoziþiile de moment ale individului ºi
de semnificaþia pe care acesta i-o acordã în acel moment individul.
Apariþia ºi amploarea stresului psihic depind mult de caracterele
genetice ale individului (caractere cognitive, voliþionale,
motivaþionale ºi afective). Considerãm foarte importante aceste
precizãri conceptuale, întrucât, finalmente, analiza de conflict
presupune luarea ºi implementarea unor decizii. Aceste decizii sunt
proprii unor decidenþi care au interpretãri specifice pentru fiecare
situaþie în parte. Elaborarea unor decizii, în domeniul conflictelor,
are loc de regulã în condiþii de stres, adicã sub presiunea
evenimentelor, în condiþii de informaþii insuficiente ºi cu nevoi de
reacþie imediate. Vulnerabilitatea psihicã la stres este o stare
moºtenitã sau dobânditã, este o trãsãturã proprie fiecãrui individ ºi
are manifestãri specifice; aceste manifestãri se vor regãsi ºi în
calitatea proceselor decizionale.
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Acþiunile agenþilor stresori sunt caracterizate prin
intensitate, duratã, frecvenþã (repetabilitate), noutate
ºi bruscheþe (intempestivitate). Agenþii stresori pot
fi clasificaþi astfel:  în funcþie de numãrul lor 
unici sau multipli;  în funcþie de asociere 
conglomeraþi sau configuraþi;  în funcþie de
dominanþa acþiunii  principali sau secundari; 
în funcþie de numãrul indivizilor afectaþi  individuali, colectivi
sau generali;  în funcþie de natura lor  fizici (sonori, luminoºi
etc.), chimici, biologici, psihologici.
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Stãrile
de
tensiune se
caracterizeazã
prin existenþa
unei procesualitãþi, care
determinã acumulãri treptate ºi
diverse. Într-o primã etapã,
nemulþumirile vin una câte una
ca o consecinþã a presiunilor
mediului înglobant, din cauza
discordanþelor dintre propriile
interese ºi cele exterioare, a
dorinþei de a lucra independent,
a neacceptãrii unor constrângeri
sau a presiunii resurselor. În a
doua etapã, se admite existenþa
unei stãri conflictuale, presiunile
apar din toate direcþiile, ameninþãrile cresc în magnitudine, iar

finalul acestei etape sunt
centrarea asupra inamicului ºi
conºtientizarea deplinã a
discordanþelor dintre obiective ºi
interese. În etapa a treia, se
escaladeazã starea de tensiune,
iar declanºarea conflictului
devine iminentã. Se fac analize
comparative privind costurile de
ambele pãrþi ºi are loc separarea
taberelor. În etapa a patra, are loc
declanºarea conflictului. În
ultima etapã, pãrþile trec la
negocieri ºi se încearcã
soluþionarea revendicãrilor
specifice pãrþilor, identificându-se modalitãþi ºi soluþii de
stingere a conflictului prin
reconfigurarea, în mare mãsurã,
a condiþiilor iniþiale.
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Starea de crizã este, înainte de toate, o problemã de
percepþie. Ea poate fi consideratã, în sintezã, ca un
moment de discontinuitate, de rupturã a stãrii unui
sistem organizat. Ea obligã, înainte de toate, la
analizã ºi la elaborarea unor decizii menite a restabili
starea iniþialã sau a stabili o nouã stare, care însã nu
afecteazã grav starea sistemului ºi funcþionalitatea lui. În conformitate
cu DEX, prin crizã se înþelege:  existenþa unor dificultãþi  politice,
economice, sociale etc.;  perioadã de tensiune, tulburãri, încercãri în
cadrul societãþii;  o lipsã acutã de timp, de lichiditãþi, de produse, de
forþã de muncã, de imagine etc. În sens larg, starea de crizã este o stare
de anormalitate în cadrul relaþiilor naþionale sau internaþionale care
determinã emergenþa ameninþãrilor la adresa valorilor, obiectivelor
sau intereselor vitale, strategice sau prioritare ale actorilor implicaþi.
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Domeniul crizelor poate fi abordat din mai
multe perspective, printre care:  din perspectiva decidenþilor  politici/civili sau militari;
 din perspectiva cercetãtorilor din sfera relaþiilor
internaþionale;  din perspectiva cercetãtorilor
în domeniul studiilor de securitate;  din
perspectiva documentelor elaborate de
instituþii internaþionale de securitate. Este important de menþionat
cã orice crizã poate fi evaluatã prin câþiva parametri de stare,
astfel:  marcheazã ruptura unei stãri iniþiale (status-quo) ºi
identificarea unei noi stãri de echilibru;  actorii percep criza
ca un ansamblu de riscuri, pericole sau ameninþãri;  potenþialitatea escaladãrii;  relativitatea stãrii în ansamblul ei;  nevoia
unor decizii importante în condiþii de constrângeri majore, precum timpul, informaþii insuficiente sau stres. În domeniul analizei
de conflict, care, de regulã, se desfãºoarã concomitent cu analiza
stãrii de crizã, este extrem de important ce decizii sunt luate
pentru ceea ce se numeºte managementul crizelor. Din perspectiva relaþiilor internaþionale, gestionarea crizelor, sau managementul crizelor, este activitatea prin care se controleazã evoluþia
relaþiilor în scopul prevenirii escaladãrii spre violenþa sistematicã
ºi de o magnitudine semnificativã. Aceastã procesualitate decizionalã este în realitate o artã ºi o nouã faþetã a diplomaþiei publice.
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Analiza crizelor presupune o succesiune de
activitãþi care au ca finalitate identificarea unor
concluzii pertinente ºi elaborarea unor strategii
de gestionare performante. Analiza unei crize
presupune:  identificarea ºi evaluarea fazelor
(perioadelor crizei);  studierea atentã a fiecãrei
faze (perioade) ºi stabilirea concluziilor
referitoare la: impactul principalelor evenimente; implicarea
actorilor; rolul ºi implicarea structurilor; rolul ºi consecinþele
diferenþelor; rolul ºi consecinþele opoziþiilor ºi contradicþiilor;
 studierea rolului ºi implicaþiilor mijloacelor de comunicare în
masã;  studierea consecinþelor crizelor: identificarea modificãrilor
produse de crizã ºi a sensului acestora; identificarea perspectivelor
deschise/închise de crizã.
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Conflictele constituie un fenomen universal ºi
ele pot fi identificate la toate nivelele civilizaþiei
umane. Nu existenþa conflictelor este o
problemã, ci exprimarea lor în forme violente,
care promoveazã sisteme injuste, care
avantajeazã doar una dintre pãrþile aflate în
conflict, înclinatã spre preluarea puterii ºi impunerea propriilor
interese. În existenþa cotidianã, conflictele sunt considerate a fi
sinonime cu certurile, cu conflictele de interese, cu puterea sau cu
uzul de violenþã. Viaþa a demonstrat cã este de preferat sã
considerãm conflictele ca pe simple evenimente sociale ºi sã nu
le asociem, automat, cu formele sale escaladate. Conflictul, dupã
cercetãtoarea Ulrike C.Wasmuth, este un fapt social la care
participã cel puþin douã pãrþi (indivizi, grupe, state), care (a)
urmãresc scopuri diferite, neconciliabile sau chiar acelaºi scop,
dar care nu poate fi atins decât de o singurã parte, ºi/sau (b) doresc
sã facã uz de mijloace disputate pentru a atinge un scop anume.
În sens restrâns ºi obiectiv, prin conflict  aºa cum este el abordat
în cercetãrile din sfera pãcii ºi conflictelor  se înþelege o diferenþã
ireconciliabilã de poziþii într-o problemã definitã a fi obiectul
conflictului. Obiectul conflictului poate fi o reprezentare a realitãþii
(vestitul mãr al discordiei) sau o reprezentare abstractã
(reglementarea unui domeniu  al avorturilor, spre exemplu). O
asemenea abordare ne va duce la concluzia cã sfera socialului
este caracterizatã de nenumãrate conflicte care fac parte din firescul
evoluþiei societãþii ºi nu au semnificaþii nici negative, nici pozitive.
Conflictele sociale devin manifeste (deschise) ca efect al
comportamentului conflictual a cel puþin unuia dintre actorii
implicaþi în conflict. Comportamentul conflictual determinã
modalitãþile în care se deruleazã procesualitatea în ansamblul ei:
forme paºnice sau forme violente. John Galtung (1978) a realizat
o conceptualizare a conflictului printr-o reprezentare graficã sub
forma unui triunghi format din:  atitudinea conflictualã;
 comportament conflictual;  conflict (divergenþã de opinii).
Atitudinea conflictualã este specificã actorilor faþã de obiectul
conflictului, faþã de ceilalþi actori ºi faþã de comportamentul
conflictual al acestora.

John Galtung, referitor la formarea conflictului, susþine cã el
implicã pãrþile într-un gen de incompatibilitãþi, care sunt de
douã tipuri: unul este formulat relativ clar, explicit, precum
valorile (precum o parte din teritoriu, un drept comercial), iar
altul este mai mult implicit ºi se referã la interese, precum
cele dintre sclavi ºi stãpânii de sclavi, colonii ºi state coloniale,
exploataþi ºi exploatatori, reprimaþi ºi reprimatori. Una dintre
greºelile frecvente în analizele politice o constituie includerea în aceste analize
doar a primei categorii. O altã greºealã frecventã o constituie includerea doar a
acelor conflicte din prima categorie care au erupt deja, cu o manifestare explicitã
a conflictului ce include ºi apelul la violenþã. Pentru a înþelege adecvat mediul
conflictual ºi evoluþia sa, trebuie sã includem în analiza de conflict ambele genuri
de incompatibilitãþi. Istoria a demonstrat cã majoritatea conflictelor de interese,
mai devreme sau mai târziu, s-au transformat în conflicte de valori, determinând
conºtientizarea, organizarea ºi, mai ales, confruntarea. Pãrþile care determinã
formarea stãrilor conflictuale sunt: actorii teritoriali (þãrile ºi alte teritorii),
actorii nonteritoriali (organizaþii, asociaþii, corporaþii), grupurile umane
(naþionale sau transnaþionale), oameni, în general, ºi mediul natural. Cu
certitudine, actorii teritoriali vor constitui ºi în viitor pãrþile semnificative implicate
în conflicte ºi, în mod sigur, dinamica conflictelor va fi caracterizatã printr-o mixturã
de elemente naþionale, subnaþionale ºi transnaþionale. Galtung propune o listã privind
formarea conflictelor, astfel: 1. CENTRU vs PERIFERIE De formare
imperialistã: (1) Imperialismul capitalist; (2) Imperialismul social. ÞÃRI
CENTRALE vs ÞÃRI PERIFERICE: (3) Superputeri vs restul; (4) Puteri mari
vs restul; (5) Nord vs Sud. 2. CENTRU vs CENTRU (6) Capitalism vs
socialism;(7) Capitalism vs capitalism; (8) Socialism vs socialism; (9) European
vs Asia. 3. PERIFERIE vs PERIFERIE (10) Periferie vs periferie. 4. FORMAREA
INTRASTATE (11) Conflicte de clasã; (12) Conflicte rasiale/etnice; (13)Conflicte
teritoriale. 5. FORMAREA NONTERITORIALÃ (14) Actori teritoriali vs
actori nonteritoriali;(15) Om vs naturã.
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Conflictele evolueazã în faze
specifice. În faza premergãtoare, sunt sesizate conflictele latente sau deja
manifeste, fãrã a fi însã
evaluate (încã) ca fiind
negative. În faza de escaladare, se pune în
miºcare o dinamicã specificã, ce acutizeazã
conflictul. În faza de lãmurire, interesul se
concentreazã pe redefinirea ºi reorganizarea
convieþuirii. Toate aceste faze mai sunt cunoscute
ºi sub numele de arc al conflictului. Iar pentru
a înþelege toate aceste faze, sunt necesare
competenþe specifice în ceea ce priveºte
preocuparea pentru înþelegerea fazelor
conflictului, dezescaladarea acestuia, respectiv
activitãþile de reconciliere. Dinamica conflictului
modificã, de regulã, ºi comportamentul pãrþilor
implicate în acesta. Procesul de comunicare este
limitat, fiind resimþit mai degrabã ca o barierã
decât ca o punte de legãturã. Neîncrederea
sporeºte, iar aplanarea divergenþelor nu este mai
niciodatã vãzutã ca fiind o sarcinã comunã.
Conflictul este o procesualitate care are o
dinamicã proprie în care pot fi identificate faze
distincte, ce nu trebuie sã urmeze o secvenþialitate
predeterminatã. Combinarea unui set de factori
va fi determinantã în evoluþia conflictului, în
sensul escaladãrii sau scãderii în intensitate.
Trecerea de la o fazã la alta nu este consecinþa
doar a unui singur eveniment sau factor, ci a unei
diversitãþi de factori ºi cauze care permit sã
identificãm patru faze de bazã ale acestui proces,
astfel:  tensiune în stare latentã;  apariþia
tensiunii;  faza eruptivã  confruntare deschisã
ºi conflict violent;  faza de tranziþie fragilã ºi
postconflict. Teoretic, se poate defini un conflict
ca succesiunea stãrilor de pace-conflictreconciliere. Complexitatea lumii contemporane
face dificilã identificarea momentului în care
starea de normalitate (de pace) se transformã în
conflict, sau invers. Putem identifica state în care
într-o zonã dintr-o þarã existã un conflict, în timp
ce restul þãrii este caracterizat prin normalitate.
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Caracteristicile definitorii
ale
conflictului
sunt:  Comunicarea:
nu este deschisã ºi sincerã;
informaþiile sunt insuficiente,
nerelevante ºi parþial verificate;
secretele abundã, iar atitudinile
nesincere devin tot mai
numeroase; ameninþãrile ºi
presiunile înlocuiesc, treptat,
discuþiile libere.
 Percepþia: ies la ivealã
divergenþe de opinii, de interese ºi convingeri valorice;
diferenþele devin tot mai
vizibile; tentativele de conciliere se interpreteazã ca tentative
de disimulare, intenþiile în acest
sens sunt considerate duºmãnoase sau rãu-intenþionate, iar
propriul comportament este
vãzut dintr-o singurã perspectivã, deformatoare a realitãþii.
 Atitudinea: sporeºte neîncrederea, scade încrederea; apar
duºmãnii ascunse sau deschise;
scade disponibilitatea de
întrajutorare, creºte tentaþia/
disponibilitatea de a se folosi
ºi de a-l înjosi pe oponent.
 Raportarea la sarcini: pãrþile
nu mai recunosc responsabilitãþile comune ºi modalitatea
de participare la realizarea
obiectivelor comune; fiecare
încearcã sã facã totul de unul
singur  niciuna dintre pãrþi nu
se mai bazeazã pe cealaltã
parte, pãrþile nu depind
reciproc ºi se evitã riscul
exploatãrii intenþionate.

