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Sculptorul Marcel Guguianu
n-a putut sã-ºi ia inima
de la sculpturã!

Cea de-a cincisprezecea
generaþie de absolvenþi a
programului DREPT a Facultãþii
de Drept ºi Administraþie
Publicã Constanþa, Universitatea
Spiru Haret a luat parte, vineri,
15 iunie 2012, la ultimul act al
studenþiei - CURSUL FESTIV.
Cursul festiv a fost organizat
într-un cadru solemn, în aula din
sediul nou al Facultãþii de Drept

ºi Administraþie Publicã
Constanþa,
respectând
desfãºurãtorul unui asemenea
eveniment: intonarea imnului
Gaudeamus, luãri de cuvânt,
premierea ºefului de promoþie,
predarea cheii anului III, mutarea
pomponului de pe stânga pe
dreapta, felicitãrile ºi aruncatul
tocilor! Absolvenþii programului
DREPT au sãrbãtorit finalul

Importanþa
valorilor sociale
în comunicarea
mediaticã

perioadei de studii, în care,
datoritã calitãþii actului
educaþional, ºi-au pregãtit
temeinic baza viitoarei cariere.
Alãturi de absolvenþi, emoþiile
ultimului curs au fost trãite atât
de familie, cât ºi de cei care au
contribuit la formarea lor ca
specialiºti în domeniul de
activitate ales. Absolvenþii au
primit diplome de la decanul

Onorina BOTEZAT

Ziua Mondialã a Acreditãrii
Prof. univ. dr.
Gheorghe Duda a
participat la seminarul
organizat de RENAR Asociaþia de Acreditare
din România, ºi BRML Biroul Român de
Metrologie Legalã
cu prilejul Zilei Mondiale
a Metrologiei ºi Zilei
Mondiale a Acreditãrii.
Cu acest prilej,
a fost prezentatã ºi
Declaraþia comunã a
preºedinþilor ILAC ºi IAF.

Prof. univ.dr. Ioan N. ROªCA
Este important ca presa scrisã ºi, în genere,
mass-media sã promoveze toate tipurile de
valori, fie materiale, fie spirituale, pentru cã
omul, la care ajunge mesajul presei, are nevoie
sã fie orientat în privinþa fiecãrei forme valorice.
În prezentul articol, ne vom referi însã numai la
valorile la care credem cã omul se raporteazã
cel mai frecvent, ºi anume la valorile de adevãr,
la cele morale ºi cele politice democratice.
Adevãrul este promovat de presã, prin
excelenþã, prin funcþia ei informativã.
Informaþiile veridice sunt de cea mai mare
importanþã, pentru cã-i permit omului nu numai
sa cunoascã noutãþile zilei ºi sã le reþinã pe cele
de care are nevoie (începând, sã zicem, cu
informaþiile meteo ºi ajungând la cele de tip
cultural), ci ºi sã le coreleze cu alte cunoºtinþe
anterioare ºi sã le integreze în perspectiva lui
mai generalã asupra mersului lucrurilor.
Adevãrul furnizat de informaþii poate fi
numit adevãr informativ sau desemnativ,
pentru cã se limiteazã la simpla enunþare sau
desemnare a faptelor întâmplate. Dupã cum
ºtim, chiar dacã sunt exacte, informaþiile pot
ºi ele manipula cititorul ºi, întrucâtva,
deforma realitatea în multiple feluri, cum ar
fi însuºi conþinutul informaþiilor furnizate cu
predilecþie, titlul senzaþional al acestora,
caracterele titlului sau ºi ale conþinutului
propriu-zis al ºtirii, pagina pe care sunt
inserate etc. ªtim, de exemplu, cã pânã ºi
menþionarea temperaturii zilei, fie peste, fie
sub medie, este asociatã cu titluri de panicã,
pentru a nu mai aminti ºi de prezentatoarele
de la televiziune, care se agitã ºi îºi tremurã
vocea cuprinse parcã de frisoanele provocate
de frig sau cãldurã. (Continuare în pag.4)

facultãþii, conf. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea, ºi au primit
mesaje de felicitare de la întreg
corpul profesoral al facultãþii ºi
îndrumãtorul de an, lect. univ.
drd. Bogdan Baraþã.
În numele absolvenþilor, a
vorbit domniºoara Laura Lãþea ºefa de promoþie.

Meritele ºi limitele actualelor sisteme
de clasificare ºi ierarhizare ale
universitãþilor
Prof.univ. dr. ªtefan COSTEA
1
Deºi problematica clasificãrii ºi ierarhizãrii
instituþiilor de învãþãmânt superior are o
vechime de peste un secol, fiind iniþiatã ºi
aplicatã colegiilor americane de învãþãmânt
superior la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului XX, febra acestora a
crescut la începutul secolului XXI. Ea s-a
declanºat atât la nivel naþional, cât ºi
internaþional, odatã cu publicarea, în anul
2003, a Clasificãrii Academice a
Universitãþilor Mondiale realizatã de doi
profesori de la Universitatea chinezã Jiao Tong
University din Shanghai. Obiectivul acestei
clasificãri a fost acela de a demonstra prin ce
universitãþile chineze se deosebesc de cele
americane ºi ce ar fi util, practic, ca acestea sã
devinã nu numai comparative, ci, ºi, mai ales,
competitive cu cele americane. O asemenea
iniþiativã a declanºat o veritabilã obsesie a
clasificãrilor ºi ierarhizãrilor universitãþilor, un
fel de febrã care a cuprins nu numai lumea
academicã universitarã, interesatã de a-ºi defini
ºi proiecta propriile ei performanþe, în raport

de diferitele mãsurãtori ale performanþelor lor
profesionale, a reputaþiei, ºi statutelor, ci ºi
din ce în ce mai mulþi beneficiari ai
produselor universitare. Pe acest traseu al
evoluþiei lucrurilor, s-a nãscut un produs
inedit, cel de consum orientativ, care a
devenit un instrument de mãsurare a calitãþii
educaþionale ºi a performanþelor instituþionale.
Datã fiind importanþa ºi impactul acestor
clasificãri ºi ierarhizãri, extinse la analize din
ce în ce mai aplicate, oferã ele informaþii pe
deplin valabile despre educaþia universitarã
sau mãsoarã ele ceea ce este cu adevãrat
important în acest domeniu educaþional? În
ce mod contribuie ele la îmbunãtãþirea deciziilor
strategice, la nivel de sisteme naþionale de
educaþie, sau la cele instituþionale, la
dezvoltarea ºi perfecþionarea educaþiei
universitare? În ce mãsurã? A sosit vremea de
a discuta despre ceea ce este ºi ceea ce este
dincolo de aceste clasificãri ºi ierarhizãri?
(Continuare în pag.3)

A murit sculptorul Marcel Guguianu.
Marcel Guguianu lasã în urmã un
numãr impresionant de lucrãri de
sculpturã monumentalã, ansambluri
statuare, busturi bronz ºi marmurã
ale unor scriitori, poeþi, savanþi, actori,
amplasate în parcuri, grãdini publice,
instituþii, teatre ºi muzee, în oraºe din
România ºi din strãinãtate.
Numeroase opere ale sale fac parte
din colecþii particulare ºi de stat, în
România, Italia, Canada, Danemarca,
Olanda, Franþa, Germania, Japonia,
Grecia, SUA, America de Sud etc.,
iar la Bârlad, oraºul sãu natal,
existã un pavilion expoziþional care îi
poartã numele. În acest spaþiu,
sculptorul a dorit sã îi fie depusã
inima, având un loc special pregãtit
de maestru în sculptura Rugãciune,
la capãtul Aleii Nemuririi.
În Sala de consiliu a Universitãþii Spiru Haret se gãsesc
sculpturi în marmurã ale maestrului

Nu vorbim sã ne-mpãcãm,
noi vorbim sã ne certãm!
Mioara VERGU-IORDACHE
Se pare cã tonul ridicat al vocii face toþi banii! Ai idei? Dacã
nu le urli, degeaba! Ai argumente? Îþi trebuie un microfon pe
care sã nu-l laºi din mânã ºi sã ignori cu competenþã
interlocutorii. Ai dreptate? Aiurea, fãrã poziþie în structurile
statului, mori cu ea în braþe. Unde se întâmplã toate acestea?
Cum unde? În România. Ne-am terminat toate treburile ºi
discutãm ce-am face dacã De fapt ce-am face în locul altuia!
Nu conteazã cã noi suntem în locul nostru ºi altul e în locul lui
ºi fiecare are o fiºã a postului. Nu conteazã cã fiecare ar trebui
sã se pronunþe pe atribuþiile personale. Nu. Ne uitãm în grãdina
altuia ºi judecãm cu voce tare ºi ton arþãgos ce fac ceilalþi. Între
timp, treburile noastre stagneazã, dar este deja o altã poveste
Astãzi, în România, se întâmplã foarte multe lucruri, cu cauze ºi
efecte interne ºi internaþionale. Te-ai aºtepta sã fii informat despre
aceste lucruri pentru cã, nu-i aºa? ªtii cine sunt eu? Sunt cetãþean
european ºi am drepturi!. Când acolo, cunoscãtorii vorbesc/se
ceartã în cerc închis, fãcându-ne spectatorii unui spectacol
dezagreabil. Ei au surse care le oferã informaþii folosite ca armã
împotriva, nu, nu a adversarilor, ci a partenerilor de discuþii, informaþii
rãstãlmãcite în nebunã tradiþie dâmboviþeanã. Dacã ºi interlocutorul
primeºte o informaþie pe surse, altele, evident, începe pãruiala
asupra primatului, calitãþii mamei furnizorului, capacitãþii lui
intelectuale. ªi când sã zici cã se liniºtesc ºi poate-poate apuci sã
afli ceva ( cãci e pe apucate), intervine un analist  politic, financiar,
social - care, doct ºi încruntat, îþi spune cã eºti prost, n-ai înþeles
nimic. ªi-þi spune el povestea cu Scufiþa roºie sau, mã rog, Motanul
încãlþat, emanatã fix dintr-o cancelarie a intereselor obscure. ªi noi,
ascultãtorii, ne luminãm, ne întristãm, ne enervãm, dupã cum ne convine cã, de, oameni suntem, dar nu suntem mai informaþi, nu ºtim
care-i drumul. Totul to be continue! Fãrã scop, fãrã finalitate. Ne-adunãm sã ne-nþelegem ºi sfârºim prin a ne certa, încercând sã arãtãm, nu
sã ºi dovedim, cã suntem mai deºtepþi ca ceilalþi, fãrã sã avem nevoie
de informaþii. ªi dacã chiar ne trebuie, le fabricãm. Pe surse.
Cearta aceasta permanentã pare a ne fi distorsionat felul de a
fi, capacitatea de a interrelaþiona, de a fi solidari ºi responsabili.
Un rol esenþial îl au mass-media. Fãrã sã fie alfa ºi omega,
reuºesc sã pãstreze starea conflictualã, în goana dupã
senzaþionalul ieftin, dupã ratingul ce aduce publicitate,
publicitate ce aduce bani. Degeaba zice scriitorul cã unde dragoste
nu e, nimic nu e. Unde nu-s bani nimic nu e. ªi dacã sunt bani e
ºi putere. Chiar dacã informaþia aduce putere! Dar cine mai are
timp de amãnunte
Trãim într-o halucinantã piesã de teatru Gâlceava
înþelepþilor cu prostimea! Eu, însã, nu am reuºit sã înþeleg
cine-s înþelepþii ºi cine-i prostimea. Vã aduceþi aminte? Maria
mulge vaca ºi-n apã se vede invers!
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Astãzi, rãspunde prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU

Consolidarea antreprenoriatului  un efect al politicii de inovare a Uniunii Europene
1. Ce se înþelege prin antreprenoriat?
2. Antreprenoriatul are consecinþe în þãrile membre ale Uniunii Europene?
3. Cum finanþeazã Uniunea Europeanã CDI?
4. Ce este, de fapt, MFIR?
5. Ne puteþi da exemple de folosire a mecanismului MFIR?
6. Se poate vorbi de o cheie a succesului în antreprenoriat în contextul actual?
7. Care este cea mai importantã caracteristicã a pieþei internaþionale?
8. Pe ce bazã se face evaluarea mediului antreprenorial?
9. În prezent, care sunt tendinþele pieþei?

1

Conform definiþiei franceze a antreprenoriatului, acesta reprezintã totalitatea
acþiunilor iniþiate în baza unui contract ºi a unui caiet de sarcini pentru a executa pe
riscul antreprenorului, pentru o altã persoanã, o anumitã lucrare, în schimbul unei
anumite sume de bani, dinainte stabilitã. În SUA ºi þãrile membre UE, prin antreprenor
se înþelege persoana care-ºi începe propria afacere. Henry Fayoll sublinia cã
antreprenoriatul este un fenomen multidimensional, complex, cu multiple faþete: coordonator,
creator, inovator, pentru gestiunea resurselor etc.

2

În þãrile membre UE, principalele consecinþe ale
antreprenoriatului în ultimii 10 ani sunt: a) 1,3 milioane IMM-uri nou înfiinþate anual; b) asigurarea
a 36 milioane noi locuri de muncã; c) realizarea
unei rate medii de creºtere anualã de 17,7 la sutã;
d) obþinerea a 80 la sutã din produsele sau serviciile inovative;
e) asigurarea unei contribuþii de cca 65 la sutã din PIB-ul
european. Pe 2 septembrie 2009, Comisia Europeanã a
publicat o comunicare cu rol de raport de progres în ceea ce
priveºte politica europeanã în domeniul inovãrii, începând cu
anul 2010. În raport se aratã cã majoritatea statelor membre
ºi-au îmbunãtãþit performanþele în privinþa programelor de
stimulare a inovãrii. Mai mulþi specialiºti au subliniat cu acest
prilej cã este vorba de intenþia Comisiei Europeane de a
promova o lege a Uniunii Europene privind inovarea, care ar
trebui sã aibã în vedere posibilitatea reglementãrii inovaþiei
prin acte legislative ºi, mai ales, prin noi reguli privind emisiile
poluante ale automobilelor, ecodesign, în general, toate
domeniile în care inovarea poate aduce un plus economiei
europene. Raportul noteazã progresele cadrului legislativ
european pentru stimularea afacerilor, regulile legate de
ajutorul de stat, mãrcile comerciale etc. Comisia Europeanã
face anual alocãri financiare în cadrul politicii de coeziune,
regiunile ºi zonele rurale primind un ajutor preþios în domeniul
Cercetãrii - Dezvoltãrii - Inovãrii (CDI). Promovarea inovãrii
rãmâne un lucru vital ºi pe viitor, subliniazã documentul UE.
Protecþia drepturilor de proprietate intelectualã rãmâne de o
importanþã capitalã, subliniazã, de asemenea, raportul.
Analizând impactul Comunicãrii despre inovare a Comisiei
Europene, autoritãþile române cu responsabilitãþi în domeniul
inovãrii ºi cercetãrii ºi-au asumat un rol mult mai accentuat
pentru a încuraja inovarea ºi cercetarea, fiind necesar
ca eforturile acestora sã fie canalizate spre sectoare bine
definite, care aduc un plus de valoare economiei locale ºi
competitivitãþii europene.

