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LICENÞA!
Dintre cele trei titluri academice, vizate de un
aspirant la titlul de intelectual  licenþã, masterat
ºi doctorat, licenþa rãmâne, fãrã îndoialã, prima
mare realizare. Pentru mulþi, nu doar prima, dar
ºi cea mai importantã. Pentru cã, pregãtirea ºi
susþinerea examenului de licenþã concretizeazã
atât capacitatea studentului de a-ºi fi însuºit
tehnicile de cercetare într-un anumit domeniu, cât
ºi, odatã cu obþinerea titlului de licenþiat, sfârºitul
primei mari etape de pregãtire intelectualã ºi
trecerea de la statutul de învãþãcel la acela de
profesionist.
Vor spune unii, poate, cã primul mare examen de
absolvire a unui ciclu de studii ºi, într-un fel,
prima confirmare a maturitãþii, este
Bacalaureatul. ªi, în mare parte, este adevãrat.
Ceea ce diferenþiazã, însã, semnificativ, pe
tânãrul bacalaureat de un tânãr licenþiat este felul
lor de a se raporta la lume, primul, cu o anumitã
rigoarea tenace ºi cuminte, cel din urmã, cu o
curiozitate scotocitoare, purtãtoare spre esenþe.
Cu alte cuvinte, bacalaureatul ºi licenþa fac
deosebirea dintre meseriaº ºi profesionist.
La vremea susþinerii examenelor de licenþã, sã
credem cã viitorii noºtri absolvenþi vor ºti sã
punã, cu brio, în evidenþã, aceastã diferenþã.
Mult succes!
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Festivalul Nopþi Baroce la Palatul Béhague

Nopþile Fernandei la Paris

Întotdeauna gata de a ajuta, de a pregãti o campanie de strângere de
fonduri pentru o restaurare sau o punere în valoare a adevãratelor
simboluri culturale ale patrimoniului material ºi imaterial al lumii,
doamna lector univ. dr. Fernanda Romila a reprezentat cu cinste la
acest festival parizian elita culturalã a colectivului de cadre didactice
active al Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
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Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret organizeazã, miercuri,
27 iunie, la ora 11, în Sala de
Consiliu, workshop-ul Publicaþii
ºtiinþifice de succes. Temele abordate
în aceastã întrunire, moderatã de
prof. univ. dr. Manuela Epure,
prorector Universitãþii Spiru Haret,
ºi conf. univ. dr. Ramona Mihãilã,
de la Facultatea de Litere, vor fi:
Politica editorialã  Publicaþii
ºtiinþifice ale USH,
Publicaþii on-line  o alternativã?,
Criterii în evaluarea publicaþiilor
ºtiinþifice ºi (Co)-Autoratul ºtiinþific.
La workshop participã ca invitaþi
prof. univ. dr. Laura ªtefãnescu
ºi conf. univ. dr. Mãdãlina
Constantinescu, de la Facultatea
de Management Financiar
Contabil, Craiova.

Meritele ºi limitele actualelor sisteme de
clasificare ºi ierarhizare ale universitãþilor
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Apare marea problemã esenþialã: ce
mãsoarã ºi ce nu mãsoarã clasificãrile
actuale, pentru cã ele comparã universitãþile
utilizând diferiþi indicatori, care induc evaluãri
diferite ºi judecãþi de valoare a cãror
obiectivitate nu este indiscutabilã. Ele
comparã universitãþile în raport de indicatori
foarte diferiþi, care, evident, afecteazã
judecãþile de valoare asupra acestora. Ce
demonstreazã aceastã realitate? Cã în prezent
nu existã o platformã intelectualã, moralã ºi
socialã, ca fundament pentru o valorificare
a acestei direcþii de gândire ºi acþiune, devotatã
sporirii eficienþei educaþiei superioare ºi a
contribuþiei sale la progresul fiecãrei þãri în
parte ºi a tuturor la un loc. Astãzi, existã zece
tipuri internaþionale de clasificare ºi ierarhizare
a universitãþilor, trei regionale ºi cca 50

Foto: Mihãiþã ENACHE

Prof.univ. dr. ªtefan COSTEA

naþionale. Fiecare tip, construit ºi utilizat în
raport de scopuri specifice, face ca acestea sã
utilizeze indicatori ºi standarde diferite, care
mãsoarã ºi evalueazã diferit universitãþile, în
concordanþã cu prioritãþile sau judecãþile de valoare
ºi de procedurile utilizate, de fiecare. Rezultatul
general al unei asemenea situaþii este cã nu existã,
practic, clasificãri ºi ierarhizãri obiective. Pe de
altã parte, existã diferenþe semnificative între
clasificãrile naþionale ºi cele globale, în primul
rând, datoritã faptului cã primele utilizeazã un
numãr mult mai mare de date de analizã, în timp
ce ultimele, în mod inevitabil, nu pot utiliza decât
un numãr mult mai mic de date, ca urmare a situaþiei
obiective cã la nivel internaþional nu existã decât
un numãr mult mai mic de date semnificative
pentru clasificãri ºi ierarhizãri valide.
(Continuare în pag.3)

Miercuri, 27 iunie
2012, ora 16.00, Sala
Amfiteatru, ªoseaua
Berceni nr. 24 Conferinþa privind
practica de
specialitate



S-a modificat
Regulamentul privind
organizarea ºi
desfãºurarea
concursului de
admitere în
magistraturã
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100 de ani
de la naºterea
lui Sergiu Celibidache
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ªtefan Luchian Pictorul florilor
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Datu cu pãrerea
la români

Mioara VERGU-IORDACHE

A fost tentativã de sinucidere. A fost înscenare. Este plagiat.
Nu este plagiat. Justiþia e independentã. Justiþia nu este
independentã. Ponta este vinovat. Ponta nu este vinovat.
Bãsescu pleacã la Bruxelles. Bãsescu nu pleacã la Bruxelles.
Turcescu este colonel. Turcescu nu este colonel.
Ni se învârte capul, stânga-dreapta, ca la un meci de tenis.
As. Ratare. Break. Rebreak Numai cã, la tenis, dupã cel
mult cinci seturi, meciul se terminã. ªi te odihneºti. În
societatea româneascã nu e timp de odihnã.
Imobilitatea instituþiilor statului, incapacitatea lor de a
interveni oportun, prompt ºi fãrã putinþã de tãgadã pentru a
elucida semnele de întrebare iscate de diferite evenimente ne
aruncã pe toþi în competiþia datu cu pãrerea. Culmea este
însã cã nimeni (sau aproape nimeni) nu spune dupã pãrerea
mea .. Aproape toatã lumea dã verdicte, ºtie, are
informaþii, este competentã. ªi, pânã la urmã, din marea
gâlceavã, apelãm umilitor, dureros ºi incalificabil la Înaltele
Porþi, pentru a ne spãla rufele maculate în familie. Nu
conteazã ce impresie facem, nu conteazã cã am ajuns sã fim
de râsul lumii chiar ºi-n cazul bunelor intenþii! Chemãm
arbitrii strãini sã ne arbitreze neputinþa, orgoliul exacerbat.
Tratãm normalitatea ca excepþie. Scenãrim, brodãm pe
orice canava propria poveste. Doar tema ºi personajele sunt
comune. Scheletele din debara, existente sau inventate,
dicteazã acþiunea. Greu mai deosebim realul de ireal.
În acest timp, viaþa merge înainte, fãcând abstracþie de
încrâncenarea noastrã româneascã, de dorinþa sã avem numai
noi, mereu, dreptate. Pe ce ne bazãm?! Pe formidabila
capacitate de a ne da cu pãrerea. Nu conteazã subiectul. Nu
conteazã timpul ºi spaþiul. Doar putinþa noastrã de a ne da
cu pãrerea. Acest sport are calitate de turnesol. Scoate în
evidenþã tare de comportament, rãutate ºi superficialitate.
Am uitat de înþelepciunea din popor ce spune ce þie nu-þi
place, altuia nu-i face sau vorba multã, sãrãcia omului.
Ne tãlãzuim ca marea în furtunã! Dupã legile naturii, în urma
furtunii ies la suprafaþã gunoaiele, mizeriile. Noi înºine
suntem o mare, numitã, pânã nu demult, marea mutã.
E bine cã vorbim, e bine cã simþim furtuna, dar cred cã este
necesar sã ne facem curãþenie în debarale! Fiecare are, acolo,
într-un ungher, un mic schelet, pe care nu-l doreºte scos la
luminã. Cine nu are, sã arunce piatra!
Iatã, îmi dau ºi eu cu pãrerea! Cred cã toþi cei care doresc sau
vor dori sã intre în viaþa publicã, politicã, socialã, sã-ºi
evalueze scheletul ºi sã decidã dacã-l asumã, fãrã a da prilej
de dat cu pãrerea.

pag. 2

582  25 iunie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. George GRIGORE, Facultatea de Arte

N Ã PAS TA
Ce surse ºi resurse a folosit Ion Luca Caragiale spre a ajunge la
memorabila sa creaþie dramaturgicã, Nãpasta? Creatorul de teatru care
se numeºte Ion Luca Caragiale va cerceta, de-a lungul întregii sale
vieþi, societatea româneascã în adevãrata ei înfãþiºare, cu propriii sãi
ochi ºi cu o privire foarte pãtrunzãtoare. Demnã de urmãrit este ºi
evoluþia actului artistic prin talent desãvârºit, temperament artistic ºi
spirit satiric. Cât priveºte gustul pentru teatru ºi considerarea acestuia
ca un mijloc de reflectare criticã a realitãþii obiective, I. L. Caragiale le
datoreazã sigur ceva unchilor sãi, în preajma cãrora s-a aflat ºi s-a format
în anii tinereþii sale. Spusele lui Costache Caragiale - Nu place oglinda
sluþilor ºi societatea geme de sluþi ºi teatrul este oglinda moravurilor se pot aplica dramaturgiei nepotului, ca un foarte adevãrat moto.
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Dacã anii de
peregrinãri prin
þarã ai lui Caragiale
ca revizor ºcolar nu
au lãsat nicio urmã
certã în geneza Scrisorii
pierdute, în schimb, Nãpasta
nu poate fi despãrþitã de aceastã
reluare de contact a
dramaturgului cu viaþa de la
þarã, care îi bucurase doar
primii ani ai copilãriei, în satul
Haimanale  azi numit
Caragiale, din judeþul
Dâmboviþa. În amintirile sale
 pe care ª. Cioculescu le-a
folosit atât de bine în
reconstituirea biografiei lui
Caragiale, I. Luchian povesteºte cã revizorul Caragiale
fusese foarte impresionat de
frumuseþea unei fete, care
servea în cârciuma din satul
Tigveni, ºi de vorbele unuia
dintre flãcãii satului: Ei,
boierule, pentru fata asta o sã
se facã moarte de om. Posibil
ca aceastã întâmplare sã fi
constituit primul nucleu al
viitoarei opere dramatice. Fapt
este însã cã Nãpasta a fost
terminatã în decembrie 1889 ºi
prezentatã pe scenã în februarie
1890. Munca la închegarea ei
n-a durat foarte mult ºi s-a
desfãºurat în lunile ce au
urmat demisiei lui Caragiale
de la Direcþia Teatrului
Naþional, adicã în 1889. La
geneza dramei Nãpasta au
concurat factori complecºi.
Drama aceasta s-a încheiat la
capãtul unui proces îndelungat
în conºtiinþa lui Caragiale.
Ochiul atât de pãtrunzãtor ºi
gândirea profundã a autorului
Scrisorii pierdute nu puteau
sã scape gravitatea problemei
þãrãneºti, ascunsã sub
euforia ºi încântarea de sine a
claselor conducãtoare.

