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Workshop:

Publicaþii ºtiinþifice de succes

Miercuri, 27 iunie 2012,
Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã al Universitãþii Spiru
Haret a organizat workshopul
Publicaþii ºtiinþifice de succes, în
cadrul cãruia au fost analizate
politica editorialã a publicaþiilor
ºtiinþifice ale USH, publicaþiile
on-line  o alternativã?, criteriile
în evaluarea publicaþiilor
ºtiinþifice ºi (co)-autoratul
ºtiinþific. Prof. univ. dr. Manuela
Epure prorector al Universitãþii
Spiru Haret, director al
Institutului Central de Cercetare
ªtiinþificã, ne-a vorbit despre
aceastã manifestare:
Am început prin a face o
evaluare a cercetãrii ºtiinþifice în
universitatea noastrã ºi, în mod
special, o evaluare a managementului acestui domeniu. Am
pornit de la ideea cã existã un
institut de cercetare ºi

Sâmbãtã 23 iunie 2012, s-a
încheiat cercetarea de diagnostic
arheologic pe ªoseaua de Centurã
a Municipiului Caracal, sector
al Drumului European E70
(DN6). Cercetãrile arheologice
de diagnostic au fost coordonate
de Universitatea Spiru Haret
Bucureºti în parteneriat cu
Muzeul Romanaþiului din Caracal
ºi Muzeul Judeþean Olt.
Colectivul de cercetare a fost
format din conf. univ. dr. Mircea
Negru, de la Facultatea de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filozofie
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, muzeograf George Mihai,
de la Muzeul Romanaþiului din
Caracal, respectiv dr. Aurelia
Grosu, de la Muzeul Judeþean Olt.
Cercetãrile de diagnostic
arheologic s-au încheiat cu
descoperirea a douã situri

arheologice, cu vestigii datate în
neolitic ºi epoca romanã, care vor
fi incluse în Lista Monumentelor
Istorice din România. Unul dintre
cele douã situri se aflã de-a lungul
drumului antic ce lega Sucidava
de Romula - capitala provinciei
romane Dacia Malvensis.
Cercetãrile arheologice au fost
efectuate in baza autorizaþiei de
diagnostic arheologic emisã de
Ministerul
Culturii
ºi
Patrimoniului Naþional ºi sunt
finanþate de Compania Naþionalã
de Drumuri Naþionale din
România, prin constructorul
acestui sector de drum naþional,
în baza legislaþiei în vigoare
privind protejarea patrimoniului
arheologic.

Conf. univ. dr.
Mircea NEGRU

Panem et circenses
Mioara VERGU-IORDACHE

am constatat cã rezultatele
activitãþilor acestui institut sunt
extraordinare, însã ceea ce îi lipsea
era branding-ul ºi o imagine
adecvatã mediului academic ºi
social din România.

Consider cã este cazul
sã avem o abordare cât mai
dinamicã, sã încercãm sã definim
profilul de cercetare, în ce
exceleazã cadrele didactice, unde,
în ce domeniu am obþinut cele

mai bune rezultate, ceea ce a
condus la rezultatul pe care îl
vedeþi accesând portalul
cercetare.spiruharet.ro.
(Continuare în pag.3)

Zilele Facultãþii de Arhitecturã USH

Facultatea de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret are 16 ani de activitate. În cadrul Zilelor Facultãþii
a fost organizatã o expoziþie relevantã pentru preocupãrile cadrelor didactice ºi ale studenþilor arhitecþi.

Panem et circenses/ Pâine ºi circ este expresia, întâlnitã în
Satirele lui Iuvenal, ce se referã la perioada de decadenþã a Romei
republicane, când plebeilor nemulþumiþi li se ofereau spectacole
de circ la sfârºitul cãrora primeau gratuit alimente. În sens
general, a oferi pâine ºi circ înseamnã a da maselor lucruri
neînsemnate, pentru a le distrage atenþia de la lucrurile reale.
Ce-ar fi dacã mass-media nu ar mai scrie despre penibilele
certuri între politicienii dâmboviþeni? Pãrerea mea este cã s-ar
mai liniºti. Fãrã public, spectacolul, circul nu se joacã. La noi
se joacã cu casa-nchisã Mimarea democraþiei este sport
naþional. O sã-mi replicaþi, pe bunã dreptate, cã nu am ºti ce
se-ntâmplã dacã mass-media nu ar informa. Dar cât din ce aflãm
din presã este informaþie ºi cât opinie partizanã, interesatã?!
Cât este manipulare?! Cât este circ ºi cât este pâine?! Iarãºi
aveþi dreptate! În condiþiile în care instituþiile statului,
instrumente constituþionale, au ajuns de batjocurã, organizarea,
funcþionare ºi deciziile lor fiind la latitudinea unor efemeri,
aleatorii diriguitori, informaþia este la rândul ei fortuitã, vetustã,
decadentã, pe scurt, cancan. Avem nevoie de ea?! Sã ne amãrâm
zilele ºi sã intrãm în depresie. Dacã mãcar un sfert din ºtirile
puse la dispoziþie s-ar transforma în puncte de plecare pentru
rezolvarea marilor probleme de ordin moral, pe care le
traverseazã societatea româneascã, ar fi un motiv serios sã
credem în efectul benefic al demersului mass-media. Altfel, ni
se oferã doar circ.
Nu obosesc sã cred cã soluþia stã în educaþie. Nu obosesc sã
cred cã vor veni vremuri mai bune pentru copiii noºtri, vremuri
pe care ei înºiºi sã le construiascã. Dar cum?! Ce exemple oferim?
Cum punem bazele acestui edificiu? Exemplul recent de la
evaluarea naþionalã la limba românã este concludent. Subiectivã/
obiectivã/atributivã?! Ministrul interimar al Educaþiei, Liviu
Marian Pop, a decis ca la proba de limba ºi literatura românã
din cadrul examenului de Evaluare Naþionalã sã se aplice acelaºi
barem de corectare pentru elevii care au rãspuns la subiectul al
II-lea, A(3 atât varianta b - predicativã, cât ºi c - subiectivã. Ca
atare, fiecare dintre elevii în cauzã va primi 6 puncte.(Comunicatul
MECTS). Ca la piaþã! Ministrul interimar al Educaþiei, Liviu
Marian Pop, a decis! Pe de altã parte, subiectele sunt desprinse
din alt film. Nu dai copiilor subiecte ce nasc dispute chiar între
specialiºti! Ce este un examen? O târguialã, asta înþeleg copiii.
Povestea cineva cã la o clasã a VI-a, la teza la matematicã, pentru
cã elevii au obþinut note submediocre, profesoara a hotãrât sã le
acorde câte 3-4 puncte în plus Ce au înþeles copiii din acest
demers binevoitor? Cã notarea lor þine de amabilitatea
profesorului, nu de nivelul cunoºtinþelor. Adicã o târguialã. Educaþi
în acest fel, maturi devenind, se vor purta ca atare. ªi ce mai
rãmâne din speranþa mea?!
Am zis pâine ºi circ?! Doar circ.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. Emanuel ALBU, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã

Deontologia funcþiei publice. Relaþiile dintre drept ºi moralã

Prin specificul obiectului sãu de cercetare,
deontologia se aflã la graniþa dintre drept ºi moralã,
fiind astfel o ºtiinþã interdisciplinarã, având ca
obiect de studiu ansamblul normelor morale ºi
juridice care contureazã un anumit tip de
comportament profesional dar ºi privat. Astfel, unele
din aceste norme sunt consacrate juridiceºte,
respectarea lor putând fi impusã prin intervenþia forþei
de coerciþie a organelor statului, în timp ce altele pot
fi sancþionate doar de oprobriul opiniei publice,
înscriindu-se în categoria normelor etice. De aceea,
considerãm necesar sã prezentãm în continuare
evoluþia ºi natura relaþiilor dintre drept ºi moralã,
dar ºi consecinþele influenþelor lor reciproce.

