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SÃ NE TRÃIÞI, COPII!
Sunteþi
Salvatorii
Pãmântului!
Cristina Andreea Niþã, opt ani:
Sã plantãm mai mult, sã
îngrijim natura ºi sã iubim
mediul! Dacã vom face cu
toþii aceste lucruri,
Pãmântul va fi salvat!
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Profesorul
Flavio CORRADINI:

CONFERINÞA ACADEMICÃ ªI DIPLOMATICÃ

România  Kazakhstan: 20 de ani de relaþii diplomatice. Este necesar
Un parteneriat strategic.
ca studenþii

Universitatea Spiru Haret a
gãzduit, în data de 23 mai, Conferinþa
academicã ºi diplomaticã România 
Kazakhstan: 20 de ani de relaþii
diplomatice. Un parteneriat strategic,
organizatã de Institutul de Relaþii
Internaþionale ºi Cooperare Economicã
ºi Ambasada Republicii Kazakhstan.
Evenimentul a fost onorat de prezenþa foºtilor preºedinþi ai României Ion Iliescu, în mandatul cãruia România
a îndeplinit recunoaºterea diplomaticã
a Kazakhstanului cu douã decenii în
urmã, ºi Emil Constantinescu, în
mandatul cãruia relaþia dintre cele douã
þãri s-a dezvoltat la nivel strategic,
ministrului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, Mircea Diaconu, reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe
al Kazakhstanului, Serzhan Oralbayevich
Abdykarimov, ambasadorului Republicii Kazakhstan în România, Talgat
Kaliyev, directorului Institutului de

sã colaboreze

Relaþii Internaþionale ºi Cooperare
Economicã, prof. dr. Anton Caragea,
vice-preºedintelui Comisiei pentru
Culturã din Parlamentul României,
deputatul Ahmet Aledin. Printre
participanþi s-au aflat ambasadori,
personalitãþi de rang înalt, cadre
didactice universitare.
Rectorul Universitãþii Spiru
Haret, conf. univ. dr. Aurelian A.
Bondrea, a adresat participanþilor un
mesaj de bun venit:
Domnilor preºedinþi, domnilor
miniºtri, domnilor ambasadori,
onoraþi invitaþi,
Permiteþi-mi sã vã adresez, în
numele meu ºi al Universitãþii Spiru
Haret, un cãlduros bun venit la
conferinþa academicã ºi diplomaticã
prilejuitã de sãrbãtorirea a 20 de ani
de relaþii politice ºi economice intense
între România ºi Kazakhstan.

Joi, 17 mai,
dupã cum v-am informat
în numãrul precedent al
revistei, a fost semnat un
important Acord de cooperare
academicã internaþionalã între
Universitatea Spiru Haret ºi
Universitatea din Camerino,
Italia. Cu acest prilej,
profesorul Flavio Corradini,
rectorul universitãþii italiene,
a rãspuns întrebãrilor
ziariºtilor de la
TVH2.0, radio HFM 2.0,
Opinia naþionalã ºi
Atelier jurnalistic - publicaþia
studenþilor de la Facultatea
de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice, rãspunsuri
pe care vi le prezentãm în
pagina 4.
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Universitatea Spiru Haret la tine la liceu
În rândul elevilor de clasa a XII-a umblã vorba cã
dupã ce termini liceul începi sã trãieºti cu adevãrat ºi
sã te bucuri de libertate. Parcã nu se gândesc la opþiunile
serioase de dupã examenul de maturitate. Uneori
par cã nu sunt interesaþi sã aleagã drumul potrivit,
care, într-un final, sã le aducã sentimentul de împlinire.
ªi pentru cã aceste lucruri sunt cunoscute,
Universitatea Spiru Haret, prin reprezentanþii ei, s-a
hotãrât sã le ofere informaþii ce le vor fi folositoare în
alegerea traseului educaþional cel mai potrivit lor. Astfel,
la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din Bucureºti,
a fost organizatã o întâlnire a elevilor din clasa a XII-a
cu lectorul universitar dr. Alexandru Lucinescu de la
Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie.

Text: Corina GHIGA. Foto: Mihãiþã ENACHE
(Continuare în pag.4)

IUNIE-IULIE 1940.
RAPT ªI UMILINÞÃ*
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
Ce s-a întâmplat în tragica varã
a anului 1940 - cînd Uniunea
Sovieticã, Ungaria ºi Bulgaria au
ocupat circa 100.000 kmp ºi
7.000.000 locuitori (o treime din
teritoriu ºi din populaþie),
încorporând brutal Basarabia,
nordul Bucovinei ºi þinutul Herþa,
nord-vestul ºi sud-estul Transilvaniei, respectiv sudul Dobrogei
(toate pãrþi componente ale statului
naþional unitar român, reîntregit
în istoricul an 1918 prin hotãrârile
cu caracter plebiscitar de la
Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia) 
se cunoaºte ºi nu voi insista.

Cum a fost posibil?

Voi repune în discuþie fireasca
întrebare: Cum a fost posibil acest
lucru? (ºi mai ales fãrã luptã) din
moment ce - aºa cum se aprecia
într-un articol cenzurat, ce trebuia
sã aparã în ziarul Universul - de
ani de zile lozinca oficialã pe
temeiul cãreia se cerea poporului
român necontenite sacrificii pentru

apãrarea naþionalã, lozinca mereu
repetatã nu în ºoapte timide, ci în
discursuri rãsunãtoare a fost: «Nici
o brazdã din pãmîntul þãrii!». ªi
iatã tragedia (continua autorul
articolului): Nu o brazdã, ci
provincii întregi ºi cele mai
frumoase ºi cele mai româneºti ºi
cele mai paºnice, adevãrate tezaure
ale tradiþiei romîneºti, ne sunt
smulse în cîteva ore. Nu printr-o
victorie a forþei în faþa unei rezistenþe
înfrânte, nu printr-un dictat al unui
for internaþional victorios ºi
hotãrâtor al destinelor popoarelor,
ci printr-o simplã notã cominatorie. Se cutremurã mintea, se
revoltã conºtiinþa ºi se sparge
pieptul în indignarea sufletului în
faþa unei atari nedreptãþi pe care
nu o poþi pricepe. Cum s-a putut
ajunge aici? La ce folosesc lucrãrile
de apãrare, altele de acelaºi fel, ºi
pentru ce s-au cheltuit zeci de
milioane? Ce politicã s-a fãcut?
(Continuare în pag.3)
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Semnal
A apãrut,
la Reîntregirea,
Alba Iulia, 2012, volumul
Sã nu ne rãzbunaþi.
Mãrturii despre suferinþele
românilor din Basarabia,
adunate de monahul Moise.
Cartea este însoþitã de un
DVD, care conþine filmele:
Deportãrile din Siberia,
Deþinuþii politici
din Basarabia ºi
Foametea din Basarabia
(1946-1947).
Am vãzut un film documentar despre un copil care s-a nãscut cu inima în afarã,
iar niºte mâini de aur ale unor chirurgi au reuºit sã punã inima la locul ei. Aºa
este ºi Basarabia, un copil cu inima în afara pieptului. Inima Basarabiei trebuie
pusã la locul ei. Locul ei este limba românã, este istoria românã, credinþa
strãmoºeascã. ªi lucrul acesta îl putem face numai împreunã, în primul rând,
românii din þarã ºi, apoi, românii de aici.
(Grigore Vieru  Poezia mea vine din marea singurãtate ºi din greaua

suferinþã, interviu luat de Stelian Gomboº, la Chiºinãu, în 2002,
citat reprodus în Sã nu ne rãzbunaþi, pagina 10)

Suntem în campanie electoralã

L-aº vota pe preotul
Florea!

Mioara VERGU-IORDACHE

În mod normal, într-un editorial aduci în discuþie evenimente
recente, dacã se poate cu bãtaie lungã, capabile sã informeze cititorul
pentru ca acesta sã ia decizii corecte. Dar, la noi, bãtaia lungã þine
pânã la genunchiul broaºtei. Ce e valabil în aceastã searã e efemer,
mâine dimineaþã e caduc. Se înfiinþeazã, se desfiinþeazã, se decreteazã,
se anuleazã, se numeºte, se destituie, se promite, se retrage, se
laudã, se detracteazã, se ceartã, se împacã Criterii? Bunul plac.
Competenþa? Evident, fidelitatea ºi carnetul de partid!
ªi toatã lumea, care pare cuprinsã de o tristã limbuþie, ºi-a
apropriat calitatea de comentator politic, discutând ºi disputând
vremelnice evenimente. S-ar putea înþelege cã acuz. Da de unde,
ºtiu cum e! Ne-a cuprins o disperare care nu ne mai încape.
Încercãm noi, cei care, mai mult sau mai puþin, dupã posibilitãþi,
zidim, sã luminãm calea, sã oferim soluþii, sã ieºim din mocirla
ubicuã, sã facem, adicã, ceea ce plãtim pe alþii sã facã: guvernanþi,
politicieni. Da, dar lor le-am dat noi înºine puterea, prin votul
nostru vinovat, puþin blazat
ªi ce e de fãcut?! Tot mijloacele democratice reprezintã cheia.
Sigur cã da, tot votul.
Suntem în plinã campanie electoralã: afiºe, bannere, interviuri,
publicaþii, sondaje, dezbateri, acuzaþii, dezvinovãþiri, chipuri
hotãrâte, promisiuni, programe, finanþãri, parteneriat publicprivat, sãnãtate, câini vagabonzi, grãdiniþe, salubrizare,
construcþii, izolare termicã, apã caldã, reducerea preþurilor la
utilitãþi, parcuri, asfaltãri Vorbe, vorbe, vorbe.
Îi ascultãm ºi nu ne credem urechilor. Unii dintre ei mint cu o
neruºinare paralizantã. Alþii sunt de-a dreptul personaje de SF!
Vorbesc repede ºi, deºi pe înþeles, noi nu-i putem pricepe. Pe
asta ºi conteazã! Cã nu-i obligãm sã ne facã sã pricepem: adicã sã
fie primii care respectã legea, care nu furã, nu mint, nu
preacurvesc, nu ucid (chiar ºi numai speranþe), sã fie modeºti,
generoºi, harnici. Mai pe scurt, sã vorbeascã mai puþin ºi sã facã
mai mult. Existã aceºti oameni? Fãrã îndoialã! Dar pe ei nu-i
cunoaºtem. Ei preferã anonimatul? Sau nu fac rating?!
Vã fac o confidenþã, vã spun ce tip de candidat aº vota eu.
Colegii noºtri de la Monitorul de Suceava au publicat, recent
o ºtire: Dupã ce în august 2011, ºapte gospodãrii au fost
distruse în urma unui incendiu în comuna Cornu Luncii,
preotul Gabriel Puiu Florea a cumpãrat o maºinã de pompieri
pentru comunitatea unde slujeºte. Preotul Florea ºi-a vândut
tractorul personal ºi a plãtit 2.500 de euro pentru o
autospecialã scoasã la casat de o brigadã de pompieri
dintr-un orãºel din Franþa. ( ) L-aº vota pe preotul Gabriel
Puiu Florea! Cred cã ºi dumneavoastrã.
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Economia mondialã contemporanã
 unitate a macroeconomiilor deschise interdependente

Sistemele economice naþionale
au devenit sisteme deschise, a
cãror dezvoltare presupune o
comunicare permanentã cu
mediul exterior, iar relaþiile
dintre sistemele naþionale apar ca
relaþii de dependenþã reciprocã,
deci de interdependenþã.
Aºa a luat naºtere
macroeconomia deschisã
(economia naþionalã
non-autarhicã), care este un efect
al practicãrii schimburilor de
mãrfuri ºi servicii interþãri.
Cauzele adâncirii
interdependenþelor economice
dintre economiile lumii,
respectiv ale deschiderii lor tot
mai mari spre exterior, ar putea fi
urmãtoarele:  exigenþele
aprovizionãrii din exterior
(diversificarea nevoilor
populaþiei odatã cu posibilitãþile
mondiale de a produce);  nevoile
de pieþe externe de desfacere;
 dezvoltarea societãþilor
multinaþionale, cu tot setul de
favorabilitãþi, respectiv cu
ofensiva acestora asupra firmelor
naþionale mai slabe.
Raportul dintre complexitatea
structurii economice ºi
dependenþa de exterior a
economiei unui stat trebuie
abordat sub douã aspecte:
 pe de o parte, structura mai
complexã presupune cã diferitele
ramuri de producþie proprii
devin, în mod reciproc, atât pieþe
de desfacere, cât ºi surse de
materii prime, mãrind
capacitatea de absorbþie a pieþei
externe, ceea ce duce la creºterea
independenþei faþã de exterior.
 Pe de altã parte, însãºi propria
dezvoltare presupune
participarea mai largã la circuitul
mondial de valori, impunând
sporirea dependenþei de exterior.
Legãturile internaþionale
genereazã raporturi de
interdependenþã,
intercondiþionare în dezvoltarea
economiilor naþionale, ce au un
caracter obiectiv, gãsindu-ºi
expresia atât în diviziunea
internaþionalã a muncii, cât ºi în
sistemul de fluxuri ºi schimburi
care permit introducerea în
circuitul mondial a resurselor
naþionale inegal distribuite, a
rezultatelor dezvoltãrii ºtiinþei ºi
tehnicii în diferite compartimente
naþionale, cât ºi în forme
specifice de relaþii între diferite
state pe linia comunicaþiilor,
transporturilor sau în alte
domenii de activitate. Deci,
putem afirma cã economia
mondialã este un stadiu mai
avansat al pieþei mondiale, ce se
caracterizeazã prin ansamblul
interdependenþelor economice,
politice, comerciale ºi financiarvalutare care au loc între
economiile naþionale, structurile
supranaþionale ºi societãþile
transnaþionale privite ºi
analizate în mod dinamic ºi
evolutiv. Privitã în ansamblul
sãu, economia mondialã a suferit
o serie de mutaþii de-a lungul
existenþei sale, schimbãri care
s-au rãsfrânt în primul rând
asupra comerþului internaþional,
modificãri care au condus-o
cãtre ceea ce este ea astãzi.
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O prima mutaþie intervenitã în evoluþia economiei
mondiale constã în modificarea structurii importului
ºi exportului mondial. Acest fapt este evidenþiat prin
creºterea ponderii grupei produselor prelucrate ºi înalt
prelucrate, în detrimentul materiilor prime ºi semifabricatelor. În prezent, se apreciazã cã 2/3 din comerþul mondial este
deþinut de produsele din prima grupã, faþã de numai 1/3 deþinute de
produsele din cea de-a doua grupã. Cauza principalã rezidã, în special,
din sporirea mult mai accentuatã a preþurilor la produsele
manufacturate faþã de o creºtere mai lentã, însoþitã uneori chiar de
scãderi, în cazul materiilor prime, precum ºi din revoluþiile în domeniul
informaticii ºi tehnicii de vârf care au propulsat aceste schimburi.