Conflictele sunt deseori considerate ca o luptã care trebuie
câºtigatã. Ele favorizeazã o dinamicã internã care îngreuneazã,
dacã nu chiar exclude, o reglementare paºnicã, constructivã ºi
nonviolentã. Cercetãrile destinate comportamentului oamenilor
în situaþii conflictuale au arãtat cã majoritatea tinde sã-ºi impunã
propriile interese, insistând asupra propriei poziþii  chiar ºi acolo
unde încep sã se arate insuccesele. Acest model comportamental este însoþit ºi de
o restrângere involuntarã, din ce în ce mai crescutã, a potenþialului de percepþie ºi
de decizie. Conflictele ne influenþeazã capacitatea de percepþie ºi gândirea în
asemenea mãsurã încât, pe parcursul evenimentelor, nu mai reuºim sã vedem
lucrurile din jurul nostru aºa cum sunt ele de fapt. Este ca ºi când privirea noastrã
s-ar înceþoºa din ce în ce mai mult; viziunea asupra propriei noastre persoane ºi a
adversarilor noºtri, asupra problemelor ºi evenimentelor se îngusteazã, se
deformeazã ºi devine unilateralã. Gândurile, interpretãrile ºi ideile noastre se lasã
conduse de constrângeri/factori de care nu suntem conºtienþi pe deplin. Adevãrata
problemã a conflictelor este pericolul permanent ca acestea sã escaladeze: pe
parcursul lor se pune din ce în ce mai mult preþ pe strategii de cucerire a puterii ºi
pe uzul violenþei. Conflictul devine astfel din ce în ce mai greu de controlat, pânã
când scapã de sub control, trece pragul violenþei, determinând distrugere ºi suferinþã.
Convieþuirea este astfel îngreunatã, dacã nu chiar imposibilã pe termen lung.
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Alexandra-Ioana Vicol:
Viaþa este pentru mine
un permanent Atelier de Teatru
Doi ochi verzi, un pãr roºcat ºi o staturã nu
prea impunãtoare, de 1,60 metri, sunt tot ceea
ce vezi la o primã întâlnire cu studenta anului
III, Alexandra-Ioana Vicol, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie) a Facultãþii de Arte,
clasa conf. univ.dr. Mircea Constantinescu,
conf. univ. dr. George Grigore, lector univ. drd.
Ioana Visalon, asist. univ. Cristi Toma. Puþini
ºtiu cã o energie specialã o motiveazã pe
studenta noastrã de a avea ºi o bogatã activitate
extraºcolarã. Astfel, dupã ce a urmat, în
perioada 2005-2009, Colegiul Naþional
Mihai Eminescu din Botoºani, profil ªtiinþe
sociale, a devenit studentã a Facultãþii de Arte
din cadrul Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, spre a împlini visul din copilãrie,
acela de a deveni actriþã.
Dorinþa de perfecþionare o face sã se înscrie
ºi sã participe la diferite workshopuri,
precum: Workshop de sociodramã, oferit de
Flux Training and Consultancy ºi sustinut
de Irina ªtefãnescu, Masterclass - Arta
Actorului, susþinut de prof. univ. dr. Adrian
Titieni (U.N.A.T.C.) ºi Master-class - Arta
Actorului, susþinut de Marius Manole ºi Vlad
Logigan. Pentru cã iubeºte teatrul mai mult
decât orice pe lume, a participat cu trupa sa
de teatru  Atelierul de Teatru, al Colegiului

Naþional Mihai Eminescu, Botoºani (cãreia
i-a rãmas fidelã în tot acest timp)  la diferite
festivaluri, naþionale ºi internaþionale, unde a
primit diferite premii, diplome ºi distincþii,
împreunã cu trupa, dar ºi o nominalizare ca
Cea mai bunã actriþã în rol secundar la
Festivalul de Teatru în limba englezã Magic
Fest de la Suceava, pentru rolul Filosoful din
spectacolul 0mul-Ladã-de-Gunoi, dupã
Matei Viºniec.
Pentru cã îi place sã socializeze ºi sã îºi
facã prieteni noi, dar ºi sã-ºi ajute semenii,
Alexandra-Ioana Vicol a participat ca voluntar la Strategia Naþionalã de Acþiune
Comunitarã (în perioada 2006-2009) ºi în
cadrul proiectelor Comenius - Art and Food:
using Art to change eating habits (2007-2008)
ºi Comenius - Amazing Europe (2008-2009).
În facultate a interpretat diferite personaje,
evidenþiindu-se în mod special cu Martha (din
Deºtepta-rea primãverii, de F. Wedekind),
Agafia Tihonovna (din Cãsãtoria, de N.V.
Gogol), Julieta (din Romeo ºi Julieta, de
W.Shakespeare), Rosalinda (din Cum vã
place, de W. Shakespeare), Catarina
(din Îmblânzirea scorpiei, de W. Shakespeare),
Miþa Baston (din Dale carnavalului, de
I.L.Caragiale). Examenul de semestru I al anului

Facultatea de ªtiinþe Economice Blaj

Cercuri ºtiinþifice

În cadrul Facultãþii de ªtiinþe Economice din Blaj, se vor organiza
cercurile ºtiinþifice:
 24.04 - Cibernetica ºi statistica economicã, cu tema Modelarea
datelor întreprinderii; coordonator prof. univ. dr. Emil M. Popa.
 24.04 - Finanþe ºi bãnci, cu tema Cardul bancar; coordonator
lect. univ. dr. Dumitru Popa.
 26.04 - Informatica  matematicã aplicatã, cu tema Baze de date
 acces în contabilitate; coordonator lect. univ. dr. Liana Stãnculea.
 30.04 - Dreptul afacerilor, cu tema Achiziþiile publice, impact
asupra mediului de afaceri; coordonator lect. univ. dr. Maria Ureche.

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Dezbatere  eveniment
Joi, 26 aprilie, începând cu ora 12.00, în amfiteatrul Dimitrie Gusti din
noul sediu al Facultãþii de Sociologie-Psihologie, din bulevardul.
Basarabia nr. 256, va avea loc dezbaterea  eveniment: Existã oare o
ºtiinþã umanã universalã? Eseu clinic asupra conceptului de maltratare,
susþinutã de visiting profesor dr. Irena Talaban - etnopsihanalist, cu
participarea decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie, prof. univ. dr.
Florin Tudose, ºi a conf. univ. dr. Matei Georgescu.

Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã
Constanþa

Sesiune de comunicãri ºtiinþifice

Noile Coduri.
Analize ºi
perspective

În perioada 7-12 mai va avea loc
sãptãmâna academicã, în cadrul cãreia se
vor desfãºura:  9 ºi 10 mai: Zilele Porþilor
Deschise  11 mai: cea de-a XIX-a sesiune
de comunicãri ºtiinþifice juridice a
studenþilor, cu tema: Dinamica culturii
socio-juridice în România  12 mai:
conferinþa Noile Coduri. Analize ºi
perspective. Evenimentul îºi propune
crearea unui cadru de dezbatere în vederea
analizãrii principalelor modificãri legislative
aduse de noile coduri de procedurã.
În vederea participãrii, cei interesaþi sunt
rugaþi sã trimitã talonul de înscriere
[nume, prenume, grad didactic ºi afiliere
instituþionalã, titlul lucrãrii, rezumatul
ºi trei cuvinte cheie], propunerile
pentru secþiuni distincte/paneluri
organizate în cadrul conferinþei sau
postere, pânã pe 7 mai la adresa:
drept_ct_onorina.botezat@spiruharet.ro

universitar 2011  2012 a adus o nouã încercare
în faþa studentei noastre: personajul Reggie din
piesa Niºte fete, de Neil LaBute (având în
distribuþie ºi pe studenþii-actori Sebastian Vîlcea
 Guy ºi Ioana Picoº  Bobbi).
Fiind invitatã de cãtre Fundaþia Culturalã
România de Mâine  Societatea Naþionalã
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã ºi Universitatea Spiru Haret sã
participe la întâlnirea din cadrul Ateneului
Cultural România de Mâine, unde a avut loc
lansarea revistei Carmina Balcanica (nr.6/
2011) ºi unde cunoscutul scriitor Radu
Cârneci a lansat Antologia sonetului
românesc, a recitat împreunã cu colega si
prietena sa Ioana Alexandra Picoº, în
coordonarea artisticã a lect. univ. drd. Ioana
Visalon, sonete româneºti scrise de Nichita
Stãnescu, V. Voiculescu, M. Eminescu, Marin
Sorescu, G. Topârceanu ºi Radu Cârneci.
Studenta noastrã, Alexandra-Ioana Vicol,
se dovedeºte a fi deja o actriþã cu potenþial,
cu energie beneficã, creatoare, dar ºi cu
dorinþã de implicare în actul cultural naþional.
Întregul colectiv de cadre didactice îi stã ca
sprijin ºi sfãtuitor de tainã, spre desãvârºirea celor dorite a fi învãþate.
Succes Alexandra-Ioana Vicol !