3

UE are de peste un sfert de secol experienþã în
finanþarea activitãþilor CDI, angrenând forþe
importante pentru transformarea ideilor ºi
cunoºtinþelor tehnice cele mai strãlucitoare în
produse ºi servicii inovatoare ºi comercializabile. De-a lungul
anilor, UE a coordonat ºi susþinut o întreagã gamã de
mecanisme de finanþare a CDI; evantaiul activitãþilor din
cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru pentru cercetare ºi
dezvoltare tehnologicã (PC 7) cuprinde: a) portofolii de capital
risc gestionate prin intermediul MFIR (în englezã, RiskSharing Finanace Facility -RSFF, iar, în francezã, Mecanisme
de Financement avec Partage des Risques MFPR);
b) garantarea creditelor destinate întreprinderilor mici ºi
mijlocii; c) acordarea unor împrumuturi bancare care sã susþinã
industrializarea ºi comercializarea produselor novatoare.
Banca Europeanã de Investiþii (BEI) ºi filiala sa, Fondul
European de Investiþii (FEI) ocupã un loc decisiv în ceea ce
priveºte mecanismele de finanþare b) ºi c).În UE, sectorul CDI
suferã de o lipsã de finanþare a proiectelor de înaltã calitate,
care sã fie vectorii creºterii în întreaga Europã. În þãrile
membre UE, insuficient sudate în acþiuni comune, pieþele
financiare nu consacrã încã suficiente resurse pentru finanþarea
proiectelor de CDI demne de a fi susþinute. De cel puþin un
deceniu, în þãrile membre UE se alocã pentru activitãþi de
CDI cca 2 % din PIB, faþã de peste 3% în Japonia
ºi Coreea de Sud ºi 2,7 % în SUA. Sectorul privat contribuie
în UE cu foarte puþin la activitãþile de CDI, faþã de 9 % din
total fonduri alocate pentru astfel de activitãþi în SUA,
respectiv 20 % în Japonia ºi Coreea de Sud. Aceastã
insuficienþã a pieþei europene necesitã intervenþia autoritãþilor
publice pentru a susþine ºi încuraja deþinãtorii de fonduri
private pentru a investi în finanþarea activitãþilor de CDI.
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Creat în 2007 de
cãtre
Comisia
Europeanã (CE) ºi
BEI, MFIR este un
instrument
de
finanþare comun care ajutã la
oferirea ideilor ºi punerea în
evidenþã a sfidãrilor UE în
materie de CDI, mai ales pe
timp de crizã. MFIR este, de
asemenea, un mijloc inovant
care amelioreazã accesul la
finanþarea proiectelor de CDI
de înalt risc, în vederea
obþinerii unei valori adãugate
superioare, care asociazã
resursele bugetare ale UE cu
finanþarea BEI pentru a împãrþi
riscurile asociate proiectelor de
CDI. MFIR rãspunde celor trei
sfidãri majore pentru CDI:
a) nivelul finanþãrii; b) sursele
de finanþare; c) natura
proiectelor finanþate ºi permite
împãrþirea riscurilor asociate
investiþiilor în CDI între CE,
BEI ºi investitorii privaþi,
încurajând în felul acesta
creºterea investiþiilor private.
În 2008, al doilea an de aplicare
al MFIR, au participat 13 þãri
membre UE, iar, în 2010, 20 de
þãri; iatã cum au revenit,
procentual; pe þãri sumele
acordate în cadrul MFIR:
Germania  23 %; Spania
 19%; Regatul Unit al Marii
Britanii  10 %; Olanda  8%;
Italia  7%; Finlanda, Franþa,
Suedia, câte 6 %; Ungaria 
3,3 %; alte þãri  Israel  1,9 %;
Belgia ºi Polonia, câte 1,5 %;
Luxemburg  0,9%; Austria ºi
Bulgaria  câte 0,7 %;
România ºi Slovacia, câte
0,2 %; Lituania  0,1 %. Cca
1 miliard de euro sunt puºi la
dispoziþia þãrilor membre
pentru activitãþi de CDI prin
intermediul PC 7 ºi un alt
miliard de euro provin din
resursele proprii ale BEI; graþie
efectului multiplicator al
MFIR, din 2013, BEI va acorda
echivalentul a 10 miliarde euro
pentru investiþii cu mare risc în
domeniul CDI. MFIR ilustreazã perfect maniera în care
un parteneriat, care se doreºte
fructuos, între CE ºi BEI poate
susþine sectorul CDI, cu impact
pozitiv asupra competitivitãþii
în Europa; dupã anul 2010,
MFIR a susþinut 87 proiecte din
sectoare cheie ale CDI,
cu impact direct asupra vieþii
în toate domeniile realitãþii.

www.
facebook.com/
opinianationala
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Vã prezint patru exemple notabile de folosire a
mecanismului MFIR:  Centrul spitalicesc universitar
Karolinska din Suedia a primit 300 mil. euro în cadrul
proiectului New Karolinska Solna PPP, al cãrui cost
total este de 2,2 milioane euro. Aceasta este un prim proiect de o
asemenea anvergurã al parteneriatului public-privat din þãrile
nordice ale UE, care edificã un complex ospitalier de mare
rafinament, dotat cu un spital ultrasofisticat în care preocuparea
pentru sãnãtatea de primã clasã vor fi administrate în paralel cu
serviciile de sãnãtate de vârf;  Grupul olandez Philips a primit
200 milioane euro pentru a-ºi finanþa fazele iniþiale ale proiectelor
de CDI, cu înalt risc în domeniul sãnãtãþii, pentru cca 7.000 de
cercetãtori ºi antreprenori din 90 societãþi partenere;  Grupul
german GEA Aktiengeselllschaft, lider european ºi mondial în
domeniul schimbãtoarelor de cãldurã, a primit 150 milioane euro
pentru susþinerea investiþiilor realizate în trei þãri membre UE
(Germania, Franþa ºi Olaanda) pentru a promova activitãþi de CDI
legate de producerea schimbãtoarelor de cãldurã cele mai eficiente
ºi a sistemelor integrate din care acestea fac parte;  Pharmamar societate ce face parte din grupul spaniol Zeltia, fondatã în 1996
cu scopul de a face sã progreseze tratamentele anticancer, a
descoperit 700 noi substanþe chimice ºi a identificat 30 noi familii
de compuºi, care se regãsesc în peste 1.800 brevete ºi aplicaþii
generate de 300 de angajaþi, aflaþi în 60 de centre de cercetare ºi
universitãþi din lumea întreagã, riverane mãrii, care colaboreazã
pentru a face descoperiri în domeniile biologiei marine, chimiei ºi
biologiei cancerului. Pharmamar a primit 30 milioane euro în
cadrul MFIR, în proiectul Zeltia  marine pharmaceutical RDI,
în valoare totalã de 120,2 milioane euro.
Condiþia cheie a succesului unei firme pe piaþã este,
evident, de naturã economicã ºi se numeºte
competitivitate. Contextul actual, marcat de
globalizarea fenomenelor ºi recunoaºterea tot mai largã
a interdependenþelor, a impus noi reguli de joc:
prosperitatea naþiunilor presupune competitivitate pe pieþele
internaþionale, iar cea a întreprinderilor - integrarea în lanþurile de
valori mondiale. Ca urmare, problema competitivitãþii a devenit o
temã de mare actualitate la nivelul fiecãrei firme moderne în
contextual globalizãrii, integrãrii ºi regionalizãrii. Constatãm o
evoluþie a conceptului de competitivitate, de la competitivitatea
economicã - în care avantajul competitiv era dat de înzestrarea cu
factori tehnici, de progresul economic, la competitivitatea spiritualã
- ai cãrui factori motori sunt psihicul ºi spiritul elementului socialuman, marcate de un management specializat, adaptat, ceea ce a
face ca, pentru prima oarã în istoria evoluþiei societãþii omeneºti,
dimensiunea psiho-socialã sã o depãºeascã pe cea economicã; în
felul acesta, creºterea avuþiei naþionale a unei þãri devine direct
proporþionalã cu educaþia ºi siguranþa cetãþenilor acelei þãri,
calitatea vieþii  în momentul de faþã ºi respiritualizarea umanã 
în viitorul cel mai apropiat fiind componentele esenþiale ale
competitivitãþii spirituale.
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Una dintre cele mai importante caracteristici ale pieþei
internaþionale, în prezent ºi în viitor, o constituie
accentuarea confruntãrilor concurenþiale de naturã
non-economicã, psihologicã, socialã ºi spiritualã între
protagoniºtii din domeniul afacerilor. Concurenþa tot mai
asprã obligã firmele implicate sã caute strategii ºi mijloace, uneori
subliminale, care marcheazã subconºtientul ºi chiar inconºtientul
clienþilor, care sã le permitã atragerea ºi satisfacerea exigenþelor
acestora mai bine decât firmele rivale. Clienþii firmelor, poziþionaþi
pe piaþa internaþionalã, au la rândul lor, exigenþe ºi nevoi tot mai
diversificate ºi mai rafinate. Este din ce în ce mai clar pentru firme
cã la baza îmbogãþirii ºi creºterii calitãþii ofertei de bunuri de
consum (mãrfuri ºi servicii), se aflã dorinþele ºi necesitãþile clienþilor
potenþiali, libertatea tot mai mare de opþiune a acestora. Dacã atunci
când vânzãtorii dictau regulile jocului pe pieþele internaþionale,
aveau ºi mijloacele pentru a-ºi þine sub control clienþii, în noile
condiþii, cumpãrãtorii sunt cei care impun punctele lor de vedere
producãtorului ºi vânzãtorului. Aceastã nouã regulã în afaceri a
fost impusã prin recunoaºterea rolului primordial pe care îl joacã
factorii spirituali în evoluþia economicã.
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Cei mai importanþi factori propuºi pentru evaluarea
mediului de afaceri pot fi împãrþiþi în douã grupe:
 Factori care influenþeazã direct activitatea de
afaceri: 1. influenþele reglementãrilor statului în
cauzã sau ale unor reglementãri internaþionale; 2. gradul de
impozitare a afacerilor; 3. competitivitatea firmei; 4. accesul la
resurse în condiþii avantajoase; 5. potenþialul de inovare;
6. protecþia drepturilor de proprietate; 7. atitudinea autoritãþilor
faþã de mediul de afaceri, de unde rezultã ºi atractivitatea þãrii
respective pentru investitorii strãini.  Factori care influenþeazã
indirect activitatea de afaceri: 1. indicatorii macroeconomici,
printre care un rol important îl ocupã rata de referinþã a bãncii
centrale; 2. condiþiile social-economice ºi politice; 3. conflictele
ºi riscurile interne ºi externe. Factorii menþionaþi mai
sus pot constitui baza unei fiºei de evaluare, în care experþii
pot cuantifica direcþiile ºi capacitatea de influenþã a acestor
factori asupra mediului de afaceri. Experþii sau subiecþii
respectivi pot fi chestionaþi ºi în legãturã cu schimbãrile
mediului de afaceri ºi perspectiva asupra acestei schimbãri.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Corina Ghiga (redactor), Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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În legãturã cu schimbãrile
mediului de afaceri, iatã
câteva
considerente:
 Ameliorarea mediului
antreprenorial are loc datoritã
influenþei pozitive a factorilor, care
determinã direct starea climatului de
afaceri. Îmbunãtãþirea reglementãrii
afacerilor prin adaptarea legislaþiei,
perfecþionarea sistemului de impozitare,
reforma economiei de piaþã pot îmbunãtãþi
doar parþial climatul de afaceri. Fãrã
schimbãri esenþiale a situaþiei generale în
þara respectivã, în special, stabilizarea
indicatorilor macroeconomici, îmbunãtãþirea condiþiilor social-economice ºi
politice, depãºirea conflictelor interne ºi
externe, crearea unui mediu favorabil
pentru desfãºurarea afacerilor este foarte
greu, dacã nu imposibil de ameliorat
mediul de afaceri.  O schimbare pozitivã
esenþialã poate fi indusã de potenþialul
inovaþional al întreprinderilor, care poate
fi impulsionat prin implementarea unui
mecanism cât mai adecvat de protecþie a
proprietãþii intelectuale, dezvoltarea
infrastructurii care susþine firmele pentru
elaborarea ºi implementarea inovaþiilor,
precum ºi a interesului întreprinderilor faþã
de implementarea inovaþiilor. Lipsa
cooperãrii între mediul de afaceri ºi
instituþiile de cercetare ºi inovare este însã
un factor negative, care frâneazã
potenþialul inovaþional al firmei.
 Îmbunãtãþirea reglementãrilor legislative
referitoare la economia de piaþã
influenþeazã pozitiv climatul de afaceri. Se
înregistreazã schimbãri pozitive esenþiale,
referitoare la accesul cetãþenilor la
legislaþia privind antreprenoriatul ºi
ameliorarea respectãrii legilor în societate
ºi mediul de afaceri. Ameliorarea
informãrii cu privire la legislaþie se
produce, în mare mãsurã, datoritã
internetului, cu toate cã accesul la internet
este încã limitat pentru mulþi locuitori din
mediul rural.  Perfecþionarea influenþelor
regulatorii ale statului, în ansamblu,
influenþeazã pozitiv mediul de afaceri. În
primul rând, conform evaluãrilor
experþilor, s-a îmbunãtãþit esenþial
procedura de înregistrare a întreprinderilor.
Totodatã, îmbunãtãþirile au atins toate
aspectele procedurii de înregistrare 
complexitatea procedurii, dificultatea
acesteia ºi cheltuielile financiare.
Înregistrarea firmelor moderne ºi a
rezultatelor economice obþinute de acestea
are o influenþã pozitivã asupra climatului
de afaceri.  Foarte dificilã rãmâne însã
procedura de lichidare a firmelor, care se
caracterizeazã prin complexitate înaltã,
dificultate ºi implicã cheltuieli financiare
sporite. O influenþã negativã asupra stãrii
mediului de afaceri o au plãþile neoficiale,
neînregistrate în statistici, efectuate cu
scopul obþinerii diferitor autorizaþii sau/ºi
soluþionãrii problemelor cu organele de
control.  Cele mai esenþiale schimbãri
pozitive se referã la dezvoltarea sferei
comunicaþiilor (asigurarea cu telefoane,
internet) ºi ameliorarea accesului la reþelele
de servicii pentru afaceri: informare,
instruire ºi consultanþa antreprenorilor.
Schimbãri pozitive neesenþiale au loc
atunci când autoritãþile locale ºi regionale
susþin mediul de afaceri. Invers,
dezvoltarea birocraþiei ºi corupþiei
influenþeazã negativ mediul de afaceri.
 Schimbãrile mediului de afaceri
percepute ca pozitive contribuie la
sporirea atractivitãþii þãrii respective pentru
investitorii strãini ºi, reciproc, aceastã
situaþie influenþeazã pozitiv mediul de
afaceri. Schimbãri pozitive esenþiale, care
influenþeazã hotãrâtor cultura antreprenorialã a firmei, sunt cele legate de
disciplina de muncã, etica în afaceri ºi
asigurarea respectãrii contractelor.
Astfel, cultura afacerilor, gânditã prin
intermediul factorilor spirituali,
devine un avantaj competitiv serios.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã,
se pot adresa serviciului
de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

581  18 iunie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 3

VIAÞA UNIVERSITÃÞII
Facultatea de Arhitecturã, 19 iunie 2012, orele 11-17, Sala Studio

ENERGY DAY

În toate þãrile membre ale
Uniunii
Europene
se
organizeazã a 7- a ediþie a
Sãptãmânii energiei durabile, în
perioada 17-22 iunie 2012.
Facultatea de Arhitecturã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret
doreºte sã marcheze acest
eveniment prin organizarea unei
zile, 19 iunie, cu prelegeri,
dezbateri ºi workshop pe tema
energiei durabile, din surse
regenerabile, nepoluante. Sunt
invitaþi specialiºti arhitecþi
pentru a împãrtãºi din experienþa
lor în acest domeniu.
Cadrele didactice ºi studenþii
Facultãþii de Arhitecturã vor
prezenta prelegeri, desene,
scheme, concepte la care, spun
organizatorii, suntem siguri cã
fiecare dintre noi s-a gândit ºi
doreºte sã le împãrtãºeascã ºi
celorlalþi. Sã învãþãm împreunã
cum sã ne desfãºurãm activitãþile
într-un mod mai puþin poluant,
utilizând energie din surse
regenerabile. Sã marcãm cu
acest prilej existenþa, în mod real,
a unor alternative viabile ce
revoluþioneazã întreaga noastrã

concepþie asupra proiectãrii
clãdirilor, a ansamblurilor ºi
siturilor, respectând principiile
dezvoltãrii durabile ºi a reducerii
efectului gazelor cu efect de serã
asupra planetei noastre. Suntem
cu toþii responsabili de efectele
schimbãrilor climatice ºi numai
împreunã putem lupta pentru
diminuarea acestora. Rolul
nostru ca formatori de specialiºti
în domeniul arhitecturii ºi

urbanismului este crucial în
contextul actual. Dacã dorim
cetãþeni responsabili în viitor,
atunci educarea lor trebuie sã
înceapã încã de pe acum.
NB. Pe holul dinspre intrare
spre sala Studio va fi organizatã
o mini expoziþie cu cofraje
termoizolante din neopor ºi alte
materiale de prezentare privind
instalaþii ce utilizeazã energie din
surse regenerabile.