1

Romanii au început prin a defini dreptul prin
referire la categorii ale moralei: jus est ars boni
et aequi (Dreptul este arta binelui ºi a echitãþii),
unde atât binele, cât ºi echitatea erau categorii
etice. Aceastã concepþie era consecinþa fireascã a faptului
cã dreptul s-a nãscut sub tutela moralei, având ca mijloc de
afirmare doar reglementarea în norme juridice a principiilor
morale ale vremii ºi ca scop realizarea binelui moral. Deci,
urmãrind evoluþia istoricã a dreptului ca fenomen social ºi
istoric, se constatã cu uºurinþã cã dreptul s-a desprins treptat
din normele de moralã ºi din obiceiuri, astfel cã morala este
cea care precede dreptului ºi împrumutã acestuia multe dintre
principiile sale: responsabilitatea, buna-credinþã, sã nu
vatãmi pe altcineva, interzicerea îmbogãþirii fãrã justã cauzã
etc. Multe dintre normele juridice au început prin a iniþial
norme morale, în egalã mãsurã în care multe dintre normele
juridice sunt ºi continuã sã rãmânã ºi norme morale, iar uneori
ºi norme religioase. Astfel, preceptul biblic sã nu ucizi are
ºi astãzi o triplã naturã: religioasã, moralã ºi juridicã ºi va
rãmâne mereu actual, atâta timp cât va dãinui o formã de
organizare socialã a umanitãþii. Acesta este ºi motivul pentru
care, credem, s-a afirmat cã dreptul nu este în esenþã altceva
decât morala recunoscutã ºi sancþionatã juridiceºte.

2

Influenþa moralei asupra
dreptului s-a manifestat
nu numai în procesul
creãrii dreptului, dar
continuã sã se manifeste ºi în
procesul aplicãrii normelor juridice,
care este influenþat în proporþii
variabile de principiile ºi conduita
moralã a celor chemaþi sã aplice în
concret dreptul. La rândul lor,
normele juridice reprezintã un
important mijloc de educaþie
moralã, deoarece legile influenþeazã, puþin câte puþin,
mentalitãþile celor asupra cãrora
sunt aplicate, astfel cã, în proporþii
diferite morala fiecãruia va suferi
transformãri. Nu trebuie sã uitãm cã
scopul esenþial al dreptului este
înfãptuirea justiþiei, în sensul de
dreptate care, aºa cum am spus, este
un concept moral. De altfel, Henri
Bergson, referindu-se la conceptele
morale, afirma cã toate noþiunile
morale se întrepãtrund, dar niciuna
nu este mai instructivã decât aceea
de dreptate, mai întâi, pentru cã ea
cuprinde în sine majoritatea celorlalte
noþiuni ºi apoi pentru cã dreptatea a
evocat întotdeauna idei de egalitate,
de proporþie ºi compensaþie.

4
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Dreptul ºi morala sunt douã
sfere care,
totuºi, nu se
suprapun, astfel cã nu
toate regulile ºi principiile
morale se vor regãsi
reglementate prin normele juridice, dupã cum
nu toate reglementãrile
juridice sunt conforme
sau izvorãsc din principiile morale. De aceea,
s-a afirmat cã existã
anumite situaþii în care
unele modele sociale de
comportament sunt în
conflict cu normele etice
ºi se poate chiar întâmpla
ca o întreagã societate sã
urmeze niºte modele de
comportament considerate legitime, fiind
consacrate prin norme
legale edictate de un
anumit tip de stat, dar
acea societate sã fie
coruptã din punct de vedere moral, aºa cum
s-a întâmplat în cazul
Germaniei naziste sau a
Rusiei bolºevice.

Despre deontologie s-a spus cã este o ºtiinþã
particularã, desprinsã din eticã, axatã pe moralã ºi
moralitate, dar care antreneazã ºi elemente de
legalitate, acoperind cadrul de investigare ºi
interpretare a drepturilor ºi îndatoririlor, precum ºi a etaloanelor
de acþiune, de apreciere ºi comportare într-un anumit domeniu
al vieþii sociale. Astfel deontologia ne apare ca fiind un domeniu
în cadrul cãruia se manifestã interferenþele dintre moralã ºi
drept, dintre principiile morale ºi cele juridice, ceea ce ne
determinã ca, la fel ca ºi alþi autori, sã acordãm atenþie deosebitã
acestor aspecte. Principiile sunt acele elemente fundamentale,
acele idei sau legi de bazã, pe care se întemeiazã o teorie
ºtiinþificã, un sistem filozofic, politic, juridic etc. Despre normele
morale s-a spus cã reprezintã standarde ale comportamentului
uman care impun, interzic sau permit anumite comportamente,
în timp ce principiile morale sunt standarde mult mai generale,
folosite pentru a evalua adecvarea politicilor noastre sociale
ºi a instituþiilor, precum ºi a comportamentului uman.

Opinia

naþionalã

5

Principiile morale, care
stau la baza eticii ºi a
deontologiei, au fost
prezentate în literatura de
specialitate ca fiind urmãtoarele: a) Un prim principiu, care
este recunoscut de specialiºti, este
principiul egalitãþii în faþa normelor
morale, oamenii fiind egali în faþa
prescripþiilor morale, în egalã mãsurã
în care sunt egali în faþa legii, aºa
cum postuleazã ºi articolul 16 alin.
(1) din Constituþia României. b) Un
alt principiu reþinut în literatura de
specialitate este cel al claritãþii ºi
clarificãrii. c)Principiul aplicabilitãþii limitate a normelor deontologice, conform cãruia regulile de
naturã deontologicã au aplicabilitate
numai asupra membrilor profesiei pe
care o vizeazã, dar cetãþeanul cu care
intrã în contact funcþionarul public
care a încãlcat o normã prevãzutã de
Codul de conduitã a funcþionarilor
publici, poate sã sesizeze autoritãþile
competente sã constate ºi sã
sancþioneze încãlcarea respectivã.
d) Principiul independenþei normelor
deontologice ale unei profesii de
normele aparþinând unei alte profesii.
Totuºi, normele deontologice ale
unor profesii diferite se pot întâlni
în situaþia în care aceeaºi persoanã
are mai multe activitãþi ºi când
persoana respectivã este obligatã sã
respecte normele caracteristice
fiecãrei profesii, precum în cazul
unui profesor universitar care este,
totodatã, ºi judecãtor la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, obligat sã
respecte normele deontologice
specifice celor douã activitãþi.