ASASH  Asociaþia Studenþilor
Arhitecþi Spiru Haret se aflã
printre asociaþiile studenþeºti
partenere ale ABplus Events ºi
Ordinul Arhitecþilor din România,
alãturi de GIS, RIFF ºi INGLASS,
în orga-nizarea unor evenimente
din domeniul arhitecturii,
expoconferinþele:
 INGLASS 2012, ce va
prezenta ultimele înfãþiºãri ale
sticlei în arhitectura modernã, în
structuri de metal, beton ºi lemn.
Participã: 300 de arhitecþi ºi
proiectanþi de structuri, în trei
secþiuni specializate: Metal Sticlã, Beton - Sticlã, Lemn 
Sticlã, douã sesiuni plenare, în 23
ºi 24 aprilie, ºi o expoziþie
tematicã: 23 - 24 aprilie.
 GIS 2012 are ca tematicã
arhitectura de interior, din
proiectele de birouri, hoteluri ºi
clãdiri comerciale. Participã: 400
De curând, la Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, s-a înfiinþat de arhitecþi ºi designeri, în trei
OSMIUSH Organizaþia Studenþilor de la Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã, la iniþiativa unui grup de studenþii din anul I, care doresc
sã facã ceva pentru facultate ºi pentru studenþi: înfiinþarea unei
organizaþii a studenþilor este un prim pas
spre realizarea scopurilor
propuse.
OSMIUSH este o Mihãiþã ENACHE
organizaþie nonguvernamentalã,
Într-o lume în care bãrbaþii fac
apoliticã ºi nonprofit ce are ca scop apãrarea demnitãþii, drepturilor, ºi legea, o floare s-a-ncumetat sã
intereselor studenþilor pe linie profesionalã, culturalã, ºtiinþificã ºi înfloreascã acolo unde te aºtepþi
artisticã organizaþia funcþioneazã sub deviza: Noi nu suntem indiferenþi! mai puþin, în atelierul de
Silviu Ionuþ Carp, unul dintre membrii fondatori, a declarat pentru restaurare metale de la Muzeul
revista noastrã cã organizaþia doreºte sã încheie parteneriate cu Militar. Floarea, pe numele ei
asociaþii similare, astfel cã un prim pas a fost fãcut: OSMIUSH a adevãrat Georgiana Mureºan,
luat legãtura cu Asociaþia Studenþilor Informaticieni de la Iaºi. Ne este restaurator metale de mai
aflãm la început de drum, dar asta nu ne împiedicã cu nimic sã facem bine de 13 ani. Pot spune cã
lucruri bune împreunã. Dacã totul va merge aºa cum ne-am propus, meseria m-a ales pe mine,
vom avea ºi un sediu propriu. Bineînþeles cã aºteptãm studenþi în întrucât am ajuns sã fac
numãr cât mai mare. Informaþii suplimentare pot afla pe blogul Facultatea
de
Istorie,
Corina GHIGA specializarea Restaurare, din
organizaþiei: osmish.blogspot.com/

Facultatea de Matematicã ºi Informaticã

Noi nu suntem indiferenþi!

Pasiune fãrã bariere

Istoria renãscutã

Facultatea de Litere
Sesiunea anualã de Comunicãri ªtiinþifice ale cadrelor didactice

Metropola ºi spaþiile culturale, literare
ºi lingvistice emergente
În perioada 25-26 mai, la sediul Universitãþii
Spiru Haret din str. Ion Ghica nr. 13, Facultatea
de Litere organizeazã Sesiunea anualã de
Comunicãri ªtiinþifice ale cadrelor didactice cu
tema: Metropola ºi spaþiile culturale, literare
ºi lingvistice emergente. Ariile tematice:
 Metropola  canon, model, (re)sursã literarã/
creatoare de normã lingvisticã;  Impactul
metropolei asupra spaþiului cultural/lingvistic
emergent (relaþii culturale, influenþe, studii
comparatiste/contrastive etc);  Imaginea
capitalei/metropolei în literaturã;  Aspecte ale
identitãþii naþionale în raport cu expresia
lingvisticã/esteticã a spaþiului metropolitan.
 Probleme ale traducerii din ºi în limbile
moderne de mare circulaþie  Aspecte specifice
ale predãrii limbilor moderne în învãþãmântul
universitar/preuniversitar.
Comitetul de organizare rãmâne deschis
propunerilor privind alte teme conexe acestei
problematici.
Centrul de Studii Multilingvistice ºi
Interculturale din cadrul Facultãþii de Litere
propune ºi abordarea temei Francofonie ºi
francofilie în spaþiul românesc ºi sud-est
european, din perspective complexe:  studii

secþiuni specializate: Arhitectura
de Interior, Design ºi Mobilier,
Iluminat, douã sesiuni plenare,
18 ºi 19 iunie, ºi o expoziþie
tematicã: 18 - 19 iunie.
 RIFF 2012 va fi despre
acoperiºuri, izolaþii, faþade ºi
pardoseli, despre viitorul
construit ºi soluþiile performante
pentru domeniul arhitecturii.
Participã: 500 de arhitecþi ºi
specialiºti în trei secþiuni
specializate: Acoperiºuri, Faþade,
Habitat, douã sesiuni plenare, 19
ºi 20 noiembrie, ºi o expoziþie
tematicã: 19-20 noiembrie.
La GIS 2012, eveniment dedicat
exclusiv specialiºtilor ºi companiilor de profil, vor fi prezentate
aplicaþii ºi proiecte reprezentative
pentru designul de interior ºi
iluminat, premiate la concursurile
internaþionale recente.
Lighting designerul Dominic
Harris este unul dintre invitaþii
speciali ai Expoconferinþei de
Arhitecturã GIS 2012. Dominic
Harris este fondatorul Cinimod
Studio din UK, un birou specializat în lighting design, cu proiecte
impresionante în întreaga lume,
atât prin efectele vizuale pe care
le produc, cât ºi prin tehnologiile
de ultimã generaþie folosite.

culturale  literare  lingvisticã  didactica
predãrii limbii ºi literaturii române în context,
ca expresie a francofoniei  traductologie etc.
Totodatã, organizatorii aºteaptã propuneri
pentru urmãtoarele secþiuni: Lingvisticã
teoreticã  Lingvisticã aplicatã  Analiza
Discursului  Studii de traducere  Studii
culturale  Studii literare  Studii de gen
 Didactica limbilor strãine.
Keynote Speaker: dr. Carmen Guillén Díaz
- Facultatea de Educaþie, Universitatea din
Valladolid, Spania.
Condiþii de participare: lucrãrile vor fi
prezentate în limbile: românã, englezã,
francezã, germanã, italianã, spaniolã.
Prezentãrile nu vor putea depãºi 20 de minute.
Taxa de participare, în valoare de 80 RON,
acoperã mapa conferinþei ºi protocolul pentru
cele douã zile. Plata se va face la sosire.
Înscrierile se fac prin completarea
formularului, care se va trimite la una dintre
urmãtoarele adrese de e-mail, pânã la data de
15 mai 2012, lect.univ. dr. Alexandru Matei amatei25@yahoo.com; lect. univ. dr. Denisa
Drãguºin - moisescu2001@yahoo.com.

cadrul Universitãþii Spiru Haret printr-un concurs de împrejurãri
ºi imediat mi-am dat seama cã aceasta este meseria care mi se
potriveºte, spune Georgiana în timp ce îºi aranjeazã pe banc
jucãriile. Provocarea de azi? Câteva monede romane ºi bizantine
descoperite în zona Dobrogei. Gradul de dificultate a acestei
operaþiuni este destul de ridicat ºi face din restaurare o meserie
complexã. Nu ºi pentru Georgiana. Dovada în acest sens o
constituie pasiunea cu care a tricotat în trecut cãmãºi de zale.
Recunoaºte cã pentru a face asemenea lucruri ai nevoie de ochi
buni ºi multã rãbdare. Exact la aceste ingrediente mã gândeam ºi
eu atunci când documentam articolul despre Muzeul Militar din
Bucureºti. Atunci puteam doar sã îmi imaginez cum se restaureazã.
Acum pot sã vãd exact cum se face. Dincolo de uºa de metal a
laboratorului, persoanele strãine nu au acces. Acolo, intrã doar
personalul autorizat. Georgiana a pãºit în acest univers, unde istoria
renaºte din propria-i cenuºã, prin intermediul practicii de
specialitate din timpul facultãþii. A trecut pe la Muzeul Brukenthal,
Muzeul de Artã ºi Muzeul Militar. Acesta din urmã era muzeul meu
preferat ºi habar nu aveam cã peste ani voi ajunge sã fac practicã
pe obiectele pe care le admiram încã din timpul liceului, povesteºte
Georgiana. Însã momentul de afirmare avea sã vinã câteva luni mai
târziu, când, unul dintre obiectele pe care le-a restaurat pentru
lucrarea de licenþã, o cutiuþã hexagonalã din fier din secolul al XVIIIlea, care se prindea pe stindard, cu un Coran în miniaturã înãuntru,
a fost prezentat într-o expoziþie. Asta a însemnat foarte mult pentru
mine, cãci am fost trecutã în catalogul expoziþiei printre restauratori
adevãraþi, îºi aminteºte Georgiana. Considerã cã meseria pe care o
face ar trebui sã fie de viitor , însã un oftat face loc realitãþii: din
pãcate, în ziua de azi, interesul pentru a face istoria sã renascã
este din ce în ce mai mic. Mare este doar satisfacþia restauratorilor
când, dintr-un morman de fiare stâlcite ºi ruginite, reuºesc sã facã
o scamatorie ºi sã scoatã adevãrate comori: cheiþe, lacãte,
brãþãri, pandantive etc. Cu alte cuvinte, obiecte care stârnesc de
cele mai multe ori interesul vizitatorilor. Lumina blitz-urilor face
ca aceste obiecte prezente în expoziþiile muzeale sã devinã adevãrate
vedete. Restauratorii rãmân întotdeauna anonimi, prizonieri ai
laboratoarelor unde trudesc ca istoria sã arate impecabil.
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ANUNÞ IDENTIFICARE ªI SELECÞIE GRUP ÞINTÃ

23 aprilie 2012

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013 Investeºte în oameni!
Axa prioritarã 5 Promovarea mãsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenþie: 5.2. Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor
rurale în ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã
Titlul proiectului: Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural
Nr. de identificare: POSDRU/110/5.2/G/89015
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Identificare ºi selecþie grup þintã
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate
de Beneficiar anunþã derularea activitãþii de identificare ºi selecþie a grupului þintã în cadrul proiectului
Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural. Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritarã 5, Domeniul major de intervenþie: 5.2. Promovarea sustenabilitãþii pe termen
lung a zonelor rurale în ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în
zonele rurale din judeþul Dolj în vederea facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi nonagricole
ºi de dezvoltare a spiritului antreprenorial ºi a competenþelor necesare pentru desfãºurarea
unor activitãþi independente. Principalele acþiuni întreprinse pentru persoanele din grupul
þintã în cadrul proiectului constau în:
 susþinerea unor cursuri gratuite de utilizare a calculatorului, limba englezã ºi antreprenoriat;
 consiliere ºi mediere profesionalã gratuitã care va facilita contactul grupului þintã cu potenþialii
angajatori;
 servicii gratuite de formare profesionalã în meserii cerute pe piaþa muncii;
 activitãþi gratuite de îndrumare ºi asistenþã în vederea înfiinþãrii propriei afaceri ºi dezvoltãrii
acesteia;
 campanii gratuite de informare privind promovarea unei vieþi active, sãnãtoase, pentru
combaterea alcoolismului ºi a fumatului, pentru educaþie pe parcursul întregii vieþi ºi pentru
mobilitate profesionalã ºi geograficã.
Grupul þintã este format din 200 de persoane din comuna ALMÃJ judeþul Dolj cu vârste
cuprinse între 16 ºi 55 de ani ºi va avea urmãtoarea structurã: 50 de persoane inactive, 10
ºomeri, 100 de persoane ocupate în agricultura de subzistenþã, 40 de persoane aflate în cãutarea
unui loc de muncã. Cel puþin 50% din persoanele din grupul þintã vor fi reprezentate de femei.
Persoanele interesate se pot înscrie pâna la 30 aprilie 2012. Informaþii suplimentare puteþi
obþine la: 0743.160.300 Simion Ciunã ciunasimion@yahoo.com sau 0723.151.068, Dragoº
Ilie dragosilie2002@yahoo.com sau la sediul Facultãþii de Management Financiar Contabil
Craiova, str. Brazda lui Novac nr.4, telefon 0251598265.
Website: www.fseromania.ro www.dezvoltare-rurala-durabila.ro

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

Parcursul integrãrii
României
în Uniunea Europeanã
2007  România devine Stat Membru al Uniunii
Europene. Tratatul de aderare prevede cã, dacã existã
deficienþe grave în transpunerea ºi punerea în aplicare a
acquis-ului în domeniile economic, piaþa internã ºi,
respectiv, justiþie ºi afaceri interne, pot fi adoptate mãsuri
de salvgardare într-un termen de pânã la trei ani de la
data aderãrii. Aderarea României a fost însoþitã ºi de o
serie de mãsuri de acompaniere specifice, instituite pentru
a preveni sau pentru a remedia deficienþele în domeniile
siguranþei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar ºi luptei împotriva corupþiei. Pentru ultimele douã componente a fost stabilit un mecanism de
cooperare ºi verificare cu scopul de a îmbunãtãþi funcþionarea sistemului legislativ, administrativ ºi judiciar ºi de
a remedia deficienþele grave în lupta împotriva corupþiei.
2005  13 aprilie. Parlamentul European dã undã
verde aderãrii României ºi Bulgariei la Uniunea
Europeanã. 25 aprilie. În cadrul unei ceremonii
oficiale, desfãºurate la Abaþia de Neumunster din
Luxemburg, Preºedintele României, Traian Bãsescu,
semneazã Tratatul de Aderare la Uniunea Europeanã.
2004  17 decembrie. La Consiliul European de la
Bruxelles, România primeºte confirmarea politicã a
încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã.