Festivalul Comediei Româneºti  festCO

Haretiºtii de la Arte:
Simþ enorm ºi vãz monstruos!
Pe scenele celor
trei sãli ale Teatrului
de Comedie, dar ºi pe
scenele ridicate în
spaþiile neconvenþionale ale Centrului
Vechi, în cadrul celei
de-a X-a ediþii a Festivalului Comediei Româneºti
 festCO, desfãºuratã în perioada 9-17 iunie 2012,
s-au perindat trupe de actori din þarã ºi din
strãinãtate.
Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, prin grija ºi din iniþiativa corpului profesoral
al anului II, Ciclul I Bologna, clasa conf. univ. dr.
Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu,
asist. univ. Sorin Dinculescu, asist. univ. drd.
Vladimir Anton, a fost prezentã - la sediul nou
renovat din Sfânta Vineri, numãrul 11, cunoscut ºi
ca Sala Nouã a Teatrului de Comedie, joi, 14 iunie,
ºi vineri, 15 iunie - cu spectacolul Simþ enorm ºi
vãz monstruos!, dupã texte celebre de I.L.
Caragiale. Distribuþia cuprinde roluri ºi caractere
puternice, desprinse din þesãtura dramaturgicã a
urmãtoarelor moment ºi schiþe: Doamna 
interpretatã de Raluca Zlatanov (artista); Slãbiciune
 cu Bogdan Florea (patru meseni ºi comeseni);
Zahl  cu Cristina Ceauºu (învãþãtoarea ºi ceva mai
mult); La Peleº  cu ªtefania Cristina Ghiþã
(guvernanta ºi ceilalþi); O mãtuºã în Europa  cu
Adrian Bîlã (Conu Iancu însuºi); Moaºa la moºicu Mãdãlina ªerban (tramcare ºi fanfare); Tren de
plãcere  cu Mihaela Serdar (tata), Teodora Nedelcu
(mama) ºi Carmen Manac (copilul), Andreea

Boºneag (soacra); Ricã dupã schele - cu Bogdan
Bran (Venturiano); Calul Dracului  cu Edith Alibec
(baba) ºi Dana Paraschiv (Prichindel).
Dupã un Festival Internaþional, Living Statues
Masca  ediþia a II-a (Parcul Herãstrãu, 1  4 iunie),
în cadrul cãruia au dat viaþã unor personaje celebre
din lumea teatrului lui Shakespeare, dar ºi din
lumea lui I.L Caragiale, masterazii de an II ºi
studenþii Ciclul I Bologna, clasa conf. univ. dr.
Mihai Mãlaimare, asist. univ. Ana-Maria Pâslaru
Dinculescu, au fost prezenþi ºi în cadrul Festco
2012, miercuri, 13 iunie, pe scena în aer liber de
lângã Teatrul de Comedie, cu spectacolul de statui
vivante O scrisoare pierdutã, dupã I.L.Caragiale,
la care scenariul ºi regia artisticã au fost semnate
de directorul Teatrului Masca, Mihai Mãlaimare,
scenografia a aparþinut lui Sergiu Chihaia, muzica
lui Rãzvan Diaconu, iar regie tehnicã lui Mihai
Ceafalãu. Distribuþia a cuprins pe George Pupãzã
- ªtefan Tipãtescu, Sebastian Ghiþã - Zaharia
Trahanache, Iulia Dumitru - Zoe Trahanache,
Mãdãlin Mladinovici, - Farfuridi, Alexandru
Floroiu - Brânzovenescu, George Ivu - Ionescu,
Popescu - Bogdan Angelescu, Mihai Hurduc Pristanda, Eugen Fetescu - Cetãþeanul turmentat,
Antonio Mincã - Agamiþã Dandanache, Andrei
Drãgulescu - Popa Pripici, Rãzvan Teodorescu 
Caþavencu, ºi Aurel Sorin Sandu - Fotograful.
Pe scenã sau în salã, pe trotuare sau la mese, în
picioare sau ºezând, bucureºtenii get be get sau în
trecere sunt umbre, dar ºi prezenþe, sunt dramatici,
dar ºi comici, sunt personaje în marele Bal Mascat
pe care Caragiale încã îl scrie ºi îl descrie din ceruri

În prezenþa absolvenþilor, studenþilor, pãrinþilor, cadrelor didactice, precum
ºi a elevilor liceelor din localitate s-a desfãºurat festivitatea de absolvire
a promoþiei 2012 a Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung Muscel.
Le dorim succes în viaþã!

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Perspective actuale în comunicare ºi mass-media

Joi, 14 iunie 2012, la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, a avut loc sesiunea
ºtiinþificã a cadrelor didactice, cu tema Perspective
actuale în comunicare ºi mass-media. O sesiune
ºtiinþificã moderatã de prof. univ. dr. Lucian Chiºu,
la care au participat ºi au prezentat lucrãri: prof.
univ. dr. Nicolae Georgescu - Principii de editare a
poeziei antume eminesciene ºi De la caricaturã la
monument. Imaginea publicã a politicienilor români
de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea, între caricatura de presã ºi
monumentul urban , prof. univ. dr. Lucian Chiºu Influenþe ale comunicãrii mediatice asupra codului
lingvistic ºi Mass-media  un concept în plinã
expansiune, prof. univ. dr. Ioan Roºca -Importanþa
valorilor sociale în comunicarea mediaticã ºi
Particularitãþi ale comunicãrii politice cu presa ºi
cu publicul în campaniile electorale, conf. univ. dr.
Pamfil Nichiþelea - Puterea politicã ºi violenþa socialã

ºi Imagine ºi identitate în contexul globalizãrii, conf.
univ. dr. Aurel Cazacu - Rhodianismul la Cicero ºi
Educaþia elocinþei la Quintilianus, lector univ. drd.
Ruxandra Coman - Modalitãþi ale ironiei în presa
scrisã actualã ºi Formatul info-tainement în massmedia din România, asist. univ.drd. Aniþa Grigoriu Migraþia ca modalitate de creºtere a ºanselor de
incluziune socialã ºi Noile trusturi: asaltul asupra
dreptului de a alege, asist. univ.drd. Sonia Cristina
Stan - Valoarea informativã a ºtirilor de fapt divers
ºi Particularitãþi româneºti ale faptului divers
interbelic, asist. univ.drd. Cristina Scarlat - Kitschul  expresie a culturii de masã, Reflectarea activitãþii
europarlamentarilor români în presa româneascã
ºi Rolul liderului în gestionarea conflictelor la nivel
organizaþional, asist. univ.drd.Graþian Moldovan Etica mass-media, o subspecie a eticii comunicãrii
ºi Particularitãþi ale procesului comunicãrii în cazul
eticii mass-media.

Educaþia în societatea cunoaºterii
ºi informatizãrii

Sala de consiliu a Universitãþii
C Spiru
Haret a gãzduit conferinþa
Educaþia în societatea cunoaºo terii ºi informatizãrii, organizatã
de Institutul Central de Cercen tare ªtiinþificã din cadrul
universitãþii. Sufletul conferinþei
fost lector univ. dr. Iulia
f aGonþa.
Din comitetul de organizare au mai fãcut parte: conf.
e univ. dr. Ruxandra Vasilescu ºi
univ. dr. Ramona Mihãilã,
r conf.
lector univ. dr. Sebastian
Chirimbu, de la Facultatea de
i Litere, ºi Cãtãlin Radu, referent
cercetare în cadrul Institutului
de Cercetare ªtiinþificã
n Central
al USH. Au fost prezentate
Învãþãmântul superior
þ lucrãrile:
la rãscruce?!, conf. univ. dr.
a

Ruxandra Vasilescu, Developing
creative thinking through
computer assisted learning
classes ºi Challenges of quality
in nowadays educational management, lector univ. dr.
Sebastian Chirimbu, Funcþia de
protecþie a familiei în societatea
actualã, dr. Vera Ciumeicã, prof.
la ªcoala nr. 1, Afumaþi, ºi
Metodologia educaþiei în
societatea cunoaºterii, lector
univ. dr Iulia Gonþa, Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, USH.
Tema este deosebit de interesantã ºi de actualitate stringentã,
nu numai pentru cadrele
didactice din învãþãmântul
superior, dar ºi pentru cele din

învãþãmântul preuniversitar.
Lucrãrile s-au desfãºurat sub
forma unei dezbateri deschise,
fiecare dintre participanþi luând
cuvântul ºi prezentându-ºi
punctul de vedere.
La conferinþã, au mai fost
prezenþi lector univ. dr. Diana
Andreea Mândricel, de la Facultatea de ªtiinþe Economice,
Universitatea Titu Maiorescu, ºi
prof. Victor Rãileanu, de la
Grupul ªcolar nr. 1 Dacia, care,
deºi nu au avut comunicãri, au
participat la discuþii, subliniind
punctele lor de vedere. Fiind o
conferinþã pe tema educaþiei,
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu a fost reprezentatã
de Tamara Balâºev, Elena
Balâºev ºi Maria Andreia Fanea,
care au subliniat cã o bunã
educaþie se face ºi prin apropierea
elevilor ºi studenþilor de carte.
În finalul dezbaterii, participanþii au fost de comun acord
ca, pe viitor, la asemenea dezbateri sã participe ºi cadre didactice
din învãþãmântul preuniversitar,
pãrinþii elevilor ºi chiar elevi,
subiectul fiind unul din cele mai
acute din perioada actualã.

Maria Andreia FANEA

Meritele ºi limitele actualelor sisteme de clasificare ºi ierarhizare ale universitãþilor
(Urmare din pag.1)

Se pare cã ºi în acest domeniu, ca ºi în
toate celelalte ale vieþii noastre, comune
ºi individuale, este necesar sã reflectãm
serios asupra valorii ºi limitelor acestei
obsesii, a clasificãrilor globale ale
universitãþilor, care fascineazã pe toþi
actorii implicaþi în domeniul
învãþãmântului superior, de la politicieni,
lideri universitari, studenþi, lideri ai
afacerilor, media, opinia publicã ºi
întreaga cohortã de susþinãtori ai
educaþiei terþiare la nivel internaþional,
naþional, sau/ºi, regional. Dincolo de
simplicitatea ºi popularitatea lor, aceste
clasificãri nu sunt infailibile, înainte de
orice pentru cã ele utilizeazã un numãr
din ce în ce mai mare de indicatori diferiþi,
aceºtia fiind evaluaþi diferit, în funcþie de
prioritãþile sau judecãþile de valoare ale
producãtorilor lor. Apoi, datoritã
faptului cã obiectivele ºi sensurile lor
depãºesc obiectivul iniþial, de informare
a viitorilor studenþi ºi a pãrinþilor lor,

deplasându-se spre zona politicã,
economico-socialã ºi de afaceri,
extinzându-se la zona de interes
macrosocial, guvernamental, al societãþii
civile, al oamenilor de afaceri, opiniei
publice ºi mass-mediei. Sub acest raport
este interesant ºi important de analizat
diferenþa dintre clasificãrile globale ºi cele
naþionale: primele iau, de obicei, în
considerare un mare numãr de dimensiuni
de semnificaþie, mai ales internaþionalã,
în timp ce ultimele utilizeazã dimensiuni
ºi indicatori mai înguºti, specifici
sistemelor naþionale de învãþãmânt. Pe
acest teren, apar diferenþele dintre
evaluãrile ºi clasificãrile naþionale ºi cele
internaþionale, ceea ce este firesc, pentru
cã nu toate datele luate în considerare au
semnificaþie internaþionalã, dar, au ºi pot
avea unele naþionale considerabile, cu
condiþia ca toþi cei implicaþi în aceste
evaluãri, de la niveluri superioare,
societatea, pânã la cei implicaþi în
realizarea lor, sã gândeascã ºi sã
acþioneze în acelaºi sens, concordant, nu

contradictoriu, ºi nu consensual, de
complezenþã ºi, evident, nerealist ºi
neproductiv.
Care sunt raþiunile pentru care
popularitatea ºi chiar obsesia clasificãrilor
ºi ierarhizãrilor universitãþilor au devenit
o realitate evidentã astãzi? Realitãþile
majore ale situaþiei ºi evoluþiei societãþilor
contemporane sunt în mãsurã sã explice
asemenea evoluþii. Una dintre acestea o
reprezintã locul ºi rolul cunoaºterii
ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice, care,
în mod firesc, sunt tratate ca fundamente
ale dezvoltãrii economice ºi sociale ºi, în
acelaºi timp, ca fundamente ale puterii,
în principal, dar nu numai politice. Din
aceastã perspectivã, ºi astãzi,
universitãþile sunt considerate ca instituþii
fundamentale ale creãrii noii cunoaºteri
ºtiinþifice, ale diseminãrii acesteia ºi, deci,
ca domenii ale vieþii sociale, care meritã
sã fie susþinute ºi promovate în
consecinþã. De aici derivã o altã realitate
fundamentalã, situatã pe prim plan:
participarea þãrilor la lumea ºtiinþei ºi

dezvoltãrii tehnologice depinde de
capacitatea ºi abilitatea þãrilor de a forma,
dar ºi de a atrage ºi reþine talente. Este
ceea ce e cunoscut mai demult, concretizat
ºi practicat ca brainstorming. Acesta
este terenul pe care, astãzi, guvernele ºi
factorii de conducere din întreaga lume
ºi-au elaborat ºi practicã politici
sistematice de atragere a celor mai talentaþi
studenþi ºi imigranþi, în toate domeniile
cercetãrii ºtiinþifice, cu precãdere în cele
ale ºtiinþelor pozitive ºi ale tehnologiei.
Acestea se completeazã cu dimensiunile
economice ale lumii contemporane, în
sensul cã învãþãmântul superior ºi
produsele sale constituie o componentã
esenþialã a dezvoltãrii economice, ceea ce
face ca preocupãrile pentru calitatea
unitãþilor individuale de învãþãmânt
superior, ca ºi a sistemelor acestuia în
ansamblul lor - cu toate componentele
lor, calitatea predãrii ºi învãþãrii, a
produselor lor, specialiºtii pe care îi
oferã pieþei etc - sã devinã o preocupare
de prim interes pentru toþi factorii

interesaþi. Nu în ultimul rând, studenþii ºi
pãrinþii lor au devenit astãzi din ce în ce
mai conºtienþi de importanþa corelãrii cât
mai valabile a calificãrilor lor cu
oportunitãþile profesionale pe care le oferã
sistemele economice ºi cu avantajele
economico-financiare ale acestora. ªi, de
aceea devin din ce în ce mai atenþi la ofertele
pe care sistemele de învãþãmânt superior
le fac. În acest mediu socio-economic
general, clasificãrile ºi ierarhizãrile
învãþãmântului superior apar ca mijloace
de satisfacere a cererii publice de
informare ºi transparenþã, pe care
instituþiile de învãþãmânt ºi organismele
administrative de stat nu le pot oferi ele
însele, întrucât ele sunt considerate ca
instrumente independente de evaluare,
atât a sistemelor de învãþãmânt superior,
cât ºi a instituþiilor individuale ale
acestuia, având, în acelaºi timp, ºi
avantajul de a apãrea ca fiind simple ºi
modalitãþi uºoare de a mãsura ºi compara
performanþele ºi productivitatea
învãþãmântului superior.
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Importanþa valorilor sociale
în comunicarea mediaticã