7

Am definit dreptul ca fiind ansamblul regulilor asigurate ºi
garantate de cãtre stat, care au ca scop organizarea ºi
disciplinarea comportamentului uman în principalele relaþii
din societate, într-un climat specific manifestãrii coexistenþei
libertãþilor, apãrãrii drepturilor esenþiale ale omului ºi statornicirii spiritului
de dreptate. Despre moralã am afirmat cã este un ansamblu de norme
de reglementare a comportamentului uman, fundate pe valorile de
bine/rãu, moral/imoral, cinste, corectitudine, sinceritate, responsabilitate
etc., larg împãrtãºite în cadrul unei colectivitãþi, norme caracterizate printrun grad ridicat de interiorizare ºi impuse atât de propria conºtiinþã
(conºtiinþa morala), cât ºi de presiunea atitudinilor celorlalþi (opinia
publicã). Deci, atât dreptul, cât ºi morala sunt constituite din norme,
care sunt reguli, prescripþii adresate comportamentului uman, individual
sau colectiv, cu scopul modelãrii acestuia în sensul asigurãrii unei bune
convieþuiri a membrilor unei comunitãþi.

8

Norma moralã reprezintã o regulã de comportament
însuºitã, trãitã de individ, ca impuls lãuntric spiritual în
vederea promovãrii binelui în conformitate cu valorile
morale unanim admise. Normele morale pot fi grupate
în trei categorii:  interdicþiile  sunt normele prin care se interzic
anumite acte sau atitudini, iar încãlcarea lor atrage anumite
sancþiuni;  recomandãrile  sunt normele care se referã la acte
sau atitudini dezirabile, a cãror realizare este recomandabilã;
 prescripþiile  sunt normele prin care se instituie unele
obligaþii, cum ar fi aceea de a-þi respecta pãrinþii.

Principiile juridice sunt acele idei
generale care stau la baza întregului
sistem de drept dintr-o þarã, orientând
reglementãrile juridice ºi aplicarea
dreptului, fiind expresia valorilor promovate ºi
apãrate de drept. Din perspectiva temei de faþã,
prezintã importanþã doar acele principii care
încorporeazã ºi valori morale ºi deontologice, pe
care le vom prezenta succint în continuare.
a) Principiile juridice care definesc esenþa moralã a
dreptului, enumerate de jurisconsultul roman
Ulpian, potrivit cãruia dreptul înseamnã a trãi onest,
a nu dãuna altuia ºi a-i da fiecãruia ce i se cuvine.
b) Principiile juridice care definesc esenþa eticã a
dreptului, aºa cum au fost formulate în definiþia
jurisconsultului roman Celsius, potrivit cãruia,
dreptul este arta binelui ºi a echitãþii. c) Principiul
juridic potrivit cãruia legea pedepseºte nu numai pe
cel care a pãcãtuit, ci ºi pentru ca sã nu se mai
pãcãtuiascã. d) Principiul juridic potrivit cãruia
nimeni nu poate invoca în apãrarea sa propria
josnicie. e) Principiul juridic al echitãþii, potrivit
cãruia o soluþie de interpretare ºi aplicare a dreptului
trebuie sã îndeplineascã cerinþele echitãþii, care este
ºi un principiu moral, potrivit cãruia orice
comportament trebuie sã se bazeze pe respectarea
riguroasã ºi reciprocã a drepturilor ºi obligaþiilor ºi
pe satisfacerea în mod egal a intereselor fiecãruia.
f) Principiul bunei-credinþe, aflat la baza exercitãrii
drepturilor ºi îndeplinirii obligaþiilor de cãtre toþi
titularii acestora, care trebuie sã acþioneze cu cinste
ºi cu încredere. g) Principiul respectãrii cuvântului
dat ºi a angajamentelor luate, care trebuie sã
guverneze executarea obligaþiilor contractuale
asumate de pãrþi. h) Principiul responsabilitãþii, care
presupune respectarea conºtientã ºi benevolã a
conduitei prescrise de normele morale ºi de normele
juridice, fãrã a mai fi necesarã intervenþia forþei de
coerciþie a statului. i) Principiul egalitãþii în faþa legii,
ca temei al dreptãþii de care trebuie sã se bucure toþi
destinatarii normelor juridice. Prezentarea
principiilor de mai sus permite concluzia cã foarte
multe dintre principiile juridice au preluat ºi
contribuie la impunerea unor valori morale care
trebuie sã se regãseascã în mod obligatoriu în conduita
umanã. De asemenea, ele demonstreazã cã justiþia,
ca finalitate ultimã a dreptului, are o componentã
juridicã, dar, totodatã, ºi una moralã, ca rezultat ºi ca
dovadã a interferenþelor dintre drept ºi moralã.
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01. Cum a fost definit, la început, dreptul? Ce legãturã este între drept ºi moralã?
02. Care a fost influenþa moralei asupra dreptului?
03. Dreptul ºi morala se suprapun?
04. Unde se aplicã interferenþele dintre drept ºi moralã?
05. Ce trebuie sã înþelegem prin principii morale?
06. Dar prin principii juridice?
07. Care sunt asemãnãrile între drept ºi moralã?
08. Cum definim, în context, norma moralã?
09. Dar norma juridicã?
10. Care sunt cele mai importante deosebiri între drept ºi moralã?
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În ceea ce priveºte modul de
aplicare ºi sancþiunea, ce
poate fi aplicatã în cazul
încãlcãrii lor, între normele
juridice ºi normele morale
existã cea mai importantã deosebire.
Astfel, normele juridice sunt edictate de
cãtre stat prin organele sale competente, dupã
o procedurã ºi în forme stabilite, în timp ce
normele morale sunt adoptate de cãtre
comunitate în cursul existenþei sale, fãrã
respectarea unei proceduri sau dupã forme
prestabilite. Pe de altã parte, aplicarea ºi
respectarea normelor juridice sunt asigurate
de stat prin organele sale competente, precum
sunt organele administraþiei ºi autoritãþile
puterii judecãtoreºti, care, în cazul încãlcãrii
lor, vor recurge la angajarea rãspunderii
juridice a persoanelor vinovate ºi vor trece la
aplicarea unor sancþiuni penale, civile sau
administrative, dupã caz. În ceea ce priveºte
normele morale, acestea vor fi aplicate de
cãtre comunitate prin mijloace informale ºi
vor fi respectate în mod benevol de cãtre
membrii comunitãþii, fãrã intervenþia
organelor de constrângere ale statului, singura
constrângere venind din partea opiniei
publice, care va putea exercita diverse forme
de presiune, constând în manifestarea
oprobriului, a blamului, a dispreþului sau în
marginalizarea sau izolarea celor care au
încãlcat normele morale validate de
comunitate. Hans Kelsen afirma, în aceastã
privinþã, cã dreptul poate fi diferenþiat în
profunzime de moralã doar atunci când este
înþeles ca ordine coercitivã, deci ca ordine
normativã care cautã sã provoace un anumit
comportament uman legând de contrariul
acestui comportament un anumit act de
constrângere organizat din punct de vedere
social, în timp ce morala este o ordine socialã
care nu statueazã asemenea sancþiuni, ale
cãrei sancþiuni constau doar în aprobarea
comportamentului corespunzãtor normei ºi
în respingerea celui contrar normei, astfel cã
folosirea forþei fizice nici nu intrã în discuþie.
O deosebire importantã între normele juridice
ºi normele morale se manifestã în ceea ce
priveºte întinderea în timp a efectelor pe care