2003  26 martie. Comisia Europeanã prezintã ediþia
revizuitã a Parteneriatului de Aderare cu România.
2002  13 noiembrie. Comisia adoptã o Foaie de
parcurs pentru România ºi Bulgaria. 20 noiembrie.
Parlamentul European ia în considerare data de 1 ianuarie
2007 ca datã þintã pentru aderarea României la Uniunea
Europeanã. 12-13 decembrie. Consiliul European de
la Copenhaga decide asupra aderãrii a 10 noi state membre ºi adoptã foile de parcurs pentru România ºi Bulgaria.
2000  Februarie. În cadrul reuniunii Consiliului
UE pentru Afaceri Generale, dedicatã lansãrii
Conferinþei Interguvernamentale, are loc deschiderea
oficialã a negocierilor de aderare a României.
1999  Iunie. România adoptã Planul Naþional de
Aderare la Uniunea Europeanã. Decembrie. La
Helsinki, Consiliul European decide începerea negocierilor cu ºase þãri candidate, printre care ºi România.
1998  Noiembrie. Comisia Europeanã publicã
primul Raport de Þarã privind procesul de aderare
a României la Uniunea Europeanã.
1997  Iulie. Comisia Europeanã adoptã Agenda
2000, care include Opinia asupra cererii de aderare
a României la Uniunea Europeanã.
1995  1 februarie. Intrã în vigoare Acordul
European. Iunie. România depune cererea de
aderare la Uniunea Europeanã.
1993  1 februarie. România semneazã Acordul
European (Acordul european instituie o asociere între
România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi
Statele Membre ale acestora, pe de altã parte).
(sursa: Reprezentanþa în România a Comisiei Europene)

Unele aspecte privind securitatea
financiarã a þãrii
Prof. univ. dr. Ilie MIHAI

3.

Absolvenþii ºi Piaþa Muncii



Studiul naþional care urmãreºte legãtura dintre studiile
universitare ºi activitatea profesionalã a absolvenþilor continuã
cu promoþiile 2006 ºi 2010
Demersul se desfãºoarã în cadrul
proiectului Absolvenþii ºi Piaþa Muncii
- Studiu naþional de monitorizare a
inserþiei pe piaþa muncii a absolvenþilor
din învãþãmântul superior, co-finanþat
din Fondul Social European, prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU 2007-2013). Proiectul este
implementat de cãtre Unitatea
Executiva
pentru
Finanþarea
Învãþãmântului Superior, a Cercetãrii,
Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UEFSICDI) ºi
Consiliul Naþional pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior (CNFIS).
Aceastã etapã a studiului continuã
cercetarea realizatã anul trecut pentru
promoþiile 2005 ºi 2009, utilizând
instrumente ºi metode similare.
Invitaþiile de participare la studiu vor fi
transmise cãtre absolvenþi preponderent
prin utilizarea mijloacelor electronice de
contactare, fie direct de la universitãþi,
fie printr-o platformã informaticã
realizatã de experþii UEFISCDI.

(...)Totodatã, un grad ridicat de
participare la studiu a absolvenþilor
promoþiilor 2006 ºi 2010 va permite
realizarea unor comparaþii relevante cu
rezultatele obþinute în etapa desfãºuratã
anul trecut, când aproximativ 39.000 de
absolvenþi ai promoþiilor 2005 ºi 2009
au rãspuns la chestionarul de monitorizare, a afirmat prof. univ. dr. ing. Radu
Mircea Damian, coordonatorul ºtiinþific
al proiectului. ªi în acest an, absolvenþii
sunt rugaþi sã completeze on-line un
chestionar complex, dar accesibil.
Întrebãrile sunt variate ºi se referã la
studiile absolvite, ocupaþie, salarizare,
domeniu de activitate, propria evaluare
a competenþelor dezvoltate pe parcursul
studiilor, modul în care studiile au contribuit la obþinerea unui loc de muncã ºi la
rezolvarea problemelor de serviciu.
Utilizând facilitãþile oferite de formatul
electronic, timpul necesar pentru completare este de aproximativ 30 de minute.
chestionar
online:
http://
www.absolvent-univ.ro/chestionar.aspx

Privatizarea excesivã
a sistemului bancar

La finele anului 2011, comparativ cu anul precedent,
indicatorii agregaþi privind instituþiile de credit se prezintã astfel:

Dupã decembrie 1989, goana statului dupã bani ºi aplicarea,
uneori nejudicioasã, a cerinþelor economiei de piaþã au
determinat privatizarea prin vânzare cãtre capitalul strãin
nu numai a entitãþilor pe care statul nu le mai putea susþine,
dar ºi a unora dintre cele mai valoroase ºi profitabile
companii, adevarate perle ale coroanei(PETROM, BCR,
Banca Agricolã, Automobile DACIA, SIDEX, Tractorul
Braºov, etc.). În acest context, privatizarea excesivã a
sistemului bancar a lipsit statul de sprijinul real pe care
bãncile româneºti îl puteau aduce la implementarea politicilor
economice ºi financiare de reformare a economiei, cât ºi a Sursa: BNR
celor sociale, prin veniturile importante pe care le-ar fi putut
Activele bancare nete totalizau, la finele anului 2011, 354,0
aduce bugetului, sub forma impozitelor, taxelor ºi miliarde lei ( 81,9 miliarde EUR), respectiv 63,2 % din PIB,
dividentelor.
aceasta reflectând, în continuare, un potenþial ridicat de
În România, numãrul de bãnci comerciale ºi structura acestora dezvoltare a activitãþilor bancare în România.
pe forme de capital, în ultimii 20 de ani, a evoluat astfel:
Analiza indicatorilor agregaþi privind instituþiile de credit
scoate în evidenþã faptul cã, deºi atât în anul 2010, cât ºi în
2011 rata rentabilitîþii activitãþii de bazã (calculatã ca raport
între veniturile operaþionale ºi cheltuielile operaþionale) a
înregistrat valori deosebit de ridicate, de 154,2% ºi, respectiv,
146,6%, de 2-3 ori mai mult decât rentabilitatea în sectorul
producþiei de bunuri ºi servicii, rentabilitatea capitalurilor
(ROE) ºi rentabilitatea activelor (ROA) au înregistrat în cei
doi ani analizaþi niveluri negative, atât ca urmare a
Sursa: BNR, ARB
Nu numai numãrul bãncilor româneºti cu capital de stat sau cheltuielilor cu provizioanele necesare acoperirii creditelor
cu capital privat autohton s-a redus, dar ºi cota de piaþã deþinutã neperformante, dar ºi ca urmare a transferãrii unor profituri
de acestea în total sistem bancar este redusã, respectiv 7,4 % în þãrile de origine, pe seama costului de transfer. (Costuri
revine celor douã bãnci cu capital de stat ºi 7,5 % celor cinci cu dobânzi la liniile de finanþare acordate de bãncile mamã,
bãnci cu capital privat autohton (care, de fapt, nu este în cea costuri cu externalizarea unor servicii ºi activitãþi cãtre firme
din grup, costuri de salarii ºi bonusuri pentru management
mai mare parte autohton), iar restul de peste 85 % din afacerile
ºi alte categorii de expaþi etc.).
de pe piaþa bancarã româneascã sunt controlate de bãnci strãine,
Aceasta a fãcut ca, pe ansamblul sistemului bancar,
ceea ce pune România într-o dificultate realã în asigurarea veniturile prevãzute în bugetul statului român sã fie destul
finanþãrii ºi creditãrii economiei naþionale, mai ales în perioadã de scãzute în raport cu potenþialul. Astfel:
de crizã, când grupurile bancare internaþionale servesc prioritar
interesele þãrilor de origine.(Cele douã bãnci cu capital de stat
sunt CEC BANK ºi EXIMBANK, iar cele cinci bãnci cu capital
privat majoritar autohton sunt TRANSILVANIA,
Potrivit Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, publicatã
CARPATICA, CREDIT-COOP, LIBRA BANK  deþinutã de *)
în M.OF. nr. 914/22 dec. 2011, Partea I
acþionari direcþi români, care, la rândul lor, sunt detinuþi de
Înainte de privatizare, Banca Comercialã Românã (BCR)
Grupul NCH BROADHURST SUA) ºi BCR Banca pentru
Locuinþe (deþinutã de BCR SA, care, la rândul sãu, este contribuia singurã la bugetul de stat cu impozite, taxe ºi dividente
în sumã mai mare decât tot sistemul bãncilor comerciale în prezent.
controlatã de Grupul ERSTE BANK  Austria).
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Festivalul Internaþional

Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr. Florin Tudose
la vârsta deplinei maturitãþi

A pãºit de curând (la 5 aprilie a.c.) peste
pragul celor 60 de ani  vârstã rotundã ºi
împlinitoare pentru imaginea clasicã a unui
psihoterapeut. Nu ºtiu cum s-a desfãºurat
aniversarea, dar sunt convins cã profesorul
Forin Tudose, decanul Facultãþii de Sociologie -Psihologie a Universitãþii Spiru Haret
a trecut momentul cu binecunoscutu-i
zâmbet subtil, pe jumãtate ascuns de mustaþa
generoasã (devenitã, iatã, tot mai cãruntã!),
în timp ce jumãtatea cealaltã se lasã
întrevãzutã numai prin ochii pãtrunzãtori,
ce par sã scaneze interlocutorul în
permanenþã, pentru ca, în final, vorba unui
banc celebru, sã-ºi murmure, ºoptit în barbã:
E ceva, e ceva !
Dincolo de glumã (pe care mi-o îngãdui
deoarece ne cunoaºtem de-o viaþã) nu mai
este, cred, pentru nimeni un secret faptul cã,
de câteva zeci de ani, imaginea profesorului
universitar dr. Florin Tudose se confundã cu
imaginea unanim acceptatã a specialistului de
cea mai înaltã clasã în domeniul psihiatriei.
Frecventele sale apariþii televizate, în care este
solicitat sã-ºi spunã pãrerea despre cele mai
diferite tulburãri de comportament, ori despre
crize profunde ale personalitãþii unor (tot mai

mulþi în ultima vreme) semeni ai noºtri i-au
adus acea aurã de notorietate ºi respect de care
se bucurã, cu adevãrat, doar o mânã de privilegiaþi ai cetãþii. Cu atât mai mult trebuie sã
ne mândrim, aºadar, cã profesorul Florin
Tudose este una dintre personalitãþile de mare
clasã care a decis, de ceva vreme, sã se alãture
grupului de elitã al profesorilor universitari
de la Spiru Haret, spre a contribui, cu
experienþa sa, la formarea, în cele mai bune
condiþii, a viitorilor specialiºti din domeniu.
Trecerea în revistã a câtorva dintre
realizãrile prof. univ. dr. Florin Tudose, în
cadrul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
a Universitãþii Spiru Haret - ºi nu numai! se constituie într-un modest omagiu pe care,
alãturi de generaþii de studenþi îndrumate de
domnia sa pentru înþelegerea spinoaselor
maladii din domeniul psihologic ºi psihiatric,
i-l aducem sub semnul apreciatei rubrici Sã
ne cunoaºtem profesorii. Iatã, aºadar, câteva
date sintetice dar, sperãm, edificatoare,
pentru activitatea ºtiinþificã ºi didacticã a
profesorului universitar dr. Florin Tudose:
Activitatea actualã:  profesor universitar
doctor, decan al Facultãþii de Sociologie Psihologie a Universitãþii Spiru Haret,
Bucureºti (din 2009)  ºeful Departamentului Psihiatrie de Legãturã din Spitalul
Universitar de Urgenþã, Bucureºti
 specializat, alãturi de psihiatrie, în Sãnãtate
publicã ºi, cu supraspecializãri, în Sexologie
ºi Terapia durerii.  A înfiinþat ºi organizat
împreunã cu prof. dr. C. Gorgos primul
Centru de Sãnãtate Mintalã din România,

în 1980, ºi, în 1995, primul serviciu de
Psihiatrie de Legãturã, devenit centru de
referinþã pentru reforma în psihiatrie din
România.  Este laureat al premiului
Asociaþiei Române de Psihiatrie pentru
excelenþã în psihiatrie pe anul 2008.
A publicat 20 volume de specialitate
(psihiatrie, psihologie medicalã, comunicare),
peste 170 de articole de specialitate în
psihiatria clinicã, psihiatria de legãturã,
corelaþii între bolile somatice ºi etiologia
psihicã, tulburãrile adolescentului, calitatea vieþii, comunicarea interpersonalã,
factori psihologici implicaþi în boalã.
Este membru în colegiile de redacþie ale
revistelor: Info-medica, Psihiatru.Ro, Revista
Medicalã Românã, Medicina Sexualitãþii,
Analele Universitãþii Spiru Haret, Seria
Sociologie  Psihologie, revista PSIHOLOGIA
 Scientific American Mind România.
Face parte din mai mult de 30 de societãþi
academice ºi este membru fondator al
Asociaþiei Române de Psihiatrie ºi Psihoterapie, Ligii Române de Sãnãtate Mintalã
ºi Societãþii Alzheimer.
Preºedinte al Comisiei de Psihiatrie ºi Pedopsihiatrie a Colegiului Medicilor din România.
Acestea fiind spuse, nu ne rãmâne decât
sã-i urãm profesorului Florin Tudose sã-ºi
împlineascã valoroasa carierã universitarã cu
noi ºi importante succese de ordin didactic
ºi profesional, sã se bucure de o viaþã lungã
ºi bogatã în întâmplãri frumoase, spre
bucuria tuturor celor care i-au fost, îi sunt ºi
îi vor fi mereu aproape!