Reprezentanþa Comisiei Europene ºi Biroul
de Informare al Parlamentului European în
România lanseazã o nouã ediþie a concursului

Reporter European

În acest an, jurnaliºtii sunt
invitaþi sã înscrie în competiþie
anchete ºi reportaje cu privire
la una dintre cele trei teme ale
concursului:
impactul
fondurilor europene în
România, reforma politicii
agricole comune ºi Anul European al Îmbãtrânirii Active ºi
Solidaritãþii între Generaþii. Materialele pot fi înscrise în cadrul
celor trei secþiuni - presã audio, presã video ºi presã scrisã ºi online.
Cele mai bune douã materiale jurnalistice vor fi premiate la
fiecare secþiune cu câte o tabletã iPad 2, indiferent de tema tratatã.
Un premiu special va fi acordat celui mai în vârstã jurnalist care va
înscrie în concurs cel puþin un material ºi care are peste 60 de ani.
De asemenea, câºtigãtorilor li se va oferi oportunitatea sã
efectueze o vizitã în statele membre sau la instituþiile UE pentru
întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri
ai Parlamentului European, reprezentanþi ai autoritãþilor naþionale
sau colegi din mass-media.
Organizatorii concursului pun la dispoziþia bloggerilor o
categorie specialã, intitulatã sugestiv Blogger European. Cele
mai reuºite trei materiale postate pe bloguri vor fi premiate cu
câte o tabletã iPad 2, cu condiþia ca acestea sã vizeze una dintre
cele trei teme generale ale concursului.
Un juriu mixt, format din specialiºti mass-media, bloggeri ºi
reprezentanþi ai instituþiilor europene din România, va juriza
întregul concurs Reporter European, inclusiv componenta
dedicatã bloggerilor. Printre criteriile de selecþie care vor sta la
baza jurizãrii, se numãrã: relevanþa materialului pentru tema
propusã, acurateþea informaþiei, originalitatea perspectivei din
care e tratat subiectul ºi capacitatea temei alese de a genera
dezbatere publicã.
Pot fi înscrise în concurs materiale publicate sau difuzate în
perioada 1 ianuarie - 1 noiembrie 2012, iar termenul limitã pentru
trimiterea acestora este 1 noiembrie 2012.

Ziua Comunicãrii
Interculturale

În contextul actual, în care comunicarea interculturala este un
instrument valoros de accelerare a rezultatelor de business, este
important sã fii conºtient de provocãrile pe care acest tip de
comunicare le poate genera ºi sã faci un efort pentru a veni în
întâmpinarea lor. Iatã de ce, Business-Edu organizeazã, pe
19 iunie, la Grand Cafe Van Gogh, un seminar special, dedicat
comunicãrii interculturale: Cross Cultural Communication Day.
Participanþii vor primi, în cursul unui seminar de o jumãtate de
zi, cunoºtinþe teoretice, sfaturi ºi exemple de bune practici, de la
profesioniºti cu experienþã în medii multiculturale.

Cum sã faci rost de bani
ca sã studiezi în Europa?
Fie cã eºti proaspãt absolvent al examenului de Bacalaureat
sau student în an terminal sau nu, cu siguranþã cã þi-ai dorit mãcar
o datã în viaþa sã pleci sã studiez în þãri ca Franþa, Marea Britanie,
Italia, Spania sau Elveþia. Sunt tot felul de burse, dar, cum ºtii ºi
tu, numãrul celor care solicitã este mult prea mare pe lângã bursele
acordate prin Erasmus, aºa cã te întrebi ce alternative mai ai.
Dacã nu ai unchi, mãtuºi sau pãrinþi cu cifre de afaceri de zeci
de mii de euro, îþi mai rãmâne o ºansã. Onlinestudent a gãsit, pe
net, Internaþional Student Loan Center, care s-a inventat tocmai
pentru a-i ajuta pe tinerii care vor sã studieze în Europa.
Singura condiþie, înainte de a intra pe site, este sã ºtii limba englezã.
Vei gãsi diferite tipuri de module, pe care le poþi selecta pentru
studiu, de exemplu: Undergraduate Student, Graduate/Professional
Student or Parent of Undergraduate Student, ultima fiind cea mai
potrivitã pentru un tânãr ambiþios ºi deschis spre marketing.
Dupã ce ai gãsit modulul pe care îl doreºti, vei gãsi rubrica
Amount of loan, unde o sã scrii suma de bani care îþi lipseºte din
puºculiþã. De aici, lucrurile devin ºi mai simple. Odatã suma
trecutã, vei putea genera automat evoluþia contului tãu ºi vei
putea afla costul total al împrumutului, rata lunarã, data scadenþei
primei rate ºi chiar numãrul de rate pânã la lichidarea contului.
Pentru a putea obþine banii pe care îi doreºti ca sã poþi studia
în þara în care ai visat, trebuie sã îndeplineºti anumite cerinþe
simple: în primul rând, trebuie sã ai peste 18 ani ºi sã dovedeºti
cã ai un venit stabil ºi legal; sã nu ai rate neachitate, facturi de
mobil neplãtite sau orice altã formã de credit restantã; sã fii
cetãþean cu domiciliul stabil în România.
Odatã îndeplinite regulile de mai sus, mai ai nevoie de
urmãtoarele acte: copie dupã buletin sau carte de identitate,
diploma de licenþã sau de BAC, copie dupã cartea sau contractul
de muncã, scrisoarea de acceptare de la instituþia de învãþãmânt
unde ai aplicat ºi declaraþia financiarã. Succes!
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(Urmare din pag.1)
Un alt tip de adevãr, pe care îl putem numi
explicativ, este acela al articolelor care îºi
propun sã explice un eveniment fizic sau social.
În cazul explicãrii unor fenomene fizice, cum
ar fi un cutremur, un uragan, o erupþie solarã
etc., jurnaliºtii apeleazã la explicaþiile date de
specialiºti, ei înºiºi, jurnaliºtii, nefiind obligaþi
sã cunoascã diferitele ºtiinþe ale naturii. În
schimb, în ce priveºte evenimentele sociale,
jurnaliºtii sunt cei care încearcã sã le descifreze
cauzele ºi, deci, sunt cei care au datoria sã
posede cunoºtinþe ºtiinþifice despre societate,
pentru cã întâmplãrile sociale constituie
obiectul activitãþii lor de zi cu zi. Adevãrul
jurnalistic explicativ poate fi deformat în mult
mai mare mãsurã decât adevãrul informativ
din multiple motive, printre care, deloc de
neglijat, este ºi acela al unei insuficiente
cunoaºteri a conexiunii evenimentelor sociale.
De exemplu, un fenomen politic, cum ar fi
ascensiunea unui partid politic cu o platformã
precarã, dar populistã, poate fi explicat
unilateral, numai prin seducþia promisiunilor
la o anumitã parte a populaþiei, dar cauzele
fenomenului sunt multiple: economice, sociale,
politice, psihologice etc. De aici rezultã ºi
necesitatea unor discipline cum sunt
economia, politologia, antropologia filosoficã,
axiologia ºi, în genere, filosofia socialã pentru
formarea unor viitori jurnaliºti de valoare, iar
nu a unor simpli culegãtori de ºtiri.
Cu trecerea de la articolele explicative la
comentarii pãrãsim, de fapt, teritoriul
adevãrului jurnalistic, deoarece comentariile
includ aprecierile jurnalistului, care nu pot fi
puse sub semnul adevãrului sau falsului, ci
pot fi caracterizate doar ca realiste sau
nerealiste, argumentate sau neargumentate etc.

Valorile morale ºi cele politice sunt
promovate de presã în virtutea funcþiei ei
cultural-educative. Funcþia moral-educativã a
presei din þara noastrã s-a diminuat
considerabil dupã 1990, dar, chiar ºi din acest
motiv, ea se cere a fi revigoratã, pentru a nu
mai vorbi de importanþa ei în condiþiile
debusolãrii morale ºi deteriorãrii valorilor
morale la nivelul întregii societãþi. Valori morale
cum sunt îndatoririle familiale, îndatoririle
profesionale, datoria lucrului bine fãcut,
corectitudinea în realaþiile de tip capitalist,
colegialitatea, prietenia, sentimentul
solidaritãþii naþionale ar trebui reabilitate în
interesul întregii comunitãþi nu numai cu
ajutorul familiei, al ºcolii, al altor instituþii
educative, ci ºi prin intermediul unei prese pe
deplin responsabile. Desigur, jurnalistul
trebuie sã se fereascã de a conferi informaþiilor
ºi relatãrilor sale un caracter moralizator, de a
se institui el însuºi într-un moralist sau un
etician. Dar jurnaliºtii au modalitãþile lor
specifice de a exprima atitudini ºi opinii
morale, în funcþie de un gen jurnalistic sau altul.
În cel mai scurt gen publicistic, informaþia,
pentru a nu ne referi ºi la cele mai dezvoltate,
un anumit cotidian poate sã promoveze o
atitudine moralã prin chiar conþinutul
informaþiilor pe care le selecteazã. Dacã va
oferi, mai ales pe prima paginã, numai ºtiri
negative, despre violenþe, violuri, prostituþie,
jafuri, tâlhãrii, crime, va lãsa cititorului impresia
cã în þara sa nu se mai întâmplã nimic bun ºi
demn de semnalat. Or, dacã ziarul va doza în
mod judicios ºtirile negative cu cele pozitive
va oferi o imagine mai veridicã, mai realistã
asupra stãrii morale a membrilor societãþii. În
plus, dacã nu sunt publicate excesiv sau
exclusiv, ºtirile negative pot avea un efect
moral cu adevãrat benefic, acela de a-i face pe
oameni atenþi asupra pericolelor care îi pot
pândi, iar nu de a induce stãri de panicã ºi
sentimentul cã organismul social este viciat în
mod iremediabil. În plus, chiar ºi în simplele
informaþii despre faptele antisociale, jurnalistul
poate sã-ºi exprime cât se poate de succint o
atitudine de dezaprobare, fie prin titlul dat
ºtirii sale, fie ºi printr-un singur substantiv,
adjectiv, verb sau adverb. De exemplu, în cazul
unei crime cu autor cunoscut, el poate folosi
foarte bine substantivul fãptuitorul (sau,
eventual, prezumtivul fãptuitor), iar nu
cetãþeanul (denumire care trimite la persoanã
ca membru al statului, iar nu al societãþii civile),
sau verbul a comis în loc de a faptuit (ca sã nu
mai menþionãm, a sãvârºit, cãci sãvârºirea nu
poate fi decât a unei fapte bune), sau, pe lângã
cuvântul crimã, adjectivul abominabilã etc.
Un alt mijloc, prin care jurnalistul poate sã
inspire cititorului o atitudine civilizatã ºi
raþionalã, sau, dimpotrivã, necivilizatã ºi
violentã, îl reprezintã propriul sãu limbaj, care
poate fi unul urban ºi elegant, sau, respectiv,
de cartier marginal ºi agresiv. Diferite expresii

argotice, ca ºi suficienþa, superioritatea ºi
aroganþa, afiºate de cãtre unii televizoriºti, nu
concordã câtuºi de puþin cu funcþia moraleducativã a presei. Datoritã proliferãrii
violenþei din viaþã în paginile ziarelor sau în
programele de televiziune, de unde se rãsfrânge,
din nou, în viaþã, deci datoritã impactului moral
al violenþei în mass-media, credem cã o lucrare
de analizã a violenþei în presã, fie ºi o lucrare
de licenþã, trebuie sã se aplece neapãrat ºi
asupra semnificaþiei social-morale a
fenomenului ºi sã nu se limiteze la aspecte
formale, cum ar fi tipurile de violenþã
prezentate, formele de prezentare etc., chiar
dacã, didactic, se poate opera o asemenea
dihotomie, iar analiza formalã poate fi, la rândul
ei, semnificantã.
Despre sfera vieþii politice, menþionãm cã
principalele valori pozitive sunt puterea
publicã ºi libertatea, iar cele opuse acestora
sunt puterea despoticã sau dictatorialã ºi
servitutea. Valorile politice pozitive nu se pot
realiza decât într-un stat democratic, printr-o
serie de alte valori cum sunt democraþia,
ordinea, autoritatea, organizarea vieþii politice
ºi sociale, precum ºi cele privind relaþiile dintre
stat ºi partide, dintre partide ºi cetãþeni,
îndatoririle ºi libertãþile cetãþeneºti.
Precum se ºtie, valorile politice democratice
sunt congruente cu valorile morale întrucât
vizeazã, ca ºi acestea, binele tuturor. Totodatã,
valorile politice, fie ºi democratice, pot urmãri
ºi interese de grup, iar în mãsura în care intresele
grupului sunt contrapuse celor comunitare, dar
exprimate deghizat sub forma grijii faþã de
interesul naþional, democraþia se degradeazã în
demagogie, iar politica în politicianism. În
condiþiile în care se petrec derapaje de la
democraþie, jurnalistul responsabil are datoria
de a le prezenta ºi de a se situa de partea
nãzuinþelor generale.
Pentru jurnalist, apãrarea valorilor
democratice ºi a libertãþilor cetãþeneºti necesitã,
pe de o parte, capacitatea sa de a se situa
deasupra oricãrui partizanat politic. Pe de altã
parte, libertatea sa de opinie ºi exprimare în
favoarea comunitãþii poate fi împiedicatã în
condiþiile în care conducerea ziarului la care
lucreazã impune angajaþilor sãi o anumitã
orientare politicã exclusivistã, cum ar fi o
atitudine exclusiv proguvernamentalã, sau,
dimpotrivã, antiguvernamentalã, indiferent de
conþinutul hotãrârilor de guvern. De aceea,
pentru a reuºi sã evite compromisurile ºi sã-ºi
afirme propria opinie în concordanþã cu
cerinþele sociale, ziaristul are nevoie nu numai
de o viziune mai cuprinzãtoare, ci ºi de o
probitate profesionalã ireproºabilã ºi, nu mai
puþin, de caracter.
Cât priveºte celelalte valori spirituale,
valorile artistice, filosofice, religioase, credem
cã presa din þara noastrã este datoare sã
contribuie în mai mare mãsurã ºi la mediatizarea
acestora.