3

S-a fãcut în critica vremii, în legãturã
cu Nãpasta, o asemãnare cu tragedia
Puterea întunericului a lui Tolstoi.
Lumea din drama lui Caragiale nu este
însã o lume a dezmoºteniþilor, nici a
primitivilor dominaþi de superstiþii. Dragomir este
un om întreg ºi avut; este cârciumar, e om luminat,
discutã cu învãþãtorul satului ce scrie prin gazete,
ºtie de existenþa termenelor de prescriere a
crimelor din Codul Penal. Din nici una dintre
replicile dramei nu reiese cã Anca ar fi fost sãracã,
nici ca fatã, nici ca soþie a lui Dumitru. Ion fusese
pãdurar, om presupus a fi avut deci o minte cât de
cât ºlefuitã, ca sã poatã fi slujbaº al statului. În
orice caz, Ion  aºa cum apare în scenã, nebun ºi
fugit de la ocnã  exprimã în felul lui o viaþã
sufleteascã de o mare complexitate, ceea ce a fãcut
ca - pe mâna unor actori de mare talent, precum
Nottara ºi Ion Brezeanu  sã devinã personajul
principal al piesei.
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În intenþiile lui Caragiale, se pare cã personajul central era Anca - o
demonstraþie a profunzimii ºi complexitãþii sufletului þãranilor. În acest
punct, Caragiale se detaºeazã net de naturalismul francez ºi se apropie
mai mult de romancierii ruºi, de Dostoievski, îndeosebi. Cu personajele
acestei piese, Caragiale face un experiment, aºezându-le într-una dintre
situaþiile cele mai posibile în existenþa moralã a omului, legându-le între ele prin fire
nevãzute, dar indestructibile. Dragomir este un criminal. Din dragoste pentru Anca ºi
purtat de furia de a fi mereu respins de aceasta, îl omoarã pe Dumitru  soþul ei. Ion,
pãdurarul, face imprudenþa sã ia luleaua, amnarul ºi tutunul mortului gãsit în pãdure
 mort pe care nu-l cunoºtea, fiind din alt sat. E bãnuit de crimã, bãtut pânã când
recunoaºte ceea ce nu fãcuse ºi condamnat la ocnã. Anca, bãnuindu-l de la început pe
Dragomir, dar impresionatã de cultul pe care Dragomir îl aratã faþã de pomenirea
soþului dispãrut, îl ia în cãsãtorie. Anca, deºi poate fi comparatã cu un caracter antic,
nu este personaj de tragedie greceascã sau latinã, o Clitemnestrã sau Medee, care
ucide din furie ori din urã. Este un personaj modern ºi chiar se apropie de drama
hamletianã, dupã cum s-a remarcat, din pãcate numai ca o ironie, în cronicile de dupã
premierã. Anca este o reflexivã cu furie rece, calculatã, dar care, în momentul când
sã treacã la fapte, nu se poate hotãrî. Chiar când este pe cale de a realiza ceea ce
dorise atât de mult  sã-l ucidã pe Dragomir, cu mâna altcuiva, de aceastã datã cu
mâinile nebunului, incitat de ea prin prezentarea lui Dragomir drept adevãratul ucigaº
al lui Dumitru  îl opreºte pe Ion în ultimul moment. Când Dragomir vrea sã fugã
noaptea, rãtãcind cu nebunul prin lume încã un an, pânã la împlinirea termenului de
prescriere, Anca îl împiedicã, deºi risca, mai mult ca sigur, sã fie descoperit ºi prins,
iar de nu, viaþa lui, legatã de cea a lui Ion, ar fi fost mai infernalã decât viaþa ei alãturi
de un om care îi provoca repulsie. Pânã la urmã, neaºteptata întâmplare a sinuciderii
lui Ion îi dã soluþia salvatoare. Dragomir îºi va ispãºi crima suferind, la ocnã, o viaþã
întreagã, chinurile prin care trecuse Ion, fiind condamnat, ca ºi acesta, pentru o moarte
de care nu era vinovat. Anca întrupeazã, pentru Caragiale, imensa forþã de rãbdare
mocnitã, de aºteptarea momentului de izbucnire, acumulate de þãranul român de-a
lungul atâtor secole de oprimare.
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Noua viziune sumbrã a vieþii rurale de la
noi se nãºtea la intersecþia a douã mari
curente literare, care se influenþau la rândul
lor, reciproc: naturalismul francez ºi
înflorirea romanului rusesc. Amândouã nu se
limitau la patria lor de origine, dezvoltându-se ºi înrâurind
pe întreg planul literaturii universale. Zola publicase La
Terre, frescã întunecatã a þãranilor, carte cunoscutã ºi aprig
discutatã, ca toate operele naturalismului francez, de
altfel, ºi ale lui Zola, îndeosebi, la acea epocã. Operele
lui Tolstoi, Dostoievski, Turgheniev - traduse ºi rãspândite
în limbile francezã ºi germanã ºi, prin intermediul lor, în
celelalte literaturi, începuserã sã pãtrundã ºi în presa
românã, la loc de cinste. Apar articole interesante de
prezentare a culmilor literaturii ruse contemporane, în
gazetele cele mai citite ale zilei. Impresioneazã cu
deosebire Dostoievski. Un articol anonim  Un poet
martir, apãrut în 1884, îi aduce un entuziast elogiu; tot în
Românul, un an mai târziu, publicatã în foileton, apare
traducerea Umiliþi ºi ofensaþi, iar, peste un an, în România
liberã, apare, în foileton, Amintiri din casa morþilor
(29 oct. 1886  14 martie 1887). În Contemporanul întâlnim,
în 1886, un fragment din Crimã ºi pedeapsã, tradus de
V. G. Morþan, dupã o versiune francezã. Traducerea
romanului Umiliþi ºi obidiþi, din foiletonul Românului,
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Marele dramaturg a realizat
astfel ceea ce îºi propusese:
demonstraþia cã - în
situaþiile cele mai disperate
ale existenþei umane, acelea ce
au în centrul lor crima, efectuatã sau
plãnuitã  þãranii români, oameni cu o
problematicã sufleteascã foarte complexã
ºi care nu exclude momente de mare
elevaþie spiritualã sau de subtilitate,
gãsesc energia de a aºtepta momentul
când soarta le va fi favorabilã ºi astfel,
atunci, dreptatea va triumfa. În fond,
Anca, Dragomir ºi Ion sunt naturi umane
excepþionale aflate în împrejurãri cu totul
neprielnice de viaþã ºi, în primul rând,
de lipsa de orice luminã a cãrþii, a
învãþãturii. În acest sens, Nãpasta poate
fi apropiatã de Puterea întunericului, nu
tematic, ci prin demonstraþia implicitã pe
care o oferã. Eroii ei sunt mult mai
evoluaþi decât cei ai dramei lui Tolstoi;
au scãpat de sub imperiul superstiþiei ºi
þin sã trãiascã prin funcþiunile luciditãþii.
În lipsa unui fond de culturã, care sã le
orienteze creator energiile, luciditatea
macinã în gol. Discuþiile de dupã
premierã ºi timp de decenii, apoi, s-au
orientat în cea mai mare parte în sensul
falsei probleme dacã þãranii români pot
gândi ºi acþiona aºa, cu alte cuvinte, dacã
eroii acestei piese sunt credibili ca þãrani
români, în întreaga lor complexitate. Au

e precedatã de articolul Dostoievski, semnat Gherea.
Articolul lui C. Dobrogeanu-Gherea ne intereseazã date
fiind raporturile dintre el ºi Caragiale. Vorbind de opera
lui Dostoievski, Gherea subliniazã profunzimea analizei
în ceea ce priveºte psihologia crimei ºi a remuºcãrii.
Prin urmare, crimele  cea comisã de Dragomir,
analizele proceselor de conºtiinþã, care le puteau urma,
legãturile dintre epilepsie ºi ºocul psihologic al ocnei,
ca la Ion Nebunul, gesturile de cruzime rece, fanaticã,
precum cel al Ancãi, studiul relaþiilor dintre izgonirea
brutalã a individului din societatea modernã ºi
misticismul religios, iarãºi ca în cazul lui Ion, erau în
preocupãrile zilei, pluteau în aerul literaturii noastre,
ca ºi în cel al literaturii universale din acei ani. Astãzi,
ne apar ciudate tocmai surpriza ºi neînþelegerea, cu
care a fost întâmpinatã premiera dramei Nãpasta, din
partea unor oameni care ar fi trebuit sã ºtie aceste
lucruri mai bine decât noi, fiind contemporanii acelor
personaje. ªi, mai ales, care ºtiau cã se desfãºuraserã
aproape în toatã þara rãscoale þãrãneºti în 1888,
maxima intensitate fiind atinsã chiar în judeþele din
jurul Bucureºtiului. Toate acestea ar fi putut sã
demonstreze chiar ºi scriitorilor mai puþin
clarvãzãtori cã viaþa þãrãneascã nu mai putea
nicidecum sã fie subiect de comedie sau vodevil.
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fost fãcute paralele literare, sugerându-se
influenþa din alte literaturi strãine ºi chiar
fãcându-se acuzaþii ignobile de imitaþie
servilã ºi de plagiat, prin care se
recunoºtea, astfel, în mod paradoxal, cã
în alte þãri asemenea eroi pot sã existe,
fiind, totuºi, recunoscuþi ca universali în
esenþa lor umanã. Au existat ºi tentative
de apãrare a acestor personaje,
pledându-se pentru posibilitatea
existenþei lor prin argumente teoretice
abstracte, total despãrþite de adevãrul
social existent în þarã. Comparativ cu
opera caragialianã, însuºi Rebreanu, cu
toatã grandoarea ºi profunzimea operei
sale, nu a adus argumentul concret, prin
artã, singurul în mãsurã sã rezolve
aceastã problemã, ºi aceasta deoarece, în
analiza sufletului þãrãnesc, el a mers tot
pe linia unei strãlucite demonstraþii a
elementaritãþii lui. Romanul Moromeþii,
al lui Marin Preda, avea sã închidã
aceastã discuþie fãrã finalitate, înfãþiºând,
prin arta sa concretã, complexitatea
sufleteascã a þãranului român. Odatã cu
aceastã dramã, unicã în felul ei în
cuprinsul întregii opere a marelui
dramaturg, se încheie marea epocã a
creaþiei dramatice caragialiene. Micile
producþii ce i-au urmat sunt interesante
ca documente literare, prin ceea ce spun
despre personalitatea autorului, dar nu
mai constituie realitãþi artistice în sine.
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Structura clasicã a operei lui
Caragiale capãtã în Nãpasta o
expresie de o monumentalã
claritate. Faþã de profilul
grotesc al tipurilor de personaje
din comedii, tragismul acestei drame ne
dezvãluie structura unei construcþii în care
pasiunile se supun ferm principiilor morale
iminente. În Nãpasta, clasicitatea îºi
regãseºte arsenalul ei tradiþional,
dezvoltând, în ambianþa unei rusticitãþi
stilizate, o adevãratã tragedie a destinului.
Moirele antice, aflate ca într-un vis, circulã
pe potecile Munþilor Carpaþi, luând
înfãþiºãri adecvate mitologiei locale. Sub
trãsãturile Maicii Domnului, soarta
implacabilã îl scoate pe Ion din ocnã ºi-l
cãlãuzeºte la locul necesar al împlinirii
dreptãþii. Convorbirile Nebunului cu
Fecioara Maria descriu o originalã parabolã
la dialogul eroilor din tragediile antice cu
zeii. Cele douã monoloage ale Ancãi unesc,
de asemenea, modelul tiradelor din vechile
tragedii antice cu experienþa modernã a
monologului interior. Pe tot parcursul
dramei, fuziunea expresiei clasicizate cu

1. Care a fost geneza dramei
Nãpasta ?
2. Cum a apãrut noua
viziune asupra vieþii rurale
de la noi?
3. Au fost fãcute analogii
între Nãpasta ºi alte opere
literare?
4. Cine este personajul
principal al acestei drame?
5. Ce a dorit sã arate
I.L.Caragiale prin
aceastã creaþie?
6. Ce deosebeºte aceastã
operã de celelalte piese ale
lui Caragiale?
7. Cum putem clasifica
drama Nãpasta?

naturaleþea replicii ibseniene realizeazã un
amestec particular, dominat totuºi de gestul
retoric cu inflexiuni sentenþioase. Dacã,
în comediile caragialiene, raportul dintre
structura clasicã ºi complimentarea realistã
a conflictului se realizeazã amplu,
comportând situaþii bogate la ambele
niveluri ale construcþiei, tragedia Nãpasta
menþine vag legãtura cu amãnuntul spaþial
ºi temporal. Drama se concentreazã cu totul
în hanul nevizitat, pustiu al Dragomirilor,
sub grinzile de lemn ale acestui dom rustic,
aºteptând cu toþii, în tãcere, împlinirea unui
oracol, parcã propus acum nouã ani.
Dincolo de perimetrul propriu-zis al dramei
se deseneazã ºters, în ceaþã, satul. Evocarea
fugitivã, fãcutã de învãþãtor, a chefului de
la cârciuma Popii nu izbuteºte sã încadreze
hanul fatidic într-o localizare exactã. Cele
mai noi dintre acþiunile narate se menþin
ferm în cercul conflictului central, chiar
dacã desemneazã în jurul acestuia cercuri
largi, care cuprind poienile ºi pãdurile
strãbãtute de Ion sau reconstituie clipa
oribilei crime din pãdurea Corbenilor.
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Nãpasta este o apologie clasicã, în care aparenþele realiste creeazã cadrul
convenþional al acþiunii. Personajul principal nu este nici Anca ºi nici Dragomir
(cum noteazã în studiile sale C. Dobrogeanu Gherea), ci ideea de dreptate vãzutã
ca dat esenþial al existenþei, condiþionând fericirea ºi rezumând tot ceea ce e mai
bun în om. Monstruozitatea eroinei  despre care s-a tot vorbit - trebuie socotitã ca
o greºitã înþelegere a ultradimensionãrii necesare a personajului, trecut din planul realitãþilor
naturale în ambianþa proverbului tragic, cu înfiorãri folclorice. Ca instrument al justiþiei
imanente ºi iminente, Anca nu se mai reprezintã pe sine, nu mai are cum asculta nici de glasul
milei pentru Dragomir, nici de chemarea dragostei. Propunerile repetate ale lui Gheorghe
devin tot mai ridicole, tocmai prin incapacitatea acestuia de a pricepe tragedia la care asistã.
Se înþelege cã, aºezând aceastã dramã în lumea satului, Caragiale avea în vedere spiritul etic
nealterat al þãranului ºi, de aceea, departe de a-ºi travesti eroii în straie pitoreºti, el îi adoptã
ca elemente fireºti ale marii tragedii existenþiale. C. Dobrogeanu Gherea are meritul de a fi
înþeles întâiul cã, în Nãpasta, personajele  întrupeazã anumite simþãminte ºi ciocnirea lor,
fãrã sã contrazicã semnele caracteristice individuale ºi de clasã ºi, astfel, înlãturã confuzia
principalã care a compromis multã vreme nu numai reprezentarea scenicã a Nãpastei, dar ºi
multe dintre interpretãrile exegeþilor lui Caragiale. Aceºtia situau tragedia aflatã în analizã printre
piesele naturaliste, de atmosferã hauptmannianã. Aceastã observaþie, de o singularã fineþe, extrage
Nãpasta din contextul descriptiv al pieselor þãrãneºti ºi o aºeazã în linia dramei de esenþe,
aspirând la substanþialitatea marilor dezbateri. Nãpasta este o viziune sarcasticã, de coºmar, ce
descrie halucinaþiile personajelor populând o lume nu cu miros de mititei ºi tãmbãlãu de cârciumã,
ci cu tremurul interior al existenþei lor fantomatice, sacrificate unui ideal oricum perisabil în
acest conglomerat uman supus permanent schimbãrilor de situaþie. Acest text dramatic este o
buclã temporalã a unei spirale evolutive, în care eroina (Anca) forþeazã mersul normal al
lumii, în speranþa eliberãrii totale a adevãrului din carapacea necuvântului, a tãcerii, a
nemãrturisirii. Aparenþa inocentã a femeii, slãbiciunea sa îi conferã totuºi ºansa de a accede la o
lume spiritualã, fapt nepermis ºi perechii sale - al doilea soþ, Dragomir, care, odatã cu acceptarea
statutului de cârciumar, a rupt legãtura cu cele dumnezeiesc-creºtine.