Turneul
Great Russian
Ballets

Gabriel NÃSTASE

Shakespeare
Cea de-a VIII-a
ediþie a prestigiosului
Festival Internaþional
Shakespeare, al cãrui
preºedinte de onoare
este maestrul Radu
Beligan, va debuta în
acest an, la Craiova,
pe 23 aprilie, cu
Shakespeares Sonnets,
prezentat de Berliner
Ensemble din Berlin,
spectacol realizat de Robert
Wilson ºi Rufus Wainwright.
Ediþia de la Craiova se va derula
pânã pe 1 mai, într-un regal de
spectacole strãine ºi româneºti, în
timp ce, în Capitalã, spectacolele
Hamlet, Romeo ºi Julieta ºi Oro
De Otelo - trei viziuni moderne
ale pieselor marelui Shakespeare,
puse în scenã de trei mari regizori
contemporani, vor fi prezentate
în perioada 30 aprilie  2 mai.
Potrivit ArCuB, festivalul
debuteazã la Teatrul Odeon, Sala
Majestic, cu Hamlet, în regia lui
Nikolay Kolyada, spectacol
prezentat de Kolyada-Theatre din
Ekaterinburg (Rusia). Piesa, care
va începe la ora 19,00, va beneficia
de subtitrare în limba românã.
Cea de-a doua zi a festivalului
va aduce pe scena Teatrului
Bulandra, sala Liviu Ciulei,
piesa Romeo ºi Julieta, în regia
lui Oskaras Korsunovas, în
prezentarea actorilor Teatrului
Municipal Vilnius (Lituania).
Seara va continua la Sala
ArCuB cu o demonstraþie de

lucru prezentatã de Odin Teatret
din Holstebro (Danemarca), pe
texte din Othello ºi Romeo ºi
Julieta, cu Tage Larsen ºi Julia
Varley. Spectacolul, care va
începe la ora 18,00, va beneficia de traducere în limba românã.
În ultima zi a festivalului de la
Bucureºti, sala ArCuB va gãzdui
lansarea cãrþii Casa în flãcãri despre regie ºi dramaturgie, de
Eugenio Barba, apãrutã în
Colecþia Yorick la Editura Nemira.
Oro De Otelo, sub forma unui
ceremonial dansat, în care
povestea lui Shakespeare ºi
muzica operei lui Verdi se
combinã cu ritmurile afrobraziliene, este propunerea lui
Eugenio Barba, regizor pentru
care teatrul este expresia simbolicã a unei comunitãþi. Creator
de ºcoalã teatralã, Barba va
susþine împreunã cu actorii
sãi ºi o demonstraþie la Sala
ArCuB, cu tema Text, Acþiune,
Relaþii, deschisã publicului
larg. Spectacolul va fi prezentat
de Odin Teatret.

Superman, Spiderman
sau Batman -

dublu premiat la Aspen Shortfest

Great Russian Ballets, aflat
într-un turneu mondial, va sosi
în România pentru a susþine o
serie de spectacole în prima jumãtate a lunii mai.

Superman, Spiderman sau
Batman, în regia lui Tudor
Giurgiu, a fost distins cu premiul
pentru Cel mai bun scurtmetraj
de ficþiune la cea de-a 20-a ediþie
a Aspen Shortfest, unul din cele
mai prestigioase festivaluri de
scurtmetraj din Statele Unite ale

Album de benzi desenate:

Dim Dunãreanu

Turneul va începe pe 1 mai la
Cluj cu spectacolul Giselle, care
va fi prezentat apoi în alte nouã
oraºe din România: Galaþi 
2 mai, Constanþa  4 mai, Sibiu
 5 mai, Timiºoara- 6 mai,
Piteºti- 7 mai, Oradea- 8 mai,
Bucureºti  11 mai, Iaºi- 13 mai,
Târgu Mureº- 14 mai.
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Legendarul personaj Dim
Dunãreanu revine în forþã
într-un album de benzi desenate
plin de aventurã ºi suspans.
Scenariul este semnat de Marius
Leºtaru, iar desenul aparþine
maestrului Puiu Manu. Lansarea
albumului ºi vernisarea expoziþiei de planºe originale ºi schiþe
vor avea loc sâmbãtã, 28 aprilie
2012, ora 19:00, la Galeria
SAINT INK (str. Doamnei nr.3).
Desenator prolific ºi longeviv,
Puiu Manu a creat în 1968 cel

Graffiti

Corina GHIGA
Graffiti este un fenomen care s-a rãspândit cu
rapiditate, începând cu cea de-a doua jumãtate a
secolului XX. Primele lucrãri despre graffiti
(pluralul lui graffito, care în italianã înseamnã a
zgâria) apar la New York, în care se vorbeºte
despre un artist graffiti, care se semna cu
pseudonimul Taki 183. În principiu, graffiti se
referã la acele inscripþii, desene, imagini gravate
sau pictate pe suprafeþe publice sau private care

mai cunoscut personaj al sãu:
Dim Dunãreanu era un tânãr
fizician ºi campion la decatlon,
care aspira la onoarea de a face
parte din Clubul Cutezãtorii ºi
pentru aceasta  trebuia sã ducã
la îndeplinire 12 misiuni
denotând curaj, perseverenþã,
fermitate, cutezanþã în a etala
virtuþi intelectuale ºi fizice .
Dim Dunãreanu nu este doar
cel mai longeviv personaj de
aventuri din þara noastrã, dar ºi
cel mai bine conturat erou
BD din România socialistã.

nu sunt destinate acestui lucru.
Mai nou, au fost înfiinþate
special, locuri pentru graffiti,
care însã nu se bucurã de foarte
mult succes. Graffiti are farmecul sãu, prin simplul fapt cã
este interzis. Este o formã de
a exprima o opinie, o frustrare,
un gând. Conferã artistului
ideea de putere, control.
Desenele, inscripþiile trebuie sã
fie cât mai complicate, diferite
de orice altã formã de artã.
Fiecare artist are semnãtura
sa, este vorba de tagg, o
semnãturã personalã, care îl
defineºte ºi prin care se face cunoscut.
Daniel Culea, student la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, Universitatea
Spiru Haret, într-o zi, ºi-a invitat prietenul,
graffiti artist, la o plimbare prin Herãstrãu.
Prietenul lui este Radu Mitran, un bãiat pentru
care graffiti nu este o simplã pasiune. Pe Radu îl
recunoaºteþi, evident, dupã tagg, este CNER.
Daniel ºi-a luat ºi aparatul de fotografiat, obiectul
pasiunii lui, dealtfel, ºi a surprins fenomenul
graffiti, realizat de Radu, în alb ºi negru.

Americii. De asemenea, filmul a
primit Premiul BAFTA L.A.
Short Film Prize.
Superman, Spiderman sau
Batman a fost unul din cele 79
de scurtmetraje selectate în
competiþia Aspen Shortfest, din
peste 3.300 de scurtmetraje

înscrise din 70 de þãri.
Premiul obþinut la Aspen
Shortfest conferã filmului Superman, Spiderman sau Batman
eligibilitatea pentru procesul de
nominalizãri la Premiile Oscar,
categoria Live Action Short Film.

Picturã ºi sculpturã

Mihai Boroiu,

un artist complet
Aristotel BUNESCU
Domnul Mihai Boroiu este preºedintele
Asociaþiei Artiºtilor Plastici din Bucureºti. Dar,
înainte de aceastã calitate oficialã, este un pictor
dotat ºi un sculptor de real talent.
S-a nãscut în anul 1955. A practicat atletismul
ºi a urmat Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
Acum vine legãtura cu arta. Dupã cum
mãrturiseºte chiar el, a furat meserie de la un
profesor de desen, pe nume David Sava. În
continuare, a studiat cu artista Tia Peltz. Apoi a
mai deprins alte taine din lumea artelor frumoase
de la Constantin Piliuþã ºi Mihai Bandac.
Au urmat prezenþe la numeroase expoziþii de
grup sau personale.
În anul 2009, la Câmpina, a intrat în Cartea
Recordurilor, când a pictat cu cea mai mare

pensulã din lume - 4 metri ºi 34 de centimetri, cu
o greutate de 50 de kilograme. Într-o altã
împrejurare a reuºit sã facã simultan douã picturi,
una cu mâna dreaptã ºi una cu mâna stângã.
Recenta sa expoziþie de la Pavilionul B, din
parcul bucureºtean Herãstrãu, a emoþionat pe toatã
lumea, fie cã a participat la vernisaj, fie cã a vãzut
lucrãrile sale în zilele urmãtoare. Dar, trebuie sã
scriu aici cã cel mai emoþionat a fost chiar artistul
când ºi-a vãzut mama, venitã surprinzãtor la el în
expoziþie. Pur si simplu a izbucnit în lacrimi.
Vreau sã subliniez generozitatea sa. Ajutã mulþi
pictori sã organizeze o expoziþie, ajutã la panotaj,
mai dã un sfat, o sugestie. Rari sunt, din pãcate,
artiºtii care îºi ajutã semenii. Orgoliul nemãsurat ºi
invidia care caracterizeazã de multe ori raporturile
dintre creatori, în cazul sãu, lipsesc total.
Pictura mea se îndreaptã spre modernism, spre
arta decorativã, dar nu toatã sfera de lucrãri.
Aº spune eu cã mai mult arta modernã mã
caracterizeazã. Ce pictez? Acum, merg mult
pe idee. Mã inspirã un peisaj, o zonã, un segment
de naturã. De regulã, mã atrage natura sãlbaticã,
virginã. Mi-aduc aminte când adunam din
grãdinã bostani. Mi s-au pãrut imenºi. Erau
dintre cei turceºti, cu niºte nuanþe de gri extraordinare, combinate cu dovleacul nostru,
românesc. M-am oprit din lucru, m-am dus
ºi am luat hârtie ºi am schiþat roaba cu dovleci.
Am cãutat lucruri comune, pe unde paºii ne
poartã tot timpul. Acestea sunt cuvintele
domnului Mihai Boroiu. Ele explicã ce îl
animã atunci când picteazã ori sculpteazã.
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Istoria trãitã