2

Agravarea protecþionismului comercial, îndeosebi de
naturã netarifarã, este o altã mutaþie majorã la nivel de
economie mondialã. În paralel cu reducerea nivelului
taxelor vamale în comerþul mondial a avut loc o proliferare fãrã precedent a obstacolelor netarifare. La nivelul
anului 1990 în comerþul mondial existau circa 1.000 de obstacole
netarifare, mergând de la restricþii cantitative, norme ºi standarde
tehnice, norme fitosanitare, pânã la norme de ambalare ºi etichetare.

3

O altã modificare la
nivel mondial constã
în tripolarizarea
schimburilor comerciale mondiale, prin
apariþia ºi funcþionarea celor trei
mari poli comerciali, ºi anume: 
polul vest-european, cuprinzând
þãrile membre ale Uniunii
Europene (U.E.) ºi Asociaþiei
Europene a Liberului Schimb
(A.E.L.S.), reunite sub denumirea
de Spaþiul Economic European
(S.E.E.);  polul nord-american,
format din S.U.A.  Canada 
Mexic, legate prin Acordul de
Zonã de Comerþ Liber
(N.A.F.T.A.);  polul Japonia ºi
Asia de Sud ºi Sud-Est, format din
relaþiile economice strânse între
Japonia
ºi
þãrile
nou
industrializate din aceastã zonã
(Coreea de Sud, Hong Kong,
Singapore, Thailanda, Filipine,
Malayezia, Indonezia, º.a.), relaþii
care se realizeazã prin intermediul
Forumului de Cooperare
Economicã Asia  Pacific
(A.P.E.C.). Dacã se ia în calcul ºi
comerþul intra-comunitar din
cadrul U.E., aceºti trei poli deþin
în prezent aproximativ 80% din
comerþul mondial. O altã schimbare se referã la faptul cã se
remarcã, în ultimii ani, creºterea
mai rapidã a comerþului þãrilor din
Asia de Sud-Est ºi din Europa
Centralã ºi de Est, decât ritmul
mondial. Apoi, în ultimele decenii
ale secolului trecut, dezvoltarea

economico-socialã la scarã
planetarã a fost rezultatul a douã
mari tendinþe aflate într-un proces
continuu de reaºezare ºi intercondiþionalitate: pe de o parte, crearea
ºi consolidarea entitãþilor naþionale, precum ºi afirmarea independenþei naþiunilor, iar, pe de altã
parte, accentuarea integrãrii ºi
interdependenþelor economice,
culturale ºi politice dintre statele
ºi agenþii economici de pretutindeni. Fenomenele anterior enumerate au condus la apariþia unor
elemente de supranaþionalitate
(organismele internaþionale ºi
societãþile transnaþionale), ceea ce
a fãcut ca ultimul deceniu al
secolului XX sã consfinþeascã o
realitate ce nu poate fi ignoratã de
nici o þarã: noua faþã a economiei mondiale, care aduce în prim
plan elementele de supranaþionalitate în detrimentul statelornaþiune. Transnaþionalizarea
activitãþii economice, în general,
ºi a producþiei, în special,
constituie cea mai semnificativã
transformare suferitã de economia mondialã. Principalii agenþi
ai acestei transformãri sunt
societãþile transnaþionale.
Decizia luatã de aceste firme de a
crea sau dezvolta pe mapamond
filiale de producþie sau de servicii
se aflã la originea acestei tendinþe
fundamentale. Transnaþionalitatea, ca ºi integrarea interstatalã, reprezintã o sfidare la adresa
statului-naþiune.

4

La ora actualã se desprind mai multe atitudini faþã de
rolul ºi perspectivele statului. În statele care au obþinut
nu de mult timp independenþa politicã, precum ºi în þãrile
mici ºi mijlocii, confruntate cu grave probleme economice
ºi sociale, întãrirea statului, a funcþiilor sale, reprezintã
o necesitate. Acest lucru se ºi reflectã în orientãrile politice, fie cã
este vorba despre þãrile în curs de dezvoltare propriu-zise, fie de
þãrile aflate în tranziþie de la economia de comandã, la economia de
piaþã. Cu totul alta este atitudinea în þãrile occidentale, þãri dezvoltate
din punct de vedere economic. Graniþele naþionale, în cazul lor, îºi
pierd importanþa. În curând, în Occident va apãrea cetãþeanul
european, beneficiar al paºaportului Uniunii Europene, care va
deveni o entitate politicã. Pe mãsura sporirii dimensiunii activitãþilor
economice ºi politice, statul naþional se dovedeºte prea mic pentru
a aborda în mod adecvat problemele mari (cum ar fi problemele
globale cu care se confruntã omenirea: poluarea, alimentaþia, mediul
etc.) dar ºi prea mare pentru problemele mici (de exemplu,
problemele comunitãþilor locale). Ideea de economie dirijatã, care
sã justifice prezenþa statului, a cãzut în dizgraþie, iar mecanismele
pieþei se bucurã de o abordare tot mai mare. Statul a devenit deja
o sarcinã prea mare pentru majoritatea economiilor naþionale
mari. Se pune problema dacã secolul XXI va fi secolul coabitãrii
statelor-naþiune cu societãþile transnaþionale, sau dacã acestea din
urmã vor ajunge sã impunã regulile jocului.
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Transformãrile majore, în
perspectivã, din economia
mondialã determinã modificãri
importante ºi la nivelul
prioritãþilor politicilor economice
atât din þãrile avansate, cât ºi din þãrile în
curs de dezvoltare, un rol tot mai important
jucând însã abordãrile strategice ºi vizionare.
Sintetizând însã teoriile ºi experienþele
naþionale, precum ºi tendinþele din economia
mondialã, reies urmãtoarele tipuri de
abordãri la nivel macro-economic:
a) Abordarea (componenta) sistemicã  care
alocã sectorului particular rolul de motor
principal al creºterii rapide din economiile
performante, în condiþiile în care, de regulã,
guvernele au eºuat în încercarea de a realiza
conducerea directã a producþiei de mãrfuri
ºi servicii. Ca un exemplu al acestui tip de
abordare, componentele de bazã ale
modelului-prototip japonez de dezvoltare
sunt:  concurenþa într-un sistem de piaþã
bazat pe proprietatea privatã;  fixarea de
obiective ºi stimularea de cãtre guvern a
ramurilor industriale strategice;  strategia de
creºtere stimulatã de exporturi în locul
politicii de substituire a importurilor;
 introducerea capitalurilor ºi a tehnologiei
strãine;  sprijinirea producãtorilor mici ºi
mijlocii;  politica de redistribuire pentru a
preveni creºterea decalajului între venituri;
 reforma agriculturii;  popularizarea
educaþiei elementare ºi secundare;
 birocraþia eficientã ºi mai puþin coruptã,
angrenatã în dezvoltarea economiei
naþionale;  fundamentul cultural sau religios,
însã nu chiar atât de important pentru
dezvoltarea macroeconomicã. b) Abordarea
(componenta) strategicã ºi vizionarã  care
pune accentul pe creºtere, dezvoltare ºi
restructurare ca procese de duratã, bazate pe
o abordare permanentã, creativã ºi vizionarã
a viitorului. Aceasta abordare se referã la
faptul cã toate þãrile din lume au cazurile lor
problemã ºi se confruntã cu dificila sarcinã
a restructurãrii, aceasta din urmã nefiind
obiectivul unui anumit moment, ci un proces
continuu în fiecare þarã. c) Abordarea
(componenta) adaptivã  care considerã cã
cheia creºterii pe termen lung este mai
degrabã eficienþa de adaptare decât cea
locativã, fiind de acord cã simpla transferare
a regulilor politice ºi economice din
economiile de succes cãtre celelalte, mai
slabe, nu este suficientã pentru o bunã
performanþã economicã a acestora, dacã
aceastã transferare nu este susþinutã ºi de un
set de norme, convenþii ºi coduri de
comportament favorabile creºterii. De
asemenea, mai considerã cã dezvoltarea
acestor norme comportamentale este un
proces de duratã. d) Abordarea (componenta)
responsabilitãþii proprii ºi a necesitãþii
cooperãrii la nivel naþional  care se referã
la responsabilitatea naþionalã ºi la cooperarea
pe plan naþional în ceea ce priveºte planul
transformãrii sistemice, al restructurãrii
economiei ºi industriei care sã ducã la
relansarea procesului de creºtere economicã
ºi sã-i permitã þãrii respective sã facã faþã
unei competiþii internaþionale.

REDACÞIA:
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Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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În contextul procesului de creºtere a
interdependenþelor dintre þãrile lumii,
ca urmare a liberalizãrii crescânde a
circulaþiei factorilor de producþie, a
mãrfurilor ºi tehnologiilor, ca urmare a
extinderii ºi adâncirii legãturilor transnaþionale
prin intermediul reþelelor moderne de
telecomunicaþii la nivel economic, politic, social,
cultural, ecologic etc., marile probleme
contemporane se transformã din naþionale în
globale, iar statul naþional va rãmâne pentru o
lungã perioadã de vreme unitatea politicã
structuralã a sistemului naþional. În ceea ce
priveºte prima componentã a acestui proces,
putem spune cã adâncirea interdependenþelor
dintre statele lumii se face remarcatã, în primul
rând, în faptul cã þãrile avansate trec din era
geopoliticã în era geoeconomiei, erã în care
raporturile de forþe ºi evoluþia acestora sunt
determinate primordial de gradul de stãpânire a
ºtiinþei ºi cunoaºterii în calitate de resurse
strategice primordiale ce se pot transforma rapid
în noi produse ºi tehnologii de fabricaþie. Un alt
proces: economia capitalistã a intrat în al cincilea
ciclu lung al evoluþiei sale, care a declanºat o nouã
erã, bazatã pe prelucrarea ºi transmiterea datelor.
Dupã cele patru cicluri anterioare, la baza cãrora
au stat maºina cu abur, cãile ferate, electricitatea
ºi automobilul, noul ciclu lung iniþiat de revoluþia
informaþionalã determinã impulsuri puternice
pentru creºterea economicã, accelereazã
modificãrile structurale ºi revoluþioneazã
condiþiile de viaþã

7

Un numãr de ºapte tehnologii ºi
sectoare noi sunt vectorii acestor
transformãri:  tehnica informaþionalã
(computerele, electronica de consum,
semiconductorii, telecomunicaþiile,
automatizarea industrialã);  industria noilor
materiale;  sistemul energetic bazat pe surse de
energie regenerabile ºi nepoluante;  protecþia
mediului ºi economia ecologicã;  tehnica spaþialã;
 tehnica geneticã;  biotehnologia. În aceste
condiþii, pe arena internaþionalã are loc o
intensificare fãrã precedent a competiþiei pentru
cucerirea pieþelor globale ale tehnologiilor de vârf
ºi, implicit, modificarea prioritãþilor de politicã
externã ºi economicã în funcþie de aceste obiective.
În acest context al adâncirii interdependenþelor,
componenta ecologicã a dezvoltãrii (ecodezvoltarea sau dezvoltarea durabila) capãtã o
importanþã din ce în ce mai mare, omenirea fiind
confruntatã cu dilema majorã de a satisface
cerinþele actualei generaþii fãrã a compromite
mediul ºi necesitãþile generaþiilor viitoare. Aceasta
este  în esenþã  cerinþa de bazã a dezvoltãrii
sustenabile ºi principalul argument al opiniei tot
mai rãspândite cã economia mondialã este în trecere
de la economia dominatã de politicile economice
(anii 1950-1990) la economia ecologicã (anii
1990-2030), în care prioritarã va fi realizarea unui
echilibru între creºterea populaþiei ºi a cerinþelor
acesteia, pe de o parte, ºi resursele disponibile, pe
de altã parte, protejându-se la maxim condiþiile de
mediu. De remarcat este faptul cã noile tehnologii
informaþionale permit decuplarea creºterii
economice de sporirea consumului de materii prime
interne ºi transformã economia ecologicã dintr-o
alternativã într-o adevãratã componentã de bazã
a dezvoltãrii economice.
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VIAÞA UNIVERSITÃÞII

Toþi studenþii haretiºti
participanþi la Campionatele
Naþionale Universitare de
Atletism 2012  pe podium
La Campionatul Naþional Universitar de Atletism în aer liber, desfãºurat la ClujNapoca între 19 ºi 20 mai, (gazdã - Universitatea Babeº-Bolyai), au participat
peste 150 de sportivi din 25 de centre universitare din România. Printre ei s-au
aflat ºi opt studenþi de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Toþi opt au urcat pe podium:
 Mihaela Nunu - douã locuri I, în probele de 400 metri ºi 800 metri plat
 Cornel Bãnãnãu - locul I la 110 metri garduri
 Eliza Toader - locul I la aruncarea suliþei
 George Claudiu Guset - locul I la aruncarea greutãþii
 Paul Valentin Lemnaru - locul II la sãritura în înãlþime
 Alexandra Grãdinariu - locul III la proba de 5 kilometri marº
 Andreea Ciobanu - locul III la aruncarea greutãþii.
Lect. univ.dr. Marilena COJOCARU
Felicitãri!

TOTEM
Începând cu data de 17 mai 2012, pe
lângã întâlnirile lunare din cadrul cercului
Totem de la Facultatea de SociologiePsihologie, studenþii pot participa la
ºedinþe sãptãmânale, în fiecare joi, de la
ora 14, în amfiteatrul 302 din facultate.
În cadrul întrunirilor, studenþii din
anul III participã cu lucrãri, care sunt
jurizate de colegii lor din anii I ºi II.
Prima ºedinþã de acest fel a avut loc la
iniþiativa studentei din anul III,
specializarea sociologie, Nicoleta
Zaneti. Tema, pe care a propus-o spre
dezbatere - Mediul penitenciar, a
rezultat din cercetarea fãcutã pentru
lucrarea de licenþã.