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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Norma juridicã este
definitã ca prezentând
o regulã generalã ºi
obligatorie de conduitã, al cãrei scop este acela de
a asigura ordinea socialã, regulã
ce poate fi dusã la îndeplinire pe
cale statalã, la nevoie prin
constrângere. Normele juridice,
în funcþie de caracterul conduitei
pe care o prescriu, se clasificã, la
rândul lor, în trei categorii:
 onerative  sunt normele cu
caracter imperativ, care impun
subiectului de drept sã
sãvârºeascã o anumitã acþiune, sã
îndeplineascã o anumitã sarcinã;
 prohibitive  sunt normele cu caracter imperativ, care impun subiectului de drept sã se abþinã de la
sãvârºirea
unor
acþiuni;
 permisive  sunt acele norme
care nici nu obligã, nici nu
interzic o anumitã acþiune,
lãsând la aprecierea subiectului
alegerea unei anumite conduite.

le produce fiecare dintre ele. Astfel, normele
juridice ºi în special cele care aparþin
dreptului public, au o existenþã limitatã în
timp, pe când normele morale se bucurã de
o stabilitate cu mult mai mare, având o
longevitate milenarã sau, chiar,
multimilenarã, deoarece valorile pe care le
consacrã ºi le apãrã sunt valori eterne precum:
dragostea, binele, cinstea, respectul,
corectitudinea, sinceritatea, responsabilitatea
etc. În ceea ce priveºte existenþa unor criterii
de ierarhizare, normele juridice se deosebesc
de normele morale pentru cã, în cazul
normelor morale nu existã nicio ierarhie,
fiecare având o forþã egalã în raport cu
celelalte, care nu sunt situate pe diverse trepte
ale unei scãri ierarhice. În schimb, normele
juridice au forþã juridicã diferitã, în funcþie
de forma în care sunt încorporate ºi de poziþia
în sistemul puterii a organului de la care
acestea emanã, în vârful acestei ierarhii
aflându-se Constituþia, care este legea
fundamentalã ºi supremã a statului, dupã care
urmeazã legile, ordonanþele, hotãrârile
guvernului, decretele prezidenþiale, actele
normative ale organelor administraþiei
centrale ºi locale etc. De asemenea, în funcþie
de caracterul lor, între normele juridice ºi
normele morale sunt unele deosebiri. Astfel,
în cazul normelor juridice, întâlnim atât
norme cu caracter normativ care se
adreseazã unui numãr nedefinit de persoane,
având aptitudinea de a produce efecte
juridice erga omnes, dar întâlnim ºi norme
juridice cu caracter individual care se
adreseazã unei singure persoane sau unui
numãr determinat de persoane, ca în cazul
unei hotãrâri a guvernului prin care se
dispune numirea unei persoane în funcþia
de prefect. În schimb, normele morale vor
avea întotdeauna un caracter normativ,
neexistând niciodatã norme morale care
sã fie aplicabile în cazul unei singure
persoane, caracteristicã ce subzistã ºi în
cazul normelor deontologice care se
aplicã unui întreg ordin profesional ºi
relaþiilor în care membrii acestui ordin
intrã cu beneficiarii serviciului public
realizat de acel ordin profesional.
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Meritele ºi limitele
actualelor sisteme de
clasificare ºi ierarhizare
ale universitãþilor

Conferinþa internaþionalã

Sisteme indicatoriale
de performanþã pentru
învãþãmântul superior,
inclusiv deschis ºi la distanþã
Între 26 ºi 27 iunie 2012, în Sala
Senatului din incinta Palatului
Învãþãmântului ºi Culturii s-au
desfãºurat lucrãrile conferinþei
internaþionale Sisteme indicatoriale de performanþã pentru
învãþãmântul superior, inclusiv
deschis ºi la distanþã, realizate sub
egida unui proiect de perfecþionare
a resurselor umane POSDRU. Au
fost prezentate 31 de lucrãri,
grupate pe patru secþiuni. Potrivit
prof. univ. dr. Ion Gâf-Deac,
prorector al Universitãþii Spiru
Haret, se are în vedere reunirea
acestor
lucrãri
într-un
documentar, care sã ne fie de
folos atât în partea de proiect, cât
ºi în diseminarea cunoaºterii ºi a

eforturilor fãcute în comun cu
partenerii noºtri. Concluziile
prezentate au fost extrase din
lucrãrile expuse în cadrul
conferinþei, a mai subliniat
prorectorul Universitãþii Spiru
Haret. Practic, am reluat câteva
idei, le-am inserat sub forma unui
power point ºi, discutând despre
sistemele indicatoriale sau de
indicatori, a reieºit faptul cã,
acum, universitatea, generic
vorbind, se aflã în faþa unor
orizonturi noi, cele ale
globalizãrii, iar partea de
performanþã sau de calitate, fãrã
îndoialã, intrã sub incidenþa
acestui proces al globalizãrii sau
proces fãrã sediu (nu se ºtie unde

3.

este capitala globalizãrii), ºi fãrã
stãpân (nu se ºtie cine îi este
stãpân). Proiectul nostru, aºa cum
am mai spus, este o provocare.
El a plecat de la o idee simplã, de
la o imagine simplificatã - calitate,
îmbunãtãþire, monitorizare etc.
Nu este uºor, proiectul a parcurs
o mare parte a zonei sale teoretice
ºi concluzii. Tezaurul de cunoaºtere pe care îl avem acum, dupã
ce s-a desfãºurat timp de un an ºi

jumãtate, ne este de folos. Noi
sperãm ca sã deducem ºi sã
extragem concluzii, fundamente,
direcþii, jaloane, idei, gânduri,
pãreri cu privire la problematica
în cauzã, pentru ca atât
elaboratorii de strategii,
cercetãtorii, cât ºi practicienii sã
poatã sã foloseascã acest lucru
într-un chip pozitiv, favorabil, ca
valoare adãugatã.

Mihãiþã ENACHE

Facultatea de
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii Spiru Haret
Contabilitate ºi Finanþe
Workshop: Publicaþii ºtiinþifice de succes
Câmpulung
(Urmare din pag.1)

pãcate, am constatat cã, în mediul
academic românesc ºi nu numai,
ne confruntãm cu dificultãþi legate
de prezentarea rezultatelor
cercetãrii ºtiinþifice într-o altã limbã
decât limba maternã, limba românã.
Publicaþiile pe care le-am prezentat
astãzi colegilor noºtri sunt integral
în limba englezã. Au primit lucrãri
de la autori strãini, cu
preponderenþã, ºi, la momentul
acesta, pot sã mã declar mulþumitã
de succesul înregistrat într-o
perioadã, sã spunem, relativ
scurtã. Aº vrea ca aceastã activitate
sã fie începutul pentru o serie de
alte activitãþi care sã stimuleze
colegii noºtri sã investeascã timp
ºi pricepere, competenþe în
dezvoltarea unor publicaþii de
succes ºi, fireºte, în networkingul
internaþional în domeniul lor. Sigur,
sunt foarte multe lucruri de
schimbat, sunt multe lucruri de
fãcut pentru data urmãtoare când
sper sã am alãturi de mine
colectivele didactice din domeniile
de care vã spuneam ºi sper ca, la
momentul unui alt bilanþ, poate
anul viitor, sã putem sã spunem
care este nivelul progresului
înregistrat, sã putem cuantifica
acest progres pornind, pur ºi
simplu, de la iniþiative ºi de la
entuziasmul colegilor tineri.