Observatorul
Astronomic.
O poveste ineditã
Ca orice lucru sau idee, Observatorul îºi are povestea lui. De la
origine, la inventatorul telescopului ºi pânã la cratere cu nume
româneºti de pe suprafaþa unor planete, fiecare detaliu îºi are rolul
în puzzle-ul Universului.
Ca un turist curios am pornit la drum. În propriul oraº, ce-i drept,
cel ce odatã era numit Micul Paris. Am strâns gaºca ºi ne-am avântat
într-o nouã expediþie, de data aceasta culturalã. Fiind bine pregãtiþi,
am ajuns cu o orã înainte pentru a prinde locuri. Ora de vizitare se
apropia ºi lumea se aduna: de la bunici, cârduri de copii, la tineri
cãsãtoriþi ºi noi, studenþii cei veseli. Dupã ce am urcat treptele din
curte, am trecut de hol, urmând ca în urmãtoarea încãpere sã dãm de
blocaj. Cauza? Scãrile ºubrede din lemn, pe care urma sã le urcãm.
Fiind mulþi, nu aveam ce face decât sã stãm la coadã. Între timp, am
avut prilejul sã observ ºi sã analizez ce aveam în jur. O încãpere
îngustã, cu o scarã în spiralã stil vechi. La baza scãrilor, stãtea dreaptã,
mândrã, dar mutã, statuia Amiralului Vasile Urseanu. Istoria spune cã
existenþa Observatorului se datoreazã amiralului, care, în 1908, devine
preºedintele Societãþii Astronomice Române. Amiralul demareazã
lucrãrile de construcþie pentru clãdirea de pe bulevardul Colþei - în
prezent bulevardul Lascãr Catargiu - ce va deveni Observatorul
Astronomic Municipal, obiectiv de propagare a astronomiei în rândul
publicului. Mi-am construit casa în formã de yacht, având o cupolã de
observator, ca în acelaºi timp, când fac observaþii cu luneta, sã
am senzaþia cã plutesc pe mare, obiºnuia sã spunã amiralul.
Tablourile expuse de-a lungul pereþilor înfãþiºau mici schiþe cu
planete, constelaþii ºi galaxii. Ferestrele cu vitralii mi-au amintit de
picturile pe sticlã pe care le fãceam în generalã.
Prima rundã de observare luase sfârºit. Mulþimea s-a rãsfirat ºi
am ajuns, într-un final, pe acoperiº. M-am bucurat în zadar, cãci
aveam sã stãm ºi aici la rând. Unii pentru observarea cu telescopul,
alþii pentru lunetã.
Primul dispozitiv a fost luneta Goertz. Instalatã în jurul anului
1950, luneta are 90 de mm diametru, iar publicul poate observa, cu
ajutorul ei, planetele, Soarele ºi Luna. Am putut sã observ planetele,
care, iniþial, pãreau a fi stele. În apropierea lui Venus, cunoscutã sub
numele de Luceafãrul, era Jupiter, în jurul cãreia strãluceau trei sateliþi.
Urmãtorul aparat a fost telescopul Meade LX200R, de 30 cm diametru,
cea mai nouã inovaþie a Observatorului. Inventatorul telescopului, Galileo Galilei, dupã ce a descoperit cei patru sateliþi ai lui
Jupiter, a observat cã, de fapt, aceºtia se învârtesc în jurul planetei.
Ideea era împotriva teoriei aristotelice, potrivit cãreia Pãmântul se
învârte în jurul planetelor. Astfel, în urma unor studii amãnunþite,
Galileo a demonstrat cã Pãmântul se roteºte în jurul celorlalte corpuri,
în ciuda pãrerilor contradictorii a multor astronomi ºi filozofi.
În spatele lentilelor, se afla planeta Mercur. Unul dintre craterele
planetei poartã numele marelui poet român Mihai Eminescu, craterul
Eminescu. Când vine vorba de nume româneºti de cratere, nici Luna nu
se lasã mai prejos. Astfel, dacã încã nu eºti mândru cã eºti un haretist,
poate cã informaþia aceasta te va ajuta. Metaforic vorbind, haretiºtii
au ajuns ºi pe Lunã! Singurul crater cu nume românesc de pe Lunã
poartã numele matematicianului-astronom Spiru Haret, craterul Haret.
Spre sfârºitul vizitei, lãsând în urmã grupul de omuleþi fascinaþi
de constelaþii, am revenit cu picioarele pe Pãmânt, cu promisiunea
unei noi revederi faþã în faþã cu bolta cerului.

Antonia ALBU, studentã, anul II,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

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

General-colonel (ret) dr. Constantin OLTEANU

6.

În perioada 9-14 decembrie 1985, în
fruntea unei delegaþii a Armatei
române, am efectuat o vizitã în
U.R.S.S., rãspunzând invitaþiei omologului
meu sovietic, mareºalul Serghei Sokolov. Am
fost însoþit de generalul Victor Stãnculescu,
prim-adjunct al ministrului Apãrãrii
Naþionale, ºeful Depar-tamentului pentru
Producþia de Apãrare ºi Înzestrarea Armatei,
generalul Ilie Ceauºescu, adjunct al ministrului Apãrãrii Naþionale, generalul
Nicolae Eftimescu, prim-locþiitor al ºefului
Marelui Stat Major, generalul Dumitru Roºu,
comandantul Armatei 3, contraamiral
Constantin Iordache, locþiitor al comandantului Marinei Militare, colonelul Aurel
Zugravu, comandantul Regimentului 93
aviaþie-vânãtoare, colonelul inginer Ioan
Horga, reprezentant al Departamentului
pentru Producþia de Apãrare ºi Înzestrarea
Armatei în cadrul Agenþiei economice române
de la Moscova, colonelul Gheorghe
Gherãsãiu, colonelul Alexandru Endrijevschi.
În numãrul sãu din 10 decembrie 1985,
ziarul Krasnaia Zvezda, organul central de
presã al Ministerului Apãrãrii al U.R.S.S.,
consemna cã la sosirea pe aeroportul
ªeremetievo-1 am fost întâmpinaþi de
mareºalul Serghei Sokolov, ministrul Apãrãrii
al U.R.S.S., mareºalul Serghei Ahromeev,
ºeful Statului Major General, prim-adjunct
al minis-trului Apãrãrii, mareºalul Viltor
Kulikov, comandantul-ºef al Forþelor Armate
Unite ale Tratatului de la Varºovia, primadjunct al ministrului Apãrãrii, generalul
Anatoli Lizicev, ºeful Direcþiei Generale
Politice a Armatei ºi Flotei Militare,
mareºalul de aviaþie Alexandr Efimov, adjunct
al ministrului Apãrãrii, comandant al Forþelor
Aeriene Militare, alþi generali, amirali ºi
ofiþeri din Armata sovieticã. Au fost de faþã
ambasadorul României la Moscova, inginer
Traian Dudaº, membri ai ambasadei.
Primirea s-a desfãºurat dupã protocolul
obiºnuit: intonarea imnurilor de stat ale celor
douã þãri, gardã de onoare, prezentarea
oficialitãþilor.
La întâlnirea de la ministerul Apãrãrii,
mareºalul Serghei Sokolov era însoþit de
adjuncþii sãi, de alþi mareºali ºi generali, iar
delegaþiei române i s-a alãturat, la discuþii, ºi
ambasadorul nostru. Dupã un scurt salut
de bun venit, mareºalul Serghei Sokolov
m-a invitat la cuvânt. Am mulþumit gazdelor
pentru invitaþie ºi primire ºi am înfãþiºat
succint principalele noastre preocupãri cu
privire la pregãtirea trupelor ºi a comandamentelor, la dotarea cu tehnicã ºi armament, am fãcut unele aprecieri asupra
situaþiei politico-militare europene ºi globale,
m-am referit la raporturile Armatei române
cu armatele statelor participante la Tratatul
de la Varºovia. Am stãruit pe necesitatea
dezvoltãrii cooperãrii bilaterale în producerea

unor categorii de tehnicã militarã, pornind de
la concluziile rezultate din vizita pe care o
fãcuse în þara noastrã colectivul de specialiºti
sovietici în producþia de apãrare, condus de
generalul de armatã inginer V.M.ªabanov,
adjunct al ministrului pentru înzestrare,
acþiune care precedase vizita noastrã în
U.R.S.S., în timpul cãreia s-au conturat
direcþiile în care cooperarea bilateralã putea fi
amplificatã. Generalul inginer V.M.ªabanov
a apreciat dotarea tehnicã a întreprinderilor
româneºti vizitate, nivelul ridicat al pregãtirii profesionale a personalului tehnic
muncitoresc, tehnologiile avansate folosite,
menþionând cã nu avem metalurgie. Le-am
explicat specialiºtilor sovietici cã acest lucru
îl cunoaºtem ºi noi, fapt pentru care dorim
sã cooperãm cu ei în avantajul reciproc.
Astfel, în cadrul întâlnirii de la Moscova, sau examinat modalitãþile cooperãrii în
producerea unor categorii de tehnicã militarã,
îndeosebi în domeniul blindatelor ºi al
aviaþiei. S-a stabilit, în principiu, ca o mare
parte din valoarea documentaþiei,
materialelor ºi echipamentelor convenite a
le importa din U.R.S.S. sã fie achitatã prin
livrarea de tehnicã de profil produsã în
România. În scopul stabilirii mai concrete a
costurilor ºi a modalitãþilor de acoperire a
lor, l-am desemnat pe generalul Victor
Stãnculescu ca, împreunã cu specialiºtii din
delegaþia noastrã, sã poarte discuþii la Direcþia
Generalã a Inginerilor Armatei sovietice. Între
altele, intenþionam sã achiziþionãm, pentru
început, o escadrilã de avioane de vânãtoare
MiG-29, 12 aparate, plus douã avioane cu
dublã comandã pentru pregãtirea piloþilor,
motiv pentru care îl inclusesem în delegaþie,
ca specialist, pe colonelul Aurel Zugravu,
pilot militar de înaltã clasã ºi comandant cu
mare experienþã. În acelaºi timp, am convenit
ca sovieticii sã ne livreze o parte din
documentaþia pentru tancul T-72, precum ºi
unele materii prime. În problemele referitoare
la cooperarea în producþia de tehnicã militarã
s-a ajuns la o deplinã înþelegere. (Subliniez
cã, în timpul discuþiei pe care am avut-o cu
Nicolae Ceauºescu, înainte de a pleca la
Moscova, în legãturã cu achiziþionarea acestor
categorii de tehnicã militarã din U.R.S.S.,
acesta a ridicat o problemã de principiu, ce
meritã sã fie menþionatã: Crezi - m-a întrebat
el - cã în situaþie de rãzboi sovieticii nu ne-ar
pune la dispoziþie mijloacele de luptã de care
Armata noastrã ar avea nevoie?. I-am rãspuns
cã este posibil sã se întâmple ºi astfel, dar
onorarea cererilor noastre va fi, mai mult decât
probabil, însoþitã de condiþii politice ºi militare
din parte furnizorului. În vreme de rãzboi
existã riscul ca tehnica, armamentul ºi
muniþiile solicitate sã nu fie primite la timp ºi
în cantitãþile comandate, aºa cum se mai
întâmplase în decursul istoriei. În plus,
nu am avea posibilitatea sã ne pregãtim

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

În rãzboi cu propria conºtiinþã

Silviu ªERBAN
Tensiunile de naturã moralã ale
unui conflict armat din cadrul
Primului Rãzboi Mondial, în care
soldaþii români din Transilvania,
supuºi ai Puterilor Centrale, sunt
obligaþi sã lupte împotriva
conaþionalilor sãi, aflaþi de cealaltã
parte a baricadei, alãturi de
Antanta, sunt exemplar transpuse
de Liviu Rebreanu, în Pãdurea
spânzuraþilor, ºi de Liviu Ciulei, în
filmul omonim, prin intermediul
personajului central, ofiþerul
Apostol Bologa (Victor Rebengiuc),
într-un veritabil rãzboi al acestuia
cu propria conºtiinþã. Evoluþia
circularã a naraþiunii, cu procesiunea spânzurãrii, aºezatã la
începutul ºi la finalul filmului, este
acompaniatã de luminarea
treptatã a conºtiinþei ofiþerului
român al armatei austro-ungare,
fãcând ca acuzatorul din debut sã se

preschimbe în acuzatul din final.
Execuþia lui Bologa este editatã mult
mai eliptic, aproape schematic,
într-un singur cadru ce detaliazã
pãmântul azvârlit cu douã lopeþi,
ce sapã o groapã, dupã care se
deschide spre feþele celor doi soldaþi
ºi a caporalului care-i supravegheazã, sfârºind prin a se ridica spre
imaginea spânzurãtorii ce-ºi
aºteaptã victima. Continuarea o
cunoaºtem deja din prima scenã a
filmului, a execuþiei lui Svoboda,
acuzat cã ar fi încercat sã dezerteze
la duºman: sosirea convoiului, faþa
pieritã a condamnatului, încurajãrile preotului, sentinþa procurorului,
urcarea acuzatului pe scãunel,
potrivirea ºtreangului ºi cãderea în
gol însoþitã de scârþâitul produs de
greutatea funiei atârnânde de
stâlpul de lemn al spânzurãtorii.
Emoþia, tensiunea ºi încordarea
ce subîntind de la un capãt la altul
pelicula lui Ciulei sunt create prin
mijloace tehnice adecvate: cadre
medii ºi lungi, în care grosplanurile ºi detaliile abundã,
miºcãri variate ale aparatului de
filmat, ce includ mutarea de la un
personaj la altul în interiorul
aceluiaºi cadru, transfocãri mai
lente sau mai brusce, panoramãri,
ce în unele cazuri se transformã
în raff, toate acestea asigurate
de camera reputatului Ovidiu
Gologan; partitura muzicalã a lui