Universitatea
Spiru Haret
co-organizator la

Prima participare a Universitãþii Spiru Haret la Noaptea Muzeelor a fost un real
succes. Aproximativ 650 de persoane au trecut pragul sediului central al
universitãþii, din Centrul Vechi al Capitalei.
Vizitatorii au putut afla informaþii noi ºi au vãzut fotografii inedite ale sitului
arheologic Romula. Expoziþia, realizatã în colaborare cu Muzeul Romanaþiului
din Caracal, a prezentat descoperirile fãcute, in sito, de cãtre profesorii noºtri,
sub coordonarea conf.univ.dr. Mircea Negru. Totodatã, vizitatorii au putut
descoperi proiecte ale studenþilor din anul V, de la Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret, care au propus soluþii pentru zona Buzeºti-Berzei,
sub îndrumarea arhitect ªerban Sturdza, sociolog Vintilã Mihailescu
ºi arhitect Raluca Munteanu.

Man kann nicht
nicht
kommunizieren Conferinþa
Elite ºi marginalizaþi
în România (1945-1989)
Studentele Facultãþii de Litere: Bianca
Dumitrescu, cu lucrarea EU-Newspeak
in Brussels. On the Emergence of a new
type of Discourse in Contenporary
Romanian, Georgiana Voicu ºi Cristina
Dumitru, cu lucrarea The Vowels of
Romanian for Speakers of German, au
participat, în perioada 18-19 mai, la
Conferinþa studenþeascã internaþionalã
Man kann nicht nicht kommunizieren,
organizatã de Facultatea de ªtiinþe ale
Comunicãrii din cadrul Universitãþii
Politehnica din Timiºoara.
Universitatea Spiru Haret, reprezentatã
de prof. univ. dr. Sorin Gãdeanu, s-a
numãrat printre co-organizatori,
împreunã cu Universitatea din Viena ºi
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului a organizat la Bucureºti,
24-25 mai, conferinþa ELITE ªI MARGINALIZAÞI ÎN ROMÂNIA (1945-1989).
Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã la acest eveniment ºtiinþific de
profesori de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie ºi Facultatea
de Arhitecturã, care au susþinut lucrãrile:
 Eliminarea elitei militare în primii ani postbelici  prof. univ. dr. Alesandru Duþu
 De la închisoarea Sighet la Academia Republicii Socialiste România.
Studiu de caz: Constantin C. Giurescu  prof. univ. dr. Ioan Scurtu
 Intelectualitatea ºi democraþia popularã - prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru
 Arhitecþi români în recluziune  asist. univ. dr. arh. Vlad Mitric-Ciupe.
La manifestare au participat profesori universitari din România ºi din
strãinãtate, istorici ºi membri ai unor importante organizaþii: Asociaþia Oamenilor
de ªtiinþã, Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, Institutul de
Asist. univ. drd. Lorena MIHÃEª Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc.

IUNIE-IULIE 1940. RAPT ªI UMILINÞÃ *
(Urmare din pag.1)
Constituiau acestea doar câteva întrebãri fireºti,
puse nu de cei care se sãturaserã de România, ci de
cei care aveau sã trãiascã, sã sufere, mai mult sau
mai puþin timp, sub stãpânire strãinã (sau sã
moarã). Constituiau întrebãri pe care cenzorul
vremii nu le-a acceptat, la care autoritãþile nu au
rãspuns, ca ºi cînd eliminarea sau ignorarea lor ar fi
ºters durerea ºi mâhnirea poporului faþã de rãºluirile
teritoriale la care fusese supusã þara, faþã de politica
falimentarã a conducerii statale, politice ºi militare
a þãrii din acel timp.
ªantaj ºi presiuni externe
Desigur cã orice analizã serioasã a acelor tragice
evenimente nu poate sã nu recunoascã situaþia
extrem de dificilã în care se afla atunci România,
cu sistemul de alianþe interbelic destrãmat, izolatã
pe plan internaþional dupã capitularea Franþei,
supusã presiunilor puternice ale Germaniei ºi
Italiei, care au acordat un sprijin deschis celor trei
state agresoare ºi au execitat presiuni multiple
asupra guvernului român pentru a ceda pretenþiilor
revizioniste ale celor trei vecini.
Greºeli ºi slãbiciuni interne
Insã tot atât de adevãrat este ºi faptul cã drama
României în tragica varã a anului 1940 nu s-a datorat
numai factorului extern defavorabil. Extrem de mare
a fost ºi responsabilitatea factorilor interni, care nu
au fost în stare sã asigure condiþiile pentru menþinerea
unitãþii naþional-statale, deºi fuseserã primite
numeroase semnale privind viitoarele agresiuni ce
aveau sã se producã asupra þãrii. Pe bunã dreptate,
generalul Ion Antonescu întreba: Ce au fãcut atâþia
ani conducãtorii? ºi rãspundea apoi acuzator:
,,S-au certat, au fãcut rând pe rând proiecte peste
proiecte ºi cu aceeaºi uºurinþã le-au rupt alþii; s-au
acuzat ºi continuã sã se acuze reciproc de
nepricepere, de necinste, de reacredinþã etc. etc.
Vina Executivului român este ºi mai mare în
contextul în care acesta fusese informat cu mult
înainte despre viitoarele agresiuni, Carl Clodius
declarând (13 decembrie 1939) lui Ernest
Urdãreanu cã Germania nu va apãra România ,,în
momentul când Sovietele vor trece Nistrul. ªi
mai explicit a fost ambasadorul german la Roma,
von Mackenssen, care i-a precizat lui Raoul Bossy
(14 martie 1940): ,Nimeni nu vrea ca ruºii sã

ajungã în Balcani, dar în general se socoteºte cã
Balcanii încep la Prut. Pe aceeaºi linie de atenþionare,
Wilhelm Fabricius atrãgea atenþia lui Grigore
Gafencu cã Moscova invoca mereu faptul cã
Odessa era prea aproape de frontiera vesticã a
Uniunii Sovietice ºi adãuga cu subînþeles: Cum nu
se poate muta Odessa de la locul ei, s-ar putea
muta frontiera ceva mai departe. Semnale au venit
chiar de la Moscova de unde, la 29 martie 1940,
V.M.Molotov a atras atenþia asupra unei chestiuni
litigioase nerezolvate, aceea a Basarabiei. Au
urmat numeroase concentrãri de trupe la graniþa cu
România, provocarea de incidente de frontierã,
cunoscute factorilor responsabili de la Bucureºti.
Sesizând pericolul care plana asupra României,
generalul Florea Þenescu a prezentat regelui Carol
al II-lea (la sfîrºitul lunii mai 1940) un memoriu în
care, dupã ce aprecia cã pactul ruso-german lasã Rusiei
posibilitatea de a ataca Basarabia, fãcea incredibila
precizare: Este ultimul moment ca guvernul sã
comunice Marelui Stat Major dacã Basarabia trebuie
apãratã sau evacuatã. În acest context, dacã ºeful
Marelui Stat Major nu cunoºtea poziþia guvernului la
aceastã problemã elementarã, atunci nu este de mirare
cã a urmat ceea ce se cunoaºte.
Am fi avut ºanse de rezistenþã ?
În epocã, autoritãþile au invocat raportul de forþe
favorabil agresorilor ºi celor care i-au sprijinit, faptul
cã, dacã ar fi rezistat, România, înconjuratã
pretutindeni de duºmani, unii foarte puternici, ar fi
fost zdrobitã în puþin timp ºi desfiinþatã ca stat, aºa
cum apreciau ministrul Apãrãrii Naþionale ºi ºeful
Marelui Stat Major în septembrie 1940. Poate cã
aºa ar fi fost. Dar tot atât de adevãrat este ºi faptul
cã hotarele propriei þãri nu se discutã, indiferent de
tãria inamicului, indiferent de pericolele externe, cã
o þarã nu se dã, aºa cum se aprecia în ziarul Facla la
8 august 1940. Categoric cã ºansele de rezistenþã
erau foarte mici, dacã nu chiar nule, în cazul unei
agresiuni armate sovietice, cã Germania a fãcut
presiuni asupra guvernului român sã cedeze ºi sã nu
lupte. Dar ce nu face un stat puternic pentru a-ºi
implini interesele prioritare ºi de perspectivã? Dacã
interesul imediat al Reich-ului era sã dea satisfacþie
Uniunii Sovietice, care-i asigurase spatele în cazul
rãzboiului cu Polonia ºi i-l asigura în continuare în
timpul încercãrii de invazie aerianã a Angliei, interesul
de perspectivã german era menþinerea pãcii în zona

petroliferã românã, esenþialã pentru continuarea
rãzboiului la parametrii preconizaþi de Hitler. Chiar
dacã ar fi fost înfrântã, România rãmânea cu onoarea
ºi demnitate celui ce-ºi apãrã fruntariile indiferent
de situaþie. De altfel, anii care au urmat au dovedit
cã din punct de vedere uman ºi material þara a pierdut
mult mai mult decât dacã ar fi luptat în 1940,
creîndu-ºi, în acelaºi timp, argumente de luat în
seamã la viitoarea conferinþã de pace. Jertfele umane
ºi pierderile materiale de la Odessa, din Crimeea,
Caucaz, de la Stalingrad etc. sunt concludente în
acest sens. Chiar dacã la pace nu i s-ar fi recunoscut
drepturile istorice asupra provinciilor rãpite, þara ar
fi rãmas cu demnitatea celui ce a luptat ºi s-a
sacrificat pentru a pãstra ce era al sãu.
Umilinþã
Extrem de grav a fost ºi faptul cã în cazul
Basarabiei ºi a pãrþii de nord a Bucovinei dezastrul
s-a produs cu multã umilire, în timpul retragerii
petrecându-se scene umilitoare chiar ºi în rândurile
oºtirii, care avea în dispozitiv forþe suficiente (douã
comandamente de armatã, ºapte corpuri de armatã,
17 divizii de infanterie ºi cavalerie, douã brigãzi de
munte ºi alte unitãþi) în stare dacã nu sã reziste
forþelor sovietice cel puþin sã se retragã cu
demnitateeºi sã punã la punct pe cei care atentau la
la simbolurile ºi valorile naþionale, la demnitatea
ostãºeascã. Semnificativã în acest sens este reacþia
(tardivã) a ºefului Marelui Stat Major, care
condamna (25 iulie 1940) faptul cã unii ofiþeri s-au
lãsat insultaþi, dezarmaþi ºi chiar degradaþi de bande
civile, fãrã sã schiþeze mãcar un gest de reacþiune,
cã s-au lãsat batjocuriþi în chipul cel mai josnic,
fãrã sã gãseascã mijloacele de a-ºi apãra onoarea
de ofiþeri români. În aprecierea generalului Florea
Þenescu, scuzele cã aceastã atitudine a fost
determinatã de dorinþa de a nu provoca incidente
cu trupele sovietice nu trebuiau luate în consideraþie
deoarece nimeni nu putea da un ordin ca onoarea
sã nu fie apãratã. Un ofiþer - mai atrãgea atenþia
ºeful Marelui Stat Major - nu trebuie sã se lase
jignit nici mãcar cu privirea. Reacþiunea trebuie sã
fie mai puternicã cu cât ofensa se materializeazã
prin vorbe sau lovire. Armata românã nu se poate
lãsa pângãritã ºi batjocuritã de minoritari. Categoric
este faptul cã au existat cazuri în care comandanþii ºi
trupele au manifestat fermitate ºi demnitate
ostãºeascã, inclusiv intervenþii în forþã pentru a se

asigura retragerea trupelor ºi restabilirea ordinii pusã
în pericol de minoritari. La acestea s-a adãugat ºi
modul lamentabil în care a fost organizatã retragerea
autoritãþilor, care a semãnat mai mult a fugã,
asemãnãtoare celei din toamna anului 1916 (spre
Iaºi), dupã ce trupele germane au ocupat sudul þãrii.
De neacceptat a fost ºi atitudinea multor soldaþi
basarabeni, care au pãrãsit unitãþile, plecînd acasã,
deºi se aflau sub arme ºi sub stare de jurãmânt. Alþii
au rãmas în unitãþi. Atitudinea acestora din urmã a
fost elogiatã de Marele Stat Major la 8 august 1940,
prin ordinul nr. 10370. La rîndu-i, ministrul Apãrãrii
Naþionale a cerut ca aceºti ostaºi sã fie îmbrãþiºaþi cu
deosebitã cãldurã de cãtre toþi ofiþerii, subofiþerii ºi
camarazii lor pentru a li se pãstra neºtirbitã credinþa
ºi dragostea de þarã, precum ºi speranþa în dreptatea
Neamului nostru. În acest spirit, comandanþii de
unitãþi se vor ocupa personal de nevoile sufleteºti ºi
materiale ale ostaºilor adoptaþi, cãutând pe toate
cãile a-i face sã resimtã cât mai puþin lipsurile lor.
Speranþa reîntregirii
Alãturi de deznãdejde ºi revoltã, romînii ºi-au
manifestat ºi speranþa în reîntregirea teritoriului
naþionale. ªi Christos a înviat dupã Golgotã 
scria, în acest sens, D. Marmeliuc, în Universul.
E cu neputinþã ca virtuþile ancestrale ale poporului
român - popor de oºteni viteji prin tradiþie - sã
nu dãrâme aceastã Golgotã a unui destin
nemeritat. Sã ne pregãtim pentru ceasul cel mare
al Învierii, la candele de veghe a credinþei cu care
am triunfat peste veacuri. Convins cã pãmântul
Moldovei, rãºluit azi va reintra în stãpânirea naþiei
româneºti, chiar în cursul generaþiei noastre,
A.C.Cuza cerea, la rându-i, compatrioþilor: Acesta
sã fie gândul stãpân pe cugetele noatre pânã la
înfãptuirea lui definitivã. Profeþia lui avea sã se
împlineascã peste numai un an, prin lupte ºi jertfe
vrednice, pentru doar trei ani însã. Sintetizând, la
rîndu-i, drama ºi speranþa românilor, Martha
Bibescu întreba: Ce va mai rãmâne din þara asta,
preciza: Deocamdatã este un trunchi schilodit ºi
îndemna: Sã credem în stânjenelul care va apare.
Sã credem.
* Comunicare susþinutã la sesiunea ºtiinþificã a cadrelor
didactice de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi
Filosofie, specializarea Istorie, din 10 mai 2012
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Universitatea Spiru Haret la tine la liceu Recicleazã
ºi

(Urmare din pag.1)
De ce era necesarã o asemenea
întâlnire? Pentru ca elevii sã afle ce îi
aºteaptã în calitate de studenþi, ce
înseamnã un curs ºi un seminar, pentru
a îi ajuta sã îºi dea seama ce li se
potriveºte.
Cum a decurs discuþia? Mai
animatã decât s-ar fi aºteptat cineva.
Elevii l-au primit pe lectorul universitar
dr. Alexandru Lucinescu cu scepticism,
dar ºi-au schimbat repede atitudinea ºi
au rãspuns cu entuziasm provocãrilor
lansate de acesta. Au rãspuns întrebãrilor ºi au adresat, la rândul lor, întrebãri.
Printre ele se numãrã, evident, ºi cum
este viaþa la facultate?, care sunt
libertãþile de care se bucurã studenþii?.
Cum au reacþionat la rãspunsuri?
Chicoteli ºi zâmbete largi, nerãbdare
(iniþialã).
Ce îºi doresc elevii? Sã devinã
avocaþi, medici veterinari, deºi sunt
pasionaþi de cãlãtorii, plimbãri,
distracþie. Impresia lor este cã pasiunea
ºi viitoarea meserie sunt lucruri diferite,
care nu au cum sã se lege, pasiunea se
manifestã în timpul liber. Dacã eºti
pasionat de cãlãtorii, nu te faci ºofer,
sau ghid turistic, nu ai cum sã te întreþii
din pasiune, este concluzia lor.
 Cãtãlin Cristea: Pentru Bacalaureat, pot spune cã sunt pregãtit, mai
departe cred cã va fi mai greu. Azi am
înþeles cã trebuie sã punem pasiunea ºi
viitorul nostru pe primul loc.