Învãþãmântul în Europa
Învãþãmântul superior reprezintã un motor puternic al creºterii
economice ºi deschide cãi cãtre un nivel de trai mai bun ºi ºanse
pentru oameni. De asemenea, este cea mai bunã asigurare
împotriva ºomajului.
Androulla VASSILIOU, comisarul european
pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret

are puþini absolvenþi de studii superioare (20,4%)
 România
La
polul
opus
se aflã Irlanda, cu o ratã de 49,4%

13 state membre au o ratã de
absolvire de studii superioare care
depãºeºte þinta de 40% propusã
de Uniunea Europeanã. Printre
þãrile cu un nivel redus de
absolvire, Slovenia (37,9%),
Letonia (35,7%), Ungaria
(28,1%), Portugalia (26,1%),
Republica Ceha (23,8%) ºi
România (20,4%) au înregistrat
toate o creºtere anualã de douã
puncte procentuale a acestui nivel.
Grecia (28,9%), Austria
(23,8%) ºi Italia (20,3%) au
cunoscut creºteri de doar o
jumãtate de punct procentual sau
chiar mai mici, iar Bulgaria
(27,3%) ºi Malta (21,1%) au
înregistrat chiar o scãdere a ratei

de absolvire a învãþãmântului
superior. În aceeaºi perioadã,
Polonia (36,9%), Germania
(30,7%) ºi Slovacia (23,4%) au
cunoscut uºoare creºteri ale
acestor procente.
Statele care au o ratã de peste
40% se numãrã: Irlanda (49,4%),
Luxemburg (48,2%), Suedia
(47,5%), Finlanda (46,0%),
Cipru (45,8%), Regatul Unit
(45,8%), Lituania (45,4%),
Franþa (43,4%), Belgia (42,6%),
Danemarca (42,2%), Þãrile de
Jos (41,1%), Spania (40,6%) ºi
Estonia (40,3%).
În ceea ce priveºte abandonul
ºcolar timpuriu, definit ca
procentajul de tineri între 18 ºi

24 de ani care deþin cel mult
calificãri de nivel gimnazial ºi
nu mai participã la nicio formã
de învãþãmânt sau formare, 11
state membre au depãºit
referinþa de 10%: Slovenia
(4,2%), Republica Cehã (4,9%),
Slovacia (5,0%), Polonia
(5,6%), Luxemburg (6,2%),
Suedia (6,6%), Lituania (7,9%),
Austria (8,3%), Þãrile de Jos
(9,1%), Danemarca (9,6%) ºi
Finlanda (9,8%).

România înregistreazã o ratã a
abandonului ºcolar de 17,5%, în
scãdere faþã de 2010 când se
înregistra o ratã de 22,9%. În
schimb, Malta (33,5%), Spania
(26,5%) ºi Portugalia (23,2%) au
cele mai mari rate de abandon
ºcolar, dar au înregistrat progrese
semnificative în ultimii ani. Alte
state membre care au reuºit sã
reducã abandonul ºcolar timpuriu
sunt Cipru (11,2%), Letonia
(11,8%) ºi Bulgaria (12,8%).
(eurActiv.ro)
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Sã ne cunoaºtem profesorii
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Conf. univ. dr. Ramona Mihãilã
ºi personajele feminine
din proza secolului al XIX-lea

Existã, în lumea universitarã, personalitãþi
de excepþie, recunoscute ca atare datoritã
aplecãrii lor constante asupra unui domeniu
pe care îl ºlefuiesc pânã la atingerea
perfecþiunii. Lumea criticii ºi a istoriei literare
din România cuprinde, în acest sens, multe
nume de rezonanþã. În ultima vreme, acestora
li se adaugã, tot mai pregnant, încã unul:
Ramona Mihãilã.
Conferenþiar universitar doctor la Catedra
de Limbi Germanice, Slave ºi Orientale a
Facultãþii de Litere de la Universitatea Spiru
Haret, doamna Ramona Mihãilã ºi-a
început demersul de evidenþiere a personajului feminin în literatura secolului
al XIX-lea încã din timpul facultãþii,
activitatea sa concretizându-se cu lucrarea
de licenþã în Filologie, (Universitatea din
Bucureºti, iunie 1995), intitulatã Factori
modelatori în construcþia personajului
feminin în literatura secolului al XIX-lea. A
urmat susþinerea Masteratului (la aceeaºi
Facultate de Filologie a Universitãþii din
Bucureºti, iunie, 1997), cu dizertaþia:
Construcþia identitãþii feminine în literatura
secolului al XIX-lea ºi, fireºte, încoronarea
acestor preocupãri, cu obþinerea Doctoratului
în filologie, distincþia cum laude, la aceeaºi
universitate (februarie 2007), cu lucrarea

Construcþia identitãþii personajului feminin
în proza secolului al XIX-lea.
Este o realitate faptul cã, printre studenþii
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine,
Universitatea Spiru Haret, numele conf. univ.
dr. Ramona Mihãilã circulã cu admiraþie ºi
respect. Mãrturie în acest sens stau cursurile
ºi seminariile sale, dedicate Literaturii engleze
ºi americane (secolul al XVIII-lea ºi
al XIX-lea). La fel, cursurile opþionale
susþinute de domnia sa, dedicate Construcþiei
personajului feminin în proza secolului
al XIX-lea sau Rolurilor feminine în proza
scriitoarelor americane din secolul al XIX-lea,
ca ºi Cursul practic de Limba Englezã.
Ca o recunoaºtere a expertizei sale în
domeniu, conf.univ. dr. Ramona Mihãilã a fost
aleasã membru în Proiectul internaþional:
Women Writers in History - Toward a New
Understanding of European Literary Culture
(Scriitoare femei de-a lungul istoriei  O nouã
perspectivã a culturii literare europene), care
se desfãºoarã între anii 2009-2013, proiect
câºtigat prin competiþie ºi aprobat de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi
de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiinþificã, derulat în reþeaua internaþionalã
COST (European Cooperation in the field of
Scientific and Technical Research). Acestuia i
se adaugã numeroase alte proiecte de cercetare
interne ºi internaþionale, precum Studii de gen
ºi roluri de gen în Austria ºi România. O
cercetare contrastivã a surselor literarmediatice (2008-2011), proiect bilateral între
Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea din
Viena, câºtigat prin competiþie la Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului ºi la
Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare
ªtiinþificã, sau proiectul Program Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii Administrative DMI 1.3 Îmbunãtãþirea eficacitãþii
organizaþionale, Operaþiunea: Module de

Bucureºti
ComicsFest
La prima ediþie a Bucureºti ComicsFest
(23-24 iunie, Galeria Saint Ink ) sunteþi
invitaþi la expoziþii ºi ateliere, la sesiuni
de autografe ºi live drawing, lansãri de
noi titluri; librãrii: benzi desenate
cu romane grafice, manga, reviste cu
supereroi ºi fanzine; expoziþii de jucãrii
urbane ºi figurine, boardgames, animaþii,
fotografie, stickere, graffiti ºi multe
altele, informeazã organizatorii.

pregãtire în domenii ca achiziþiile publice,
ECDL, limbi strãine, dezvoltarea de proiecte,
licitarea ºi managementul proiectelor.
Activitatea de cercetare a conf. univ. dr.
Ramona Mihãilã se concretizeazã în
numeroase lucrãri publicate sau în curs de
publicare, cum sunt: Construcþia personajului
feminin în proza secolului al XIX-lea, 2008,
Narrative Strategies in the NineteenthCentury British and American Novel, 2009,
Editura Fundaþiei România de Mâine,
Representations of Womens Roles in
Romanian and American Womens Writing
(1865-1920), Editura Addleton Academic
Publishers, New York, 2010, în numeroase
manuale universitare publicate în edituri
recunoscute CNCSI, la care este autor,
coautor sau editor: Current Issues.
Expanding Commmunication in English,
2006, ºi 2008 (autor), Communication
Matters in Media and Cultural Studies (coautor cu Sanda Marcoci), 2009 Introspective
Debates (co-autor cu Ana Munteanu, Sanda
Marcoci), 2009, Emilia Bondrea, Ramona
Mihãilã. Aspecte ale civilizaþiilor europene,
Bucureºti, Editura Fundaþiei România de
Mâine, 2009, (co-editor), Ruxandra
Teodorescu, Ramona Mihãilã, Gender
Studies: The Woman Inside and Outside the
Box, Editura Printech, 2010, (co-editor).
Acestora li se adaugã numeroase articole ºi
studii publicate în reviste de specialitate, la
edituri din strãinãtate, în reviste indexate în
baze de date internaþionale (BDI), studii ºi
recenzii în reviste culturale, traduceri.
Personalitate complexã, energicã ºi mereu
prezentã în activitãþi legate de preocupãrile
sale, conf. univ. dr. Ramona Mihãilã a fost ºi
este implicatã în multiple activitãþi
organizatorice pe plan intern ºi internaþional.

Minimal Complexity

În cadrul proiectelor Institutului Cultural Român
participante la Olimpiada culturalã de la Londra, între
25 iunie ºi 3 august, în Central Saint Martins, Granary
Building, Vlad Tenu, unul dintre cei mai premiaþi
arhitecþi români, expune în cadrul London Festival of
Architecture, cel mai important festival britanic dedicat
arhitecturii ºi design-ului.
Proiectul face parte din International Architecture and
Design Showcase 2012, lansat de British Council, ºi
se desfãºoarã în timpul London 2012 Festival.
Vlad Tenu reprezintã România, susþinut de ICR Londra.
Lucrarea arhitectului român, o sculpturã-instalaþie
intitulatã Complexitate minimalã, este creatã din 2368
de bucãþi de aluminiu tãiate cu laserul.

20 iunie, Muzeul Antipa:

Voluntar în
Insula Paºtelui

Trei expediþii în trei locuri fascinante: Insulele Galapagos,
Deºertul Gobi ºi Insula Paºtelui.
Trei teme de cercetare în trei domenii diverse: biologie,
hidrologie ºi antropologie.
Trei poveºti: povestea Scaleziei, povestea apelor pierdute
din deºert ºi povestea grãdinilor de bolovani.
Miercuri, 20 iunie, ora 18.00, la Muzeul de Istorie Naturalã
Grigore Antipa, are loc lansarea volumului Voluntar in
Insula Pastelui, de Cella Eftimescu, Editura Corint.
Vor vorbi despre naturã, voluntariat ºi organizaþia
Earthwatch: Cristian Lascu, redactor-ºef National
Geographic România, ºi Cella Eftimescu.
Prezentarea cãrþii va fi însoþitã de o proiecþie
de fotografii ale autoarei.

OMUL DEPLIN AL CULTURII ROMÂNE
sesiune omagialã, ediþia a II-a, 15 iunie
2012, organizatã de Academia Oamenilor
de ªtiinþã din România, secþia Filosofie,
Teologie, Psihologie ºi Jurnalism
Cunoscutul eminescolog prof.
univ. dr. Nicolae Georgescu, cadru
didactic al Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, ºi
membru asociat al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din RomâniaAOªR, a participat vineri,
15 iunie, la sesiunea omagialã
EMINESCU, OMUL DEPLIN
AL CULTURII ROMÂNE.
Evenimentul, organizat de
Secþia de Filosofie, Teologie,
Psihologie ºi Jurnalism a AOªR,
a comemorat 123 de ani de
la moartea poetului Mihai
Eminescu. Au participat cu intervenþii  prof. univ. dr. gen. (r.) Vasile
Cândea, preºedintele Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România,
Cuvânt de deschidere  academician Alexandru Surdu,
preºedintele Secþiei de Filosofie,
Psihologie, Pedagogie ºi Teologie
a Academiei Române, Comentarii
despre traducerile filosofice
eminesciene  p rof. univ. dr. Victor
Crãciun, Drumurile lui Eminescu
în Europa  dr. Victor Mihai Botez,
jurnalist, membru asociat AOªR,
Complementaritatea EminescuCreangã în viziunea lui Mircea
Vulcãnescu  prof. univ. dr.
Angela Felicia Botez, preºedinta
Secþiei de Filosofie, Teologie,
Psihologie ºi Jurnalism a AOªR,
Mihai Eminescu între Kant ºi

Schopenhauer  Aniºoara Henrieta
ªerban, membru asociat AOªR
 dr. Dan Riga, membru titular
AOªR  prof. univ. dr. Narcis
Zãrnescu, redactor ºef al revistei
Academica. Profesorul Nicolae
Georgescu a susþinut comunicarea
ºtiinþificã: Principii de editare a
poeziei antume eminesciene.
Cu aceastã ocazie, a fost
organizatã o expoziþie de: cãrþi
ºi volume scrise de Mihai
Eminescu, diverse ediþii, lucrãri
ale comentatorilor sãi, reviste
care au scris despre Mihai Eminescu  Revista de Filosofie,
Revue Romaine de Philosophie,
România Literarã, Manuscriptum º.a., portrete, statui,
medalii, timbre, lucrãri de artã
inspirate de opera lui Mihai
Eminescu de: ªtefan Luchian,
Camil Ressu, Sabin Bãlaºa, Ion
Vlasiu, Cornel Medrea, Gabriela
Manole Adoc, Alexandru
Ciucurencu, Ion Jalea, ilustraþii la
Luceafãrul, Sãrmanul Dionis
ºi alte lucrãri, fotografii cu
manuscrise ºi traduceri realizate
de Mihai Eminescu, fotografii cu
extrase din comentatori: George
Cãlinescu, Zoe Dumitrescu Buºulenga, Constantin Noica, Lucian
Blaga º.a. Totodatã, au fost
audiate texte ºi poezii din opera
lui Eminescu, precum ºi lieduri
inspirate din poeziile poetului.

Invitaþiile Doamnei Lectura

Festivalul
Bucureºtii lui Caragiale

Opera Naþionalã Bucureºti a gãzduit Gala de deschidere
a primei ediþii a festivalului Bucureºtii lui Caragiale,
eveniment organizat cu ocazia centenarului Caragiale, care
se desfãºoarã sub motto-ul 100 de ani - 100 de spectacole
- 100 de personalitãþi.
Spectacolul de deschidere, Remember Caragiale, l-a avut ca
amfitrion pe maestrul Radu Beligan. Programul spectacolului
a cuprins arii din opera Caþavencii ºi un cocktail de melodii
susþinut de cvartetul Passione.
Bucureºtii lui Caragiale are loc pânã pe 20 septembrie în Centrul
Istoric ºi în zona Hala Traian, publicul având acces liber.
Timp de trei luni, bucureºtenii au ocazia sã urmãreascã 100
de manifestãri, ce vor reînvia operele lui Caragiale, acestea
urmând sã fie susþinute de un numãr de peste 100 de artiºti
din toate generaþiile.