Theodor Grigoriu vorbesc de la
sine în multe momente cheie ale
filmului ºi tac atunci când
dialogurile ori liniºtea pot oferi
sensurile tulburãrilor interioare,
altfel impalpabile ºi indescifrabile.
Memorabilã în acest sens este
scena care precede momentul final

bezna atotcuprinzãtoare a
rãzboiului nimicitor, este din plin
utilizatã de regizor pentru a
semnifica în exterior momentele
de luptã din psihicul ofiþerului
român. Alternanþa dintre lumina
razelor reflectorului (luminã ce
vine de la români în filmul lui Ciulei

Pãdurea spânzuraþilor
(Liviu Ciulei, 1965)

al spânzurãtorii, atunci când
Ilona (Anna Széles) îºi viziteazã
logodnicul în temniþa unde-ºi
aºtepta sfârºitul. Într-o tãcere
apãsãtoare, fata groparului Vidor,
deja îndoliatã, aºeazã masa,
aºternând mai întâi ºervetul, apoi
vasele, tacâmurile ºi merindele,
sub privirile nemiºcate ale lui
Bologa ºi ale soldatului ce-l pãzea.
Îi trage scaunul bãrbatului ºi îl
îndeamnã sã mãnânce, urmãrindu-l în aceeaºi tãcere. Doar ultima
replicã a filmului mai tulburã
liniºtea ultimului prânz al lui
Bologa, cea a soldatului care se
explicã cu voce scãzutã pentru
vizita fetei. Odatã încheiat ritualul
mesei, brusc cadrul se strânge pe
chipul îngrozit al Ilonei ºi un sunet
strident anunþã finalul tragic.
Metafora reflectorului, ce aduce
singurul crâmpei de luminã în

spre deosebire de romanul lui
Rebreanu, unde reflectorul era al
muscalilor) ºi întunericul camerei
este un contrapunct vizual al
dialogului tensionat dintre Bologa
ºi cãpitanul ceh Otto Klapka (jucat
chiar de Ciulei, magistral), cel ce
reuºeºte sã declanºeze prãbuºirea
plãpândei construcþii sufleteºti a
românului, care cãuta argumente
pentru a-ºi justifica decizia de a
participa la condamnarea lui
Svoboda sau chiar aceea de a se
înrola într-o armatã ce-i are printre
duºmani pe confraþii sãi români.
Filmul lui Ciulei nu urmãreºte
întocmai romanul lui Rebreanu. În
afara detaliului legat de posesorii
reflectorului, apar ºi modificãri
mult mai importante operate
de scenaristul Titus Popovici,
care schimbã, oarecum, mesajul
romanului. În primul rând, perso-

personalul necesar, care sã foloseascã tehnica
respectivã. Dupã ce a ascultat argumentele
mele, mai pe larg prezentate, comandantul
suprem mi-a dat dreptate.)
În ziua sosirii la Moscova, în afarã de
convorbirile la care m-am referit, delegaþia
Armatei noastre a depus o coroanã de flori la
Mormântul Soldatului Necunoscut, a vizitat
Academia Militarã a trupelor blindate, garnizoana de aviaþie Kubinka, din apropierea
capitalei sovietice, unde a asistat la exerciþii
cu avioanele MiG-29, Su-22, Su-25, la
fabricarea cãrora urma sã participãm ºi noi,
conform înþelegerii. În încheierea programului
nostru la Moscova, a avut loc primirea la
Andrei Gromâko, preºedintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Mareºalul
Viktor Kulikov, care însoþea delegaþia noastrã,
mi-a comunicat cã la primire urmeazã sã fiu
însoþit de generalul Victor Stãnculescu, primadjunct al ministrului, de ambasadorul nostru,
Traian Dudaº, ºi de colonelul Alexandru
Endrijevschi - translator. Andrei Gromâko a
fost însoþit de mareºalul Serghei Sokolov, de
mareºalul Victor Kulikov ºi un translator. Am
transmis înaltului demnitar sovietic un mesaj
verbal din partea lui Nicolae Ceauºescu.
Discuþiile cu Andrei Gromâko, care mã cunoºtea
de la alte activitãþi, s-au desfãºurat în termeni
protocolari. În încheiere, acesta m-a rugat sã
transmit un mesaj preºedintelui României.
De la Moscova, delegaþia Armatei române
s-a deplasat la Leningrad, unde, dupã o scurtã
convorbire cu autoritãþile locale, am efectuat o
serie de vizite: la comandamentul Regiunii
Militare, la Academia Militarã de marinã, la
Academia Militarã de artilerie ºi, bineînþeles, la
vestitul Ermitaj. La urmãtorul popas, Riga,
am vizitat întreprinderi industriale ºi obiective
turistice, am asistat la exerciþii demonstrative
executate cu nave de luptã. Ultimul punct al
vizitei: capitala Gruziei, Tbilisi, unde am avut
întrevederi la Consiliul de Miniºtri ºi la
comandamentul Regiunii Militare Transcaucazia, am vizitat o unitate mecanizatã, am
asistat la o aplicaþie tacticã demonstrativã.
Þinând seama cã la Bucureºti urmau sã aibã
loc activitãþi importante, am scurtat ºederea
noastrã în U.R.S.S. cu o zi, astfel cã sâmbãtã,
14 decembrie, am revenit în þarã. De la aeroport
m-am deplasat direct la Nicolae Ceauºescu, pe
care l-am informat asupra modului în care
decursese vizita ºi i-am transmis mesajul de la
Andrei Gromâko. Comandantul suprem a
apreciat pozitiv acþiunile de cooperare stabilite
cu sovieticii în producerea de tehnicã militarã.
Vizita s-a încheiat cu rezultate concrete, benefice
pentru colaborarea bilateralã. Comunicatul dat
publicitãþii consemna cã relaþiile bilaterale
cunosc o dezvoltare continuã, pe multiple
planuri ºi cã s-a exprimat dorinþa reciprocã ºi
hotãrârea de a se acþiona pentru adâncirea ºi
diversificarea lor în interesul popoarelor celor
douã þãri, al pãcii în lume.

49

najul central, Apostol Bologa, este
lipsit de dimensiunea religioasã a
personalitãþii sale, fapt asociat ºi
cu eliminarea unui personaj
important în roman, preotul
Constantin Boteanu. Laicizarea
lui Bologa produce, într-un fel, o
altã semnificaþie a evoluþiei
stãrilor de conºtiinþã pe care le
traverseazã, nu ca o regãsire a lui
Dumnezeu, ci, mai mult, ca o
recuperare a moralitãþii. În sfârºit,
scenaristul aduce modificãri ºi la
nivelul personajelor, locotenentul
socialist Gross al lui Rebreanu
fiind înlocuit cu soldatul pacifist
Müller (Emmerich Schäffer),
cruþat de la moarte de ordonanþa lui Bologa, Petre (ªtefan
Ciubotãraºu); totodatã, în scenariu
apare ºi un personaj feminin nou,
Roza Janosi (Gina Patrichi), soþia
unui colonel cu care Bologa are o
aventurã. Lipseºte, în schimb,
intriga desfãºuratã în timpul vizitei
acasã, la Parva, redusã la o singurã

scenã, iar procesul lui Bologa,
devenit redundant în urma refuzului
de a se apãra, declarat lui Klapka,
este, poate, doar sugerat printr-o
panoramare a statuilor inspirate de
Metamorfozele lui Ovidiu, ce
decoreazã poarta Castelului Bánffy
din Bonþida, locaþia comandamentului generalului von Karg
(György Kovács).

* * *
Lev Kuleºov este cunoscut în istoria cinematografiei în special datoritã
faimosului experiment ce a fundamentat efectul ce-i poartã numele,
prin care se demonstra cã montajul are un rol major în determinarea
modului în care spectatorul percepe mesajul filmic. Activitatea sa
regizoralã este însã una nu mai puþin de luat în seamã. Prima realizare
importantã a lui Kuleºov, petrecutã în anul 1924, este o comedie cu
substrat politic: Neobîcenîe prikliucenia Mistera Vesta v strane bolºevicov
(Extraordinarele aventuri ale domnului West în þara bolºevicilor).
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Televiziunea H2.0
MARÞI  24 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 Azi, despre ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
11:30 Universitaria*
14:00 Universitaria*
15:00 Universitaria*
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 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de prof. univ. dr.
Valeriu Râpeanu
00:00 Internetul ºtie tot? ®
01:00 Universitaria*®

SÂMBÃTÃ  28 aprilie 2012
06:00 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical.
Emisiune Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii - Animalia
09:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã.
Emisiune de 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 Har et Party.
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste.
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Viaþa în doi.
Emisiune de Veronica Popescu

15:30 Sus cortina!
Emisiune de Viorel Popescu
16:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
17:00 Film documentar 
Spectaculoasa lume
a automobilelor
18:00 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
22:30 Film românesc
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor ®
01:30 Nocturna ®
02:30 ªtiinþã ºi imaginaþie ®
03:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi ®
04:30 În cãutarea folkului pierdut ®
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe ®

MIERCURI  25 aprilie 2012
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 Azi, despre ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
11:30 Universitaria*
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
15:00 Universitaria*
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 Cristina Pãiuºan Nuicã
00:00 Internetul ºtie tot? ®
01:00 Universitaria*®

DUMINICÃ  29 aprilie 2012
06:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Partizanii raþiunii.
Emisiune de Cristian Român
08:00 Competiþia Fulger.
Emisiune de Carmen Fulger
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:30 Film documentar  Lumea
spectaculoasã a automobilelor
12:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Viorel Popescu
14:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe.
Emisiune de Cristina Matei

La Radio! Vreau sã ajung la Radio!
Ce-ºi poate dori mai mult un
student la jurnalism decât sã
lucreze în media, chiar înainte de
a termina ultimul an de facultate?
Rãspunsul este simplu: sã reuºeºti sã o faci foarte bine!
Am profitat de proiectul de
rebranduire a postului de radio
studenþesc al Universitãþii Spiru
Haret, fostul RRM Student FM,
ºi m-am înscris la programul
suplimentar de practicã intensivã, în urma cãruia am promovat
examenul.
Iatã-mã în prezent creditat
pentru a vorbi în faþa unui microfon de radio. Cine are impresia
ca acest lucru este floare la ureche,
se înºealã. Oricât de bine pregãtit
ai fi din punct de vedere teoretic,
mãsura unui bun jurnalist de radio
este datã de prestaþia sa în faþa
microfonului, deschis, ºi a lãmpii,
inscripþionate On air, aprinse.
Abia când ajungi în aceastã
situaþie realizezi cu adevãrat cât
de important este sã vorbeºti
corect limba românã, sã stãpâneºti
bine mãcar o limbã strãinã, sã fii
în stare sã scoþi o ºtire din
texte disparate în maxim 10 minute,
sã te documentezi ºi sã verifici
informaþiile, sã ºtii sã îmbini fericit
vorba cu muzica, sã te încadrezi în
formatul unei emisiuni ºi al unei grile
de radio, sã transmiþi pentru a fi ascultat.
ªi toate acestea depãºindu-þi limitele,
obiective sau închipuite, sincopele, bâlbele ºi micile gafe, inerente

începutului. Ai nevoie de foarte puþin
timp ca sã înþelegi cã nu poþi deveni un
bun realizator de radio fãrã o bogatã
culturã generalã, fãrã a fi la curent cu
ceea ce înseamnã muzica, de la istoria
ei pânã la tendinþele actuale, fãrã sã
cunoºti particularitãþile postului ºi,
foarte important, fãrã a fi capabil sã
lucrezi bine în echipã. Te întorci la

JOI  26 aprilie 2011
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 Azi, despre ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
11:30 Universitaria*
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
15:00 Universitaria*
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
23:00 Portrete ºi consemnãri.
Emisiune de Cezar Lungu
23:30 Anul electoral 2012.
Emisiune Simona ªerban
00:00 Internetul ºtie tot? ®
01:00 Universitaria* ®

rigori, le adaptezi continuu, le
impregnezi cu nota personalã ºi,
la un moment dat, s-ar putea sã
contezi.
Bineînþeles cã nimic nu se
învaþã peste noapte. Dar de
undeva trebuie sã începi. Iar
începutul meu este la H FM 2.0,
într-o echipã minunatã, unde
realizez ºi prezint emisiunea
de la ora 16, Drive Time. Este o
emisiune magazin ce îºi propune
sã te decupleze de la programul
de lucru, o emisiune mai
relaxatã, ce te þine la curent cu
evenimente de actualitate din
viaþa socialã, economicã, sportivã, culturalã ºi muzicalã. Nu
lipsesc nici informaþiile politice,
atunci când importanþa lor o
impune. Durata emisiunii este de
trei ore ºi se transmite de luni
pânã vineri, pe frecvenþa de
103,4 Mh, la H FM 2.0.
Ca orice vis, ºi cel de a deveni
un bun jurnalist se împlineºte
greu. Eºti nevoit sã faci sacrificii,
sã dai dovadã de multã ambiþie,
consecvenþã ºi, mai ales, de
foarte, foarte multã pasiune. Dacã
nu eºti dispus sã pui la bãtaie toate
aceste lucruri, mai bine te opreºti,
pentru cã este o pierdere de timp. Iar,
astãzi, pierderea timpului a devenit un
lux, ce nu mai este la îndemâna oricui.