Creeazã!
Concursul Recicleazã ºi Creeazã!
s-a încheiat! Felicitãri tuturor
participanþilor!

 Andrei Dudãu: Eu sunt la clasa de
turism ºi am ales acest domeniu pentru
cã îmi place. Mai departe cred cã voi
alege marketing, dar nu ºtiu sigur.
 Vanesa Buzuleac: Pasiunea mea
este desenul. ªi cred cã se pot îmbina
cele douã, pasiunea ºi serviciul. Poate
voi da la Facultatea de Arte sau aº
vrea sã devin web designer
Care au fost concluziile? Tinerii
sunt nehotãrâþi, simt cã mai au încã mult
timp pentru a cugeta. Se gândesc la
facultate ca la un tãrâm al libertãþii, o
libertate pe care nu ºtiu exact cum sã o
interpreteze. Îi încântã faptul cã la

facultate nu vor mai fi chemaþi pãrinþii
pentru a fi înºtiinþaþi de notele lor, cã
nu mai existã cataloage, cel puþin nu
genul acela de catalog din liceu, îi încântã
ideea de interacþiune, îi încântã faptul
cã la facultate vor fi trataþi ca niºte
maturi, dar nu se gândesc la
responsabilitãþile pe care vor trebui sã
ºi le asume. Lectorul univ. dr. Alexandru
Lucinescu i-a îndemnat pe elevi sã se
supunã unui test, sã se gândeascã la cum
ar trebui sã arate o zi la finalul cãreia sã
spunã cã sunt fericiþi, împliniþi. Un
exerciþiu care ar trebui sã îi ajute sã aleagã
facultatea potrivitã.

Scopul proiectului Recicleazã ºi
Creeazã! a fost acela de a îndemna
toþi studenþii sã fie creativi ºi
ecologiºti în acelaºi timp.
Sã priveascã în jurul lor ºi sã gãseascã
o întrebuinþare frumoasã ºi utilã
pentru toate materialele care zac
aruncate peste tot în jurul nostru.
Obiectivul acestui proiect, destinat
tuturor studenþilor Facultãþii de
Arhitecturã, a fost realizarea de piese
decorative, cu utilitate cât mai variatã,
folosind materiale reciclate uºoare, iar
piesele finale sã poatã fi expuse pe
panouri verticale, fãrã sã fie nevoie de
intervenþii care sã implice deteriorarea
acestora.
Proiectul a fost lansat pe data de
5 martie ºi s-a desfãºurat pânã pe
data de 27 aprilie, timp în care toþi
studenþii interesaþi de proiect au
putut sã lucreze la piesele pentru
expoziþie ºi au putut interacþiona cu
organizatorii proiectului pentru
eventuale întrebãri ºi idei.
În luna mai s-au anunþat câºtigãtorii:
studentele din anul IV, la Facultatea
de Arhitecturã: Alexandra Motoroga,
locul I, ºi Daniela Casian, locul II.

Acord de cooperare academicã internaþionalã între Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea din Camerino, Italia

Profesorul Flavio CORRADINI: Este necesar ca studenþii sã colaboreze
Televiziunea H2.0: Universitatea din
Camerino este apreciatã la nivel european drept
cea mai performantã instituþie de învãþãmânt
superior în domeniul cercetãrii. Care sunt
principalele direcþii care au condus la obþinerea
unei astfel de recunoaºteri la nivel academic?
Profesorul Flavio Corradini: Suntem mândri
de a fi primit, de la Comisia Europeanã, aceastã
recunoaºtere. Este vorba de un mecanism pentru
implementarea Cartei europene a cercetãtorilor,
cu scopul de a introduce o conduitã a recrutãrii, a
angajãrii lor. Unul dintre principalele obiective
este de a face ca instituþiile de cercetare sã fie mai
interesante pentru cercetãtorii din întreaga lume,
pentru a crea un spaþiu de lucru stimulant. Pentru
a obþine acest rezultat, am depus activitãþi multiple.
Este importantã o confruntare între procedurile
instituþionale ale instituþiilor de cercetare, aºa cum
sunt universitãþile, în ceea ce priveºte Carta
europeanã a cercetãtorilor, ºi, din aceastã analizã,
se identificã activitãþile, cine le desfãºoarã ºi în
cât timp, pentru a face cât mai interesant acel
institut de cercetare pentru toþi cercetãtorii din
întreaga lume. Acesta trebuie sã devinã public ºi
recunoscut de Comisia Europeanã. În detaliu,
aceste activitãþi trebuie sã cuprindã proceduri clare
ºi transparente privind angajarea, proceduri clare
ºi transparente privind condiþiile de salariu ºi de
pensionare ºi care sunt veniturile ce se pot adãuga,
o monitorizare continuã privind productivitatea
cercetãtorilor, pentru fiecare în parte, dar care nu
priveºte numai activitatea de cercetare, ci ºi
activitãþile instituþionale, pe care le desfãºoarã
aceºtia pentru propria instituþie.
Radio HFM 2.0: Sunteþi autorul unor cercetãri
de referinþã, publicate în Jurnalul de guvernare
electronicã ºi Jurnalul de informaticã ºi de sistem,
extrem de cunoscute ºi apreciate. Ce rol
consideraþi cã trebuie sã aibã aceste proiecte în
reducerea barierelor dintre instituþii ºi membrii
societãþii civile, pentru un acces mai bun la
informaþiile ºi serviciile publice?

Profesorul Flavio Corradini: Sunt foarte
mândru de aceste lucrãri. Cred cã în Europa s-a
lucrat mult în acest sens, dar mai rãmâne mult de
lucru în acest domeniu. Am vrut sã mã angajez în
acest sector pentru cã eu cred cu adevãrat cã
tehnologiile informaþionale pot fi foarte eficiente
pentru o creºtere susþinutã a þãrilor noastre. Acest
subiect, al administraþiei publice, are o istorie lungã
în Europa. Dacã ne gândim la Tratatul de la
Lisabona al Comisiei Europene, din anul 2000,
Europa trebuia sã fie societatea comunicãrii, cea
mai în avangardã în întreaga lume, pânã în anul
2010. Astãzi ºtim cã suntem într-o teribilã
întârziere, dar cred cã, privind tehnologiile
informaþionale, Comisia Europeanã crede în
acestea. Dacã se citesc documentele Europa 2020
sau cele care privesc societatea cunoaºterii ºi
societatea, inclusiv, ele sunt prioritãþi. Asta mã
face sã sper cã, în viitorii zece ani, se vor gãsi
detalii în agenda digitalã europeanã. Sunt convins
cã ne vom dezvolta în direcþia aceasta. Îmi doresc
ca Europa sã devinã lider în rezolvarea acestor
probleme, pentru cã sunt convins cã
automatizarea în administraþia publicã nu va face
doar ca administraþia publicã sã fie mai
transparentã, mai eficientã, dar înseamnã, ºi sunt
convins de acest lucru, cã ºi sectorul privat va fi
dezvoltat, ºi între ele ºi sectorul educaþiei, despre
care am discutat în aceastã dimineaþã.
Opinia naþionalã: Consideraþi cã, astãzi,
relaþia dintre guvern, parlament ºi celelalte
instituþii publice, existente la nivel european, cu
cetãþenii statelor membre, prin intermediul
sistemelor informatice, este una funcþionalã?
Profesorul Flavio Corradini: Sunt foarte
convins cã trebuie sã mergem în aceastã direcþie,
dar cred într-o dezvoltare mai amplã a serviciilor
informatice. E importantã relaþia dintre cetãþean
ºi administraþia publicã ºi asta aduce dupã sine ºi
societatea inclusivã ºi o democraþie participativã,
astfel încât un cetãþean liber sã poatã participa la
reuniuni prin intermediul tehnologiilor
informaþionale. Aceleaºi tehnologii, însã, pot fi
utilizate ºi pentru business, pentru a face comerþ.
Aici în aceastã universitate am întâlnit o platformã
foarte importantã pentru învãþare ºi aceasta poate
constitui un subiect de colaborare între
universitatea noastrã ºi universitatea dumneavoastrã. Comisia Europeanã cred cã trebuie sã
facã eforturi pentru amplificarea tehnologiilor
informaþionale, unul dintre elementele care trag
înapoi aceastã dezvoltare este lipsa de structuri
de comunicare de bandã largã pe teritorii. ªi
aceasta poate duce în mod periculos la o situaþie
digital-divice între teritorii care conþin structuri
digitale ºi teritorii care nu dispun de asemenea
tehnologii. În viitor va trebui sã fim foarte atenþi
la aceastã temã.
Atelier jurnalistic: Care credeþi cã vor fi cãile
de colaborare între studenþii universitãþii din
Camerino ºi studenþii Universitãþii Spiru Haret?

Profesorul Flavio Corradini: Avem multe
posibilitãþi de a colabora. Cred cã este necesar ca
studenþii sã colaboreze; este vorba de o colaborare
instituþionalã între cele douã universitãþi, în care sã
introducem ºi o colaborare între studenþi. Sunt trei
mari sectoare: o primã parte ar privi formarea. Am
putea construi împreunã cu Universitatea Spiru
Haret parcursuri de formare legate între ele, ca de
exemplu masterul în comunicare ºtiinþificã, care sã
includã cele trei cicluri: licenþã, masterat ºi doctorat.
Studenþii sunt inseraþi în aceste cicluri ºi astfel îºi
pot petrece timpul în cele douã universitãþi: ºapte
luni pot fi studenþi la Camerino, ºapte luni pot fi la
Spiru Haret º.a.m.d. Este un lucru care mie îmi
place foarte mult, nu doar pentru cã se poate studia
în douã universitãþi diferite, nu doar pentru faptul
cã un student, la sfârºit, are o diplomã în România
ºi una în Italia, ci pentru cã studenþii, noile generaþii
au oportunitatea sã trãiascã în douã þãri diferite,
prin urmare sã cunoascã ºi sã trãiascã în douã culturi
diferite ºi acest lucru este foarte important în zona
europeanã. Nimeni nu ºtie, ca student, unde va
lucra mâine. Prin urmare, a trãi într-o altã þarã oferã
o oportunitate în plus studentului. Un al doilea
sector priveºte participarea la proiecte comune, cu
atât mai mult cu cât e vorba de proiecte europene.
Pentru dezvoltarea acestor proiecte, pot fi implicaþi
studenþii celor douã universitãþi, prin urmare, au
posibilitatea, stând împreunã ºi lucrând în proiecte
comune, sã înþeleagã bine ce înseamnã cercetare,
inovare tehnologicã, dezvoltare teritorialã. Acestea
sunt sectoarele în care Europa trebuie sã investeascã
ºi sã se dezvolte în viitorii ani, dupã pãrerea mea,
dacã vrea sã creascã ºi sã iasã din criza pe care o
trãieºte astãzi. Prin urmare, e bine ca studenþii,
noile generaþii, sã înceapã sã lucreze în aceste
sectoare. Un al treilea domeniu, în care universitatea
noastrã are o bogatã experienþã ºi vrea sã transmitã
aceastã experienþã ºi Universitãþii Spiru Haret, este
acela de a crea întreprinderi private, inovative ºi
creatoare. În Europa se numesc Spin off University.
Noi implicãm în acest domeniu studenþi, care sunt

în curs de a fi absolvenþi, de a primi diploma, sau
chiar absolvenþi, care au aceastã idee de a lucra în
întreprinderi împreunã cu cercetãtorii noºtri. Este
o oportunitate, pe care universitatea noastrã vrea
sã o dea studenþilor, îndeosebi prin a-i convinge pe
studenþii noºtri sau pe absolvenþi sã ia calea
antreprenorialã; universitatea participã în capitalul
social ºi, timp de patru ani, acordã spaþii ºi servicii
gratuite. Aceasta este o experienþã pe care eu am
trãit-o personal. Înainte de a fi rector, am fost
preºedintele unei asemenea societãþi. Am angajat
14 persoane tinere, ºapte pe perioadã nedeterminatã ºi ºapte care au lucrat sporadic. A fost o
experienþã strãlucitã pentru mine, am învãþat multe
lucruri, am vãzut cã au rãmas sã lucreze 20 dintre
absolvenþii noºtri, unii dintre ei s-au cãsãtorit,
ºi-au cumpãrat case ºi asta înseamnã creºtere pentru
întreprinderile din teritoriu. Dacã vrem sã lucrãm
împreunã ºi pe aceastã direcþie, ºi mã adresez
colegilor, e foarte bine! V-am dat câteva soluþii.
Suntem deschiºi sã discutãm despre aceste lucruri
în orice moment doriþi.
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CONFERINÞA ACADEMICÃ ªI DIPLOMATICÃ