Gabriel NÃSTASE

EMINESCU

O nouã
publicaþie
Cetatea Râºnov gãzduieºte în perioada
18-24 iunie cea de a doua ediþie a Mystery &
Thriller Festival. Festivalul îºi propune sã
aducã pasionaþilor genului o ofertã completã:
posibilitatea de a achiziþiona ultimele apariþii
de carte ºi jocuri pe calculator, de a viziona
filme reprezentative pentru gen, de a se
bucura de savoarea întâlnirilor cu autorii, de
a participa la jocuri interactive tematice, la
work-shop-uri, la dezbateri ºi conferinþe
alãturi de nume de referinþã. Nu vor lipsi nici
concertele susþinute de trupe apreciate de
public pe scenele din Cetate ºi din oraº. ªi,
desigur, Marea Galã, care va încheia festivalul.
De luni, 18 iunie a.c, pânã pe 23 iunie a.c, vor
avea loc, în medie, câte douã ateliere pe zi,
temele abordate fiind: alegerea subiectului ºi a
personajelor, planificarea acþiunii, dialogul,
teme celebre, scenaristicã, manipulare, media,
ghid editorial, sfaturi practice pentru tinerii
autori, plotul istoric, despre serviciile secrete
la noi ºi în lume, filme celebre realizate
dupã romane celebre, istorie ºi crime fiction,
medicinã legalã, arme albe ºi arme de foc etc.
Conferenþiarii, care vor susþine aceste ateliere,
sunt specialiºti cu multã experienþã în
domeniu, printre ei numãrându-se George
Arion, Bogdan Ficeac, Monica Ramirez,
Bogdan Hrib, Tony Mott, Daniel David,
Mireille Radoi, Lucia Verona, Oana Mujea,
Razvan Dolea ºi Octavian Buda. În fiecare
zi vor avea loc proiecþii de film ºi discuþii
pe diferite teme.

Revista
de
Povestiri
Aristotel BUNESCU

Scriitorul Florin Iaru ºi editorul Simina Diaconu la lansarea unui nou
numãr din Revista de Povestiri

În rândurile urmãtoare, vã
semnalez existenþa unei noi
publicaþii. Este vorba despre
Revista de Povestiri, cu apariþie
lunarã, mai puþin în august ºi
ianuarie.
Þin în mânã numãrul 2, cu 46
de pagini interesante. Mascota
revistei este Motanul Mov
Motanov, care devine încet,
încet, o prezenþã din ce în ce
mai cunoscutã. Scopul declarat
al revistei este sã încurajeze
literatura prietenoasã, sã
stimuleze scrisul, punând la
dispoziþie spaþiu pentru textele
primite de la cititori. Am
urmãrit cu atenþie primele
numere ºi am vãzut cã Motanov
a reuºit sã apropie de mustãþile
sale fermecate, alãturi de nume

noi în tãrâmul scrisului, ºi
persoane cu greutate în domeniu.
Remarc aici prestaþia de calitate a
editorului Simina Diaconu,
precum ºi atuurile echipei sale
foarte tinere.
Revista ºi-a propus ºi a reuºit
sã devinã, în foarte scurt timp, un
spaþiu al imaginaþiei, al talentului
literar deschis spre interacþiune,
spre joc. În afarã de povestiri, sunt
cultivate aici, cu succes evident,
poemele ori incursiunile rodnice
în lumea artelor vizuale. Sunt de
urmãrit ºi intenþiile lui Motanov:
revista în format CD audio pentru
nevazãtori (trimestrial), revista în
limbile englezã ºi francezã, întâlniri de scris-vitezã  literatura
flash, revistã trimestrialã pentru
copii  Prietenul imaginar.

Fie cã preferaþi varianta tipãritã,
fie cã optaþi pe o rãsfoire rapidã
pe internet, la adresa http://
www.revistadepovestiri.ro veþi
gãsi, în mod sigur, lucruri interesante pe parcursul aventurilor
Motanul Mov Motanov.
Fiind vorba despre neamul
pisicesc, vã mãrturisesc marea mea
sensibilitate de aici. Explicaþia este
simplã, am avut ºi eu un pisoi,
care a rãmas în memoria mea.
Numele lui celebru era Deinodo
Coniudo Mapiraniudo ªeicartodiudo Heitoche Heiganoche
Haritomombeto Haritonicometo
Icigorico Tigorico Tieterabecuni Nacabecuni Aeosu Cheosu
Meosu
Usone
Hihigene
Oisuchean. Pe scurt, Tigorico.
Vã urez lecturã plãcutã!
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Recunoaºterea ºi promovarea
activitãþilor de voluntariat
transfrontaliere în Uniunea Europeanã
Parlamentul European a discutat ºi a adoptat luni, 11 iunie 2012, Raportul
referitor la recunoaºterea ºi promovarea activitãþilor de voluntariat
transfrontaliere în UE.

Î n expunerea de motive a Voluntariatul este o sursã inedocumentului se spune:
puizabilã de învãþare informalã
de dezvoltare personalã. VoAnul european al activitãþilor de ºiluntariatul
transfrontalier, în
voluntariat care promoveazã
special,
constituie
o oportunitate
cetãþenia activã (2011) - un an plin
de iniþiative, în care voluntari din de îmbogãþire interculturalã pentru
toatã Europa au fost implicaþi în tinerii cetãþeni europeni.
activitãþi de promovare, informare Evenimentele sportive imporºi sensibilizare - tocmai s-a încheiat, tante implicã un numãr tot mai
predând ºtafeta anului 2012  Anul mare de þãri europene în orgaeuropean al îmbãtrânirii active ºi nizarea comunã a acestora, cu
al solidaritãþii dintre generaþii. participarea a mii de voluntari care
Acesta va constitui o altã ocazie provin din diferite state membre.
majorã de a reflecta asupra
importanþei activitãþii de voluntariat Din pãcate, ºi dezastrele naturale
în viaþa de zi cu zi ºi de a oferi ºi de mediu, care afecteazã Europa,
persoanelor în vârstã posibilitatea au deseori consecinþe în mai multe
de a-ºi aduce contribuþia la state membre simultan ºi implicã
dezvoltarea unitarã a comunitãþii. voluntari din fiecare parte a
În urma numeroaselor iniþiative Europei, care îºi oferã ajutorul,
ºi dezbateri, care s-au desfãºurat mâna de lucru ºi solidaritatea. Pe
în 2011, a fost evidenþiat faptul cã lângã dificultãþile cauzate de
activitãþile de voluntariat cons- dezastrul natural, ei se confruntã
tituie un instrument care ajutã ºi cu probleme cauzate de bariere
persoanele ºi asociaþiile sã facã faþã lingvistice ºi birocratice, acestea din
necesitãþilor ºi problemelor general urmã putând fi reduse prin politici
umane, sociale, intergeneraþionale europene de sprijin adecvate.
sau celor legate de mediu.
Este în continuare necesar sã se
A fost evidenþiat faptul cã volun- facã o distincþie netã ºi clarã între
tariatul constituie o formã de valoarea activitãþilor de volunexprimare a cetãþeniei active în toate tariat, care nu au contra-parte
sferele vieþii sociale, precum ºi cã financiarã, ºi activitãþile lucrative.
aceastã activitate este esenþialã Se impune, de asemenea, sublipentru dezvoltarea valorilor demo- nierea rolului voluntariatului, în
cratice, a demnitãþii umane, a e- UE ºi în afara UE, în promovarea
galitãþii ºi a subsidiaritãþii.
principiilor identitãþii ºi valorilor
europene, cum ar fi
Voluntariatul îºi asumã în mod comune
solidaritatea
ºi coeziunea socialã.
discret rolul de catalizator al
schimbãrilor sociale ºi de instrument Datoritã vizibilitãþii dobândite
indispensabil pentru încurajarea prin intermediul Anului european
sprijinului activ al societãþii.
al voluntariatului, este oportunã
Conform statisticilor, existã un concentrarea asupra unor mãsuri
corp de 100 de milioane de cetã- specifice pentru a promova actiþeni europeni implicaþi în diverse vitãþile de voluntariat, cum ar fi
activitãþi de voluntariat, capabili ideea creãrii unui portal UE
sã contribuie la producerea a 5 % centralizat al voluntariatului,
din PIB-ul european. 80 % dintre cu o secþiune specialã dedicatã
cetãþeni considerã voluntariatul voluntariatului transfrontalier,
ca o componentã importantã a înfiinþarea unui Corp voluntar
vieþii democratice ºi ca un mijloc european de ajutor umanitar
important de participare a fie- ºi crearea unui paºaport eurocãrui individ la viaþa societãþii.
pean al competenþelor.

Corpul voluntar european de ajutor umanitar
se va ocupa cu selecþia,
formarea ºi trimiterea
de voluntari pentru a
susþine organizaþiile
locale în caz de catastrofe naturale. înºiºi sã le cunoascã; sugereazã stamembre, în acest sens, sã utiSe urmãreºte, totodatã, obiectivul telor
lizeze Carta europeanã a dreptudezvoltãrii unor sinergii cu orga- rilor ºi responsabilitãþilor volunnizaþiile ºi structurile existente, tarilor, elaboratã de conferinþa pãrpentru a evita suprapunerile ºi þilor interesate cu ocazia celei de-a
dispersarea resurselor: Corpul II-a Convenþii a tineretului privind
va acþiona în funcþie de cereri ºi de activitatea de voluntariat din 2011,
necesitãþi.
ca referinþã pentru elaborarea
ºi a legislaþiei naþionale în
Paºaportul european al compe- politicilor
tenþelor va asigura, pe de altã acest domeniu; subliniazã cã volunparte, recunoaºterea la nivel trans- tariatul reduce riscul excluderii
frontalier a calificãrilor profe- sociale, fiind deci esenþialã atragerea
sionale ºi va permite o atestare a într-o astfel de activitate a tuturor
aptitudinilor ºi a competenþelor grupurilor sociale, în special a
dobândite prin intermediul volun- persoanelor cu dizabilitãþi; atrage
atenþia asupra nevoii de a se asigura
tariatului.
cã voluntariatul devine recunoscut
Paºaportul va reproduce modelul pe scarã mai largã ºi este mai puþin
Europass (CV-ul european online), afectat de diverse obstacole; invitã
pentru a permite înscrierea com- statele membre sã punã în aplicare
petenþelor într-un mod trans- dispoziþiile Directivei 2004/114/CE
parent ºi comparabil: Este ne- a Consiliului privind condiþiile de
cesarã o mai largã recunoaºtere admisie a resortisanþilor þãrilor terþe
publicã a voluntariatului ca ex- pentru studii, schimb de elevi,
perienþã utilã pentru tineri, formare profesionalã neremuneratã
destinatã dobândirii de compe- sau servicii de voluntariat, ºi sã
tenþe care le vor fi de folos ulterior, simplifice ºi mai mult procedurile
de exemplu, în educaþie ºi în de acordare a vizelor sau chiar sã le
activitatea profesionalã.
elimine pentru persoanele care
doresc sã întreprindã activitãþi de
*
în special în cadrul poPrin Rezoluþia adoptatã, între altele, voluntariat,
liticii europene de vecinãtate;
Parlamentul European solicitã încurajeazã statele membre sã recustatelor membre, care nu au un cadru noascã avantajele participãrii în
juridic clar ºi adecvat pentru volun- cadrul activitãþilor de voluntariat
tari, sã îl creeze ºi sã elaboreze stra- transfrontaliere care urmãresc sã
tegii naþionale pentru promovarea ofere cetãþenilor posibilitatea de
multiplicãrii activitãþilor de volun- a-ºi dezvolta noi competenþe, contritariat, inclusiv recunoaºterea dreptu- buind la capacitatea de inserþie prorilor voluntarilor, ºi pentru a asigura fesionalã ºi la mobilitatea acestora
calitatea, protecþia ºi accesul egal ºi consolidând dezvoltarea incluzipentru toþi, fãrã discriminare, în spe- unii sociale, ºi sã susþinã cooperarea
cial în ceea ce priveºte un acces dintre organizatorii activitãþilor de
adecvat la servicii medicale ºi pro- voluntariat în þãrile UE în vederea
tecþie socialã; sã ia mãsuri pentru promovãrii mobilitãþii voluntarilor
ca drepturile ºi responsabilitãþile de toate vârstele în întreaga Europã,
voluntarilor sã fie recunoscute ºi cu obiectivul de a favoriza o
respectate ºi pentru ca voluntarii îmbogãþire interculturalã.

Anul european al
îmbãtrânirii active
ºi al solidaritãþii
între generaþii
Vã faceþi griji cu privire la bãtrâneþe ºi vã întrebaþi care va fi
rolul dumneavoastrã în societate la vârsta de 60, 70 sau 80 de ani?
Societatea apreciazã din ce în ce mai mult contribuþia pe
care o pot aduce persoanele vârstnice. Iatã ideea care stã la
baza acþiunilor europene: a îmbãtrâni activ înseamnã a profita
de tot ce oferã viaþa, indiferent de vârstã  la serviciu, acasã sau
în cadrul comunitãþii.
Aceastã abordare este beneficã nu doar pentru persoana în
cauzã, ci pentru întreaga societate.
2012, Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii
între generaþii, îºi propune sã aducã în prim-plan contribuþia
persoanelor în vârstã la dezvoltarea societãþii. În acest sens,
încurajeazã factorii de decizie politicã ºi pãrþile implicate sã ia
mãsuri pentru a favoriza îmbãtrânirea activã ºi pentru a spori
solidaritatea dintre generaþii.
Ce înseamnã sã îmbãtrânim activ?
Înseamnã sã ne pãstrãm starea de sãnãtate ºi statutul de
membri activi, independenþi ºi implicaþi ai societãþii, pe mãsurã
ce îmbãtrânim. Indiferent de vârstã, putem juca un rol important
ºi beneficia de o mai bunã calitate a vieþii. Esenþial este sã
reuºim sã ne valorificãm potenþialul. Anul european al
îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii, 2012,
vizeazã promovarea îmbãtrânirii active în trei domenii:
Ocuparea forþei de muncã  speranþa de viaþã creºte, la fel ca
ºi vârsta de pensionare. Însã rãmâne teama cã nu ne vom putea
pãstra un post sau gãsi un altul, înainte de a împlini vârsta la care
am avea dreptul la o pensie decentã. Europa trebuie sã îmbunãtãþeascã perspectivele profesionale ale persoanelor în vârstã.
Participarea la viaþa societãþii  pensionarea nu înseamnã
lipsã de activitate. Mulþi dintre noi avem grijã de cei din jur (cel
mai adesea, de pãrinþi, parteneri sau nepoþi) ori lucrãm ca
voluntari - eforturi prea puþin vizibile, deseori neglijate. Anul
european doreºte tocmai sã punã în valoare astfel de contribuþii
ºi sã încurajeze autoritãþile ºi societatea sã le creeze un cadru
mai favorabil.
Traiul independent  în general, starea de sãnãtate se
înrãutãþeºte odatã cu trecerea anilor, dar nu trebuie sã depunem
armele. Orice micã modificare a mediului de viaþã poate reprezenta un ajutor nepreþuit pentru persoanele afectate de
anumite boli ºi handicapuri. De aceea, Anul european al
îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii îºi propune
sã promoveze orice mãsuri sau dispozitive care sã ne permitã
sã trãim cât mai mult fãrã sã fim dependenþi de altcineva.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Despre miturile copilãriei ºi destrãmarea acestora