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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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.
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Meritele ºi limitele
actualelor sisteme de
clasificare ºi ierarhizare
ale universitãþilor

VIAÞA UNIVERSITÃÞII

O stea fãrã nume,
undeva în Ursa Mare
Conf. univ. dr. George GRIGORE

(Urmare din pag.1)

Din vestiarele Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret se
auzeau exerciþii de vorbire rostite cu acribie ºi concentrare. Se
pregãteau pentru examenele de actorie studenþii anului I, Ciclul I
Bologna, clasa conf. univ. dr. Mirela Gorea  Chelaru, asist. univ.
drd. Dana Voicu, lector univ. dr. Florin Grigoraº. Avea loc întâlnirea
cu comisia de examinare ºi cu publicul ce ºi-a luat din timp spre a
veni la întâlnirea cu personajele îndrãgite, selectate cu multã grijã de
colectivul de cadre didactice coordonatoare. S-au prezentat fragmente
din Steaua fãrã nume (I), de Mihail Sebastian, (Mona  Irina
Murgeanu; Profesorul Miroiu  Vlad Milotoi), Steaua fãrã nume
(II) (Mona - Irina Murgeanu; Grig  Gabriel Huian), Omul care
aduce ploaia, de Richard Nash, (Lizzy  Alexandra Niþã; Starbuck 
Florin Galan), Fire de poet (Nora  Mioara Dima; Sara  Ioana
Bocºa), A 25 a orã, dramatizare dupã un scenariu de David Benioff
(Naturelle  Ruxandra Hule; Frank  ªtefan Marin), Suflete tari, de
Camil Petrescu (Culai Darie  Alexandru Mandu; Andrei Pietraru 
Vlad Milotoi), Titanic vals, de Tudor Muºatescu (Gena  Florentina
Medveº; Miza  Simona Taman), Jocul ielelor, de Camil Petrescu
(Elena Boruga  Iulia Cârnaru; Praida  Marius Rotaru), Ultima
orã, de Mihail Sebastian (Magda Minu  Ruxandra Hule; Alexandru
Andronic  Adrian Lepãdatu), În aºteptarea lui Lefty, de Clifford
Oddets (Edna  Ioana Mojoiu; Joe  Marius Rotaru).
Dupã o micã pauzã, necesarã schimbãrilor de decor, am fost prezenþi
la prezentarea scenicã a unor moment teatrale lucrate individual de
cãtre studenþii acestei clase, respectiv: Baby with bathwarter, de
Christoper Durang, (monolog Adrian Lepãdatu), California 1
(Ea  Irina Murgeanu; El  Gabriel Huian; Barmanul  Vlad Milotoi),
Într-o garã (monolog Florentina Medveº), Dincolo de zare, de Eugene

Cele mai multe clasificãri globale acordã o atenþie prioritarã
cercetãrii ºtiinþifice, universitare ºi, în cadrul acesteia, cercetãrilor
din domeniul ºtiinþelor exacte, al tehnologiei, biologiei ºi al ºtiinþelor
medicale, întrucât îºi colecteazã datele din câteva surse specifice:
Thomson Reuters, ISI World of Sciences sau Scopus bibliometrics
databases ori din revistele Nature sau Science. În timp ce ceilalþi
indicatori ºi standarde universitare, de exemplu, numãrul de studenþi
ºi selectivitatea lor instituþionalã, raporturile dintre numãrul de
studenþi ºi cadrele didactice, bugetele ºi finanþarea activitãþilor,
infrastructura etc, nu sunt luate în considerare la stabilirea reputaþiei
universitãþilor; mai ales calitatea predãrii ºi a învãþãrii sau a
experienþelor studenþilor sunt neglijate în determinarea calitãþii
educaþionale a unitãþilor evaluate, cu consecinþa cã de o serie esenþialã
de domenii ºtiinþifice ºi didactice, cum sunt ºtiinþele sociale, umaniste
ºi artele, angajamentele regionale ºi civice, ca obiective politice ale
majoritãþii guvernelor ºi ca elemente constitutive ale universitãþilor,
nu se þine seama decât în subsidiar sau deloc. În acest fel, actualele
clasificãri ºi ierarhizãri internaþionale acordã cea mai mare importanþã
universitãþilor cu mare vechime de organizare ºi funcþionare, cu un
numãr mare de studenþi ºi personal didactic ºi de cercetare ºi cu
bugete mari, la care se asociazã ºi alte venituri mari, ceea ce le
conferã semnificative avantaje competitive. Rezultatul acestui mod
de tratare a lucrurilor a condus la crearea unui tip ideal de universitate,
cel al unei clase mondiale de universitate, în raport de care se
evalueazã celelalte universitãþi. Din acest punct de vedere, s-a ajuns
la situaþia în care nu existã þarã care sã nu doreascã sã aibã cel puþin
o universitate de clasã mondialã. Cât de legitim ºi de profitabil este
ca o asemenea aspiraþie sã fie consideratã ca legitimã ºi, mai ales,
profitabilã?- este marea problemã generatã de o asemenea evoluþie,
ceea ce conduce la necesitatea de a analiza mai îndeaproape mãsura
în care clasificãrile ºi ierarhizãrile mondiale, globale, metodologiile
lor de informare ºi de comparabilitate a instituþiilor de învãþãmânt
superior sunt reprezentative ºi cât, pentru cã rezultatele lor depind
în mãsurã considerabilã de obiectivele, orientarea politicã, clienþii
avuþi în vedere, metodologiile utilizate, formulate, în care îºi prezintã
rezultatele ºi, nu în ultimul rând, pretenþia de a ilustra transparenþa
ºi responsabilitatea sistemelor sau unitãþilor evaluate. Sub acest
raport s-a constituit o veritabilã tipologie a instrumentelor
transparenþei ºi responsabilitãþii sistemelor de învãþãmânt superior,
între care, ghidurile pentru studenþi, acreditarea, asigurarea calitãþii,
standardele de calitate, clasificarea sistemelor de învãþãmânt superior,
clasificãrile naþionale ºi globale privind comparaþiile naþionale ºi
internaþionale ale performanþelor ºi a reputaþiilor naþionale ºi
internaþionale ale unitãþilor de învãþãmânt superior. Este, credem
noi, legitimã problema, în principal, din perspectiva studenþilor
pentru care au fost înfiinþate universitãþile. În ce scop, cine ºi prin
ce mijloace stabileºte dacã ele rãspund obiectivelor ºi programelor
pe care ºi le-au propus sau nu. Luarea în considerare a acestor
perspective implicã, esenþial, luarea în considerare a faptului cã
studenþii sunt solicitaþi de a se pronunþa cu privire la calitatea ºi
evaluãrile sau clasificãrile asigurãrii calitãþii pregãtirii lor.
Din aceastã perspectivã, a studenþilor, problema - pentru cine
au fost înfiinþate universitãþile? - are implicaþii ºi asupra mãsurilor
prin care acestea sunt obligate sã rãspundã faþã de aceastã obligaþie
ºi ce autoritate de decizie este justificat sã aibã aceastã rãspundere.

ONeille, (Robert  Gabriel Huian; Ruth  Alexandra Niþã), Moromeþii,
de Marin Preda (monolog Anghelina Boþoghinã  Ioana Bocºa),
California 2 (Ea  Irina Murgeanu; El  Alexandru Manu), Text adaptat
(Ea  Ioana Mojoiu; El  Florin Galan).
Sarcinile scenice au fost mai mult decât asumate. Tinerii noºtri
studenþi au prezentat aproape un spectacol în sine. Trecerile dintre
fragmentele interpretate nu s-au simþite, prin grija cu care s-au
fãcut schimbãrile de decor sau schimbarea planului de acþiune necesar.
Iatã cum ºi astãzi se certificã calitatea actului pedagogic ce se
desfãºoarã aici, la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret.
Acum ne pregãtim pentru examenele de licenþã, disertaþie, dar ºi de
admitere, unde îi aºteptãm cu emoþie pe tinerii învãþãcei ce tocmai
sunt pe baricadele bacalaureatului. Reduta educaþiei va trebui
cuceritã! Mult succes tuturor!

Nopþile Fernandei la Paris

Presa francezã scria zilele acestea despre
cea de-a II-a ediþie a Festivalului Nuits
Baroques au Palais de Béhague, desfãºuratã,
în organizarea Institutului Cultural Român în
parteneriat cu Ambasada României la Paris,

între 6 ºi 12 iunie 2012, în actuala rezidenþã a
Ambasadei României ºi a Institutului Cultural
Român de la Paris, Palatul Béhague, în sala
teatrului sãu din Sala Bizantinã. Astfel, publicul
ºi invitaþii s-au putut bucura de prezenþa unor
mari artiºti români precum Ruxandra Donose
ºi Teodora Gheorghiu, care au excelat pe scena
Sãlii Bizantine, acompaniate de ansamblul
Pulcinella. Vocea sa delicatã, suplã, cu vârfuri
cristaline, pãstrând totuºi amplitudinea
registrelor mai grave, este plinã de nobleþe,
scrie Marie-Aude La Batide-Alanore despre
Teodora Gheorghiu pe website-ul specializat
de muzicã clasicã, Resmusica.com. Pentru
concertul Ruxandrei Donose, ansamblul
Pulcinella a fost dirijat de Georges Petrou. O
salã plinã ºi aplauze calde au convins-o pe
doamna scenei lirice româno-franceze, Viorica
Cortez, sã revinã pentru nu mai puþin de trei
bis-uri, în seara de 8 iunie. Concertul
ansamblului LArpeggiata a umplut Sala
Bizantinã la refuz: 250 de spectatori în salã ºi

casa închisã pe 9 iunie. Cu o medie de 200 de
spectatori pe searã, a II-a ediþie a Festivalului
Nuits Baroques s-a încheiat cu un concert de
orgã la patru mâini gãzduit, de data aceasta, de
una dintre cele mai frumoase biserici ale
Parisului: Saint Eustache.
Aici, în acest spaþiu serenisim al sunetului
divin, lector univ. dr. Fernanda Romila, de
la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru
Haret, ºi maestrul claviaturilor, Dan
Racoveanu, au susþinut un concert pentru
strângere de fonduri în vederea restaurãrii
orgii din Sala Bizantinã a Palatului
Béhague. Operã a lui Charles Mutin,
aceastã orgã din Sala Bizantinã este
declaratã monument istoric de patrimoniu
francez. În prezent, instrumentul nu este
funcþional deoarece îi lipseºte claviatura,
dar aceasta nu îi diminueazã valoarea, iar o
restaurare i-ar reda splendoarea de altãdatã,
fãcând-o utilã în cazul unor manifestãri
muzicale de anvergurã.

Emoþii pentru licenþã ºi disertaþie

Cine credea cã studenþii/
masteranzii din anii terminali au
plecat în vacanþã se înºealã. Pentru
ei, emoþiile revin sub forma
examenului de licenþã ori de
disertaþie. Astfel, sãptãmâna
trecutã au început înscrierile la
aceste ultime examene din stagiul
de formare a tinerilor la toate
facultãþile Universitãþii Spiru
Haret. Sãptãmâna aceasta se mai
fac înscrieri pentru examenul de
licenþã/disertaþie la Facultatea de
Arte, specializãrile Artele
Spectacolului (actorie)  pânã pe
27 iunie, Pedagogie muzicalã 
pânã pe 29 iunie, Arta teatralã 
pânã pe 28 iunie, ºi Arta muzicalã
 pânã pe 4 iulie.  În perioada
25  29 iunie/25  30 iunie 2012,
la sediile facultãþilor de Management
Finaciar Contabil din Craiova,
respectiv Finanþe ºi Bãnci din
Bucureºti, se desfãºoarã înscrierile
pentru examenul de licenþã.  De
asemenea, în cursul acestei
sãptãmâni, ºi la sediul Facultãþii
de Contabilitate ºi Finanþe din
Râmnicu Vâlcea se vor desfãºura

Zilele Facultãþii de Arhitecturã USH

Zilele Facultãþii de Arhitecturã USH se vor
desfãºura în perioada 27  29 iunie 2012, pe mai
multe secþiuni:  Prezentarea proiectelor de cercetare
(granturi, burse, stagii) iniþiate sau la care participã
cadrele didactice ale Facultãþii de Arhitecturã,
finanþate prin programe ºtiinþifice ºi culturale
naþionale sau internaþionale.  Sesiunea de comunicãri
Interferenþe arhitecturale: teritoriu/ memorie/
societate, adresatã cadrelor didactice, ce are ca scop
promovarea cercetãrii ca metodologie de studiu ºi
instrumental teoretic în cadrul procesului didactic.
Actuala dinamicã a mediului urban este un alt pretext
generator al dezbaterilor publice, consemnate prin
studii de caz ºi cercetãri cu aplicabilitate practicã,
care suscitã noi direcþii ºi abordãri în demersul
didactic, cercetarea fiind baza fundamentãrii
procesului de proiectare arhitectural-urbanistic.

Dintre temele propuse: Teritorialitatea oraºului între
peisaj ºi urbanitate, Materializãri/ dematerializãri
ale spaþiului urban, Abordãrile contemporane ale
teritoriului urban, Teritorii construite versus teritorii
locuite.  Expoziþie de proiecte studenþeºti. Totodatã,
se doreºte promovarea preocupãrilor particulare ale
studenþilor, cu relevanþã în domeniul artistic: arta
fotograficã, arte plastice ºi design, scenografie etc.
 Evenimente editoriale. Sunt invitaþi sã îºi lanseze
lucrãrile cei care au publicat recent cãrþi de autor sau
cercetãri de echipã în volum.  Propuneri ºi activitãþi
extracurriculare adresate învãþãmântului de
arhitecturã, propuneri ale cadrelor didactice, care
sunt atât rãspunsuri la solicitãrile studenþilor, cât
ºi direcþii particulare de specializare pe subdomenii
diferite ale arhitecturii, adresate viitorilor
profesioniºti.  Workshop-uri. (Corina GHIGA)

STREET DELIVERY 2012

consultaþii pentru examenul de
licenþã pentru cele douã programe de studii: Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune, respectiv Finanþe ºi Bãnci, dupã cum
urmeazã: Informaticã (25 iunie),
Contabilitate (26 iunie), Analiza
economico-financiarã (27 iunie),

Microeconomie ºi Macroeconomie (27 iunie), Pieþe de capital
ºi burse de valori (25 iunie),
Monedã ºi credit (27 iunie),
Finanþele întreprinderii (28 iunie),
Analizã economico-financiarã
(28 iunie) ºi Finanþe publice ºi
fiscalitate (28 iunie).