România  Kazakhstan: 20 de ani de relaþii diplomatice.
Un parteneriat strategic.
(Urmare din pag.1)
Suntem onoraþi cã Universitatea Spiru Haret a fost aleasã pentru a
gãzdui un eveniment de o asemenea importanþã. Conferinþa academicã
ºi diplomaticã de astãzi constituie un moment de referinþã în dezvoltarea
relaþiilor dintre România ºi Kazakhstan. Evoluþia Republicii Kazahstan
este impresionantã. Anticipând agenda dezbaterilor de astãzi, privim
cu interes iniþiativa dumneavoastrã de a organiza evenimentul
EXPO 2017 în Astana, capitala republicii.
Dezvoltarea Kazakhstanului este privitã cu interes ºi de comunitatea
academicã a universitãþii noastre. De aceea, cãutãm posibilitãþi pentru
a extinde cât mai mult colaborarea, schimbul de idei ºi experienþe în
plan cultural ºi economic.
Doresc sã amintesc, ca exemplu, participarea noastrã, ºi în acest an,
la Forumul de la Astana, consacrat crizei economico-financiare
internaþionale, unde am avut privilegiul personal de a fi prezent cu o
lucrare ºtiinþificã dedicatã acestei probleme majore.
Universitatea Spiru Haret, aflatã în cel de-al 21-lea an de existenþã,
este instituþia de învãþãmânt superior din România care a deschis
numeroase porþi de cooperare internaþionalã. Ne propunem sã
contribuim, astfel, la dezvoltarea dialogului intercultural la un înalt
nivel universitar.
Vã mulþumesc încã o datã pentru onoarea de a fi gazdele acestei
importante conferinþe ºi vã doresc sã vã bucuraþi de rezultatele drumului
pe care îl construiþi, cu seriozitate ºi perseverenþã, de 20 de ani!
Pe parcursul manifestãrii au
vorbit, salutând evenimentul ºi
subliniind importanþa lui, domnii:
Emil Constantinescu, Mircea
Diaconu, Anton Caragea, Ahmet
Aledin, Ion Iliescu, Serzhan
Oralbayevich Abdykarimov.
Domnul Talgat Kaliyev, ambasadorul Republicii Kazakhstan în
România, a adresat un mesaj special
de salut ºi mulþumire.
În cadrul conferinþei, au fost discutate momente importante ale relaþiei dintre România ºi Kazakhstan:
 dezvoltarea schimburilor
economice bilaterale în ultimii
20 de ani, schimburile economice
anuale situându-se la aproximativ
patru miliarde de dolari, statutul

de investitor strategic în România al Kazakhstanului, transformarea
Kazakhstanului, prin investiþiile fãcute în sectorul energetic din
România, în principala sursã de energie a þãrilor emergente din Asia ºi
a economiilor europene;  organizarea, la Bucureºti, a Conferinþei
Internaþionale de susþinere a Preºedinþiei Kazakhstanului la OSCE
(24 februarie 2010), singura conferinþã de acest gen din istoria
diplomaþiei romaneºti, ce a exprimat sprijinul românesc pentru agenda
de reformare a OSCE, propusã de Kazakhstan;  organizarea în România,
cu ocazia împlinirii a 20 de ani de independenþã a Kazakhstanului, a
Conferinþei academice Kazakhstan: 20 de ani de independenþã ºi
progres, conferinþã ce a marcat extraordinarele rezultate obþinute de
Kazakhstan în ultimii 20 de ani în planul dezvoltãrii economice ºi
politice, devenind astãzi un furnizor de securitate la nivel regional;
 sprijinul acordat de România gãzduirii EXPO 2017 de capitala
Kazakhstanului, Astana, ºi prin organizarea, la Bucureºti, în aprilie
2012, a Expoziþiei Astana - capitala viitorului.
Desfãºurarea acestei conferinþe de amploare, marcând cei 20 de ani
de relaþii diplomatice dintre România ºi Kazakhstan, este o mãrturie
nu doar a dezvoltãrii fãrã precedent a relaþiilor diplomatice ºi economice
dintre cele douã þãri, dar ºi a capacitãþii României de a mobiliza eficient
elita intelectualã ºi de a gãzdui evenimente menite sã marcheze
apropierea dintre Uniunea Europeanã ºi zona Asiei Centrale.
În intervenþiile lor, vorbitorii au mulþumit Universitãþii Spiru Haret,
rectorului sãu, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, pentru condiþiile
excepþionale oferite.

Reuniune consacratã muzeografiei româneºti la

Muzeul memorial
Nicolae Iorga,
Vãlenii de Munte
Aristotel BUNESCU
Nicolae Iorga (1871 - 1940) a fost un
istoric, critic literar, documentarist,
dramaturg, poet, enciclopedist,
memorialist, ministru, parlamentar, primministru, profesor universitar ºi
academician român. În domeniul sãu
impunãtor de la Vãlenii de Munte, acolo
unde s-a amenajat un renumit muzeu, la
începutul lunii iunie are loc, în fiecare an,
o emoþionantã întâlnire, care este dedicatã
nu numai rememorãrii ºi valorificãrii
operei impresionante semnate de Nicolae
Iorga, dar ºi pentru sublinierea celor mai
noi tendinþe în muzeografia româneascã
ºi internaþionalã.
Muzeul memorial Nicolae Iorga din
Vãlenii de Munte, secþie a Muzeului
Judeþean de Istorie ºi Arheologie
Prahova, este gazda primitoare, ca în
fiecare an, a unei foarte interesante sesiuni
naþionale de comunicãri ºtiinþifice. În
perioada 5-7 iunie 2012, oameni de
specialitate din toatã þara participã la
reuniunea intitulatã semnificativ Rolul
muzeelor memoriale în muzeografia
româneascã. Ediþia cu numãrul ºase a
acestei reuºite reuniuni ºtiinþifice are o
tematicã foarte generoasã: Muzeul
memorial - reper constant al culturii ºi
patrimoniului naþional, expoziþia
permanentã - punte de legãturã între
trecut ºi prezent. Un alt subiect atractiv

este dedicat cercetãrii în muzeele memoriale. Este analizatã cercetarea de
profil, în domenii conexe, individualã
sau în echipã. Patrimoniul muzeal valoare, turism cultural ºi umanism,
Contribuþii la cunoaºterea valenþelor
instituþiei muzeale, în educarea tinerei
generaþii sunt alte teme dezbãtute la
Vãlenii de Munte.
În bisericile medievale exista buna
tradiþie sã se ascundã o comoarã adevãratã
în spatele unei statui, a unei alte opere
de artã. Erau tezaure din metale preþioase,
obiecte de podoabã din pietre preþioase,
ori documente cu valoare inestimabilã.
Oamenii, care veneau sã se reculeagã în
aceste locuri dedicate credinþei, simþeau,
când ajungeau în faþa acelui loc, o forþã
pozitivã deosebitã. În mod similar, eu
simt la fel în faþa unor exponate, când
intru într-un muzeu. În afarã de valoarea
obiectului în sine, în spate se ascunde
acum o altã comoarã. În primul rând,
povestea acestui exponat, de unde vine,
cine au fost proprietarii, care a fost viaþa
lor. În al doilea rând, sunt muzeografii cu
bucuriile ºi tristeþile lor. Este grija pentru
buna pãstrare ºi valorificare a unui obiect
special, care a strãbãtut secole ori decenii,
distanþe mai mari sau mai mici, pentru a
ajunge sã se ofere privirilor noastre pline
de curiozitate, însetate sã afle noi ºi noi
lucruri despre învingerea timpului ºi a
spaþiului. Pentru cã fiecare doreºte sã îºi
depãºeascã starea ºi vrea sã lase ceva
mai durabil în urma sa.
Muzeele ne dau o lecþie bunã, care
trebuie asimilatã temeinic. Aici primim,
spre exemplu, lecþia teribilã de a trece de
la timpul mic la timpul mare. Timpul
mic este cel al preocupãrilor cotidiene
minore, dar necesare. Timpul mare are
mai multe registre.
Primul este cel care
strãbate anii unei vieþi
normale, rãmâne valabil
ºi pentru generaþiile
urmãtoare. Iar ultimul
timp, cel mai important,
la care trebuie mereu sã
fim atenþi, este cel care
cuprinde o Genezã, o
Creaþie, o întreagã lume
divinã, care ne aºteaptã
cu mari promisiuni.
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Zilele Culturii Japoneze

Dupã ediþii dedicate culturii
maghiare, ceheºti, olandeze,
poloneze ºi israeliene, anul
acesta, Teatrul Odeon propune
o incursiune în Japonia, în
perioada 28 mai  2 iunie 2012.
La Sala Majestic, pe 28 mai, cu
intrare liberã, începând cu ora
19,00, publicul va putea admira
o expoziþie de fotografie ºi o
prelegere despre dansurile
sacre kagura, urmate de o
demonstraþie de ikebana ºi de
spectacolul de pian ºi dans
intitulat WA (Armonie).
29 mai - vernisajul expoziþiei
de fotografie, foto-haiku,
caligrafie, kimono, origami ºi
obiecte japoneze. De la ora
17,30, Sala Studio va gãzdui o
demonstraþie de ikebana. Seara
- un spectacol de teatru

japonez, la Sala Majestic, de la
ora 19,00.
30 mai - de la ora 19,00, la Sala
Majestic, spectacolul de dans
nipon Culori.
31 mai - un spectacol inedit
prin tehnica neconvenþionalã a
mimei în repovestirea pieselor
clasice Dojo-ji, urmat de o
paradã de kimonouri, pe fondul
recitalului de tobe Taiko.
1 iunie - la Sala Studio, de la ora
19,30, actorii teatrului Odeon
propun un spectacol lecturã
dupã piesa lui Monzaemon
Chikamatsu  Mesagerul iadului,
urmat de o conferinþã despre
teatrul japonez.
Zilele culturii japoneze se vor
încheia pe 2 iunie, cu o searã de
ceremonia ceaiului ºi un moment
de dans tradiþional japonez.

Sibiu: a X-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Teatru

Câºtigãtorul Premiul
internaþional pentru literaturã 
Haus der Kulturen der Welt
Berlin 2012 este

Între 25 mai ºi 3 iunie, Sibiul
este o scenã uriaºã, care reuneºte
peste 2.500 de artiºti din toate
colþurile lumii. Agenda de
evenimente, deosebit de bogatã
ºi variatã, aduce publicului
producþii reprezentative ale
marilor companii din strãinãtate
ºi din România, spectacole de
stradã în oraºul vechi, în biserici
ºi situri istorice, spectacole de

teatru-dans, flamenco, balet,
dans contemporan, teatru de
pãpuºi, circ, spectacole de
lumini, muzicã, pantomimã, dar
ºi conferinþe, seminarii, expoziþii,
lansãri de carte, instalaþii ºi ateliere
de lucru, ce au loc atât în spaþii
convenþionale, cât ºi neconvenþionale, transformând Sibiul
într-o veritabilã capitalã culturalã
a lumii.

Mircea Cãrtãrescu

Institutul Cultural
Român Berlin
anunþã cã Premiul
internaþional
pentru literaturã Haus der Kulturen
der Welt 2012 a
fost câºtigat de
cãtre scriitorul
Mircea Cãrtãrescu,
pentru Orbitor II.
Corpul , tradus în
limba germanã de
cãtre Gerhart
Csejka ºi
Ferdinand Leopold
(Der Körper,
Editura Paul
Zsolnay 2011).
Premiul Internaþional de Literaturã este
decernat anual, începând cu 2009, pentru cea
mai bunã traducere în limba germanã a unei
opere beletristice internaþionale contemporane,
premiind atât autorul, cât ºi traducãtorii cãrþii.
Juriul anului 2012, format din ºapte
personalitãþi literare, a ales lucrarea scriitorului
român Mircea Cãrtãrescu dintr-un numãr
de 141 de opere participante.
Decernarea premiilor va avea loc miercuri,
6 iunie 2012, la orele 20, în Haus der Kulturen
der Welt. Premiul, acordat de Fundaþia
Elementarteilchen ºi Haus der Kulturen der
Welt, va fi înmânat câºtigãtorilor de cãtre
fondatorul sãu, Jan Slovak, ºi managerul
instituþiei,
prof. dr. Bernd M. Scherer.
Discursul festiv va fi susþinut de cunoscutul
scriitor Péter Esterházy. Nina Petri va citi
fragmente din traducerea în limba germanã, iar,
autorul, din varianta originalã. Festivitatea de
premiere va fi prezentatã de Sigrid Löffler.
Scriitorul Mircea Cãrtãrescu a câºtigat
nenumãrate premii, atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate, cel mai recent fiind acordat în 2011,
Premiul Festivalului Internaþional Literar
de la Vilenica  Slovenia.

Voci româneºti la festivalul
Nopþi baroce din Paris

Institutul Cultural Român de
la Paris prezintã, între 6 ºi
12 iunie 2012, a doua ediþie a
festivalului Nopþi Baroce la
Palatul Béhague. Ca ºi prima
ediþie, cea de-a doua reuneºte,
pe scena Sãlii Bizantine, artiºti
români ºi strãini.
Trei voci româneºti excepþionale, mezzo-soprana Ruxandra
Donose, soprana Teodora
Gheorghiu ºi mezzo-soprana
Viorica Cortez, vor cânta pe
scena Sãlii Bizantine pe 6, 7 ºi
8 iunie 2012.

Festivalul continuã pe
12 iunie, la biserica SaintEustache, una dintre cele mai
mari ºi mai frumoase din Paris.
Fernanda Romilã ºi Dan
Racoveanu vor susþine, la orga
acestei biserici, un concert la
patru mâini. Beneficiile acestui
din urmã concert vor fi folosite
pentru restaurarea orgii Charles
Mutin, care se aflã în Sala
Bizantinã a Palatului Béhague.
Festivalul este organizat în
parteneriat cu Ambasada României în Republica Francezã.