Decebal ªTEFÃNESCU,

student,anul III,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

VINERI  27 aprilie 2012
06:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de prof. univ. dr.
Emilian Dobrescu
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu
07:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
11:30 Universitaria*
14:00 Universitaria*
15:00 Universitaria*
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* ®
* Metode de predare interactivã, cursuri aduse
în casa telespectatorului de profesori prestigioºi.
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului
Învãþãmânt.

Duminica,
ora 12:30

Forum IT

LUNI  23 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 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
11:30 Universitaria*
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
15:00 Universitaria*
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.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
00:00 Internetul ºtie tot? ®
01:00 Universitaria* ®

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.
Andreea ªipoteanu ºi
Sebastian Lãzãroiu încep
sãptãmâna evenimentelor
politice de duminica.
21:30 Film serial - Copiii din Arbat,
ep. 13, 14
23:00 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu ®
00:30 Gala cântecului românesc ®
01:30 Focus grup ®
02:30 Sãptãmâna viitoare ®
04:00 Film documentar  Lumea
spectaculoasã a automobilelor®
05:00 Forum IT ®

Trãim într-o lume
dominatã de tehnologie,
computere, telefoane
mobile, tablete, toate
fac parte din viaþa omului
actual. Aflã ultimele
noutãþi din domeniu,
în cadrul emisiunii
Forum IT,
realizatã
de Cãtãlin Grosu.

Radio Hfm2.0
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
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O perspectivã asupra culturii

573  23 aprilie 2012

Ziua Internaþionalã a Cãrþii
ºi a Drepturilor de Autor

Noul sediu al Bibliotecii Naþionale se deschide astãzi
Biblioteca Naþionalã a României va deschide treptat, începând
din data de 23 aprilie, activitãþile destinate publicului, în noul sãu
sediu, situat în Bulevardul Unirii nr. 22, din Bucureºti.
Sub deviza O perspectivã asupra culturii - Biblioteca Naþionalã
a României, timp de cinci zile, din 23 ºi pânã în 27 aprilie,
conducerea bibliotecii propune un program inaugural care va încerca
sã prezinte publicului larg activitãþile ºi misiunea unei biblioteci
naþionale, atât zonele de interferenþã între biblioteca naþionalã ºi
celelalte tipuri de biblioteci (publice, specializate, universitare,
ºcolare, de cercetare), cãt ºi cele de interferenþã între biblioteca
naþionalã ºi alte instituþii info-documentare, precum muzeele,
arhivele, centrele culturale.
La evenimentul inaugural participã ºi vor rosti alocuþiuni Mihai
Rãzvan Ungureanu  prim ministrul Guvernului României, Kelemen
Hunor, Ministrul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, conf. univ. dr.
Elena Tîrziman  director general al BNR, acad. Ioan Haiduc,
preºedintele Academiei Române, acad. Gabriel ªtrempel, membru de
onoare al Academiei Române, Alexe Rãu, director general al Bibliotecii
Naþionale a Moldovei, Nicolae Manolescu  ambasador UNESCO,
preºedintele Uniunii Scriitorilor din România, prof. univ. dr. Mircea
Regnealã, preºedinte ABR  Asociaþia Bibliotecarilor din România.
Prin relaþiile pe care le are cu celelalte biblioteci naþionale din
Europa ºi din lume, Biblioteca Naþionalã a României este raportor,
la nivel internaþional, privind patrimoniul naþional documentar ºi
schimburile interculturale. În acest context, biblioteca inaugureazã
Sala de lecturã Dialoguri culturale  spaþiu activ destinat
organizãrii unor evenimente în mãsurã sã ofere o panoramã la zi a
culturii altor þãri. Italia, prin intermediul Centrului Cultural Italian
Giovanni Morando Visconti, este prima þarã invitatã.
Alãturi de Biblioteca Naþionalã va fi ºi Uniunea Artiºtilor Plastici,
care va vernisa expoziþia Cartea obiect  operã deschisã: expoziþie
de artã româneascã contemporanã.
Intitulat Biblioteca Naþionalã a României ºi bibliotecile publice,
programul din 24 aprilie va include conferinþe ºi dezbateri. Tot în
aceastã zi va fi lansatã seria Cãrþile ºi filmele lor în parteneriat cu
Arhiva Naþionalã de Film ºi se va desfãºura o nouã ediþie a Conferinþelor
Bibliotecii Naþionale: Tigrul de hârtie: scriitori ºi cãrþi.
Programul zilei de 25 aprilie, intitulat Biblioteca Naþionalã a
României ºi bibliotecile de învãþãmânt, oferã un portret al
Bibliotecii Naþionale Pedagogice I.C. Petrescu ºi, în dialog, o
expunere privind programele de educaþie formalã ºi non-formalã pe
care le are în vedere Biblioteca Naþionalã a României. Va avea loc
Conferinþa Naþionalã a Bibliotecarilor din Bibliotecile ªcolare
ºi vernisajul a douã expoziþii tematice. Pe parcursul întregii zile,
elevi din Bucureºti ºi din þarã vor susþine momente artistice ºi
recitaluri, iar criticul Alex ªtefãnescu va coordona o nouã ediþie a
seriei Ora de literaturã la Biblioteca Naþionalã a României, ale
cãrei invitate vor fi scriitoarele Ana Blandiana ºi Mariana
Brãescu-Silvestri.
Cu titlul Biblioteca Naþionalã a României ºi bibliotecile
specializate. Ziua Internaþionalã a Proprietãþii Intelectuale, ziua de
26 aprilie va fi dedicatã, în prima parte, unui seminar-dezbatere privind
cele trei instituþii care gestioneazã proprietatea intelectualã în România:
ORDA, OSIM ºi Biblioteca Naþionalã a României (prin funcþia sa de
coordonator al Centrului Naþional ISBN-ISSN-ISMN-CIP).
Ziua de 27 aprilie va avea ca temã Biblioteca Naþionalã a
României ºi colecþiile patrimoniale. 500 de ani de la tipãrirea
Tetraevangheliarului lui Macarie (1512-2012).

William Shakespeare

Miguel de Cervantes

Inca Garcilaso de la Vega

Mihai Eminescu

Ziua bibliotecarului din România

Prin Hotãrârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declaratã Ziua Bibliotecarului
din România, astfel cã în România, începând cu 2005, în ziua de 23 aprilie se sãrbãtoreºte ºi Ziua
Bibliotecarului concomitent cu Ziua Internaþionalã a cãrþii ºi a drepturilor de autor.

Oameni de þinut minte

La cea de-a 22-a Conferinþã
Naþionalã a Asociaþiei Bibliotecarilor din România, desfãºuratã
la Sibiu în 2011, au fost acordate
o serie de distincþii pentru
activitatea derulatã de-a lungul
timpului în domeniul biblioteconomiei. Scriitoarea ºi pictoriþa
Victoria Fãtu Nalaþiu, care s-a
dedicat timp de 30 ani acestui

domeniu, biblioteca, pe care a
coordonat-o la Grup ªcolar
Grigore Moisil din Bistriþa, cei poartã astãzi numele, a fost unul
dintre premianþi. Pentru
activitatea derulatã la Cercul de
Picturã ºi cu cel de Literaturã,
organizate în cadrul ºcolii, Victoria
Fãtu Nalaþiu a obþinut, de-a lungul
timpului, rezultate remarcabile
atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
Când am cunoscut-o, în anul
1984, Victoria Fãtu Nalaþiu,
absolventa Facultãþii de Biblioteconomie, m-a impresionat prin
competenþã, generozitate ºi
pasiune. Elevii se simþeau acasã în
spaþiul cald al bibliotecii, gãsind
în BIBLIOTECARA ºcolii lor un
pãrinte ºi un educator de o valoare

Jules Vernes

ei, pentru mesajul ei mereu
proaspãt, mereu nou, mereu
adevãrat. Migala ºi strãdania de a
face din fiecare pânzã un izvor de
delectare, o definiþie a pasiunii
slujitã cu încredere ºi neodihnã,
rodesc pasiuni ºi odihnã activã, în
ochii ºi gândul privitorului,
izvodesc noi frumuseþi pe pânza
artistei  Mã bucur, peste ani,
cã nu m-am înºelat aºezând-o pe
Victoria Fãtu Nalaþiu în vitrina cu
oameni de þinut minte, la
categoria bibliotecari, alãturi de
alþi remarcabili slujitori ai cãrþii,
dintre care îl mai amintesc pe un
alt excepþional, Alexandru
Oproescu, fostul director al
Bibliotecii judeþene Vasile
Voiculescu din Buzãu, omul
pentru care cartea, biblioteca
înseamnã TOTUL.

autenticã.. Îi îndruma pe cititorii
adolescenþi cãtre carte, picturã,
teatru  pasiunile pentru care a
fost înzestratã - îi îndruma spre
frumos ºi adevãr. Scriam atunci:
Victoria Fãtu Nalaþiu, pictoriþã,
poetã, autor de piese de teatru
educator, pedagog, o împãtimitã
de frumos, de creºterea frumoasã
a adolescenþilor. Esteticul,
frumosul în slujba utilului pare a
fi deviza Victoriei Fãtu Nalaþiu.
Este dincolo de definiþie Existã
în tablourile artistei culoare ºi idee,
existã sentimente înãlþãtoare, existã
puritate ºi frumuseþe, dragoste de
naturã ºi de oameni, existã
mãrturisitã artistic, cu mijloacele
penelului ºi ale culorilor, dragostea
pentru carte ºi pentru conþinutul Mioara VERGU-IORDACHE

Ziua Internaþionalã a cãrþii
ºi a drepturilor de autor
se sãrbãtoreºte anual pe 23 aprilie
ºi este organizatã de UNESCO
în scopul promovãrii lecturii,
publicãrii ºi a drepturilor de autor.
Prima astfel de manifestare
s-a desfãºurat în 1995.
23 aprilie marcheazã trecerea în
nefiinþã a doi titani ai literaturii
universale: William Shakespeare
ºi Miguel de Cervantes,
precum ºi a altor scriitori: peruanul
Inca Garcilaso de la Vega (1616),
poetul englez William Wordsworth
(1850), scriitorul francez
Jules Barbey dAurevilly (1889)
ºi poetul englez
Rupert Brooke (1915).
UNESCO a ales aceastã zi
pentru a aduce un omagiu mondial
cãrþii ºi autorilor ei ºi pentru a
încuraja pe fiecare, mai ales pe cei
mai tineri, sã descopere plãcerea
lecturii ºi sã respecte contribuþia
de neînlocuit a creatorilor la
progresul social ºi cultural,
potrivit site-ului Organizaþiei.
Sãrbãtorind aceastã zi în lumea
întreagã, UNESCO încearcã sã
promoveze lectura,
industria editorialã ºi protecþia
proprietãþii intelectuale
prin drepturile de autor.
Astãzi, 23 aprilie, capitala
Armeniei, Erevan,
dã startul manifestãrilor organizate
în calitate de Capitalã mondialã
a cãrþii pe 2012,
preluând ºtafeta
de la Buenos Aires (Argentina),
care a deþinut acest titlu în 2011.

Index
Translationum
Ziua internaþionalã a cãrþii
ºi a drepturilor de autor
este dedicatã în acest an
traducerilor, cu ocazia
celei de-a 80-a aniversãri a
Index Translationum.
Organizaþia Naþiunilor Unite
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã UNESCO a explicat cã
Index Translationum, repertoriu
mondial de traduceri, nãscut în
1932 în cadrul Naþiunilor Unite,
este cel mai vechi program
al UNESCO. Versiunea electronicã
a acestei lucrãri conþine peste zece
milioane de date despre 500.000
de autori ºi 78.000 de edituri din
148 de þãri, a subliniat Organizaþia
într-un comunicat. Ea permite
sã se constate cã Agatha Christie,
Jules Vernes ºi
William Shakespeare sunt câþiva
dintre autorii cu cele mai multe
lucrãri traduse ºi cã
Papa Ioan Paul al II-lea
ocupã poziþia 22,
iar Gabriel García Márquez
se aflã pe poziþia 49 pe lista mondialã.