Dosarul candidaþilor trebuie sã cuprindã fiºa de înscriere la examenul de licenþã, fiºã ALUMNI,
declaraþie privind originalitatea conþinutului lucrãrii de licenþã, notã de lichidare a eventualelor
obligaþii, vizatã de bibliotecã, cãmin studenþesc ºi secretariat (aceste documente, tipizate, sunt
disponibile pe site-ul facultãþii), diplomã de bacalaureat în original, certificat de naºtere în copie
legalizatã, certificat de cãsãtorie (dacã este cazul) în copie legalizatã, buletinul/cartea de identitate
în copie xerox, un exemplar al lucrãrii de licenþã, însoþit de referatul coordonatorului ºtiinþific (în
plic sigilat), ºi de un DVD cu lucrarea de licenþã în format electronic, chitanþele privind achitarea
taxei (taxa de licenþã se plãteºte la casieriile universitãþii) ºi trei fotografii 3/4 tip CI. Toate acestea
vor fi depuse la secretariul facultãþii într-un dosar plic.

Facultatea de Arhitecturã din
Universitatea Spiru Haret a
participat la a ºaptea ediþie a
evenimentului Street Delivery,
organizat de Ordinul
Arhitecþilor din România, cu o
expoziþie de proiecte de
arhitecturã ale studenþilor din
anul V. Lucrãrile selectate au
încearcat sã rãspundã unor
probleme actuale stringente:
regenerarea þesutului urban din
perimetrul cartierului Matache,
grav afectat de trasarea
diametralei Buzeºti  Berzei 
Uranus, ºi salvarea, prin
reconversie, a patrimoniului
architectural din complexul
Moara lui Assan.
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Promovarea unei vieþi
active, sãnãtoase.
Combaterea
alcoolismului ºi a
fumatului

Poate vã intereseazã



Parlamentul României a adoptat
Legea 82/2012 privind reþinerea
datelor generate sau prelucrate de
furnizorii de reþele publice de
comunicaþii electronice ºi de furnizorii
de servicii de comunicaþii electronice
destinate publicului, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi protecþia vieþii
private în sectorul comunicaþiilor
electronice, lege ce a fost publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 406,
din 18 iunie 2012
Legea 82/2012 stabileºte obligaþia
furnizorilor de reþele publice de
comunicaþii electronice ºi a
furnizorilor de servicii de comunicaþii
electronice destinate publicului de a
reþine anumite date, generate sau
prelucrate în cadrul activitãþii lor,
pentru punerea acestora la dispoziþia
organelor de urmãrire penalã,
instanþelor de judecatã ºi organelor de
stat cu atribuþii în domeniul siguranþei
naþionale în scopul utilizãrii lor în
cadrul activitãþilor de prevenire, de
cercetare, de descoperire ºi de urmãrire
penalã a infracþiunilor grave sau
pentru rezolvarea cauzelor cu

persoane dispãrute ori pentru punerea
în executare a unui mandat de arestare
sau pentru executarea pedepsei.
Actul normativ se aplicã datelor de
trafic ºi de localizare a persoanelor
fizice ºi persoanelor juridice, precum
ºi datelor necesare pentru identificarea
unui abonat sau unui utilizator
înregistrat, datelor generate sau
prelucrate ca urmare a unei comunicaþii
ori a unui serviciu de comunicaþii ºi
nu se aplicã în ceea ce priveºte
conþinutul
comunicãrii
sau
informaþiilor consultate în timpul
utilizãrii unei reþele de comunicaþii
electronice, în aceste cazuri fiind
aplicabile prevederile Codului de
procedurã penalã, precum ºi cele ale
legilor speciale în materie.
Se specificã faptul cã punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.
82/2012 se face cu respectarea
dispoziþiilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecþia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în
sectorul comunicaþiilor electronice, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi cu modificãrile ºi
completãrile aduse prin aceastã lege.

Vrei sã fii
funcþionar
internaþional?
 Program de recrutare
naþionalã derulat de cãtre
Secretariatul ONU în 2012
Tinerii bine pregãtiþi, care îºi doresc o
carierã de funcþionar internaþional în
cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite,
sunt încurajaþi sã participe la programul
de recrutare naþionalã derulat de cãtre
Secretariatul ONU în 2012 (Young
Professional Programme Competitive
Examinations), informeazã Ministerul
Afacerilor Externe.
Programul se adreseazã tinerilor cu
vârsta pânã în 32 de ani, care au cel
puþin o diplomã universitarã ºi
vorbesc fluent limbile englezã sau
francezã. Perioada de înscriere este
13 iulie  12 septembrie 2012, iar
domeniile în care vor putea fi
susþinute examenele sunt: afaceri
politice, afaceri sociale, arhitecturã,
economie, producãtor radio

(portughezã, kiswahili) ºi tehnologia
informaþiei.
România se numãrã printre statele
membre ONU eligibile, în acest an, pentru
a participa, pentru a treia oarã, la
programul ONU de recrutare naþionalã
(NCRE1997, 2011, 2012). YPP2011s-a
finalizat prin includerea unui candidat
declarat admis, pe o lista de rezervã,
pentru o perioadã de doi ani.
Persoanele interesate vor putea aplica,
personal, prin intermediul portalului
de pe pagina web a ONU unde se
gãsesc informaþii detaliate despre
procesul de înscriere, simulãri de
examene, centre de examinare ºi
ultimele evoluþii:
https://careers.un.org/lbw/
home.aspx?viewtype=NCE (englezã).

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova în calitate de
Beneficiar, a lansat campania de informare Promovarea unei
vieþi active, sãnãtoase. Combaterea alcoolismului ºi a
fumatului în cadrul proiectului POSDRU/110/5.2/G/89015
Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul
rural. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013 Investeºte în oameni!
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea
calitãþii resurselor umane în zonele rurale din judeþul Dolj în
vederea facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi nonagricole
ºi de dezvoltare a spiritului antreprenorial ºi a competenþelor
necesare pentru desfãºurarea unor activitãþi independente.
Campania de informare se deruleazã în perioada iunie 2012
-ianuarie 2013. În cadrul acesteia, aproximativ 300 de persoane
vor fi informate ºi conºtientizate, vor fi distribuite 300 de
pliante ºi 200 de ghiduri, se vor organiza douã întâlniri cu
membrii grupului þintã, în cadrul cãrora vor avea loc dezbateri
ºi prezentãri Power Point. Campania de informare este gratuitã
ºi se adreseazã locuitorilor comunei Almãj din judeþul Dolj.
În cadrul campaniei, echipele de experþi lectori, împreunã cu un
medic, se vor deplasa în comuna Almãj ºi vor contacta locuitorii
comunei, atât în gospodãriile acestora, cât ºi în locurile publice.
Principalele paliere pe care se va desfãºura campania sunt:
O viaþã sãnãtoasã cu ajutorul sportului
Beneficiile aduse de sport corpului uman sunt nenumãrate:
 ajutã la eliminarea kilogramelor în exces ºi autoregleazã
greutatea corporalã; reduce considerabil depresia ºi
anxietatea;  întãreºte oasele, inima, muºchii, întregul sistem
cardio-respirator; creºte încrederea în sine ºi autosatisfacþia;
 îmbunãtãþeºte rezistenþa fizicã ºi concentrarea psihicã;  ajutã
la coordonarea miºcãrilor, pãstrarea echilibrului ºi
flexibilitãþii coloanei vertebrale ºi mobilitatea articulaþiilor;
 revigoreazã activitatea sexualã;  sportul eliminã prin piele,
cu ajutorul procesului de transpiraþie, o gamã largã de toxine,
impuritãþi, grãsimi, hormoni;  regleazã în mod strãlucit
metabolismul organismului uman;  sistemul nervos
beneficiazã într-o mare mãsurã de efectele activitãþii fizice;
 calitatea ºi durata somnului sunt considerabil îmbunãtãþite
de orice efort fizic;  reduce considerabil efectele stresului.

Alegeþi o dietã sãnãtoasã, bazatã pe fructe, legume ºi
alimente sãnãtoase din punct de vedere nutriþional. Strecuraþi
mai multe legume în meniul dumneavoastrã. Consumaþi mai
multe fructe. Consumaþi lactate.
Renunþaþi la fumat ºi alcool!!!
Fumatul este o boalã!!! Efectele fumatului: Fumatul
provoacã poli pulmonare, afecteazã pielea ºi dinþii, cauzeazã
boli ale sistemului nervos central ºi ale sistemului circulator,
cauzeazã boli coronariene (ale inimii), cauzeazã boli de stomac.
Consumul cronic de alcool poate cauza diferite probleme
de sãnãtate, apãrute în special la nivelul anumitor organe,
precum ficatul, sistemul nervos central (în special creierul)
ºi inima. Agraveazã hipertensiunea arterialã, afecþiuni ale
sistemului digestiv (recidive ale ulcerului peptic), poate
agrava osteoporoza sau poate cauza diferite tipuri de cancer.
Alcoolismul poate conduce la apariþia unui comportament
violent, accidente, izolare socialã ºi dificultãþi apãrute la
locul de muncã sau în familie.
Adoptaþi o viaþã sãnãtoasã prin înlãturarea stresului
din viaþa dumneavoastrã. Efecte ale stresului asupra
organismului la nivel fizic: durerile de spate; durerile în piept;
crampele ºi spasmele musculare; disfuncþiile erectile; stãrile
de leºin; scãderea libidoului; scãderea imunitãþii; durerile
musculare; probleme de digestie; palpitaþiile; transpiraþiile;
diarea sau constipaþia; tremor; greaþa, voma; pruritul.
Efecte ale stresului asupra organismului la nivel psihic:
furia; anxietatea; depresia; nesiguranþa; irascibilitatea,
ostilitatea; probleme de memorie; probleme de concentrare;
oboseala; tristeþea; neliniºtea; diminuarea iniþiativei ºi lipsa
de interes; stimã de sine redusã; neatenþie la detalii;
diminuarea capacitãþii de a se bucura de evenimentele plãcute.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la: 0743.160.300,
Simion Ciunã  manager grup þintã, 0723.151.068 Ilie Dragoº
 manager relaþii publice, e-mail: secretariat@dezvoltarerurala-durabila.ro sau la sediul Facultãþii de Management
Financiar Contabil Craiova, str. Brazda lui Novac nr.4,
telefon 0251598265.
Website: www.fseromania.ro, www.fonduri-ue.ro,
ww.europa.eu, www.dezvoltare-rurala-durabila.ro

Modificarea ºi completarea

Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului de admitere în magistraturã
 A apãrut, în Monitorul Oficial nr. 405 din 18 iunie 2012, Partea I, Hotãrârea Consiliului Superior al Magistraturii
(nr.514 din 14 iunie 2012) pentru modificarea ºi completarea Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea concursului
de admitere în magistraturã, aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

Printre altele, modificãrile ºi
completãrile se referã la persoanele care
pot fi numite în magistraturã, pe bazã de
concurs, la condiþiile de participare,
examinarea candidaþilor, finalizarea
concursului. Astfel, Examinarea
candidaþilor se face în douã etape. Prima
etapa este eliminatorie ºi constã în
susþinerea urmãtoarelor probe scrise
eliminatorii: 1. un test-grilã de
verificare a cunoºtinþelor juridice,
susþinut la urmãtoarele discipline: a) drept
civil; b) drept procesual civil; c) drept
penal; d) drept procesual penal; 2. un
test-grilã
de
verificare
a
raþionamentului logic. La testul-grilã
de verificare a raþionamentului logic
participã numai candidaþii declaraþi admiºi
la testul-grilã de verificare a cunoºtinþelor
juridice. Nota obþinutã la prima etapã este
suma notelor obþinute la probe calculatã
în raport cu urmãtoarea pondere: testulgrilã de verificare a cunoºtinþelor juridice
- 70%, testul-grilã de verificare a
raþionamentului logic - 30%. Sunt declaraþi
admiºi în etapa a II-a candidaþii admiºi la
fiecare dintre cele douã probe, în ordinea
descrescãtoare a notei obþinute la prima
etapã, în limita dublului numãrului de
posturi scoase la concurs, atunci când
acesta este mai mare de 100, respectiv în
limita triplului numãrului de posturi
scoase la concurs, atunci când acesta este
mai mic sau egal cu 100. Numãrul
candidaþilor admiºi în etapa a II-a se
suplimenteazã în cazul mediilor egale cu
cea a ultimului candidat admis. A doua
etapã constã în susþinerea unui interviu.
Testul-grilã de verificare a
cunoºtinþelor juridice cuprinde 100 de
întrebãri, câte 25 pentru fiecare dintre
disciplinele de concurs. Timpul necesar
pentru formularea rãspunsurilor la
întrebãrile din testul-grilã de verificare a