Gheorghe Zamfir concerteazã
la Sala Palatului

Maestrul naiului, Gheorghe Zamfir, revine în atenþia publicului
cu un concert intitulat Rapsodia Primãverii, ce va avea loc pe 29
mai, la Sala Palatului din Bucureºti. Spectacolul va continua cu un
turneu naþional, cu reprezentaþii, în prima parte a lunii iunie, la
Cãlãraºi, Slobozia, Iaºi, Bacãu ºi Piatra Neamþ. Este un tip de concert
dorit de public, ce îi va permite artistului sã traverseze diverse
stiluri muzicale, abordate pe parcursul anilor. Admiratorii lui
Gheorghe Zamfir se vor putea bucura de un repertoriu variat, ce va
include atât cântece din folclor, lucrãri din repertoriul internaþional,
cât ºi cele mai preþioase creaþii semnate de artist. Timp de douã ore,
naiul maestrului va rãsuna pe scena Sãlii Palatului, în
acompaniamentul orchestrei Gheorghe Zamfir. Ciobãnaºul
singuratic, Ciocârlia, Cântec de suflet, Doinã de jale, El condor
pasa, My heart will go on, Memory sau Einsamer Hirte sunt doar
câteva dintre melodiile ce vor putea fi ascultate în concert.
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Spiru Haret ºi instituþia Teatrului Naþional*
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Aceasta este opera teatralã a celui mai neteatral ministru
din câþi sau perindat vreodatã la despãrþemântul
Instrucþiei publice. (Pompiliu Eliad  profesor universitar)
Reformator al ºcolii româneºti din
secolul al XIX-lea, matematician,
astronom, pedagog, ministru (Ministrul
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice) ºi
academician, Spiru Haret (n. 15 februarie
1851, Iaºi; d. 17 decembrie 1912,
Bucureºti) este unul dintre românii care
ne fac sã ne mândrim ca popor. Undeva,
pe partea nevãzutã a Lunii, aproape de
polul Sud lunar, un crater, aflat la rândul
sãu într-un crater mai mare  Aitken, a
primit numele de Spiru Haret, în semn de
preþuire, din partea Uniunii Astronomice
Internaþionale. Haret a obþinut doctoratul
în astronomie la Paris cu teza Asupra
invariabilitãþii axelor mari ale planetelor,
iar, ca ministru al educaþiei, a emis decretul
pentru înfiinþarea Observatorului
Astronomic din Bucureºti. Astfel, Spiru
Haret este singurul român prezent, prin
numele sãu, pe suprafaþa astrului lunar,
alãturat unui lanþ muntos cu numele
Montes Carpatus. Un om ºi un munte ce poate fi mai semnificativ decât aceasta!
Tânãrul Spiru Haret iubea teatrul ºi ºtia
pe dinafarã tot textul muzical al operelor
italieneºti din acea vreme. Din pãcate, o
rãcealã cãpãtatã în strãinãtate ºi netratatã
la timp a fãcut ca pe mai departe sãnãtatea
sa sã trebuiascã a fi permanent supravegheatã. Dacã acest lucru nu a fost fãcut
public este ºi datoritã faptului cã însuºi
Spiru Haret nu a dorit sã se dea în vileag.
Pentru pãstrarea sãnãtãþii sale el a trebuit
sã ia mãsuri serioase. Primul doctor român
în ºtiinþe, autorul Mecanicei sociale ºi cel
care a diseminat cultura ºi educaþia la sate,
a suferit mult în timpul tinereþii sale. Din
cauza grabei cu care a dorit sã îºi termine
studiile mai repede decât unii dintre colegi,
având resurse materiale mai restrânse
decât alþii, Spiru Haret a moºtenit o fire
plãpândã ce solicita un program de odihnã
special. Dacã seara trebuia sã se culce
devreme, ocupaþiile sale îl obligau sã se
scoale de dimineaþã. Ca ministru, Haret
se scula la 5 dimineaþa ºi toatã ziua nu era
altceva decât ministru. Între un ministru,
care ar veni regulat seara la teatru, dar nu
s-ar ocupa de treburile Teatrului, ºi altul,
care se ocupã de ele pânã în zori, fãrã
sã-ºi petreacã nopþile la spectacol,
dumneavoastrã pe care l-aþi alege ?
Spiru Haret, fiind un om rezervat, dar
sentimental, era impresionat de efortul pe
care îl fãceau actorii în timpul procesului
scenic. Dacã, în picturã, elementul material,
de care se slujeºte artistul, este pânza, pe
care se aºterne culoarea vopselei, în
sculpturã, este piatra mângâiatã de dalta
artistului, în muzicã, este diafanul sunet,
în arta teatralã, este omul însuºi, omul
întreg, cu trupul ºi cu sufletul sãu. Haret se

întreba dacã acest semen al sãu  pus pe
picior de egalitate cu elementele materiale
ale celorlalte arte  are tot ce-i trebuie
acasã la el, ca sã i se poatã apoi pretinde
sã fie instrument al artei sale, sã ne bucure
mintea ºi spiritul cu talentul sãu. Este
oare destul de rãsplãtit actorul cu valoarea
salariului sãu ori chiar cu plata aplauzelor
noastre? Existã vreo rãsplatã adevãratã
pentru dânsul? Ciudatã stare sufleteascã,
se va zice, dar, din aceastã stare aparent
anti-teatralã, va ieºi, dintr-o ascunsã
înlãnþuire a gândurilor, tocmai fericirea
artiºtilor din teatru.
Spiru Haret a ºtiut cã teatrul este o
nobilã instruire a publicului, dar ºi o
distracþie. ªtia cã în þara noastrã era nevoie
de atâtea lucruri bune de înfãptuit, iar,
înainte de a ne gândi la teatru, mai erau ºi
altele mult mai importante. Putem sã
vorbim despre Universitate, despre
Atenee, despre Teatre, despre Pinacoteci,
despre tot ce doriþi dumneavoastrã, dar
sã nu uitãm îmbogãþirea, luminarea ºi
ridicarea þãranului român. Pentru acesta
trebuiau create bãnci populare, obºti
sãteºti, ºezãtori, cursuri de searã pentru
cei mai în vârstã, grãdini ºcolare, tovãrãºii
agricole între învãþãtori ºi sãteni, biblioteci
populare, dar, înainte de toate, ºcoli, tot
mai multe ºcoli, tot mai bune, pânã atunci
când vor exista toate ºcolile de care se
simte nevoia. În vârtejul unui asemenea
program ministerial unic, îþi este greu sã
vorbeºti prea mult despre Teatru. Spiru
Haret, aºa bun organizator cum îl ºtim,
nu ar fi consimþit sã încarce bugetul
Statului cu cheltuielile Teatrului Naþional.
Sã gãsim Teatrului Naþional alte mijloace
- ar fi zis el. Teatrul Naþional nu se putea
bucura, în împrejurãrile de atunci ale þãrii,
de un spor de subvenþie. Banul þãrii trebuia
întrebuinþat mai ales în folosul acelor
instituþii de care se folosea þara întreagã.
Abia pe urmã venea rândul acelor instituþii
de care se bucura doar o parte restrânsã a
populaþiilor de la oraº.
Artiºtii Teatrului Naþional ºi publicul
lui nu s-au plâns prea mult de pe urma
acestui mod de gândire sãnãtos al
ministrului. Haret n-a vrut ca teatrul sã
fie un fel de piaþã publicã. Sub ministeratul
sãu, scena Teatrului Naþional nu a mai
fost prilej de distracþie, iar cabinele
artiºtilor pretext de vizite, de întâlniri. El
nu s-ar fi învoit, niciodatã, ca, pentru
consideraþii politice sau personale, sã lase
sã fie angajat sau sã fie înlãturat, la Teatrul
Naþional, un slujbaº oarecare. Un duºman
al lui Haret scria într-o publicaþie a vremii:
Nu mai avem un Teatru Naþional, ci un
Seminar al Teatrului Naþional. Dar
teatrul este o ºcoalã, este un templu al

artei. De aici ºi discuþiile referitoare la
repertoriu. Cum trebuie sã fie un
repertoriu? Înainte de toate, el trebuie sã
fie cuviincios, înãlþãtor, educativ.
Domnule Director, întreabã, anul trecut,
un pãrinte neliniºtit, la telefon, ce se joacã
desearã la Teatrul dumneavoastrã?!
Judecãtorul din Zalameea, domnule.
- Pot sã-mi aduc ºi fata? - În toate serile,
puteþi sã aduceþi pe domniºoara. -Va sã
zicã, sau schimbat lucrurile la Teatrul
Naþional? - Sau schimbat, fireºte cã sau
schimbat. În toate serile trebuie sã poatã
veni ºi fetele. Teatrul e o ºcoalã, un
seminar ºi o bisericã. Mai e de întrebat
dacã au drept sã vie copiii la ºcoalã ºi la
bisericã? Contrariul nu e permis.
În perioada în care Spiru Haret s-a aflat
la minister, s-au jucat la Teatrul Naþional
spectacole deosebite precum: Heidelbergul
de altã datã de Wilhelm Meyer-Forster,
Guerin notarul de Emile Augier, Don
Carlos de Schiller, Un faliment de
Bjornstierne-Bjornson, Regele Lear de
Shakespeare, Electra de Sophocle,
Judecãtorul din Zalameea de Calderon dela
Barca, Revizorul de Gogol, Corbii de
H. Becque, Brânduºa de Brieux, Prostul
de Fulda, Modelul de Bataille, Amorul
veghiazã de Cailhavet ºi De Flers, Zile de
sãrbãtoare de Carlo Bartolazzi, Nepoftitul
de Tristan Bernard, Portofoliul de Octave
Mirbeau, Pãsãri cãlãtoare de Donnay,
Învingãtorii de Fabre... Câºtigul cel mare
al teatrului nu a fost reprezentat de numãrul
premierelor teatrale, dar a fost cuantificat
în creºterea numãrului de spectatori:
magistraþi, medici, profesori ºi ofiþeri.
Teatrul nostru trebuia sã fie ºi naþional,
pentru cã era vorba de limba ce se auzea
pe scenã. Astfel cã, sub ministeriatul lui
Haret, s-au promovat ºi s-au jucat piese
româneºti tot mai numeroase ºi mai
valoroase precum: Trilogia lui Barbu
Delavrancea (Apus de soare, Viforul,
Luceafãrul), Chinul de Al.G.Florescu,
Jertfa de Miclescu, Înºirã-te Mãrgãrite de
Victor Eftimiu, Romeo ºi Julieta la Mizil
de G. Ranetti. Printre toate acestea s-au
prezentat ºi primele încercãri dramatice,
mai mult sau mai puþin reuºite ale lui
M. Sadoveanu, P. Locusteanu, Z. Bârsan,
N. Pandelea, C. Rãdulescu-Motru,
G. Diamandy etc. Întotdeauna a fost la
înãlþime limba auzitã pe scena Teatrului
Naþional, iar aceasta se datoreazã lui
G. Coºbuc, lui Brãtescu-Voineºti, lui
M. Sadoveanu, lui N. Dunãreanu, lui
G. Ranetti ºi tuturor scriitorilor români
care s-au implicat în traducerea corectã a
dramaturgiei strãine abordate. Pe lângã
Teatrul Naþional funcþiona un Comitet de
lecturã, numit în puterea noii legi a Teatrelor ºi format din Duiliu Zamfirescu,
Al. Florescu, D. Evolceanu. Acesta avea
în sarcinã promovarea anumitor dramaturgi
ºi a anumitor dramaturgii în planul de
perspectivã al stagiunilor teatrale prezente
ºi viitoare. Astfel se menþinea sus ºtacheta
spectacolelor selectate spre a fi prezentate pe scena Teatrului Naþional.

Spiru Haret a dat Teatrului Naþional nu
numai o îndrumare nouã, mai cuviincioasã
ºi mai raþionalã, dar ºi mijloace mai multe
de trai. Nereuºind sã planifice o subvenþie
substanþialã din partea statului, Haret a
izbutit, an de an, din partea modestã ce
revenea ministerului sãu, la încheierea
anului bugetar, din împãrþirea excedentului
anual, sã acopere vechiul deficit de 72 de
mii de lei, ce apãsa asupra Teatrului
Naþional, sub forma unei datorii de 4.500
de lei, plata dobânzilor  aceastã sumã a
fost trecutã apoi la capitolul montãrilor
 ºi din capitalul de reparaþii al Ministerului
de instrucþii, sã refacã scena Teatrului
Naþional, ce stãtea sã cadã, sã reînnoiascã
lemnãria vechii galerii ce se afla în primejdie
sã ardã, sã reîmprospãteze mobilierul
lojelor de rangul I; a dat ordin sã se repare
caloriferele Teatrului Naþional ºi s-au luat
mãsuri grabnice de apãrare împotriva
focului, prin instalarea unor lãmpi de
iluminare sigure, dar ºi a unor guri de apã ºi
a unor uºi de fier, între scenã ºi sala de
spectacole. Cea mai mare binefacere pe
care au cunoscut-o teatrele subvenþionate
sub ministerul sãu a fost sporirea venitului
cu mai bine de o sutã de mii anual. Din ce
a apãrut acest spor? Dintr-o micã taxã de
o jumãtate de centimã (5%) asupra biletului
de intrare de douãzeci de lei, de la toate
circurile, cafenelele-concert, panoramele,
cinematografele, varietãþile, reprezentaþiile
dramatice ºi lirice în limbi strãine. Astfel
cei care se hrãneau cu artã strãinã îºi
plãteau omagiul lor de vasalitate cãtre arta
dramaticã româneascã.
Sub ministerul lui Haret s-a dat o nouã
fiinþã legalã teatrului. Multe s-au spus
împotriva noii Legi de organizare ºi
administrare a Teatrelor din România.
Noua lege menþiona îndatorirea Direcþiilor
Teatrelor Naþionale de a juca piese
româneºti sau într-o limbã româneascã
îngrijitã, cu sporirea uºoarã a tantiemei,
cu premiile literare ce le va împãrþi
Comitetul de lecturã la fiecare doi ani, ºi
mai ales cu premiul cel mare, pe care îl vor
decerna Comitetele reunite la fiecare cinci
ani (50 de mii lei). Mulþumitã aceleiaºi legi,
scenele subvenþionate de la Craiova ºi de
la Iaºi au fost pentru prima datã
recunoscute ca teatre de stat ºi au primit o
organizare identicã cu aceea a Teatrului
Naþional din Bucureºti. S-a hotãrât cã toate
aceste teatre sunt instituþii de culturã
naþionalã sãnãtoasã ºi trebuiesc scoase din
izolarea în care trãiau pânã acum, oferindu-le pe mai departe acces la documentaþia
Academiei Române, la producþiile literare
ale Facultãþii de Litere, dar ºi la celelalte
instituþii de culturã din þarã cu care vor dori
sã colaboreze. Tot acum s-a dat artiºtilor
dreptul de a figura în Consiliile de lecturã
ale teatrelor, dar ºi dreptul de a putea fi
membri ai Casei de Credit ºi Economii a