Existã cinci domenii prioritare
în cercetarea din universitatea
noastrã: ºtiinþe sociale, ºtiinþe
economice, ºtiinþe, generic vorbind,
artã ºi arhitecturã ºi ºtiinþe
umaniste. Aceastã clasificare a fost
posibilã datoritã numãrului de
publicaþii din fiecare domeniu ºi
datoritã calitãþii acestor publicaþii,
respectiv, unde au fost ele cotate,
în ce baze de date internaþionale ºi,
mai mult decât atât, care a fost
vizibilitatea autorilor afiliaþi, dar ºi
a celor de la universitatea noastrã. fost organizat. Am avut ºansa sã
Institutul avea foarte clar definite cunoaºtem ºi sã împãrtãºim cu
anumite structuri organizatorice ºi toþii preocupãrile ºi modul în care
manageriazã activitatea dintr-o o colegii de la anumite publicaþii au
serie de centre de cercetare cu atins succesul sau au început sã se
interese dominante într-o anumitã bucure de avantajele succesului.
zonã. Existã ºi centre de cercetare Deci, s-a vrut un seminar de
care au avut realizãri frumoase, dar împãrtãºire a bunelor practici. Am
existã ºi centre de cercetare care, constatat cã sunt publicaþii pe care,
din pãcate, nu se ridicã la nivelul din pãcate, colegii noºtri nu le
aºteptãrilor. Drept urmare, am cunosc suficient, publicaþii
considerat prioritar ca institutul contruite ºi dezvoltate în
nostru sã organizeze workshopuri, organizaþia noastrã. Astãzi, douã
ateliere de lucru, în care colegii colege, direct implicate în apariþia
noºtri, de altfel ilustre personalitãþi a douã reviste în domeniul
în domeniu, sã înþeleagã ºi sã economic, ne-au prezentat atât
accepte cã existã un sistem care aspectele pozitive, motivante, care
poate sã fie mai eficient: munca în le-au fãcut sã activeze în paginile
echipã. Acest set de workshopuri acestor publicaþii, cât ºi aspecte
se referã la publicaþiile ºtiinþifice ºi mai puþin bune cu care s-au
vizibilitatea lor într-o lume confruntat. Actualmente, pe plan
La sediul facultãþii, Ciprian Metac, re- globalizatã. Chiar astãzi am avut internaþional, limba englezã este
prezentatul LV7-NECC TELECOM, un astfel de workshop, care, cred consideratã limba ºtiinþei, limba
a lansat video telefonia LV7 - eu, ºi-a atins scopul pentru care a comunicãrilor ºtiinþifice. Din
echipamente ºi telecomunicaþii, o
Miercuri, 27 iunie 2012, Institutul Central de apãrut în 2006,
oportunitate de afaceri pentru
studenþi, masteranzi ºi absolvenþi. La Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii Spiru Haret a graþie unui efort
al
manifestare au fost prezente ºi cadrele organizat workshopul Publicaþii ºtiinþifice de colectiv
succes, în cadrul cãruia au fost analizate politica colegilor mei de
didactice. (Laurenþia AVRAM)
editorialã a publicaþiilor ºtiinþifice ale USH, la Facultatea de
publicaþiile on-line  o alternativã?, criteriile în M a n a g e m e n t
evaluarea publicaþiilor ºtiinþifice ºi (co)-autoratul F i n a n c i a r
ºtiinþific. Invitaþi speciali au fost prof. univ. dr. Contabil din
Laura ªtefãnescu ºi conf. univ. dr. Mãdãlina Craiova. Este o
Constantinescu, de la Facultatea de Management publicaþie la
Financiar Contabil din Craiova. Moderatorii care se munUniversitatea Spiru Haret pune la discuþiilor au fost prof. univ. dr. Manuela Epure, ceºte. Acum ne
dispoziþia studenþilor locuri de prorector al Universitãþii Spiru Haret, aflãm în situcazare în Complexul Studenþesc, director al Institutului Central de Cercetare aþia în care primim cereri din partea diferitelor
atât în timpul anului universitar, cât ªtiinþificã, ºi conf. univ. dr. Ramona Mihãilã, cadre univer-sitate de peste hotare de a intra în
Facultatea de Litere  ICCª.
board-ul revistei noastre, dar mai este încã de
ºi pe perioada vacanþelor.
În deschidere, prof. univ. dr. Manuela Epure a lucru. Un alt subiect dezbãtut a fost cel referitor
Încheierea contractelor de cazare
pentru anul universitar 2012-2013 subliniat rolul publicaþiilor ºtiinþifice, dar ºi la publicaþiile ºtiinþifice on-line. Trendul tinde spre
se face, la Administraþia cãminelor, importanþa indexãrii lor într-o bazã de date, on-line, a spus conf. univ. dr. Mãdãlina
editorilor
începând cu 19 iunie 2012, pentru precizând cã în contextul actual, când globalizarea Constantinescu. În viziunea
studenþii din anii II-VI de studii, iar este prezentã în întreaga activitate economicã ºi publicaþiilor ºtiinþifice economice, care au
pentru cei din anul I, în ordinea socialã ºi suntem afectaþi, sã spunem, de aceastã participat la Conferinþa de la Salonic din iunie
prezentãrii la cãmin, în limita globalizare, cercetarea ºtiinþificã ºi rezultatele anul acesta, lumea devine tot mai globalizatã ºi
cercetãrii ºtiinþifice româneºti trebuie promovate accesul la cunoaºtere trebuie sã fie liber. Prof.
locurilor repartizate.
Actele necesare pentru contract pe plan internaþional ºi integrate în acest flux global univ. dr. Manuela Epure a punctat riscurile unei
sunt: carte de identitate, chitanþa de al cunoaºterii. Sigur, o publicaþie nu a apãrut astãzi lucrãri ºtiinþifice plagiate, uneori o astfel de
platã a ratei I de la facultate, douã ºi mâine am ºi indexat-o într-o bazã de date. Este lucrarea putând conduce chiar la desfiinþarea
poze timp buletin, plata chiriei în o muncã extraordinarã. O publicaþie este un publicaþiei respective. În ceea ce priveºte (co)avans pe trei luni. Pentru mai multe organism viu, care, în permanenþã, se schimbã. autoratul ºtiinþific, directorul Institului Central de
detalii, studenþii interesaþi pot suna Prof. univ. dr. Laura ªtefãnescu a prezentat Cercetare ªtiinþificã este de pãrere cã numai munca
epopeea dezvoltãrii publicaþiei ºtiinþifice în echipã poate sã fie un real succes pentru fiecare
la numãrul 0214610543.
Journal of Applied Economic Sciences: Revista a membru al echipei. (M. ENACHE)