cunoºtinþelor juridice este cel stabilit de
comisia de elaborare a subiectelor pentru
aceasta probã ºi nu poate depãºi 4 ore,
socotite din momentul în care s-a încheiat
distribuirea testelor cãtre toþi candidaþii.
Lucrãrile se noteazã cu «Admis» sau
«Respins», în funcþie de punctajul obþinut
de candidat. Sunt declaraþi admiºi la aceastã
probã candidaþii care au obþinut minimum
70 de puncte, echivalentul notei 7.
Testul-grilã de verificare a
raþionamentului logic din cadrul primei
etape a concursului cuprinde 100 de
întrebãri la care se puncteazã rãspunsurile
ºi 20 de întrebãri supuse pretestãrii în
condiþii de concurs. Întrebãrile
suplimentare sunt prestabilite, nu sunt
evidenþiate ca fiind supuse pretestãrii, iar
rãspunsurile la aceste întrebãri nu se
puncteazã. Baremul publicat nu include
rãspunsurile la întrebãrile suplimentare.
Pentru întrebãrile al cãror rãspuns se
puncteazã, fiecare rãspuns corect
valoreazã 0,1 puncte. Lucrãrile se noteazã
cu «Admis» sau «Respins», în funcþie de
punctajul obþinut de candidat. Pentru a fi
declarat admis la aceastã probã, candidatul
trebuie sã rãspundã corect la minimum
30 de întrebãri din cele 100 de întrebãri
ale cãror rãspunsuri se puncteazã.
Dupã afiºarea rezultatelor definitive
ale concursului, candidaþii admiºi dupã
cele douã etape ale concursului vor fi

verificaþi sub aspectul îndeplinirii
condiþiei bunei reputaþii vor fi programaþi
pentru a se prezenta la vizita medicalã
ºi la testarea psihologicã. Testarea
psihologicã constã în susþinerea unui test
scris ºi a unui interviu în faþa unui
psiholog desemnat de Consiliul Superior
al Magistraturii din rândul specialiºtilor
din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii, Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, curþilor de apel, precum ºi din
tabelul psihologilor acreditaþi de Colegiul
Psihologilor din România. Rezultatele
testãrii psihologice sunt concretizate
într-un raport, care cuprinde profilul
psihologic al fiecãrui candidat, precum
ºi calificativul «Admis» sau «Respins».
În vederea verificãrii îndeplinirii
condiþiei bunei reputaþii, candidaþii
au obligaþia de a depune la tribunalele,
respectiv la parchetele de pe lângã
tribunalele în a cãror circumscripþie
domiciliazã, în termen de 10 zile de la
data publicãrii rezultatelor definitive ale
concursului, o serie de documente
Rezultatele verificãrii se consemneazã
în cuprinsul raportului referitor la
îndeplinirea condiþiilor de numire în
funcþia de judecãtor sau procuror, care
se înainteazã secþiei corespunzãtoare a
Consiliului Superior al Magistraturii. La
verificarea condiþiei bunei reputaþii sunt
avute în vedere urmãtoarele criterii: tipul
ºi împrejurãrile de sãvârºire a faptei,
forma de vinovãþie, tipul de sancþiune
aplicatã, conduita adoptatã în timpul
cercetãrii disciplinare sau al procesului
judiciar, impactul asupra opiniei publice
generat de fapta persoanei în cauzã,
precum ºi perioada de timp care a trecut
de la aplicarea sancþiunii disciplinare,
contravenþionale, administrative sau de
la rãmânerea definitivã a condamnãrii.
Spor la lecturã ºi baftã la examen!
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Conf. univ. dr. Rodica Ursu

pasiunea pentru românii din vechime

Originarã din Moldova de peste
Prut, de care, chiar lãsând-o în urmã,
nu s-a despãrþit niciodatã, purtând-o
permanent în suflet ºi arãtând lumii
fapte ºi întâmplãri rãvãºitoare din
istoria românilor de acolo, conf. univ.
dr. Rodica Ursu face parte din categoria
acelor intelectuali autentici ce se
revendicã, cu argumente dintre cele mai
semnificative, din stirpea unui neam
destoinic ºi viteaz. Implicarea domniei
sale în studierea spiritualitãþii românilor
din vechime, confirmatã de numeroase
lucrãri ºtiinþifice privind cultura, religia
ºi istoria, în general, a oamenilor
locului, constituie, în acest sens, un
argument semnificativ.
Statutul de conferenþiar universitar
dr. titular la Facultatea de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, îi permite, de altfel, nu doar aprofundarea

continuã a acestor studii, dar ºi
transmiterea, cu dãruire ºi entuziasm,
a cunoºtinþelor sale cãtre studenþii
acestei facultãþi. Membru, din 2011,
în Cosiliul de conducere al Departamentului de Geografie, Relatii
Internationale, Istorie ºi Filosofie,
conf. univ. dr. Rodica Ursu susþine
cursuri ºi seminarii la disciplinele:
Civilizaþiile antice orientale; Istoria
Greciei ºi Romei antice; Credinþe ºi
practici religioase în antichitatea
greco-romanã; Istoria artei; Istoria
Culturii ºi Civilizaþiei.
Unanim apreciate de studenþi,
aceste cursuri ºi seminarii acoperã, cu
talent didactic ºi pasiune ºtiinþificã, o
plajã largã de evenimente din istoria
românilor, semnificative atât pentru
spiritualitatea lor, cât ºi pentru modul
lor de a fi cotidian.
Doctor în antropologie (doctorat
pregãtit între anii 1992-1998, la
Facultatea de Istorie a Universitãþii
Bucureºti), conf. univ. dr. Rodica Ursu
a dobândit, în aceastã perioadã, competenþe profunde în domeniile:
Arheologie, Antropologie, Pre ºi Proto
istoria Daciei, Istoria anticã a românilor, Istoria civilizaþiilor Orientului
antic, Istoria Greciei ºi Romei antice,
Istoria credinþelor religioase, Istoria
artei. Din simpla înºiruire a acestor
domenii se poate lesne observa
pasiunea conf. univ. dr. Rodica Ursu
pentru istoria ºi civilizaþia veche a
românilor, pentru înscrierea acestora
în contextul mai larg al civilizaþiei
neamurilor din aceastã parte a lumii.

Preocupatã constant pentru atragerea studenþilor ºi masteranzilor de
peste Prut în activitãþi complexe de
studiere ºi cercetare a istoriei românilor,
doamna conf. univ. dr. Rodica Ursu a
fost, în anii 2006, 2007, 2008, 2009,
iniþiatoarea ºi coordonatoarea proiectului Studenþi fãrã frontiere, în
colaborare cu Universitatea de Stat din
Moldova, Facultatea de Istorie, în
aceiaºi ani ocupându-se ºi de coordonatoarea proiectului Pe culmile
Olimpului, în colaborare cu asociaþia
Syllabus din Chiºinãu. Sã mai adãugãm,
în cadrul aceloraºi preocupãri de
promovare a istoriei ºi spiritualitãþii românilor, faptul cã, în anul
2006, doamna Rodica Ursu a fost
coordonatoarea ªcolii de varã pentru
profesorii români din afara graniþelor,
cu tema Patrimoniul românesc în
manualele de istorie, ediþia I, Buºteni.
Între numeroasele lucrãri de
specialitate, publicate ca autor unic sau
în colaborare, amintim: Vestigii getice
din cea de-a doua epocã a fierului în
interfluviul pruto-nistrean, Ed. Helios,
Iaºi, 1996, (în colaborare cu T. Arnãut);
Religia ºi mitologia geþilor reflectate
în monumentele de artã (sf. sec. V 
înc. sec. III î. Chr.), rezumatul tezei de
doctorat, Editura Universitãþii de Stat
din Moldova, Chiºinãu, 1997; Istoria
Orientului Antic, partea I, Editura
Fundaþiei România de mâine,
Bucureºti, 2000 (în colaborare cu
L. Bârzu); Credinþe ºi practici
religioase în Europa preistoricã ºi
antichitatea greco-romanã, Editura
Fundaþiei România de Mâine,
Bucureºti, 2002 (în colaborare cu L.
Bârzu, ºi F. Bohîlþea); Istoria Greciei
antice, Editura Fundaþiei România de
Mâine, 2003 (în colaborare cu L. Bârzu,
ºi F. Bohîlþea); Istoria Romei, Editura
Fundaþiei România de Mâine, 2004 (în
colaborare cu L. Bârzu, ºi F. Bohîlþea).

Gabriel NÃSTASE

Trei zile
de film românesc
pentru regenerare economicã ºi
locuri de muncã în regiunea
Dunãrii, la Bucureºti. Nãscut în
2011, cu ocazia primei ediþii a
Festivalului Bãrcilor cu Vâsle
România, de la Tulcea, Danube
Connection. Story & Glory
urmãreºte sã punã în valoare
potenþialul natural ºi cultural al
zonei dunãrene, prin promovarea unei miºcãri eco-culturale ºi
eco-tehnologice. În acest demers,
raportul dintre artã, urbanitate ºi tehnologie este ilustrat
prin implicaþiile sale culturale
ºi de mediu.

Talentul
secolului,
Peter Sadlo,
la Ateneul Român
Denumit talentul secolului
de cãtre presa de specialitate,
percuþionistul german Peter Sadlo
va concerta pe 6 iulie, împreunã cu
Orchestra Românã de Tineret ºi
dirijorul Markus Theinert, la
Ateneul Român.Peter Sadlo este
un artist foarte cãutat la nivel
internaþional. A studiat la Conservatorul din Nuremberg ºi la ªcoala
de Muzicã din Wurzburg, cu
Siegfried Fink. A câºtigat numeroase premii întâi de-a lungul
carierei, inclusiv primele premii
pentru percuþionist acordate
vreodatã la Concours International Geneve (1982) ºi la
Internationaler Musikwettbewerb
der ARD din Munchen (1985). La
vârsta de 20 de ani, Peter Sadlo a

devenit timpanist solist al
Filarmonicii din Munchen, o
poziþie pe care a deþinut-o timp de
15 ani. Începând din 1998, s-a
concentrat în mod exclusiv pe
cariera sa ca solist ºi lider de
ansamblu. În plus, Peter Sadlo
este profesor de Percuþie la Universitatea de Muzicã ºi Teatru
din Munchen ºi la Universitatea
Mozarteum din Salzburg. El
deþine, totodatã un Doctorat în
Muzicologie la Universitatea
din Bucureºti ºi un Doctorat
Onorific de la Academia de
Stat de Muzicã din Sofia.

100 de ani de la
naºterea lui

Sergiu
Celibidache
Pe 28 iunie se împlinesc 100 de ani de
la naºterea marelui dirijor ºi compozitor
Sergiu Celibidache. Cu aceastã ocazie,
Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã (UNESCO) a
declarat anul 2012 Aniversarea mondialã
a marelui dirijor român. Fundaþia ce-i
poartã numele, condusã de fiul acestuia,
Sergiu Ioan Celibidache, a organizat un
festival omagial în memoria marelui
dirijor. Începând cu 3 mai ºi pânã în
7 iulie, Bucureºtiul gãzduieºte o serie de
expoziþii de fotografie, filme în premierã
ºi seminarii despre viaþa ºi opera
muzicianului.
La Ateneul Român vor fi susþinute
concerte cu concursul unor artiºti
recunoscuþi internaþional, foºti elevi
ai maestrului ºi al unor orchestre de
prestigiu ale României.
Sergiu Celibidache s-a nãscut la 28
iunie 1912 la Roman, jud. Neamþ. S-a
mutat cu familia sa la Iaºi, unde a
început studiile de pian ºi de filosofie
ºi matematicã. La 23 de ani a venit în
Bucureºti, unde s-a hotãrât sã studieze
compoziþia. A plecat apoi la Berlin,
unde a studiat la Academia de Muzicã,

avându-i ca profesori pe Heinz
Toessen, Walter Gmeindl ºi Fritz Stein.
În 1945 a devenit prim dirijor al
Orchestrei Filarmonice din Berlin.
Celibidache a dirijat peste 400 concerte
cu Orchestra Filarmonicã din Berlin,
impunându-se ca personalitate muzicalã
de o excepþionalã exigenþã artisticã, nu
totdeauna comodã pentru componenþii
unei orchestre. De la primul sãu concert
cu orchestra, din 29 iunie 1945, pânã la
ultimul, în calitate de Director General
Muzical al Filarmonicii din München,
în iunie 1996, maestrul Celibidache
a dezvãluit lumea muzicii simfonice
într-un mod unic. Filarmonica din
München a devenit una dintre cele mai
bune orchestre simfonice din lume.
Sergiu Celibidache s-a stins din viaþã la
14 august 1996, la vârsta de 84 ani, la
Neuville-sur-Essonne, departamentul
Loiret, Franþa.
Cu toate cã a trãit mai mult în
strãinãtate, spunea deseori cu mândrie:
Sunt român ºi voi muri român, pãstrând
neîntinatã valoarea autenticã a culturii
româneºti.

Mihail FANEA

Vacanþã în Atelierul de creativitate
la Muzeul Naþional al Þãranului Român

Danube Connection.
Story & Glory

Institutul Cultural Român, prin
ICR Viena, ICR Praga ºi ICR
Budapesta, împreunã cu Asociaþia
Ivan Patzaichin  Mila 23 organizeazã, în perioada 22 iunie 
2 septembrie 2012, în Austria,
Slovacia, Ungaria ºi România,
proiectul Danube Connection.
Story & Glory. Acest program de
anvergurã a fost iniþiat în conformitate cu direcþiile stabilite de
Strategia UE pentru Regiunea
Dunãrii, adoptatã în decembrie 2010. Lansarea oficialã va
avea loc vineri, 29 iunie, în cadrul
Reuniunii Competivitate ºi inovaþie
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În perioada 28 iunie - 1 iulie, se va
desfãºura ediþia a patra a
Festivalului de Film de la
Sighiºoara, desfãºurat în Piaþa
Centralã din Sighiºoara, ediþie ce
îºi propune sã uneascã elita culturalã într-un eveniment dedicat
filmelor româneºti care au primit
o largã apreciere internaþionalã,
manifestare a unei importante
miºcãri în arta cinematograficã,
informeazã organizatorii. În cadrul
festivalului vor fi difuzate producþiile: Din dragoste cu cele mai
bune intenþii (premiul pentru cea
mai bunã regie, Adrian Sitaru, ºi
cel mai bun actor la Festivalul
Locarno, Elvetia); filmul de scurt
metraj Apele tac al Ancãi Miruna
Lãzãrescu (Premiul Gopo pentru
scurt metraj ºi Premiul pentru
tânãrã speranþã); Periferic - creaþia
lui Bogdan Apetri (a câºtigat o
mulþime de premii Gopo, dar si
premii importante la Vilnius);
Toatã lumea din familia noastrã
în regia lui Radu Jude; Ursul
(Best Pitch Award la Cottbus,
Germania, în regia lui Dan Chisu);
Loverboy (cel mai bun regizor,
Cãtãlin Mitulescu, ºi cea mai bunã
actriþã, Ada Condeescu, la
European Film Awards; Visul lui
Adalbert, în regia lui Gabriel
Achim; pelicula lui Cristi Iftimie,
15 iulie. Secþiunea specialã in
memoriam va fi închinatã lui Liviu
Ciulei ºi lui George Constantin,
fiind proiectate filmele Pãdurea
spânzuraþilor ºi Reconstituirea.
Toate producþiile vor putea fi
vizionate cu intrare liberã, în
tradiþia SFF, alãturi de regizori,
producãtori, actori ºi multe alte
personalitãþi din cinematografia
ºi viaþa culturalã româneascã.
Sighiºoara Film Festival este un
eveniment organizat de Fundaþia
Românã pentru Educaþie ºi
Educatori.