Silviu ªERBAN
Deºi la Hollywood, la începutul
anilor 30, filmul mut era deja
catalogat ca un anacronism, doar
geniul lui Charles Chaplin reuºind
sã mai strãpungã aceastã
prejudecatã, în Japonia, în aceeaºi
perioadã, producþiile lipsite de
sonor coexistau paºnic cu cele
sonore, prin capodoperele unei
pleiade de regizori, printre care
Yasujiro Ozu ºi Kenji Mizoguchi
formau vârfurile. Mare admirator
al comediilor sociale ale lui
Chaplin, Ozu produce prima sa
peliculã importantã, Umarete wa
mita keredo (M-am nãscut, dar
totuºi...), în 1932, îmbinând, la fel
ca în City Lights, ce se lansase cu
un an înainte, umorul lejer cu drama
profundã, într-un scenariu ce are
ca preocupare centralã dialogul
dintre generaþii, contrapunând

regulile ce stãpânesc lumea
copiilor celor ce organizeazã
universul adulþilor. Relaþiile de forþã
ce se stabilesc între copii se
dovedesc a avea criterii cu totul
diferite decât acelea în funcþie de
care sunt construite raporturile
dintre pãrinþi. Ciocnirea dintre cele
douã lumi este individualizatã de
regizor în cadrul familiei Yoshi,
proaspãt mutatã într-o nouã
locuinþã dintr-o suburbie din
Tokyo, acolo unde confruntarea
dintre tatã, Chichi (Tatsuo Saito),
ºi cei doi fii ai sãi, Keiji (Tornio
Aoki), opt ani, ºi Ryoichi (Hideo
Sugawara), zece ani, devine
câmpul de bãtãlie dintre inocenþa
ºi idealismul copilãriei, pe de o
parte, ºi pragmatismul adultului,
care trebuie sã-ºi întreþinã familia,
de cealaltã parte. În ciuda faptului
cã noii veniþi în cartier, Keiji ºi
Ryoichi, nu sunt deloc bine primiþi
de banda localã de puºti, printre
care se aflã ºi Taro (Seiichi Kato),
fiul managerului companiei unde
tatãl lor este angajat, domnul
Iwasaki (Takeshi Sakamoto), cei
doi se impun pânã la urmã ca lideri.
Mai mult, Taro, stârnind invidia
printre bãieþii lui Chichi din pricina
felului luxos în care era îmbrãcat,
devine obiectul de batjocurã al
acestora, întinzându-se pe jos de
fiecare datã când cei doi executau

un anume semn prin ridicarea
braþului. Nu acelaºi lucru se petrece
ºi în lumea pãrinþilor acestora, unde
tatãl lui Keiji ºi Ryoichi, ca angajat
al tatãlui lui Toro, este obligat sã
fie amabil ºi linguºitor faþã de
acesta. Cruda realitate este
descoperitã de cei doi fraþi
întâmplãtor, fiind invitaþi de Toro
la proiecþia unor pelicule pe care
domnul Iwasaki le prezenta
angajaþilor sãi. Vizionarea unui

cãtre pãrinþii sãi, se destrãmase
într-o clipitã, iar golul lãsat în urmã
nu avea cu ce sã fie umplut.
Urmeazã episodul cel mai
semnificativ al filmului, cel în care
fiii îi cer socotealã tatãlui pentru
cele întâmplate. Este momentul
în care poveºtile copilãriei sunt
înlocuite cu realitãþile dure ale
lumii celor maturi. Ryoichi îi
reproºeazã tatãlui cã, deºi i-a cerut
întotdeauna sã înveþe pentru a foamei, refuzând a mai mânca din finalul filmului de secvenþa în care
alimentele cumpãrate pe banii cei doi fraþi, alãturi de Toro, îºi
primiþi de la tatãl lui Toro. Numai privesc pãrinþii urcând în maºina
cã micul dejun de a doua zi aratã luxoasã a domnului Iwasaki, în
mult prea bine pentru ca niºte copii drumul lor cãtre serviciu. Ryoichi
flãmânzi sã-i reziste. Totuºi, între îl întreabã pe Toro care tatã este
tatã ºi fii, de acum încolo, discuþiile mai important, iar acesta din urmã
se poartã de pe picior de egalitate. rãspunde timorat: tatãl tãu.
deveni un om important, el nu Odatã aflate secretele lumii Celãlalt, cunoscând acum cum stau
este un asemenea om, întrucât se adulþilor, universul copilãriei, lucrurile, îi întoarce cu onestitate
umileºte în faþa tatãlui lui Toro. În inocent ºi idealist, se destramã. rãspunsul: De fapt, tatãl tãu este
zadar se explicã tatãl, cã el nu este Acum, copiii ºtiu cã ºi în cazul în mai important. În clipa imediat
decât un simplu angajat al care vor învãþa bine, aºa cum urmãtoare însã, un braþ ridicat îi
companiei domnului Iwasaki ºi cã fãcuse ºi tatãl lor când era elev, ordonã bãiatului managerului sã
astfel câºtigã banii cu care îºi existã posibilitatea de a nu ajunge se întindã pe jos, iar Toro se
întreþine familia. Copiii nu pricep oameni importanþi. Aceastã trezire conformeazã ascultãtor. Acum
de ce tatãl lor nu poate fi ºi el a conºtiinþei mature este redatã în erau chit.
manager, cu atât mai mult cu cât
ei au reuºit sã se impunã în faþa lui
* * *
Toro. Dintr-o datã, autoritatea
Cu toate cã celãlalt titan al cinematografiei japoneze a anilor
tatãlui-model se pierde, suprapunându-i-se imaginea tatãlui laº 30, Kenji Mizoguchi, debutase ca regizor cu cinci ani înaintea lui
ºi lipsit de ambiþie. Conflictul nu Yasujiro Ozu, întâiul sãu succes vine la un an dupã prima proiecþie
se încheie prea uºor, bãieþii a lui Umarete wa mita keredo, în 1933, tot cu un film mut, Taki no
propunându-ºi sã intre în greva Shiraito (Firele albe ale cascadei).

Umarete wa mita keredo
(Yasujiro Ozu, 1932)

filmuleþ în care tatãl lor se strâmba
ºi fãcea pe clovnul spre a-l distra
pe ºeful sãu stârneºte furia celor
doi fraþi, care pãrãsesc locuinþa lui
Toro ºi se întorc deznãdãjduiþi
acasã. Cu ceva zile înainte, între
copii avusese loc o disputã stârnitã
de întrebarea cine are cel mai
important tatã. Cum Keiji ºi
Ryoichi se lãudaserã cu importanþa
tatãlui lor, situaþia de acum nu
fãcuse altceva decât sã-i umileascã
în faþa celorlalþi copii, dar mai ales
în faþa lui Toro, pentru al cãrui
pãrinte tatãl lor nu era decât un
bufon. Imaginea tatãlui-model, un
mit al oricãrui copil, care priveºte
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Televiziunea H2.0
06:00
07:00
08:00
10:00
14:00
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20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00

LUNI  18 iunie 2012
Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
Matinal 2.0
Realizator Daniel Paraschiv
Universitaria*
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
Universitaria*
Calitatea în învãþãmântul
superior. Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Micul cetãþean
Emisiune de
Marilena Lãcãtuº
Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Film documentar
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria ®
Universitaria*

06:00
06:30

07:00
08:00
10:00
16:00

16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:00
22:00

23:00
00:00
01:00

MARÞI  19 iunie 2012
Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
Deschide cartea!
Emisiune de
Alexandru Mironov
Competiþia Fulger
Emisiune de Carmen Fulger
Matinal 2.0
Universitaria*
Tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã
Emisiune de conf. univ. dr.
Eugen Ghiorghiþã
Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Micul cetãþean
Emisiune de
de Marilena Lãcãtuº
Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Istoria cu învãþãturã
Emisiune de
prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu
Film documentar
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria*®

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
23:00
00:00
01:00

SÂMBÃTÃ  23 iunie 2012
06:00 Mioriþa  antologie
de folclor tradiþional
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical
Emisiune Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii Enciclopedia animalelor
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 Muzica anilor 80-90
Emisiune de Veronica Popescu
15:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

luni  joi 17 30

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 
Ce lume veselã (2002)
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 ®

MIERCURI  20 iunie 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
la dispoziþia dvs.
Matinal 2.0
Universitaria*
Medicina tv
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
Universitaria*
Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Micul cetaþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
Film documentar
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria*®

06:00
07:00
08:00
10:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00

JOI  21 iunie 2012
Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
Matinal 2.0
Universitaria*
Medicina tv
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
Universitaria*
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Emisiune de conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
Internetul ºtie tot?
Emisiune de
Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Micul cetãþean
Emisiune de
Marilena Lãcãtuº
Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
Anul electoral 2012
Emisiune Simona ªerban
Film documentar
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria* ®

DUMINICÃ  24 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 Casã dulce româneascã
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
11:30 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor
12:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Misiunea animalelor
Emisiune de
Valeria Arnãutu
14:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei

Internetul ºtie tot ?

De
la
debutul
emisiunii, petrecut
undeva în luna
februarie ºi pânã
echipa a suferit
luni  joi 1200 acum,
unele modificãri, în
sensul în care Ciprian
Vasilescu s-a angrenat într-un nou proiect tv,
o nouã provocare pentru el, emisiunea Busola
Electoralã. Plecarea lui din echipa
Internetului ne-a prilejuit însã nouã, celor
Daþi-mi voie sã vã salut, aºa cum rãmaºi, reîntâlnirea cu Alina Cândea, unul
o fac de aproape 17 ani, de când dintre cei mai buni producãtori pe care ni
m-am aºezat prima oarã în faþa unui i-am fi putut dori. Aºa cã, upgradaþi, ducem
microfon de radio, cu deosebitã stimã, proiectul Internetul ºtie tot? mai departe.
respect ºi multã consideraþiune. Sunt, ca Alina, Teo ºi submicrofonatul, mai nou ºi
de fiecare datã, Robert Tache ºi sunt gata televizatul, vã invitãm sã aflaþi alãturi de noi
sã vã povestesc din nou despre echipa ce ºtie netul despre oamenii cu adevãrat
emisiunii acum, la vreo trei luni de la interesanþi (la TV H 2.0, de luni pânã joi de
demararea proiectului radio-tv Internetul la 17.30, ºi la HFM, pe 103.4, de luni pânã
ºtie tot?. Pentru cei ce ne-au descoperit joi de la ora 12).
de mai puþinã vreme, amintesc pe scurt ªi ar mai fi ceva: dacã vã place, nu ezitaþi sã
cã este vorba despre o emisiune ce se ne daþi un like pe pagina noastrã de Facebook.
difuzeazã, de luni pânã joi, ºi la radio ºi ªi dacã tot am început sã vã salut aºa cum o
la tv. Însã nu în acelaºi timp. Cãci, la tv fac la radio, închei în acelaºi mod: Pânã la
ne vedem, începând cu ora 17.30 la TVH proxima reauzire (ºi mai nou revedere) vã
2.0, în timp ce la radio ne auzim, în cursul doresc tot binele din lume. Mãcar în suflet!
acele aºi zile, însã începând cu ora 12.00,
Robert TACHE
pe 103.4 Mhz, la HFM 2.0.

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 Film serial Sonka  (2007)
episoadele 5, 6.
22:00 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu ®
00:30 Gala cântecului
românesc ®
01:30 Focus grup ®
04:00 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor®
05:00 Forum IT ®

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:30
20:30
22:00
23:00
00:00

VINERI  22 iunie 2012
Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de prof. univ. dr.
Emilian Dobrescu
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Emisiune de conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu
Medicina tv
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
Matinal 2.0
Universitaria*
Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de
Alexandru Mironov
Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Jurnal 2.0
Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
Universitaria* ®

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

Film românesc
sâmbãtã, 21:30

Ce lume veselã (2002)
Filmul Ce lume veselã încheie o
tetralogie cinematograficã începutã
cu Pe malul stâng al Dunãrii
albastre, continuatã cu Figuranþii
ºi Aici nu mai locuieºte nimeni,
filme ce alcãtuiesc o varietate de
portrete, compunând laolaltã o
frescã a societãþii româneºti
pe parcursul a cincizeci de ani.
Între fiecare dintre aceste filme
intervin pauze de istorie ca un fel
de cortine care le separã în timp.
Regia: Malvina Urºianu.
Distribuþia cuprinde nume de
marcã ale scenei ºi filmului
românesc, unele dintre ele în roluri
surprizã. Printre mai vechii colaboratori ai regizoarei menþionãm
pe Tamara Creþulescu, Ioan Niciu,
Tania Popa ºi Eusebiu ªtefãnescu.
Alãturi de ei, Ilinca Goia, Silviu
Petcu ºi, nu în cele din urmã,
Florin Piersic Jr., un talent cu rãdãcini adânci în teatrul românesc,
printr-o dublã ºi strãlucitã filiaþie
artisticã, dar aducând la luminã o
remarcabilã personalitate proprie.

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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Student, masterand, absolvent  CHIPURI ALE SUCCESULUI
Adina - Elena
Tãºchinã

Lavinia Paraschiva Alexandru:
Lindsay Bergstram este,
într-un fel, un alt nume al meu!
Dupã ce urmeazã Liceul de Artã
Hariclea Darclee din oraºul natal,
Brãila, secþia pian principal, în perioada
1992  2003, ºi sectia canto clasic, în
perioada 2003  2005, Lavinia 
Paraschiva Alexandru devine studentã
la Universitatea Transilvania 
Facultatea de Muzicã din Braºov, secþia
canto clasic. În 2005 ºi 2006 o întâlnim
la Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, secþia canto clasic, apoi, la
clasa prof. Georgeta Stoleriu, în
perioada 2006  2009. Urmându-ºi
chemarea vocaþionalã, se înscrie la
Universitatea Spiru Haret  Facultatea
de Arte, Artele Spectacolului (Actorie),
clasa prof. asoc. dr. Mircea
Constantinescu, conf. univ. dr. George
Grigore, lector univ. drd. Ioana Visalon,
asist. univ. Cristi Toma. În prezent este
în anul III, Ciclul I Bologna.
În timpul facultãþii a primit roluri
speciale, de compoziþie, fiind una dintre
studentele meritorii ale Facultãþii de
Arte. Dintre acestea putem enumera:
rolul Joe din piesa Fetele din Iowa, de
L. Blessing, Wendla din piesa
Deºteptarea Primãverii, de F.