Dacã eºti haretist
poþi sta la cãmin

Prof.univ. dr. ªtefan COSTEA

Discuþia despre autonomie, responsabilitate ºi
competiþie impune, în mod normal, ºi problematica
locului ºi rolului componentei predare ºi învãþare;
în evaluarea calitãþii, clasificãrilor ºi ierarhizãrilor
universitãþilor ºi relaþia acestora cu modelele guvernãrii lor
autonome este necesar a fi considerate ºi celelalte elemente
ale misiunii universitãþilor: cercetarea ºtiinþificã, organizarea
ºi managementul instituþional etc. În privinþa clasificãrilor
ºi ierarhizãrilor ºi a implicaþiilor lor asupra autonomiei
instituþionale trebuie avute în vedere câteva principii
fundamentale. Primul dintre acestea îl reprezintã faptul
cã, în esenþã, noþiunea de clasificare se referã la o metodã
de comparare ºi ierarhizare a unitãþilor prin intermediul
unor indicatori cantitativi, care diferã prin scopuri,
principala þintã, audienþe, metodologii de colectare ºi analizã
a datelor ºi, cel mai important, prin indicatorii lor, ceea ce
face ca, practic, sã nu se poatã vorbi de clasificãri ºi
ierarhizãri ca atare ºi, mai important, sã se evidenþieze
aspectele lor negative, ajungându-se la concluzia cã
ierarhizãrile individuale sunt, în fond, o întreprindere
dãunãtoare, nefastã. O evaluare realistã a valorii ºi limitelor
ierarhizãrilor ºi clasificãrilor universitãþilor presupune o
viziune mai diferenþiatã asupra valorii ºi limitelor, în funcþie
de diferitele abordãri ºi metodologii utilizate, de obiectivele
lor diferite. În fond, explicit sau implicit, clasificãrile
urmãresc sã defineascã buna performanþã sau calitatea
instituþiilor de învãþãmânt, prin seturile de indicatori cu
care opereazã, care sunt întotdeauna limitaþi, dintr-un
ansamblu de indicatori posibili, ceea ce face ca selectarea
acestora sã aibã consecinþe majore, atât asupra valorii, cât
ºi a limitelor evaluãrilor autonomiei instituþionale, a calitãþii
ºi performanþelor pe care le obþin unitãþile evaluate.
Selectarea indicatorilor depinde de natura obiectivului ce
urmeazã a fi clasificat, respectiv unitãþi sau domenii
particulare de educaþie sau sisteme educaþionale, în general.
Indiferent de aceasta, indicatorii individuali pot avea atât
efecte negative cât ºi pozitive.
Evaluãrile ºi clasificãrile din domeniul educaþiei trebuie sã
fie sensibile la impacturile negative posibile ale indicatorilor
lor. Majoritatea clasificãrilor naþionale ºi internaþionale
utilizeazã indicatori compoziþi, mãsurând performanþele ºi
calitatea complexelor sisteme pe care le reprezintã
universitãþile în ansamblul lor, printr-un singur scor: 91,5
sau 87,3 etc. Calcularea acestor scoruri, pe baza acordãrii de
ponderi fiecãrui indicator utilizat în cadrul unui scor
compozit, se realizeazã de cãtre producãtorii de evaluãri ºi
clasificãri, care devin, practic, cei care stabilesc relevanþa ºi
importanþa indicatorilor. Pe aceastã bazã, ei sunt cei ce
determinã universitãþile sã-ºi stabileascã obiective ºi strategii
ºi sã le adapteze conform cu clasificãrile ºi ierarhizãrile
realizate de cãtre specialiºti din afara universitãþilor; în
condiþiile în care universitãþile au misiuni ºi obiective diferite,
ele sunt cele ce au obligaþia de a cunoaºte ceea ce este mai
bine de fãcut pentru a rãspunde cât mai adecvat exigenþelor
specifice contextelor sociale, culturale, economice etc în care
funcþioneazã ºi pe care sunt chemate sã le serveascã cât mai
bine ºi mai eficient. Aceastã realitate implicã obligaþia tuturor
celor vizaþi sã recunoascã faptul cã aspiraþia de a fi universitãþi
de clasã mondialã sau de cercetare de nivel internaþional nu
poate constitui un þel pe deplin realizabil, pentru cã, în mod
real, ºi astãzi, universitãþile continuã sã aibã misiuni diferite,
iar actualele sisteme de clasificãri ºi ierarhizãri ale
universitãþilor pot deveni ameninþãri la adresa diversitãþii
instituþionale obiective a universitãþilor.
Depãºirea unei asemenea situaþii este, în prezent,
posibilã, prin crearea clasificãrilor multidimensionale,
care iau în considerare mai multe elemente implicate în
aceste clasificãri. Între acestea se situeazã realitatea cã nu
existã o definiþie uniformã a calitãþii, pentru cã aceasta este
consideratã diferit de cãtre diferiþii participanþi la definirea
ºi evaluarea ei: studenþi, cadre didactice, cercetãtori
ºtiinþifici, manageri, sau celelalte categorii de angajaþi ai
instituþiilor de învãþãmânt superior. În consecinþã, evaluãrile
multidimensionale iau în considerare multiplele ºi diferitele
dimensiuni ale universitãþilor, care au relevanþã diferitã pentru
diferitele categorii de susþinãtori ºi de beneficiari ai
performanþelor universitare, fãrã pretenþia de a lua în
considerare ºi a acoperi toate aspectele misiunilor ºi
activitãþilor instituþiilor de învãþãmânt superior ºi a identifica
cea mai bunã universitate. De asemenea, aceste clasificãri
nu calculeazã indicatori compoziþi, fãrã a mai stabili relevanþa
indicatorilor individuali pentru utilizatori ºi nici ponderea
unuia sau a altuia dintre indicatori, rãmânând la decizia
utilizatorilor sã stabileascã care dintre indicatorii respectivi
sunt relevanþi pentru activitatea lor, fie ei studenþi, cadre
didactice, cercetãtori ºtiinþifici, manageri etc.
Evaluãrile, clasificãrile ºi ierarhizãrile multidimensionale
ale instituþiilor de învãþãmânt superior nu sunt în mãsurã
sã evite situaþia de a putea deveni o ameninþare la adresa
autonomiei instituþionale a universitãþilor, însã pot sã
devinã mijloace ºi instrumente de a reliefa profilurile
instituþionale, diferenþiate ale universitãþilor. Din aceastã
perspectivã, credem cã este util sã fie considerate toate
instrumentele de informare ºi de comparabilitate privind
educaþia superioarã, cuprinzând ºi ghidurile universitare,
acreditarea, asigurarea calitãþii, standardele, inclusiv a celor
de referinþã, sistemele de clasificare etc.
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Întâlnire cu Lumea lui Shakespeare
la Teatrul Masca
Conferinþa privind practica studenþeascã de specialitate