În luna iulie, copiii între 3 ºi 16 ani sunt aºteptaþi
la Atelierul de creativitate al Muzeului Naþional al
Þãranului Român, unde timpul înseamnã altceva
decât computer ºi televizor. Cursurile propuse
dau frâu liber imaginaþiei ºi creativitãþii: fotografie,
poveºti, brodat, croit, þesut la rãzboi, confecþionat

pãpuºi din lânã, bricolaj, picturã pe diverse
suporturi, hârtie manualã ºi altele, reprezentând
o listã atrãgãtoare de activitãþi pentru copii în
timpul vacanþei de varã. Înscrierile se fac la telefon
sau direct la muzeu, în limita locurilor disponibile
(6  15 locuri la fiecare dintre ateliere).

Invitaþiile Doamnei Pictura

Viorica Teodorescu,
realizatã
pe toate planurile
Aristotel BUNESCU
Zile de caniculã. De multe ori, pentru a se
apãra de cãldura de afarã, doamna Viorica
Teodorescu îºi gãseºte un refugiu foarte bun în
mijlocul tablourilor sale. Acolo, aerul este proaspãt
mereu. Mai mult, culorile sunt mereu pline de viaþã.
Acolo, emoþiile dau un sens adevãrat existenþei.
Din punctul meu de vedere, cel mai important
este cã doamna Viorica Teodorescu este un om
realizat pe toate planurile. Iatã numai câteva
argumente. În primul rând, are o familie frumoasã.
Bãiatul sãu, Florin, este un fotograf pasionat
ºi participã, cu mult succes, la concursurile
din acest domeniu. Mai are un urmaº, MonicaSilvana, cea care i-a dãruit deja un nepoþel,
Andrei, ajuns în clasa a patra.
În al doilea rând, picteazã foarte bine.
Rememorez cu plãcere colecþia sa de tablouri

expusã în luna mai, la Pavilionul B din parcul
bucureºtean Herãstrãu, acolo unde se prezintã
periodic expoziþiile membrilor Asociaþiei Artiºtilor
Plastici din Bucureºti. Mãrturiseºte, cu mâna pe
inimã, cã abia în a doua parte a vieþii a descoperit
cã îºi poate trãi bucuriile ºi durerile în cea mai
frumoasã modalitate posibilã  pictura.
Un sat ardelenesc, un peisaj citadin, ori câteva
compoziþii cu personaje sunt toate motive
pentru a scoate la ivealã picturi ce dau dovada
unui talent autentic, dublat de o muncã tenace
în faþa ºevaletului.
Din punct de vedere al tehnicii utilizate,
drumul sãu în artele vizuale a început cu acuarelele.
Primele lucrãri aveau multe puncte comune
cu arta naivã. A urmat o altã etapã, în care au fost
utilizate imaginile fotografice pentru realizarea
unor peisaje care i-au plãcut mai mult, acolo pe
unde mergea. Pentru Viorica Teodorescu, de cele
mai multe ori, cheia unei picturi stã în alegerea
unui titlu potrivit, cât mai expresiv.
Ultima iarnã, Singurãtatea chiparosului,
Aºteptându-i pe Adam ºi Eva, Cãlãtorie spre
nicãieri, ori Ultimul romantic sunt câteva titluri
care exemplificã acest punct de vedere.
În altã ordine de idei, pictoriþa are prieteni
foarte buni ºi este o gospodinã excelentã.
Din aceastã revistã, îi urãm doamnei Viorica
Teodorescu succesul pe care îl meritã ºi
aºteptãm noi veºti despre pictura sa, despre
minunata sa familie.

pag. 6

582  25 iunie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

Consolidarea antreprenoriatului 

un efect al politicii de inovare a Uniunii Europene
Prof. univ. dr. Emilian DOBRESCU

Cunoaºterea schimbãrilor tehnologice
ale mediului antreprenorial
Progresul tehnologic, alãturi de
factorii demografici, sistemele de valori
ºi ideologie, constituie un factor capabil
sã antreneze sau sã producã o schimbare
a mediului antreprenorial. Revoluþia
informaþionalã, prin caracteristicile sale 
este un fenomen colectiv, modificã
structural organizarea socialã ºi
redistribuie autoritatea, are un pronunþat
caracter de permanenþã  este consideratã
un factor important al schimbãrii mediului
de afaceri, antrenând efecte la toate
nivelurile vieþii umane ºi ale organizãrii
sociale. Dezvoltarea firmelor, grupurilor
ºi organizaþiilor în mediul virtual pune noi
probleme de organizare ºi studiere a
mediului antreprenorial. Supraîncãrcarea
angajaþilor cu informaþii diverse constituie
un factor care poate duce la reducerea
eficienþei la locul de munca. Astfel, numai
citirea mesajelor de e-mail (care sunt, în
medie, pentru un angajat, în numãr de 30
pe zi) consumã din ce în ce mai mult din
timpul de lucru. Un alt element, care
diminueazã productivitatea angajaþilor, îl
constituie folosirea echipamentelor IT

(mai ales a internetului), în timpul
programului, pentru a rezolva diferite
probleme personale. Astfel, într-un studiu
realizat de Mihai Pãunescu, se prezintã
date din care rezultã ca productivitatea
angajaþilor scade cu 30-40% ºi cã 75%
dintre angajaþi folosesc echipamentele în
scop personal, fapt ce duce, în final, la
scãderea eficienþei prin timpul alocat
acestor sarcini, dar si prin ocuparea unei
pãrþi din capacitatea canalelor de
transmitere a datelor. O altã explicaþie, pe
lângã cele de mai sus, ar fi aceea cã
investiþiile IT sunt uºor de adoptat ºi de
alte firme, dar, nefiind fãcute dupã o
analizã pertinentã, care sã þinã cont de
specificul firmei respective, nu duc la
rezultatele scontate. Orice schimbare în
cadrul tehnologiei are un impact asupra
celorlalte elemente din firmã - structurã,
procese, oameni etc. - conform abordãrii
sistemice sociotehnice. Astfel, focalizarea
pe adoptarea unor noi tehnologii trebuie
înlocuitã cu adaptarea contextului
economic, tehnologic, politic, legislativ ºi
ecologic la strategia firmei respective ºi
implementate schimbãrile necesare.

Evaluarea prin comparaþie se bazeazã
pe un proces logic în care valoarea de
piaþã se obþine prin analiza tranzacþiilor
cu firme similare ºi relevante, compararea
acestor întreprinderi cu firma evaluatã ºi,
în final, estimarea valorii companiei
evaluate prin utilizarea unor chei de
conversie (multiplicatori). Ea se bazeazã
fundamental pe principiul substituþiei,
care spune cã, în cazul existenþei unor
alternative, investitorul va prefera cel mai
mic preþ la riscuri egale. Evaluarea prin
comparaþie stabileºte limitele valorii de
piaþã a acþiunilor prin analiza preþurilor
plãtite în mod normal pentru acþiuni la
firme concurente cu cea evaluatã. Pot fi
investigate vânzãrile pentru a se vedea
motivaþia celor douã pãrþi. Preþurile de
vânzare reflectã altã motivare faþã de cea
tipicã participanþilor pe piaþã; un exemplu
în acest sens îl constituie tranzacþiile
efectuate de cumpãrãtori speciali sau
strategici, care, în multe cazuri, sunt
dispuºi sã plãteascã un preþ mai mare, iar
aceste tranzacþii trebuie eliminate din
referinþele pentru comparare. Preþurile de

tranzacþionare sunt analizate prin
utilizarea unor unitãþi de comparaþie
adecvate. În multe situaþii acestea sunt
ajustate corespunzãtor cu diferenþele
dintre elementele de comparaþie: firme
comparabile versus firma evaluatã.
Aceastã evaluare prin comparaþie are o
largã aplicabilitate, dar ea este
convingãtoare numai atunci când sunt
disponibile suficiente informaþii de piaþã.
Credibilitatea acestei abordãri este
limitatã în cazul modificãrilor rapide ale
condiþiilor pieþei sau în cazul firmelor cu
probleme. Pornind de la principiul
substituþiei, metoda presupune cã un
cumpãrãtor informat nu ar plãti mai mult
pe un bun decât costul de a achiziþiona un
bun comparabil cu aceeaºi utilitate. În
principiu, evaluarea prin comparaþie
poate fi aplicatã ºi în evaluarea firmelor
închise, premisa fiind cã multiplicatorii
de piaþã pot fi utilizaþi ºi pentru evaluarea
firmelor necotate. Mecanismul abordãrii
solicitã evaluatorul sã utilizeze preþurile
ºi indicatorii de piaþã alãturi de alþi factori
cum ar fi: profitul, fluxul de lichiditãþi,

Evaluarea firmelor concurente
ºi a posibilitãþilor de colaborare cu acestea

valoarea contabilã a capitalurilor proprii
etc., pentru a reþine indicatori
(multiplicatori) de piaþã, iar, ulterior ,sã
aplice ajustãri corespunzãtoare
diferenþelor naturale între firme cotate ºi
necotate (dimensiune, lichiditate, acces la
finanþare etc.).Tipurile de valori ce se pot
estima uzual prin metoda comparaþiei sunt
cel mai adesea: valoarea de piaþã ºi
valoarea de lichidare. Potrivit Standardelor
Internaþionale de Evaluare, evaluarea prin
comparaþie pune alãturi firma de evaluat
cu alte firme similare. Cele trei surse
uzuale de informaþii, folosite în evaluarea
prin comparaþie sunt: 1) pieþele financiare
de valori mobiliare, unde sunt
tranzacþionate participaþii pentru firme
similare; 2) piaþa achiziþiilor de firme în
ansamblul lor; 3) tranzacþiile anterioare ca
subiect al evaluãrii. În abordarea prin piaþã
trebuie sã existe o bazã rezonabilã pentru
comparaþii prin referirea la firme similare.
Aceste firme trebuie sã funcþioneze în
acelaºi domeniu de activitate ca ºi subiectul
evaluat sau într-un domeniu care rãspunde
aceloraºi variabile economice. Comparaþia
trebuie fãcutã într-o manierã clarã ºi fãrã
ambiguitãþi. Factorii luaþi în considerare
pentru stabilirea existenþei unei baze
rezonabile de comparaþie cuprind:
a) asemãnarea cu firma în discuþie, în
termeni de caracteristici, cantitativi ºi calitativi; b) cantitatea ºi gradul de verificabilitate a informaþiilor referitoare la firme
similare; c) dacã preþul întreprinderii
similare reprezintã preþul rezultat dintr-o
tranzacþie liberã ºi nepãrtinitoare, deci, un
preþ stabilit în mod obiectiv.
Pentru a asigura independenþa ºi
credibilitatea evaluãrii este necesarã o
analizã minuþioasã, fãrã prejudecãþi, a
firmelor similare. Analiza trebuie sã
includã criterii simple, precum ºi obiective
de selectare a firmelor similare. Trebuie

realizatã o analizã comparativã, din punct
de vedere cantitativ ºi calitativ, a
asemãnãrilor ºi diferenþelor dintre firmele
similare ºi firma în cauzã. Toate calculele
trebuie sã fie fãcute în mod similar, atât
pentru firma evaluatã, cât ºi pentru
firmele similare. Datele referitoare la preþ,
trebuie sã fie valabile la data evaluãrii.
Daca este cazul, pot fi calculate corecþii
pentru a aduce firma în cauzã ºi firmele
similare la un grad de comparabilitate
mai mare. Ratele selectate trebuie sã fie
cele adecvate, având în vedere diferenþele
de risc ºi de aºteptãri ale firmei
evaluate ºi firmelor similare. Pot fi
calculate mai multe niveluri ale valorii,
deoarece pot fi selectaþi mai mulþi
multiplicatori de evaluare, care sunt
aplicaþi firmei supuse evaluãrii. Dacã este
cazul, trebuie fãcute corecþii aferente
diferenþelor dintre participaþiile în firma
evaluatã ºi cele din firmele similare, cu
privire la existenþa sau la lipsa controlului,
la lichiditate sau la lipsa de lichiditate.
Când sunt utilizate informaþii despre
tranzacþiile anterioare ale firmei în discuþie
pentru a furniza instrucþiuni de evaluare,
pot fi necesare corecþii pentru a lua în
considerare trecerea timpului, precum ºi
pentru circumstanþele modificate din
economie, din domeniul de activitate ºi
din firma respectivã.
Metoda comparaþiei este adecvatã
atunci când existã o piaþã activã cu un
numãr suficient de tranzacþii care, în cazul
unor operaþii private, ar putea fi eventual
confirmate din surse independente. De
asemenea, trebuie sã avem în vedere cã
aplicarea metodei comparaþiei de piaþã
diferã semnificativ dacã este vorba de o
afacere în întregul sãu de active, sau linii
dintr-o afacere. Esenþialul pentru
abordarea evaluãrii prin comparaþie îl
reprezintã asigurarea unei baze de