Wedekind, Varia din piesa Livada de
viºini de A. P. Cehov, Sonia din piesa
Livada de viºini de A. P. Cehov, Helena
ºi, Hermia din Visul unei nopþi de varã
de W. Shakespeare, Regan din Regele
Lear de W. Shakespeare, Catarina din
Îmblânzirea scorpiei de W.
Shakespeare, Miþa Baston din D-ale
Carnavalului de I. L. Caragiale.Rolul
care pune în paginã cel mai bine calitãþile
artistice de necontestat ale studentei
Lavinia  Paraschiva Alexandru este
însã Lindsay Bergstram din spectacolul
Niºte Fete de Neil LaBute. Pentru cei
care au vãzut spectacolul acesta la
studioul teatral al Facultãþii de Arte,
respectiv la Black Box Studio Sud, din
Berceni 24, devine foarte clar faptul cã
tânãra noastrã actriþã ºi-a însuºit foarte
bine noþiunile de bazã ale artei actorului,
reuºind sã-ºi punã în valoare nu doar
talentul de actriþã, dar ºi pe cel de
cântãreaþã. Prin accente muzicale
specifice bine plasate în desfãºurarea
scenicã, personajul sãu capãtã greutate
ºi consistenþã, devenind mai viu decât
celelalte. Prin maturitatea interpretãrii
Alexandru Lavinia  Paraschiva creeazã

face ceea ce-i
place mai mult:
joacã teatru

situaþii dramaturgice ce ridicã nivelul de
aºteptare al spectatorului, elementul
surprizã devenind sarea ºi piperul acestui
spectacol pe care nu trebuie sã îl rataþi.
Apariþia sa primarã ascunde o altã laturã
caracteriologicã a personajului ce ne va fi
devoalatã pe parcurs; ceea ce este ascuns
va ieºi la ivealã atunci când te aºtepþi mai
puþin. Apoi suspansul Va fi aºa cum
credem la prima vedere sau misterul va
lucra din nou la partea enigmaticã a
spectacolului ? Doar rãpindu-vã puþin
timp liber ºi venind la sala de spectacol
veþi afla. Aici este EA, Lindsay Bergstram,
cea rãzbunãtoare, cea senzualã, cea care
vrea într-un final o explicaþie, sau poate
nu mai vrea nimic.

Ana Popescu:
Sunt norocoasã.
Am mulþi prieteni!
Cu un aer tineresc de studentã, actriþa Ana
Popescu pare conectatã la o energie inepuizabilã.
Este tonicã prin prezenþa sa ºi vrea sã realizeze cât
mai multe în viaþã. Simpatizeazã stilul poliþist, ca o
remanenþã a unei dorinþe din copilãrie de a se face
poliþistã. La început, a încercat studenþia la
Facultatea de Chimie, apoi a studiat designul, dar a
urmat teatru ºi film, în cele din urmã. Dupã ce a
absolvit Facultatea de Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, clasa prof. univ. dr. Sanda
Manu, asist. univ. Dana Voicu, Ana Popescu, ºi-a
completat studiile de specialitate în afara þãrii, în
SUA. Am întrebat-o dacã existã diferenþe mari între
profesorii de acolo ºi cei de aici. Ne diferenþiem
prin prisma culturii, deci abordãrii diferite pe
toate planurile. În România am studiat la clasa
prof. Sanda Manu, asist. Dana Voicu, ºi este cel
mai bun lucru care mi se putea întâmpla. ªcoala
de teatru româneascã reprezintã baza mea ca
actriþã. În SUA am studiat detalii, legate de tehnica
unui actor cu profesori buni, dar care nu ºtiu
dacã mã puteau ºlefui ca om ºi ca actor.
Remarcatã în filmul Bunã! Ce Faci?, tânãra
actriþã Ana Popescu, are un palmares impresionant
de apariþii în filme realizate de regizori ce au
confirmat la nivel internaþional. Pânã la vârsta de
27 de ani, Ana a avut ocazia sã lucreze cu regizorul
filmului The Godfathe (Naºul), Francis Ford
Copola, dar ºi cu Joel Schumacher, a fost
intervievatã de CBS în America ºi, cel mai
important pentru ea, a studiat actoria, atât în
România, cât ºi la New York. Ana Popescu a pãºit
pe covorul roºu de la Monaco Charity Film
Festival (iulie 2011), unde a ridicat douã premii
pentru filmul Bunã! Ce Faci?. Luatã prin
surprindere, Ana Popescu a urcat pe scenã pentru
a ridica, în numele echipei, Premiul Special al
Juriului, dar ºi premiul pentru Cel mai promiþãtor
regizor, în numele lui Alexandru Maftei. Cu toate
acestea, Ana a rãmas cu picioarele pe pãmânt ºi
mulþumeºte profesoarelor ei, Sanda Manu ºi Dana
Voicu, pentru tot ce a învãþat de la ele.
Publicul a remarcat prezenþa ta din filmul
Bunã! Ce faci?. Cât ai muncit pentru rolul din
aceastã primã comedie romanticã româneascã?
Nu ºtiu, nu am luat-o ca pe o muncã! Îmi aduc
aminte cã am cãutat ceva elemente care sã o
defineascã pe Toni, personajul interpretat de mine.
Tot procesul, de la primul casting pânã la finalul
filmãrilor, mi s-a pãrut o viaþã normalã pentru
un actor. Trist este când proiectul se terminã ºi
speri sã te mai îndrãgosteºti curând de alt proiect.
Fiind invitatã la Gala Black Tie Awards de la
Palm Springs Film Festival din SUA (iulie 2011),

Cine va veni la spectacolul
Combinaþiile dorinþei (Niºte fete) de Neil
LaBute, ce se joacã la Studioul Teatral al
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, deja cunoscutul Black Box
Studio Sud din Berceni 24, nu va putea sã
nu sesizeze o prezenþã femininã agreabilã
ºi deosebitã în persoana Adinei Elena
Tãºchinã, interpreta personajului feminine
Sam. Silueta ei înaltã ºi delicatã se deseneazã
pe fundalul camerei de hotel în care are loc
acþiunea dramaticã a piesei, iar
temperamental vulcanic aduce energie ºi
mister. Absolventã a Colegiului Naþional
Mihail Kogãlniceanu din Galaþi, promoþia
2007, Adina Elena Tãºchinã a urmat apoi
cursurile Facultãþii de Arte (Secþia Actorie)
din cadrul Universitãþi Dunãrea de Jos din
Galaþi, la clasa conf. univ. dr. Mircea
Gheorghiu ºi asist. univ. Florin Toma,
promoþia 2010. Dorinþa de cunoaºtere a
fiinþei umane în toatã complexitatea ei o
face sã urmeze ºi cursurile Facultãþii de
Sociologie  Psihologie (specializarea
Psihologie), din cadrul Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti, promoþia 2010.
Experienþa acumulatã se dorea împãrtãºitã,
astfel cã este ºi absolventã a modulului
Departamentului pentru pregãtirea
personalului didactic. În prezent, este
masterandã, anul II, la Arta Teatralã, în
cadrul Facultãþii de Arte, Universitatea Spiru
Haret Bucureºti, clasa prof. univ. dr. ªtefan
Velniciuc, lector univ. dr. Florin Grigoraº.
Adina Elena Tãºchinã este pasionatã
de muzicã ºi de dans, în toate formele lor
cunoscute, precum Tango, Vals lent, Vals

vienez, Salsa, Bachata, Samba, Cha-Cha,
Jive, Dansuri populare, Menuet, Pavana,
Polka ºi, de asemenea, dans contemporan.
Drumul ei se intersecteazã cu zona
modellingului profesionist, prin
participarea la diferite concursuri de miss,
prezentãri de modã pentru cunoscutul
creator Cãtãlin Botezatu, pentru Ersa ºi
Wanda, în cadrul Fashion TV Summer
Festival 2010. Participã la evenimente
culturale de amploare. Competiþia pentru
titlul Miss Litoral aduce în fiecare varã
pe malul Mãrii Negre cele mai frumoase
fete din þarã ºi care ºtiu cã Fashiontv le
oferã câºtigãtoarelor, pe lângã numeroase
premii, ºi ºansa unei cariere de succes în
televiziune. Pentru buna abordare a
fenomenului actoricesc participã încã din
perioada studenþiei la workshop-uri
susþinute de mari personalitãþi în domeniu.
Rolurile jucate în timpul facultãþii
au fost diverse, de la simplu la complex,
abordând caractere puternice, dar ºi
caractere romantic- visãtoare.
Continuându-ºi studiile masterale de
Artã Teatralã în cadrul Facultãþii de Arte
de la Universitatea Spiru Haret face ceea
ce-i place mai mult: joacã teatru.

Maria Antoaneta Tudor
pe platourile
de la Hollywood
ai fost pe acelaºi covor roºu cu Natalie Portman si
Javier Bardem. Care a fost starea care te-a urmãrit?
Mi-am dat seama cã mama are dreptate ºi
trebuie sã ai grijã ce îþi doreºti cã s-ar putea sã þi se
întâmple! Sunt doi dintre actorii mei preferaþi, cu
aproape un an înainte îi urmãream la televizor la
ceremonia de la Oscar ºi, apoi, iatã-mã visând cu
ochii deschiºi. Pentru mine, covorul roºu este cel
mult un bal frumos al industriei, pe care publicul
adorã sã îl vadã, însã o salã de spectatori interesaþi
de un film la care ai lucrat este un lucru minunat.
Am fost bucuroasã sã promovez un film românesc
în America! Am mers sub deviza Made in
Romania, am purtat o creaþie semnatã Claudia
Castrase, designer român, ºi am reprezentat filmul
românesc Bunã! Ce faci?, regia Alexandru Maftei.
Actriþa Ana Popescu, una dintre cele mai talentate
actriþe ale noii generaþii, a fost invitatã special la
CBS pentru a discuta despre film ºi cât de
important a fost acest rol pentru ea.
Cum a fost lucrul cu regizorul Francis Ford
Coppola? Eram studentã, mã pregãteam pentru
un examen important, într-o zi am primit un telefon
pentru un rol micuþ în filmul lui Francis Ford
Coppola, care mã vãzuse într-o probã filmatã.
Ziua de filmare era chiar în ziua marelui examen
de la ºcoalã, aºadar, cu un mic regret, am ales sã
rãmân la ºcoalã pentru cã era primul examen din
anul întâi, semestrul întâi, o treaptã foarte
importantã pentru mine ca studentã, ºtiam cã îmi
va confirma sau infirma alegerea de a deveni
actriþã. Dar, dupã examen, am mers pe platou sã
ne cunoaºtem ºi mi s-a propus sã vin peste o
sãptãmânã, în ultima zi de filmare. Peste o
sãptãmânã am filmat ºi a fost una dintre cele mai
importante zile din viaþa mea.
Absolventã ºi a Institutului de Film ºi Teatru
Lee Strasberg din New York (unde au învãþat ºi
Robert De Niro, Angelina Jolie ºi Scarlett
Johansson), absolventa noastrã este un talent cizelat
în colectivul nostru de cadre didactice, devotate
procesului educaþional, o valoare româneascã marca
Spiru Haret: actriþa ANA POPESCU!

Paginã realizatã de Conf. univ. dr. George GRIGORE

Început de septembrie rãcoros
la malul Mãrii Negre, în anul 2006.
În Mangalia, lumea afluia pe falezã
ºi pe strãzile adiacente Casei de
Culturã purtând în mâini pliantul
Galei Tânãrului Actor - Hop
(Ediþia a X-a). Spectacolul a fost
deschis de cunoscutul cantautor
Nicu Alifantis, iar apoi au urmat
emoþiile noastre, respectiv
montarea cu piesa Moºtenirea de
Marivaux, în regia artisticã a
doamnei decan prof. univ. dr.
Lucia Mureºan (cunoscuta ºi
marea actriþã a Teatrului Nottara
din Bucureºti, una dintre vocile
de neuitat ale Teleenciclopediei),
asistatã regizoral de asist. univ.
George Grigore, coordonatã
coregrafic de asist. univ. Anca
Iorga, ºi având în distribuþie pe
absolvenþii promoþiei 2006: Dorin
Ionescu, Maria-Antoaneta Tudor,
Simona Fabian, Cãtãlin Ciurdar,
Xenia Alina Grigore ºi Cãlin
Rãdulescu. Comedia îndrãgostiþilor a clasicului Marivaux a fost
lucratã minuþios, pedagogic, iar
actorii rosteau cu dicþie replicile,
întreg spectacolul sugerând, prin
eleganþa costumelor, epoca aceea.
Pentru efortul lor creator,
spectatorii i-au rãsplãtit cu
aplauze entuziaste, iar juriul
festivalului le-a oferit Premiul
publicului. Moºtenirea a fost un
examen de absolvire care urmarea
nu sã evidenþieze un regizor,
ci rezultatele pedagogice reuºite
ale unei clase de actorie.
Acolo, o fatã, care alerga de
colo  colo, care ridica la plasã
celorlalþi, care era bunã la toate,
mi-a atras atenþia. Era Maria
Antoaneta Tudor (Ilie). Rolul ei
pãrea þesut cu fire nevãzute de

celelalte; fãrã ea nu exista
intrigã, nu exista fericire, nu
exista exaltare. Ritmul era
unul îndrãcit, iar spectacolul se baza pe acest ritm.
Miza era Premiul cel
mare! A luptat pânã în
ultima secundã a spectacolului. Ca o gladiatoare în
arenã Apoi aveam sã aflu
cã tânãra noastrã absolventã
a Facultãþii de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret era ºi absolventa
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul Universitãþii
Ecologice din Bucureºti (2001),
fiind cooptatã ºi în echipa de
cascadori de la Buftea (abilitãþi la
box, gimnasticã, aerobic, înot,
ciclism, arte marþiale, baschet,
hipism). Multiplã campioanã la
dans sportiv (break, balet, vals,
salsa, dans irlandez, modern, Þara
Româneascã Dance - popular,
Disco, Tango), pasionatã de canto
(absolventã a ªcolii de Arte, secþia
Canto) ºi gimnasticã ritmicã,
Maria Antoaneta Tudor (Ilie) este
ºi o actriþã performantã, în timpul
facultãþii abordând diverse roluri,
de mare întindere ºi deosebitã
complexitate.
Dornicã de a se implica pânã
în cele mai mici amãnunte în
procesul de creaþie a filmului
internaþional, Maria Antoaneta
Tudor a fãcut pasul cel mare ºi a
trecut oceanul. De un an de zile se
aflã, împreunã cu soþul ei, Florin
Tudor, în înso-rita Californie, de
unde ne bombardeazã cu emailuri ºi veºti fierbinþi despre
viaþa artisticã ºi can-canurile
hollywoodiene. Aici ºi-a fãcut
repede prieteni printre actorii pe

care i-a cunoscut pe platourile de
filmare de la Media Pro ºi Castel
Film. Neliniºtitã cum o ºtim cu
toþii, a apãrut deja în distribuþia a
douã filme artistice ale anului 2012.
Cine cautã pe IMDB, cel mai
mare ºi important site de film
din lume, va avea o surprizã
plãcutã; Maria Antoaneta Tudor
se aflã postatã, în diverse
ipostaze, cu peste 20 de filme
artistice internaþionale.Marco
Kreuzpaintner, Katja von
Garnier, David Moreau, Cristian
Nemescu, Rachel Talalay, David
Smith, Michael, Keusch, Jake
West, Michael Hurst, Laurent
Boutonnat, Constantin Furtunã,
Guy Moshe, Renzo Martinelli,
David l. Cunningham, Fanny
Ardant, Ricky Schroder, Mark
Smidth, Kristofer Tabori sunt
toþi atâþi regizori de film care
au selectat-o la ccastinguri,
creditând-o pentru talentul sãu ºi
oferindu-i ºansa de afirmare ºi de
interpretare a unor roluri speciale.
Maria Antoaneta Tudor este
încã o absolventã (clasa prof. univ.
dr. Lucia Mureºan, conf. univ. dr.
George Grigore) care duce mai
departe flacãra nestinsã a talentului actoricesc ºlefuit la ºcoala de
elitã care este facultatea noastrã.