*Comunicare prezentatã la începutul lunii mai, în marea Aulã a Academiei Române, în
cadrul Sesiunii Anuale de Comunicãri ªtiinþifice a Academiei Române, a Comitetului Român
pentru Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii (CRIFST)  Divizia de Istoria ªtiinþei.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Între realismul socialist ºi Polska Szkola Filmowa

Silviu ªERBAN

Centrat pe lupta proletariatului
pentru victoria comunismului, pe
colectivitate, mai degrabã, decât
pe individ, realismul socialist a
nãscut opozanþi importanþi pe
terenul cinematografiei, printre
care, ªcoala Polonezã de Film
(Polska Szkola Filmowa) este una
dintre primele miºcãri de acest gen,
în care accentul se mutã pe
eroismul individual, în contextul
luptei de rezistenþã a Poloniei din
timpul ocupaþiei naziste în perioada celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Trecerea la un cinematograf mai liber de chingile
politice este posibilã, la mijlocul
anilor 50, prin slãbirea influenþei
sovietice, odatã cu moartea lui
Stalin ºi dezgheþul subiectelor
sensibile legate de complicata
istorie a Poloniei din timpul
Rezistenþei. Pokolenie (Generaþie)
se gãseºte chiar în zona aceasta
tranzitorie, încorporând mãrci atât
ale realismului socialist, cât ºi ale
noului cinematograf polonez, aflat
sub influenþa majorã a neorealismului italian, fiind tributar
primului din punct de vedere al

naturii subiectului, dar îndatorat
celui de-al doilea din perspectiva
elaborãrii acestuia, a punerii sale
în scenã. Astfel cã filmul reflectã
o versiune manipulatorie a istoriei,
subsumatã, în mod evident,
ideologiei comuniste ºi puternicei
cenzuri de la începutul anilor 50,
manifestatã în descrierea Rezistenþei ca rezultat mai mult al activitãþii forþelor comuniste, Gãrzile
Patriotice ºi Uniunea Tinerilor
Luptãtori, decât al luptei Armatei
Teritoriale (Armia Krajowa) ºi în
evocarea Armatei Roºii sovietice,
ca susþinãtor al naþiunii poloneze,
omiþând referinþele la rolul Uniunii
Sovietice în masacrul de la Katyn
ori la neimplicarea Armatei Roºii
în susþinerea Rezistenþei în cadrul
Revoltei din Varºovia, fapt ce a
contribuit la înfrângerea insurgenþilor. Însuºi titlul, Generaþie,
trãdeazã influenþa realismului
socialist, prin sugerarea unei
colectivitãþi ca personaj central.
Mizanscena propune însã alte
norme: povestea generaþiei este
spusã prin vocea unui
personaj, tânãrul Stach (Tadeusz
Lomnicki), iar utilizarea
decorurilor ºi a luminii indicã
urme ale neorealismului italian.

Situat în Varºovia anului 1942,
sub ocupaþia nazistã, Pokolenie
urmãreºte destinul tânãrului Stach,
de la actele de patriotism sãvârºite
în joacã, furând cãrbunii din
trenurile ce aprovizionau armata
germanã, pânã la alãturarea sa
Rezistenþei, luptând alãturi de
comuniºtii din Uniunea Tinerilor
Luptãtori, în rândurile cãreia

Pokolenie

(Andrzej Wajda, 1955)
ajunge dupã ce se angajeazã ca
ucenic la tâmplãria lui Berg ºi
devine familiarizat, ascultând
lecþiile veteranului Sekula (Janusz
Paluszkiewicz), cu problemele
muncitorilor ºi cu ideile lui Karl
Marx. Atât Armia Krajowa,
adevãrata miºcare de rezistenþã
polonezã, cât ºi religia romanocatolicã, duºmani ai comunismului,
sunt evocate în tuºe negative, prima,
ca piedicã în calea luptei pentru
libertate, cealaltã, ca detaliu nesemnificativ în contextul istoric
dat. Vizitându-i casa pentru a cãuta
o armã furatã ºi suspectându-l

Corpului Didactic. S-au mãrit salariile
artiºtilor ºi prin noile mãsuri privitoare la
pensii, s-au prevãzut condiþii de retragere
la pensie ale acestora mai omeneºti decât
ale tuturor slujbaºilor publici. În anul 1907,
un artist societar de clasa I primea 450 de
lei, iar apoi, dupã noua lege, primea 650 de
lei, mai mult decât un preºedinte de
tribunal, decât un locotenent-colonel, decât
un profesor universitar titular. Nici un
artist, fie el cât de începãtor, nu era retribuit
cu mai puþin de 150 de lei lunar la Bucureºti,
cu 100 de lei la Iaºi ºi la Craiova. Înainte de
noua lege aceºtia primeau mai puþin de
jumãtate din aceastã sumã.
Sã nu-l întrebaþi pe Haret cine a
înfãptuit toate acestea. Cu modestia lui
obiºnuitã el va declina orice colaborare,
dacã veþi aduce laude acestei opere; dacã
o veþi ataca, cu cavalerism, o va lua asupra
sa, spre a o apãra. Care sunt oare meritele
ºi rãspunderile lui Spiru Haret în toatã
aceastã nouã organizare a Teatrului? Care
este partea lui în noua ºi îndrãzneaþa
miºcare întreprinsã ? Bineînþeles cã partea
cea mai bunã. ªi aceasta pentru cã el a
fost, prin întreaga sa gândire ºi activitate,
cel care a inspirat, a povãþuit ºi a sprijinit
minut cu minut tot ceea ce s-a înfãptuit.
Toþi cei implicaþi au fost mânaþi doar de
dorinþa de a sãvârºi o lucrare folositoare,
un capitol modest din strãlucita operã de
reîmprospãtare sufleteascã a poporului
nostru prin adevãrata culturã, pe care o
întreprinsese marele Spiru Haret. ªtiind
realitatea din România acelui moment,
ºtiind ce poate face cu adevãrat statul
pentru cetãþenii sãi, Spiru Haret încuraja
pe cei puþini ºi îndrãzneþi, pe cei care
veneau cu iniþiativa privatã: Statul nu este
în putere a procura singur toate instituþiile
de culturã de care are nevoie þara. Dacã
vine iniþiativa privatã sã aducã concursul
sãu, trebuie sã se respingã? Negreºit cã
nu. Din contrã, sã se încurajeze ºi sã i se
înlesneascã calea.
ªi atunci ca ºi acum, se cãuta calea de a
se ridica nivelul educativ ºi cultural al
maselor largi populare. Doar prin
diseminarea informaþiei pe toate palierele
sociale putem sã fim siguri cã am oferit
ºanse egale tinerelor vlãstare ale patriei,
spre a ridica o nouã generaþie în vântul
aspru al schimbãrilor europene ºi
mondiale. Fie ca munca, priceperea ºi
dragostea domnului Spiru Haret pentru
tot ce a fost spre folosul neamului  dupã
cum menþiona preotul profesor C.
Ionescu  sã gãseascã mulþi imitatori,
iar domnia-sa sã se bucure ºi sã se
înveseleascã de frumoasele roade ale
muncii sale neobosite, precum albina se
bucurã când îºi vede stupul plin de miere;
iar generaþiile viitoare sã ia pildã de
muncã dezinteresatã, de dragoste de
neam ºi de un neþãrmurit patriotism.

pe Stach, reprezentanþii miºcãrii
de rezistenþã poloneze sunt asociaþi
de mama bãiatului cu fasciºtii, din
pricina practicilor asemãnãtoare.
Crezul Apostolilor, cerut a fi rostit
la lecþia de religie, nu este decât
vorbãrie plictisitoare pentru tânãra
audienþã, care, câteva cadre mai
târziu, pe holurile ºcolii, ascultã cu
înflãcãrare discursul mobilizator al
liderei tinerilor comuniºti, Dorota
(Urszula Modrzynska). Dedicarea
cauzei comuniste atrage dupã sine
reprimarea oricãror altor interese
particulare. Aceastã renunþare este
evocatã în mod deosebit prin situaþia
relaþiei dintre Stach ºi Dorota, în
care dragostea dintre cei doi apare
doar ca element adiacent, de
importanþã secundarã în raport cu
relaþia lor politicã. Iubirea tinerilor
este sugeratã, simbolic, de regizor,
în scena primei întâlniri politice,
când cei doi simuleazã, pãrând
totodatã atât de autentici, o
pereche într-un convoi nupþial, iar,
apoi, la despãrþire, cu totul involuntar, fata ºi bãiatul ocupã
pentru o clipã spaþiul unei inimi
imense, decupatã în planºeta unui
fotograf amator în josul cãreia sta
inscripþionat te voi aºtepta. Scena

53

anticipeazã ºi finalul
nefericit al cuplului, la
un moment dat Stach
trezindu-se singur în
cadrul inimii, la fel
cum va rãmâne ºi în
final, când, dupã
prima noapte de dragoste, ieºit pentru
câteva cumpãrãturi,
tânãrul îºi gãseºte, la
întoarcere, iubita în
mâinile Gestapo-ului.
Secvenþa ultimã a filmului descrie
cum nu se poate mai bine poziþia
tranzitorie amintitã mai sus a
peliculei lui Wajda, aºezatã la
intersecþia celor douã stiluri
cinematografice: chipul înlãcrimat
al lui Stach în gros-plan este semnul
unei drame individuale; durerea

este înlãturatã însã imediat odatã
cu apariþia grupului de tineri comuniºti recruþi, al cãror instructor,
Stach, urma sã fie. Nu întâmplãtor,
ultimul cadru îngheaþã cu imaginea acestora privind zâmbitori ºi
plini de speranþã în direcþia
comandantului lor.

* * *

Kanal (Canalul), cel de-al doilea film al Trilogiei Rezistenþei a lui
Andrzej Wajda, se situeazã, în raport cu precedentul, într-un alt
sistem valoric, moartea lui Stalin ºi relansarea industriei
cinematografice poloneze permiþându-i regizorului sã prezinte
evenimentele istorice în versiunea lor realã, iar lupta de rezistenþã a
polonezilor sã fie descrisã fãrã a face recurs, în mod obligatoriu, la
presupusul ajutor frãþesc sovietic. În centrul atenþiei revine Revolta
din Varºovia, dar opozanþii germanilor sunt, de data aceasta, armata
polonezã de rezistenþã, Armia Krajowa.
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Televiziunea H2.0
LUNI  28 mai 2012
06:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 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 Busola electoralã
Moderator Tiberiu Lovin
22:30 Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
23:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
00:30 Internetul ºtie tot? ®
01:30 Universitaria ®

MARÞI  29 mai 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*
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 Busola electoralã
Moderator Tiberiu Lovin
22:30 Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
23:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de
prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu
00:30 Internetul ºtie tot ?®
01:30 Universitaria*®

SÂMBÃTÃ  2 iunie 2012
06:00 Casã dulce româneascã
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
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 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
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 Film românesc 
ªi totul era nimic...
23:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
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 Har et party ®
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe ®

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
10:15
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00
01:00
02:00

MIERCURI  30 mai 2012
Calitatea în învãþãmântul
superior. Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
Tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã. Emisiune de
conf. univ. dr.Eugen Ghiorghiþã
Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
Matinal 2.0
Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Universitaria*
Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
Medicina tv.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat de
Sebastian Lãzãroiu
Busola electoralã
Moderator Tiberiu Lovin
Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
Internetul ºtie tot ?®
Universitaria*®

minunaþi, care ne reprezintã pe scenele
consacrate ale þãrii, dar ºi peste hotare.
Au urmat lucrãrile sesiunii. În
secþiunea pentru studenþi, moderator
conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, au
fost prezentate lucrãrile studenþilor de la
specializarea Pedagogie Muzicalã:
Constantin Traºcã, anul I, Dezvoltãri
expresive în creaþia de opera a lui W. A.
Mozart (coordonator: conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac), Isabela Cristea,
anul III, Instrumente muzicale strãvechi
în slujba meloterapiei  metoda
terapeutei Nineta Crainici (coordonator:
lector univ. dr. Crinuþa Popescu), Denis
Maxim, an III, Aspecte ale valorificãrii
folclorului în creaþia coralã româneascã
din prima jumãtate a sec. XX
(coordonator: lector univ. dr. Luminiþa
Guþanu). La Secþiunea pentru masteranzi, moderator conf. univ. dr. George
Grigore, de la specializarea Pedagogie
Muzicalã: Oana Roxana Florescu, anul
I, Analiza comparatã Kreisller/ Massenet
(coordonator: conf. univ. dr. Maia
Ciobanu), Anda Moldovan, anul II,
Audiþia  componentã esenþialã în
procesul de educaþie muzicalã
(coordonator: conf. univ. asoc. Irina
Hasnaº); de la specializarea Artã
Teatralã: Ionuþ Olaru, anul I, Importanþa
igienei ºi a antrenamentului în
menþinerea calitãþii aparatului fonorespirator (coordonator: prof. univ. dr.
Adriana Marina Popovici), Carmen
Moise, anul I, Teatrul antic grec ºi

VINERI  1 iunie 2012

DUMINICÃ  3 iunie 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 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
11:30 Film documentar  Lumea
spectaculoasã a automobilelor
12:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Cãlãtor prin þara mea.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
14:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe.
Emisiune de Cristina Matei