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Sânge virtuos, sânge eroic

Silviu ªERBAN
Niciunde nu întâlnim mai
multe victime ale conflictului dintre
ordinea moralã ºi dorinþa individualã decât în filmele japoneze.
Iar anularea intereselor particulare în faþa imperativului datoriei
constituie substanþa vechilor
tragedii greceºti. O valoare asemãnãtoare are ºi filmul lui Kenji
Mizoguchi, Taki no Shiraito. Titlul
are douã traduceri în limba englezã,
White Threads of the Waterfall
(Firele albe ale cascadei) ºi The
Water Magician (Magiciana apei),
însã poate, la fel de bine, sã rãmânã
netradus, întrucât Taki no Shiraito
este numele de scenã al
personajului feminin central, o
renumitã actriþã de circ, având un
numãr special de jonglerie cu jeturi
de apã, pe numele ei real Tomo

Mizushima (Takako Irie). Ca
multe alte filme japoneze mute,
Taki no Shiraito utilizeazã tradiþia
naratorului (benshi), care
istoriseºte ºi interpreteazã pe
diferite voci scenariul, o
caracteristicã împrumutatã, mai
târziu, ºi de filmele occidentale.
Subiectul îºi are originea într-un
roman din 1894 al scriitorului
Kyoka Izumi, intitulat Giketsu
kyoketsu (Sânge virtuos, sânge
eroic), dar pus în scenã, ulterior,
cu numele preluat ºi de Mizoguchi.
Sângele virtuos ºi sângele
eroic din titlul romanului lui
Kyoka vizeazã tocmai cele douã
aspecte ireconciliabile, dorinþa
individualã de a fi fericit ºi datoria
moralã ce trebuie respectatã.
Protagoniºtii acestei contradicþii
tragice sunt Magiciana apei ºi
Kinya Murakoshi (Tokihiko
Okada), un tânãr dornic sã studieze
dreptul, dar incapabil s-o facã din
cauza sãrãciei, ºi câºtigându-ºi
existenþa lucrând ca vizitiu pe
trãsurã. Parte a unui incident în
urma cãruia Kinya îºi pierde slujba,
Taki no Shiraito îl reîntâlneºte
mai târziu mãrturisindu-i dragostea
ºi cerându-i sã-i permitã finanþarea
studiilor la Tokyo. Ca rãsplatã,
Kinya promite sã devinã o
persoanã importantã ºi sã se
întoarcã la cea care-l iubeºte.

Aceastã scenã, a întâlnirii celor
doi, la lumina lunii, pe podul
Utatsubashi, ce traverseazã râul
Asano, în Kanazawa, apoi a
dialogului despre viaþã, destin,
datorie ºi dragoste, este cea mai
întinsã ºi, în acelaºi timp, cea mai
intens prelucratã din întregul film,
Mizoguchi utilizând din plin,
pentru a marca importanþa, primplanul, unghiuri variate de filmare
sau traveling-ul de urmãrire, de
apropiere sau depãrtare de

îl plãteºte pe aruncãtorul de cuþite,
Minami (Hirohisa Murata), pentru
a o jefui pe Taki. În felul acesta,
femeia este forþatã sã se întoarcã
la cãmãtar, însã, de data aceasta,
nu pentru a-i cere bani, ci pentru
a-i demasca mârºãvia. În confruntarea violentã cu Iwabuchi, Taki,
în legitimã apãrare, îi împlântã în
burtã cuþitul pe care Minami îl
uitase la locul furtului, ucigându-l
pe cãmãtar. Urmeazã încercarea
eºuatã a femeii de a-ºi mai vede o
datã iubitul înainte
de a fi judecatã ºi
executatã, scurta evadare cu ocazia
cãreia îi reîntâlneºte
pe cei doi foºti
colegi pe care-i ajutase sã pãrãseascã circul pentru a rãmâne
împreunã, apoi, cercetarea circumstanþelor crimei, în care,
deºi acuzatul principal este
aruncãtorul de cuþite, Taki no
Shiraito rãmâne suspectã, ºi, în
final, procesul, cu recunoaºterea
vinei de cãtre magiciana apei.
Lipsesc imaginile de la execuþie,
despre care aflãm de la benshi.
Tragismul provine din faptul cã
eroina alege sã moarã, recunoscând
crima, pentru a-i permite tânãrului
procuror aflat la început de carierã,
nimeni altul decât iubitul ei Kinya,
sã-ºi facã datoria. Dialogul dintre

Taki No Shiraito

(Kenji Mizoguchi,1933)
personaje. Scenariul avanseazã,
apoi, trecând destul de rapid peste
primii doi ani de studiu ai lui Kinya,
timp în care Taki îi trimite bani
periodic ºi, cu gândul la viitorul
fericirii ei, ajutã pe doi îndrãgostiþi, Shinzo (Bontaro Miake) ºi
Nadeshiko (Suzuko Taki), sã rãmânã împreunã, aflaþi în pericol
de a fi despãrþiþi de stãpânul circului.
Dificultãþile financiare apar însã
în al treilea an ºi magiciana este
nevoitã sã se vândã cãmãtarului
Gozo Iwabuchi (Ichiro Sugai)
pentru a-i putea trimite bani
iubitului ei la Tokyo. Printr-o
înþelegere ascunsã, însã, cãmãtarul

comparaþie corespunzãtoare. În funcþie
de aceastã bazã se stabilesc criteriile pe
baza cãrora se reþin firmele pentru a asigura
cerinþele de similaritate ºi relevanþã
precizate în standardele de evaluare.
Aceste cerinþe sunt legate de:  domeniul
de activitate: firmele comparabile trebuie
sã acþioneze în acelaºi domeniu de
activitate ºi sã se afle sub influenþa
aceloraºi variabile economice (piaþa de
aprovizionare, piaþa de desfacere etc.);
 caracteristicile cantitative: firmele
reþinute ca bazã de comparaþie au, în
principiu, dimensiuni similare cu cele ale
firmei evaluate (volumul activelor,
dimensiunea capitalurilor proprii, cifra de
afaceri, numãrul de salariaþi etc.);
 caracteristicile calitative: firmele
comparabile trebuie sã aiba parametri
calitativi (tehnici, economico-financiari
etc.) apropiaþi de ai firmei subiect al
evaluãrii). Datele generale necesare a
fi obþinute sunt: denumirea firmei reþinute ca bazã de comparaþie; ramura ºi
subramura de activitate; structura acþionariatului; dimensiunea firmei (volumul activelor, capitalurile proprii, cifra
de afaceri, numãrul de salariaþi etc.);
informaþiile economico-financiare specifice metodei (Preþ/Activ net, Preþ/
Cifra de afaceri etc.). Existã ºi proceduri particulare de evaluare, precum:
1) evaluarea firmelor în dificultate;
2) evaluarea întreprinderilor în cazul
fuziunii ºi a achiziþiilor; 3) evaluarea
firmelor pentru privatizare.
*
Inovaþia ºi impactul social sunt
ingrediente cheie pentru un antreprenoriat de succes. Introducerea mecanismului de finanþare MFIR pentru a
stimula activitãþile de CDI (CercetareDezvoltare-Inovare) determinã crearea
unei economii mai inovante. Unul dintre
mijloacele de a susþine capacitatea de
inovare a UE - spunea Maire GeogheganQuinn, comisar european pentru
cercetare, inovare ºi ºtiinþã  este acela
de a propune un acces adecvat la
finanþare. Aceasta este una dintre
prioritãþile cheie ale iniþiativei Uniunii
Inovãrii, care se înscrie în cadrul Stategiei
Europa 2020, ce þine cont de rolul major
al competitivitãþii în Europa. UE nu-ºi
va pãstra poziþia sa în economia
mondialã decât dacã dominã cu
certitudine sectoarele tehnologice. Nu
este uºor de a evalua valoarea investiþiilor
încorporate în produsele rezultate din
activitãþile de CDI, investiþii însoþite
de un risc important, dar cu impact
important asupra creºterii economice.
Avem nevoie de împrumuturi inovante
pentru a susþine idei inovante. Astãzi
nu mai este suficient sã fii mai bun
în domeniul tãu de activitate decât
concurenþa. Competitivitatea firmelor capãtã o nouã dimensiune  cea
spiritualã, legatã de factori psihici
ºi sociali, specifici consumatorilor
bunurilor oferite de firmã pe piaþã.

57
cei doi, început pe
podul Utatsubashi,
este reluat acum, în
închisoare, revenind
prim-planurile sugestive. În zadar
încearcã procurorul
sã refuze participarea la acuzarea iubitei
sale, înþelegând cã
involuntara crimã
fusese fãptuitã doar
pentru a-i trimite lui
banii necesari finalizãrii studiilor.
Rugãminþile fierbinþi
ale lui Shiraito de a nu-i încãlca
promisiunea fãcutã, aceea de a
deveni un om respectabil ºi, mai
mult, de a da, prin aceasta, morþii
sale o semnificaþie, îl determinã
pe Kinya sã-ºi facã datoria.
O datorie însã insuportabil
de dureroasã, cãci, dupã execuþia femeii, tânãrul procuror se
sinucide. Modul în care benshi
îºi încheie comentariul, pe imaginile apelor râului Asano, a podului întâlnirii celor doi ºi
a unei fotograme a tânãrului

procuror îmbrãcat elegant, este
plin de poezie ºi patetism:
Lumina lunii primãvãratice încã
mai strãluceºte. Zãpada încã mai
scânteiazã. Apele râului curg
la fel ca înainte ºi întotdeauna aºa
va fi. Lacrimi aprinse sunt
vãrsate pentru iubirea care nu
a fost posibilã. În nopþile cu
ninsoare, când vânturile suflã
puternic, oamenii din Hokuriku
încã mai spun povestea tristã
a lui Taki no Shiraito ºi Kinya
Murakoshi.

* * *
Un regizor japonez important al anilor 30, deºi nu a trãit decât
29 de ani, a fost Sadao Yamanaka, un specialist al genului istoric
(jidaigeki). Cel mai important film al sãu, ºi ultimul pe care l-a realizat,
a fost Ninjo kami fusen (Omenirea ºi baloanele de hârtie), în 1937.
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Televiziunea H2.0
06:00
07:00
08:00
10:00
14:00
15:00
16:00

16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00

LUNI  25 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.
Dorin Sarafoleanu
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*

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  26 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

MIERCURI  27 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 dumneavoastrã.
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.
Dorin Sarafoleanu
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*®

SÂMBÃTÃ  30 iunie 2012
06:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
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 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
14:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste.
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Muzica anilor 80-90
15:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc

16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
19:30
20:30
21:30
23:00
00:00
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30

Femei din
Manhattan

În aceste zile de varã, iatã cã ne aflãm cãlãtori în
lumea transfiguratã scenic a unui cunoscut
dramaturg american, John Patrick Shanley, nãscut
la 3 octombrie 1950 în Bronx, New York City, USA,
dramaturg, scenarist ºi regizor. A colaborat, scriind
despre Artele Spectacolului de Teatru cu mai multe
publicaþii, printre care ºi celebra The New York
Times. Primeºte, în 1987, Premiul Academiei
Americane, pentru cel mai bun scenariu original, ºi
Premiul Writers Guild of America, pentru cel mai
bine scris scenariu. Primeºte, de asemenea, Premiul
Pulitzer pentru dramã, Premiul Drama Desk ºi
Premiul Tony, pentru cea mai bunã piesã.
Textul minunat al piesei Savage in limbo, scris de
John Patrick Shanley, a fost preluat de masteranzii
Facultãþii de Arte, specializarea Artã Teatralã,
care îl joacã la studioul nostru teatral.

Luni, 18 iunie, ºi marþi,19 iunie 2012, la ora 19.30,
la Black Box Studio Sud, a avut loc premiera
absolutã a piesei Femei din Manhattan, a
aceluiaºi celebru dramaturg american, care a intrat
în repertoriul de spectacol al acestei stagiuni
teatrale. Actorii au intrat în scenã în ordinea
desfãºurãrilor acþiunii dramatice, respectiv Billi
 Diana Croitoru /Magda Frâncu, Rhonda Louis
 Magda Frâncu / Dana Zaharescu, Judy 
Julianna Nagy / Maria Cristina Ghiþã, Bob 
Alexandru Mihalache / Rareº Zimbran ºi Duke 
Sebastian Vâlcea. Personajele principale, femeile
de 30 de ani, cu împlinirile ºi cu dezamãgirile
lor, sunt personaje vii, ce vin în întâmpinarea
dumneavoastrã cu rezolvãri, cu propuneri
pertinente de reevaluare a valorilor morale ºi
materiale ale vieþii, cu reenergizarea coordonatelor pe care se desfãºoarã aceasta, spre victoria
finalã a elementului uman, angrenat temporal ºi
spaþial printr-un testament Karmic necunoscut.
Cine ? Unde ? ªi, de ce ?
Am întâlnit un text care are savoarea unei
ºampanii frapate ºi în care problemele
sentimentale ale celor trei femei de 30 de ani
explodeazã cu strãlucirea unui foc de artificii.
Umorul amar extras de aici îºi are rãdãcinile în
stilul exploziv american al serialului Totul despre
sex. Premiul Pulitzer, cu care a fost distins textul,
ºi glamour-ul vieþii new-yorkeze sunt atribute
forte ale acestui spectacol ce nu trebuie ratat.
(Conf. univ. dr. George GRIGORE).

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

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  29 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.