Studenþi practicieni-studenþi activi ºi integraþi

În data de 27 iunie 2012, la sediul Universitãþii Spiru Haret din ºos.Berceni nr.24, în sala
Amfiteatru, s-a desfãºurat Conferinþa privind practica studenþeascã de specialitate, la finalul
celui de-al doilea an de activitate în cadrul Proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176  Studenþi
practicieni-studenþi activi ºi integraþi. Au participat peste 500 de studenþi, masteranzi, cadre
didactice , tutori.
Au fost trecute în revistã etapele ciclului 2011-2012 privind stagiile de practicã ale studenþilor
ºi principalele activitãþi desfãºurate în cadrul proiectului în cel de-al doilea an, printre care: opt
seminarii de bune practici privind practica studenþeascã (cinci în Bucureºti ºi câte unul în Braºov,
Rm.Vâlcea, Craiova), seminarii de consiliere ºi orientare în carierã, inclusiv emisiuni radio ºi TV
pe aceastã temã, chestionare (cu implicarea a peste 3600 de studenþi), organizarea ºi desfãºurarea
colocviilor de practicã, identificarea partenerilor de practicã ºi încheierea de Convenþii-cadru cu
aceºtia pentru primirea ºi îndrumarea la practicã a studenþilor Universitãþii Spiru Haret, organizarea
ºi desfãºurarea unui Concurs de eseuri, cu premii, pentru identificarea celor mai bune idei de
îmbunãtãþire a activitãþii organizatorului de practicã.
În acest al doilea an de proiect, au finalizat stagiile de practicã ºi beneficiazã de subvenþii
(430 lei / student) un numãr de 3041 de studenþi. Panã în prezent, au fost acordate aproape 1000
de subvenþii, inclusiv cu ocazia Conferinþei din 27.06.2012, când s-au distribuit ºi Certificate de
participare la stagiile de practicã, precum ºi 118 premii ºi Diplome, din totalul celor 225 de
câºtigãtori ai Concursului de eseuri. Restul subvenþiilor ºi premiilor vor fi distribuite studenþilor,
inclusiv celor din provincie, pe baza unei programãri anunþate celor interesaþi.

REFRESH SOVEJA 2012

Studenþii de la Facultatea de Arhitecturã interesaþi
de Regenerarea Ruralã Durabilã se pot înscrie ºi
pot participa, în perioada 30 iulie-5 august, la
workshop-ul REFRESH SOVEJA 2012, al cãrui scop
este iniþierea unui proces de regenerare culturalã,
economicã ºi spaþialã în comuna Soveja (judeþul
Vrancea) ºi mediatizarea valorilor locale existente.
Proiectul îºi propune sã promoveze ºi sã protejeze
valori culturale în contextul redezvoltãrii turismului
în zona Vrancei ºi sã fie un semnal de alarmã atât
pentru autoritãþile locale ºi centrale, cât ºi pentru
utilizatorii zonei Soveja. Studenþii vor fi provocaþi,
prin intermediul proiectului, sã vinã cu idei cât mai
inovatoare ºi sã propunã rezolvãri pentru probleme
reale ale zonelor rurale ºi, implicit, promovarea
valorilor culturale ale Sovejei. Cele mai importante
obiective ale workshopului sunt: îmbogãþirea
cunoºtinþelor studenþilor referitoare la Regenerarea
Ruralã Durabilã, expunerea lucrãrilor realizate de
studenþi în cadrul comunei, promovarea comunei
Soveja la nivel naþional ºi internaþional, realizarea/
detalierea unor idei de valorificare sustenabilã a
oportunitãþilor locale. Evenimentul îºi propune sã
implice direct comunitatea localã ºi sã creeze, astfel,
cadrul potrivit unei ample dezbateri asupra
transformãrilor mediului rural din România.
Din punct de vedere geografic, comuna Soveja
(judeþul Vrancea) este localizatã în Munþii Vrancei,
la o distanþã de 80 km faþã de municipiul Focºani ºi
60 km faþã de municipiul Târgul Secuiesc. Cu o
evoluþie de peste 400 de ani, localitatea prezintã
un spaþiu cultural complex ºi valoros. De acest
mediu aparte sunt legate activitatea ºi viaþa unor
personalitãþi cultural-istorice precum geograful
Simion Mehedinþi ºi scriitorul Alecu Russo, dar ºi
locul de baºtinã al baladei Mioriþa. Din punct de
vedere arhitectural-istoric, pe teritoriul comunei
sunt localizate trei monumente istorice: Mãnãstirea
Soveja (ctitorie a lui Matei Basarab  1645),
Mausoleul Eroilor din Primul Rãzboi Mondial (arh.
Arh. George Cristinel  1927), Cimitirul Ostaºilor
Germani din Primul Rãzboi Mondial.

Corina GHIGA

Conf. univ. dr.
George GRIGORE
La începutul lunii iunie, Teatrul
Masca era asaltat de iubitorii de
teatru adevãrat; urma examenul de
arta actorului ºi improvizaþie
scenicã al clasei conf. univ. dr.
Mihai Mãlaimare ºi asist. univ.
Ana Maria Pâslaru, anul II, Ciclul I Bologna, din cadrul Facultãþii
de Arte a Universitãþii Spiru
Haret. Acest semestru, studenþii
noºtri au studiat opera lui W.
Shakespeare. Conf. univ. dr. Mihai
Mãlaimare, cunoscutul actor ºi
director al Teatrului Masca, ne-a
spus despre examen: Un examen
este un moment de conflict
dramatic între muncã ºi obosealã,
între certitudini acumulate ºi
îndoieli care nãvãlesc continuu,
între speranþã ºi succesul care
urmeazã a se înfãptui sau nu. Un
examen este, fãrã doar ºi poate,
un eveniment care dominã viaþa
unor studenþi ºi profesori pentru
cã, orice s-ar spune, oricât ne-am
ascunde dupã relaxatul e doar un
exerciþiu, un examen, nu un
spectacol, noi îi pregãtim pe aceºti
copii pentru întâlnirea cu
spectacolul, cu publicul; fiecare
examen este un pas cãtre acesta.
Au avut un semestru cât doi ani
de lucru. Au realizat un spectacol
de sine stãtãtor, Amor! Signora ºi
Canarul Albastru, care vine sã
încununeze o muncã uriaºã de
cercetare în domeniul Commediei
dellArte, devenit patrimoniu al
Teatrului Masca, urmând a fi jucat
din toamnã la Sala Mare alãturi
de spectacolele importante ale
noastre. Cu el am luat Marele
Premiu la Festivalul Internaþional

Lumea lui Shakespeare  statui
vivante) ºi Mihaela Ibãnescu
(machiaj). Examenul însã este
demonstraþia de maturitate
pedagogicã a doamnei asist. univ.
Ana Maria Pâslaru ºi sunt foarte
bucuros sã constat ºi sã afirm acest
lucru.
În sala de spectacol, am întâlnito pe asist. univ. Ana Maria
Pâslaru, care a lucrat pedagogic,
dar ºi regizoral spectacolul. De ce
Shakespeare, totuºi? Am pornit
de la ideea deprinderii lecþiei de
realizare a caracterelor dramatice.
Biografia personajelor, documentarea asupra epocii,
studiul operelor lui William
Shakespeare, apoi lucrul pe text,
improvizaþii pentru gãsirea

Tinerii actori au repetat în gând versurile monologului
hamletian atât de cunoscut: Tirada s-o spui aºa cum am
rostit-o eu, te rog, cu limba curgãtoare. Dacã rãcniþi cum
fac unii actori, mai bine pun pe crainicul cetãþii sã-mi
spunã versurile. Nu spintecaþi prea mult vãzduhul cu
mâinile, fiþi cât mai reþinuþi. ªi sã pãstraþi mãsura care dã
o netezime. Sã nu fii prea molatec, totuºi, ci sã te laºi
cãlãuzit de bunul simþ, sã-þi potriveºti la gesturile la vorbe
ºi vorbele la gesturi. Exagerarea de orice fel se abate de
la drumul teatrului, al cãrui rost a fost de la-nceput ºi
pânã astãzi sã fie o oglindã a naturii. Sã nu-i lãsaþi pe cei
care fac pe clovnii sã spunã mult mai mult decât e textul:
sunt unii care se pornesc pe râs ca sã stârneascã râsul
proºtilor Urât e lucrul acesta ºi aratã o jalnicã ambiþie
la cel ca are-un astfel de-obicei.
(William Shakespeare  Hamlet).