Concepte ºi noi dezvoltãri expresive
în cercetarea fenomenului artistic contemporan
Arte surori în cadrul Facultãþii de Arte,
Teatrul ºi Muzica ºi-au dat mâna din nou
ºi, prin aplecarea asupra fenomenului
artistic, au cercetat premisele creaþiei de
orice naturã ar fi ea, punând-o în slujba
societãþii ºi a tinerilor discipoli haretiºti.
A avut loc Sesiunea anualã de comunicãri
ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor:
Concepte ºi noi dezvoltãri expresive în
cercetarea fenomenului artistic contemporan (muzicã ºi teatru). În
deschidere, directorul Centrului de
cercetare ºtiinþificã ºi creaþie artisticã,
lector univ. dr. Otilia Pop-Miculi, a vorbit
despre importanþa cercetãrii ºtiinþifice în
viaþa noastrã universitarã, în abordarea
pozitivã a unui viitor ce deschide noi
premise artelor, decanul facultãþii, conf.
univ. dr. Mihai Mãlaimare, a încurajat
iniþiativa studenþilor ºi masteranzilor de a
avea un studio teatral, Black Box Studio
Sud, la înãlþimea aºteptãrilor, locul unde
au avut loc, deja, zeci de spectacole
minunate, prodecanul conf. univ. dr.
George Grigore a menþionat faptul cã
Televiziunea H2.0 ºi Radioul HFM 2.0
au transmis, periodic, programul acestui
studio teatral studenþesc, dar ºi reportaje,
interviuri, emisiuni vivante, la care
participã studenþii ºi masteranzii haretiºti,
conf. univ. dr. Sorin Lerescu a anunþat cã
ultimul numãr al Analelor din Seria
Arte este gata de tipar, directorul
Departamentului, conf. univ. dr. Georgeta
Pinghiriac, a insistat asupra valorile
tinerelor talente de la muzicã, tineri

JOI  31 mai 2011

06:00 Start în carierã
06:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
Emisiune de prof. univ. dr.
conf. univ. dr.Laura Goran
Emilian Dobrescu
07:00 Medicina tv.
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
Emisiune de conf. univ. dr.
08:00 Matinal 2.0
Valeriu Marinescu
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine.
07:00 Medicina tv.
Emisiune de Corneliu Toader
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
10:15 Universitaria*
08:00 Matinal 2.0
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de conf. univ. dr.
Emisiune de Corneliu Toader
Valeriu Marinescu
10:15 Universitaria*
16:30 Medicina tv.
16:00 Viaþa fãrã fard
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:30 Internetul ºtie tot?
17:00 ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de Robert Tache
Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Sondajul zilei
18:00 Viaþã de român
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Simona ªerban
19:30 Jurnal 2.0
18:30 Economia, pentru cine?
20:30 Amintiri despre viitor
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Talk-show moderat
19:30 Jurnal 2.0
de Sebastian Lãzãroiu
20:30 Viaþa în doi
21:30 Busola electoralã
Emisiune de Veronica Popescu
Moderator Tiberiu Lovin
21:00 Nocturna
22:30 Albã ca zãpada
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Robert Emanuel
22:00 Lumea vãzutã de aproape
23:30 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Cezar Lungu
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00:00 Anul electoral 2012
00:00 Universitaria* ®
Emisiune Simona ªerban
* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa
00:30 Internetul ºtie tot? ®
telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiune realizatã
01:30 Universitaria* ®
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

cetatea  originile teatrului, necesitatea
acestuia (coordonator: prof. univ. dr.
ªtefan Velniciuc), Ana Vicovan, anul I,
Rolul teatrului în educaþia gimnazialã ºi
nu numai  dezvoltarea spontaneitãþii ºi
a inventivitãþii, exprimarea liberã, lucrul
în echipã (coordonator: conf. univ. dr.
George Grigore), Claudia Laurenþia
Drãgan, anul I, Rolul jocului în tratarea
persoanelor cu probleme de sãnãtate
psihicã, fizicã sau de adaptare socialã
(coordonator: lector univ. dr. Iulia
Boroº), Cristian Dionisie, anul I, Teatrul
ca terapie. Handicapul ºi problema
handicapului. Integrarea socialã în
mediul de viaþã. Probleme de integrare
a copiilor cu cerinþe educative speciale
(coordonator: lector univ. dr. Ion Florin
Grigoraº) ºi Laura Manea, anul I,
Expresia verbalã ºi vorbirea scenicã
(coordonator: conf. univ. dr. George
Grigore).
Echipa de organizatori, conf. univ.
dr. Georgeta Pinghiriac, conf. univ. dr.
George Grigore, conf. univ. dr. Sorin
Lerescu, lector univ. dr. Crinuþa
Popescu ºi lector univ. dr. Otilia PopMiculi, s-a dedicat bunei desfãºurãri a
acestui eveniment, care dovedeºte, încã
o datã, capacitatea cercetãrii ºtiinþifice
ºi creaþiei artistice de a aduce noi valori
ºi valenþe în panoplia rezultatelor
excelente ale studenþilor ºi masteranzilor de la Facultatea de Arte.

Conf. univ. dr. George GRIGORE

14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
16:30 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:30 Focus grup.
Emisiune de Ionela ªufaru
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Sãptãmâna viitoare.
Emisiune de
Andreea ªipoteanu
ºi Sebastian Lãzãroiu
21:30 Film serial Favoritul, episoadele 7, 8
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 ®

Film românesc
sâmbãtã, 21:30

ªi totul era
nimic

Într-o dimineaþã de toamnã
târzie, la marginea oraºului,
are loc slujba de sfinþire a
unei noi biserici. Icoanele
care o împodobesc sunt
pictate de o mare vedetã
localã, manelistul Adrian
Þîtãdemâþã alias Abdulah,
un geniu al muzicii, convertit
la creºtinism ºi la picturã
religioasã. Nimic nu este
adevãrat, totul este posibil,
într-un film semnat
Cristina Nichituº

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 Bondrea
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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SÃ NE TRÃIÞI, COPII!
Like ºi share
pentru
Salvatorii Pãmântului

Se apropie 1 iunie, Ziua
Internaþionalã a Copilului. Ca
la orice zi festivã, noi, maturii,
ne mobilizãm (de prea multe ori
festivist) sã le facem bucurii, sã
le ducem daruri, neînþelegând,
parcã, realitatea cã, de fapt, ºi
atunci când primesc daruri,
copiii dãruiesc sãnãtate, fericire,
poftã de viaþã, împlinire. Ce-ar
fi lumea fãrã zâmbetul copiilor,
fãrã inocenþa lor, fãrã curiozitatea, fãrã inventivitatea lor?
Ce-ar fi lumea?!
Inventivitatea copiilor nu are
margini, este lipsitã de prejudecãþi,
nu se împiedicã în nu se poate!,
nu e moral, nu e real etc.
Gândul lor zboarã ºi imagineazã
soluþii, la care maturii nu au acces.
Copiii trebuie doar stimulaþi,
îndemnaþi sã gândeascã despre
ceea ce-i înconjoarã. Rezultatele
sunt peste mãsurã!
O iniþiativã demnã de toatã
lauda are RFI România, care a
pus laolaltã douã aniversãri
speciale ale începutului calendaristic de varã: Ziua Internaþionalã a Copilului
(1 iunie) ºi Ziua Mondialã a
Mediului (5 iunie), oferind copiilor
ocazia sã fie creativi ºi grijulii cu
mediul înconjurãtor încã de la o
vârstã fragedã. Dezvoltatã sub
forma unui concurs  intitulat,
sugestiv, Salvatorii Pãmântului 
iniþiativa a strâns deja foarte
multe idei de la copiii care s-au
transformat în mesagerii Terrei, o
planetã care are nevoie sã fie
protejatã de poluare, de metode
invazive de producere a
energiei sau construcþii.

Copiii au fost invitaþi, astfel, sã
participe la un concurs de desene,
organizatorul dedicând o paginã
web (www.rfi.ro ) fiecãrui desen,
adepþii ideii salvatoare având ocazia
sã comenteze, sã dea share paginii
sau like. La finalul fiecãrei zile,
desenul care strânge cele mai multe
like-uri este premiat cu un joc Buki
Instalaþie Eolianã, un joc potrivit
copiilor de peste opt ani,
nominalizat în competiþia Jucãria
Verde a anului la Toy Fair 2011 de
la Nurenberg. Cei mici pot construi
o instalaþie eolianã cu ajutorul
cãreia vor încãrca o baterie, un
acumulator sau vor aprinde un bec,
toate acestea folosind exclusiv
energia vântului.
Rãspunzând cu entuziasm
acestei iniþiative, copiii din toatã
þara (sã-i remarcãm, printre alþii,
pe cei din Buzãu, Brãila, Galaþi,
Iaºi, Suceava, Târgu Neamþ sau
Bucureºti!) au demonstrat cât
sunt de preocupaþi de susþinerea
unui mediu curat.
Pânã pe 1 iunie, vor fi strânse
cele mai atractive idei de salvare a
planetei, iar, pe 5 iunie, de Ziua
Mondialã a Mediului, intenþionând sã arate cã cei mici sunt
viitorii salvatori ai planetei, pentru
cã au idei constructive, sunt
sârguincioºi ºi meritã sã fie
implicaþi în astfel de evenimente
de mediu, va fi organizatã expoziþia
Salvatorii Pãmântului, unde,
operele SALVATORILOR vor
putea fi vizitate pânã pe 30 iunie!
Vã prezentãm câteva dintre
desenele copiilor, preluate de pe
paginile web dedicate, invitându-vã sã daþi share ºi like.

578  28 mai 2012

Sunteþi Salvatorii Pãmântului!
SÃPTÃMÂNA
MICULUI
ECOLOGIST
LUNI
Ud florile-n grãdinã
ªi le îngrijesc.
De aceea cresc.
Toatã lumea le admirã,
Iar eu le iubesc.

Maria, opt ani, Bucureºti. Pentru cã îi place sã meargã pe bicicletã, ea crede cã este cea mai bunã
soluþie pentru protejarea mediului. ªi, dacã, pe lângã acest lucru, putem recicla deºeurile, atunci
întreaga planetã va fi salvatã.
David Diaconescu,
10 ani, a inventat un
aspirator subacvatic Aspirogunoaie 3000,
cu forma unui peºte;
pentru a se deplasa
cât mai uºor prin apã.
În partea din faþã este
dotat cu un instrument
în formã de cioc, cu
ajutorul cãruia strânge toate gunoaiele
care au ajuns pe
fundul mãrii. În jurul
gunoaielor de pe
fundul mãrii nu existã
niciun peºte. Poluarea
i-a omorât pe toþi!

Nu moºtenim pãmântul de la strãmoºi,
ci îl împrumutãm de la copiii noºtri.

Maria Alexandra Popescu, clasa a II-a, ªcoala Generalã numãrul 156, Bucureºti:
Trebuie sã avem grijã de Pãmânt, pentru ca el sã fie mereu frumos, înverzit ºi
sã nu-l distrugem prin acþiunile noastre.

Teodora Soare, 12 ani, Brãila: preþuieºte Pãmântul ºi tocmai de aceea el
a devenit prietenul ei cel mai bun. În aceastã dimineaþã, el i-a ºoptit: Nu
mai suport! Ajutaþi-mã sã ies din aglomeraþia de gunoi! Dacã vom fi conºtienþi
ºi vom salva Pãmântul, vom avea un viitor care nu va fi trist. Deci...Haideþi
sã salvãm planeta!

Irina Elena Parfene, ºase ani, Galaþi, a ºi participat activ la salvarea Pãmântului. Ea
a plantat copãcei în curtea grãdiniþei, a udat florile, pentru ca acestea sã ne asigure
oxigenul de care avem nevoie, dar a strâns ºi peturile, pentru a contribui la reciclarea
ambalajelor din plastic.

MARÞI
Din deºeuri ºi lipici
Tai aici, lipesc aici.
Un zmeu prietenos
Cu capul de hârtie
ªi desenat frumos.
Are ºi funde, iatã!
ªi-o coadã coloratã.
MIERCURI
Plec în drumeþie
La pãdure, cu colegii.
Ah, ce cânt, ce veselie,
Ce jocuri ºi ce întreceri!
Când plecãm facem curat,
Codrul trebuie respectat.
Noi nu rupem crengile,
Nu scrijelim trunchiurile!
Muºuroaie de gãsim,
Frumos sã le ocolim!
Cuiburile pãsãrilor
Le lãsãm la locul lor.
JOI
Învãþãm despre poluare
ªi ce se-ntâmplã cu peºtii
În apele murdare.
Ce important e aerul curat
ªi ce înseamnã teren defriºat.
ªi zgomotul prea mare
Înseamnã poluare!
Sã stãm ºi sã gândim:
Al nostru e pãmântul,
Haideþi sã-l ocrotim!
Sã nu rãnim planeta,
Mai buni sã devenim!
VINERI
Azi pe un panou mare
Lipeºte fiecare
Un rest de material
Ce-l pãstra în zadar:
Sticlã sau plastic sã fie,
Metal, polistiren, hârtie
Jocul e aºa: Cu verde
sã încercuim
Ce putem sã refolosim.
Cu roºu sã marcãm
Ce trebuie la gunoi sã
aruncãm!
Copii, ca ºi noi, aþi aflat
Ce înseamnã un material
reciclat?
Nu e greu deºeuri
refolosibile sã colectaþi
ªi la centrele din oraº
sã le predaþi!
Vã imaginaþi ce lume
tristã ar fi
Dacã resursele pãmântului
s-ar sfârºi?
SÂMBÃTÃ
Încã de dimineaþã ne
pregãtim
Ziua micului ecologist s-o
sãrbãtorim:
Mergem la teatru, muzee
vizitãm,
Prin parcurile umbroase ne
plimbãm.
Sau putem sã realizãm colaje
Sã desenãm ºi sã pictãm
peisaje.
DUMINICÃ
Nu uit sã mulþumesc
Cã-n armonie cu oamenii
ªi cu natura trãiesc.
Pentru toate descoperirile
Pe care le-am fãcut,
Pentru oamenii buni
Pe care i-am cunoscut,
Pentru speranþele,
ideile, trãirile
Pe care le-am avut!

Lorand Paul, ºase ani: Cred cã pentru a salva mediul înconjurãtor ar trebui sã
folosim cât mai mult mijloacele de transport nepoluante ºi sã îngrijim pãdurile.
De aceea am pictat biciclete, un tramvai ºi un troleibuz.

Liza VIªAN, educatoare,
Ploieºti (www.didactic.ro)