DUMINICÃ  1 iulie 2012

06:00 Agricultura ºi alimentaþia
Misiunea animalelor
Emisiune de Gheorghe Predilã
Emisiune de Valeria Arnãutu
07:00 Lumea sportului
Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de
Partizanii raþiunii
07:30
Alexandru Lucinescu
Emisiune de Cristian Român
Film documentar 
08:00 Competiþia Fulger
Spectaculoasa lume
Emisiune de Carmen Fulger
a automobilelor
09:00 Deschide cartea!
Destine ºi pasiuni.
Emisiune de
Emisiune de Viorel Popescu
Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica
Forum IT
Realizator Sorin Bejan
Emisiune de Cãtãlin Grosu
10:30 Mioriþa  antologie de
Jurnal 2.0
folclor tradiþional
Seara românilor
Emisiune de Ioan Filip
Emisiune de Georgel Nucã
11:30 Film documentar 
Film românesc 
Lumea spectaculoasã
Logodnicii din America (2007)
a automobilelor
Cinefilia
12:30 Forum IT
Realizator Daniel Paraschiv
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Cafe concert
13:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de
Emisiune de Sorin Petre
Cãtãlin Maximiuc
Seara românilor ®
14:00 Miºcare, sãnãtate
Nocturna ®
ºi frumuseþe
ªtiinþã ºi imaginaþie ®
Emisiune de Cristina Matei
Ilinca Dumitrescu
14:30 Total weekend
ºi invitaþii sãi ®
cu Sorin Lupaºcu
Har et party ®
16:30 Cinefilia
Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe ®
Realizator Daniel Paraschiv

PREMIERÃ PREMIERÃ PREMIERÃ PREMIERÃ

06:00

JOI  28 iunie 2012
Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu
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* ®

17:30 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:30 Focus grup
Emisiune de Ionela ªufaru
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Sãptãmâna viitoare
Andreea ªipoteanu ºi
Sebastian Lãzãroiu încep
sãptãmâna evenimentelor
politice de duminica. Analizã
ºi comentarii pe subiecte de
actualitate politicã. Previziuni
pentru sãptãmâna ce urmeazã.
Ce vor face, cum vor reacþiona,
ce declaraþii vor face liderii
politici din România sãptãmâna
viitoare. Unul dintre subiectele
longevive ale emisiunii: alegerile
locale din iunie 2012 este întors pe
toate feþele de presa din România,
dar ºi de partidele politice.
21:30 Film serial - Sonka  (2007)
episoadele 7, 8.
23:00 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 ®

Film românesc

sâmbãtã, 21:30

Logodnicii
din America
(2007)

ªapte personaje - cinci
adulþi ºi doi adolescenþi 
par sã petreacã un paºnic
weekend la casa de vacanþã
a soþilor Sanda ºi Radu
Panã. Se pare o sãrbãtoare
în cinstea Mariei - prietena
din tinereþe a Sandei ºi
fosta logodnicã a lui Radu
 la prima ei vizitã în þarã
dupã 18 ani de absenþã. De
fapt, Maria a venit sã afle
de la sursã de ce acolo,
în America, a avut statut de
fals transfug, de ce logodnicul ei nu a urmat-o,
aºa cum erau înþeleºi, ºi,
mai ales, cine a recomandat-o la securitate
drept posibil colaborator.
Regia: Nicolae Mãrgineanu. Distribuþia:
Maria Ploae, Marcel
Iureº, Tamara Creþulescu

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

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

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

FLORILOR

Anemone (1908)
utoportretele pe care ºi le-a fãcut Luchian
sunt pe deplin concordante cu momentele vieþii
sale. În primele sale autoportrete apare ca un tânãr
matur, cu priviri ardente ºi pãtrunzãtoare, care vor
sã descifreze tainele lumii. Într-un autoportret
ulterior se pot deja descifra urmele fizice ale
suferinþei provocate de boalã, iar în tabloul intitulat
Un zugrav, din 1907, chipul pictorului este slãbit
în chip vãdit, ochii sãi sunt triºti ºi resemnaþi, dar
plini de blândeþe ºi înþelegere.
ªi busturile care i-au fost consacrate lui Luchian
relevã unele dintre trãsãturile sale de caracter. Bustul
de la casa memorialã din ªtefãneºti redã dârzenia
pictorului, cel de la primãria oraºului Botoºani
exprimã întrucâtva resemnarea seninã a
,,zugravului din 1907, iar cel mai reuºit, realizat
de Dumitru Paciurea, îl înfãþiºeazã pe pictor ca pe
un artist care scruteazã realitatea atât prin privire,
cât ºi prin gândire.
Luchian va fi pictorul care va continua direcþia
modernã iniþiatã de Grigorescu ºi Andreescu, ajungând
sã domine pictura româneascã de la începutul
secolului al XX-lea. A rãmas celebru ca Pictor al
florilor, dar pictura sa e mult mai complexã.
La început, Luchian a fost puternic influenþat,
inclusiv tematic, de Grigorescu. Întâlnim ºi în
tablourile sale ciobãniþe, þãrãncuþã, cioban, car
cu boi, ca ºi o scenã de luptã sau un roºior, care
amintesc de Rãzboiul de Independenþã din 1877.
În plus, ca ºi înaintaºul sãu, a fãcut ºi picturã
bisericeascã. ªi anume, înainte de 1900, împreunã
cu un asociat, Artachino, a pictat trei biserici:
prima la Tulcea, a doua la Alexandria ºi, a treia,
biserica Brezoianu din Bucureºti.
Deºi florile au constituit de la început un subiect al
picturilor sale, pânã în 1909, când s-a putut deplasa
în naturã, Luchian a realizat ºi multe peisaje.
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Pãrãluþe (1907)

Gura leului (1910)

ªtefan Luchian s-a nãscut la 1 februarie

1968 în localitatea ªtefãneºti, judeþul
Botoºani, în familia unui maior. De la vârsta
de 5 ani s-a mutat cu familia la Bucureºti.
A urmat ªcoala de Arte frumoase din
Bucureºti (1885-1889), perioadã în care
este influenþat de Grigorescu. În continuare,
urmeazã, timp de doi ani, Academia de
arte frumoase din München ºi un an
Academia Julian din Paris. În 1900 încep
primele afecþiuni ale mãduvei spinãrii. Din
cauza sclerozei multiple, începând cu anul
1909, va fi þintuit în fotoliu pânã la sfârºitul
vieþii, survenit la vârsta de 48 de ani,
în ziua de 28 iunie, 1916.

Un zugrav  Autoportret,
(1907)
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eisajele. Unele dintre peisajele pictorului
român poartã amprenta impresionismului. În ele,
coroanele copacilor parcã se despletesc în aer, ca
în tablourile pline de poezie Bãtaie cu flori la
ºosea, unde oamenii se estompeazã ºi se pierd
parcã în perdeaua de copaci din fundal, ºi Poteca
spre cimitir, unde cãrãruia duce undeva în afara
satului, într-o lume ce nu se mai vede.
La Luchian, peisajele impresioniste capãtã o notã
particularã de dramatism. În tabloul Pãdurice la
mal de lac, copacii bãtuþi de vânt se reflectã, cu tot
zbuciumul lor, în apã; în alt peisaj, Dupã ploaie la
Moineºti, trunchiurile copacilor parcã s-au transformat
ele însele în pârâiaºe; în Claie ºi pomi pãmântul este
vãlurit, iar cerul brãzdat de nori. În alte imagini,
pãdurea se întomneazã (Lunca de la Poduri), sau îºi
pierde frunzele (Pãdure toamna), sau trunchiurile
înzãpezite rãmân verzi, sugerând viaþa ºi rezistenþa
pãdurii la intemperii (Peisaj de iarnã).
Alte peisaje sunt de facturã post-impresionistã,
amintind cumva de Van Gogh. În ele, coroanele
copacilor sunt mult mai ferm delimitate decât în
impresionism, iar întreg peisajul, cu solul vãlurit,
sugereazã, mai curând, energia pãmântului care urcã
din adânc în pomi ºi în arbori. Aºa sunt: Sãlciile de
la Chiajna, Livada, Peisaj de deal cu copaci, Peisaj
de la Moineºti, Peisaj la nãmiezi.
Luchian se îndepãrteazã ºi mai mult de impresionism în tablourile cu case rurale sau citadine.
Casele de þarã sunt sãrãcãciase, dar curate. Vara
sunt partial acoperite de verdeaþã, iar iarna sau la
început de primãvarã se contureazã clar din zãpadã
sau printre copacii abia înfrunziþi, aºa cum apar în
tablourile Case din Bãneasa ºi Dupã ploaie la
Bãneasa, cu imagini ale unei localitãþi pe atunci
sãteºti. Casele din margine de Bucureºti sunt la fel
de sãrace, dar mai înghesuite, parcã se leagã unele
de altele pentru a înfrunta iarna (Iarna la bariera
Filantropia), iar strãzile sunt neîngrijite ºi murdare
(Mahalaua dracului), în timp ce unele dintre clãdirile situate mai spre centrul oraºului sunt scãldate
într-o oazã de verdeaþã ºi poezie (Colþ din strada
Povernei ºi Fântâna de pe strada Clucerului).

lorile. Sã trecem, totuºi, de la pictorul semiimpresionist al peisajelor ºi de la cel realist al
aºezãrilor rurale sau citadine la pictorul florilor.
Pe de o parte, Luchian a pictat variate flori de
câmp, întâlnite pe meleagurile noastre, dorind,
evident, sã transpunã artistic un registru floral
specific românesc. A mutat de pe câmp ºi a
transfigurat artistic în pânzele sale dumitriþe,
pãrãluþe, imortele, maci, albãstrele, vâzdoage,
gãlbenele, violete. Pe de altã parte, Luchian a
imortalizat artistic ºi flori de grãdinã, care se
regãsesc, la rândul lor, pe lângã casele româneºti:
gura leului, tufãnele, garoafe, crizanteme, trandafiri,
bujori, anemone. Tot de evidenþierea unui anumit
specific popular românesc þine ºi faptul cã vazele
cu flori nu sunt în niciun tablou produse industriale
de sticlã sau porþelan, ci ulcele de lut smãlþuite,
unele dintre ele fiind ºi ele împodobite cu motive
florale specifice meºterilor olari.
Luchian a transpus însã în florile pictate, ca ºi în
peisajele sale, nu numai particularitãþile acestora,
cum ar fi o paletã tot atât de variatã de culori ca ºi
speciile florale zugrãvite, sau o armonizare a
culorilor, lipsitã de orice stridenþe, ci ºi felul subiectiv,
afectiv, prin care le-a receptat. Încântarea pictorului
faþã de delicatele ºi gingaºele minuni ale naturii, care
sunt florile, reiese, pe de o parte, din faptul cã acestea
se revarsã din vas sau, oricum, umplu tot spaþiul
tablourilor, astfel încât fiecare tablou îþi lasã impresia
nu a unui exemplar sau a câtorva, ci a unei întregi
porþiuni dintr-un câmp sau dintr-o grãdinã cu flori.
Pe de altã parte, aceeaºi impresie de încântare o lasã
ºi faptul cã florile sunt lipsite de un orizont de fundal,
astfel cã ele nu doar apar în prim-plan, ci ºi capteazã
întreaga atenþie a privitorului.
Dar florile lui Luchian se disting, înainte de toate,
prin faptul cã sunt umanizate, fiind înfãþiºate ca un
fel de ochi deschiºi cu mirare spre lume. Pictorul
are intuiþia ºi talentul de a pune un accent coloristic
mai puternic, sau, oricum, distinct, pe mijlocul
florilor, pe cercul staminelor înconjurat de petale.
Prezent pretutindeni, acest aspect omenesc al
florilor lui Luchian este, cred, cel mai evident, la
anemonele sale. Cu iriºii lor plini de candoare ºi
întrebãtori, anemonele lui Luchian vestesc capetele
de copii ale lui Tonitza, care, de altfel, dupã 1900,
l-a ºi vizitat pe pictorul suferind într-una din
internãrile lui în spital.

Fântâna de pe strada Clucerului
(1902-1904)

Lorica cu crizanteme (1912)
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ortretele. Pentru a nu zãbovi numai la florile
cu aspect omenesc ale lui Luchian, sã ne reamintim, fie ºi succint, ºi portretele sale realiste, pline
de cãldurã ºi înþelegere pentru condiþia concretã a
oamenilor de diferite vârste sau de diferite
categorii sociale.
Pe lângã autoportretele la care ne-am referit,
Luchian a pictat ºi câteva capete de copii, care privesc
deja cu seriozitate, ºi mai multe figuri de bãtrâni,
erodaþi de trecerea timpului ºi de grijile cotidiene.
Totodatã, pictorul a zugrãvit ºi o serie de figuri de
oameni maturi, de diferite profesii ºi categorii sociale,
capodopera sa în acest gen fiind Safta florãreasa,
dar memorabile sunt ºi alte figuri, cum sunt Alecu 
literatu sau Barbu Lãutaru.
Sunt de menþionat ºi compoziþiile cu personaje
surprinse în activitãþi specifice, dintre care se
detaºeazã tablourile Lãutul ºi Spãlãtoreasa, precum
ºi celebrul La împãrþitul porumbului, în care, pe
timp de iarnã, lumea sãracã a satului, cu bãrbaþi ºi
femei, cu bãtrâni ºi copii, se îndreaptã hotãrâtã cãtre
conacul boierului pentru a-ºi obþine partea ce i se
cuvine din recolta din toamnã.
În fine, Luchian ºtie sã-ºi schimbe, din nou,
penelul aspru ºi realist cu unul delicat ºi catifelat
atunci când picteazã nu numai flori sau chipuri de
copii, ci ºi portrete de femei aflate în plinã tinereþe
sau maturitate, pe care le-a iubit sau de care a fost,
oricum, ataºat. Dintre aceste portrete impresioneazã în mod deosebit cel intitulat Lorica printre
crizanteme, un fel de floare printre unele dintre
florile pe care Luchian le-a preferat cel mai mult,
alãturi de anemone ºi dumitriþe.
Prin paleta sa largã de culori ºi motive tematice,
ca ºi prin multiple mijloace tehnice înnoitoare,
Luchian formeazã, împreunã cu Grigorescu ºi
Andreescu, triada de aur a picturii române moderne.
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Moº Nicolae Cobzarul (1906)

Lunca de la poduri (1906)