Hyperion  2012 ºi estimez cã nu
se vor opri aici, chiar dacã acest
succes ar putea fi, singur, suficient
ºi elocvent. Au lucrat, pentru cea
de-a doua ediþie a Festivalului
Statuilor Vivante, un moment
Shakespeare, ce a stârnit un viu
interes în rândul publicului ºi care
adaugã ceva la munca lor de
documentare în domeniul operei
shakespeariene. Au traversat între
timp stagii de pregãtire în domeniul
meseriilor de teatru: maºiniºti,
cabinieri, plasatoare etc. Au intrat,
unii dintre ei, în spectacolele
teatrului, ultima premierã (O
scrisoare pierdutã) marcând
pentru cei patru studenþi, Sebi,
Mihai, Alex ºi Antonio, adevãrate
creaþii extrem de bine receptate de
public ºi cronicã. Dincolo de toate
acestea, au pregãtit examenul lor,
o viziune extrem de interesantã
asupra personajului shakespearian, o demonstraþie de mijloace
de expresie (un eseu pe catalige)
ºi una legatã de acrobaþie, lupte
scenice ºi dans, reunite într-o
secvenþã de discurs dansant ºi de
expresie corporalã. Au beneficiat,
de-a lungul acestui semestru ºi
pentru realizarea acestui examen,
de sprijinul profesorilor Ion Albu
(lupte scenice ºi acrobaþie),
Valentin Mihalache (catalige),
Mirela Simniceanu (coregrafie),
Vlad Cristian (educaþie muzicalã),
Raluca Frãþiloiu (costume pentru

situaþiilor scenice, exerciþii pentru
crearea relaþiilor, gãsirea modelului
din cotidian, conexiunea dintre
text, context ºi subtext, ºi multe
altele Am dus scenele din piesele
lui Shakespeare în stradã, la piaþã,
în tramvai, în parc, printre oameni,
maºini ºi câini vagabonzi ºi am
vãzut cu ochii noºtri cã relaþiile
adevãrate funcþioneazã în orice
situaþie ºi cã personajele solide pot
rezista oricãrei modificãri de
context. Ne-am ghidat în drumul
nostru dupã studiul lui Jan Kott,
Shakespeare, contemporanul
nostru, ºi dupã Stanislavski,
evident!
A început spectacolul: balet,
lupte scenice ºi proiecþii din Lumea
lui Shakespeare. Dupã aceastã
agitaþie molecularã, ce a ridicat
temperatura actului artistic, au
început fragmentele din piesele
shakesperiene: Richard al III-lea
(Richard  Mihai Hurduc;
Boligbroke  Sebastian Ghiþã;
Nosthumberland  Antonio
Tadeus Mincã; Ducele de York 
Alexandru Floroiu; Regina 
Anamaria Iordache), Macbeth
(Macbeth  Sebastian Ghiþã; Lady
Macbeth  Georgiana Vraþiu),
Richard al III  lea (Richard 
Mihai Hurduc; Lady Anne  Laura
Borodan; Regina Margareth 
ªtefania Antonescu; Regina
Elisabeta  Ema Done; Ducesa de
York  Narcisa Mitran),

Cymberline (Imogenia  Mihaela
Albu; Iachimo  Alexandru
Floroiu), Furtuna (Prospero 
Sebastian Ghiþã; Miranda  Laura
Borodan), Mult zgomot pentru
nimic (Beatrice  Ema Done;
Benedick  Antonio Tadeus
Mincã), Hamlet (Gropar 1 
Anamaria Iordache; Gropar 2 
Liana Pecican). A urmat un
Intermezzo pe terasa Teatrului
Masca, având ca temã
improvizaþie pe tema Romeo ºi
Julieta (Romeo  Antonio Tadeus
Mincã; Julieta  Narcisa Mitran).
Cea de a doua parte a examenului
a avut în componenþã, mai mult,
comediile marelui Will: Cei doi
tineri din Verona (Iulia  ªtefania
Antonescu; Lucetta  Narcisa
Mitran), Henric al IV-lea (Sir
John Falstaf  Sebastian Ghiþã;
Judecãtorul  Alexandru Floroiu);
Neguþãtorul din Veneþia (Porþia Liana Pecican; Nerrisa  Mihaela
Albu); Îmblânzirea scorpiei
(Katarina  Georgiana Vraþiu;
Petruchio  Mihai Hurduc),
Hamlet (monolog  ªtefania
Antonescu); A 12-a noapte (Sir
Andrew  Alexandru Floroiu; Sir
Toby  Sebastian Ghiþã; Fabian 
Mihai Hurduc; Malvolio 
Antonio Tadeus Mincã; Maria 
Anamaria Iordache). Au urmat
exerciþii Shakespeare În strada cu
sonete (Sonetul I  Georgiana
Vraþiu; Sonetul II  Laura Borodan;
Sonetul III  Ema Done; Sonetul
IV  Narcisa Mitran). Totul s-a
asezonat cu Cântecul bufonului
(Anamaria Iordache), care a adus
prospeþime ºi optimism. În
încheiere, clasa a prezentat un
exerciþiu de mãiestrie; toþi pe
catalige ºi îmbrãcaþi în ramuri
verzi, au interpretat partea finalã
din piesa Macbath (Macbeth 
Sebastian Ghiþã; Arãtarea I  Ema
Done; Arãtarea II  Mihai
Hurduc), când marea pãdure,
codrul verde, se pune în miºcare,
împlinind astfel profeþia
Lãudând modul în care am auzit
cuvintele ºi am sesizat rostirea
apãsatã, cu accent românesc
adevãrat, am ieºit din sala de
spectacol ºi m-am oprit, din nou,
pentru câteva momente alãturi de
conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare
întrebîndu-l ce a însemnat acest
examen pentru studenþii domniei
sale. Examenul acesta încheie o
perioadã ºi deschide orizontul
asaltului final pentru marea
întâlnire cu scena profesionistã ºi
publicul plãtitor. Între prima zi de
facultate ºi acest examen au trecut
doi ani. Distanþa parcursã în timp
este mult mai mare, este distanþa
dintre dorinþa de a face teatru ºi
puterea fizicã ºi psihicã de a sta
pe scenã, distanþa dintre novice ºi
profesionist. Aºa trebuie judecaþi,
fiecare în parte ºi toþi împreunã, ºi
aºa vor fi mai evidente ºi
neîmplinirile ºi marile izbânzi.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Corul Preludiu la 40 de ani

Un spirit universal:
conf. univ. dr. Ion Corbu
În urmã cu nouã ani, mai exact pe
11.04.2003, pe piaþa media on-line
îºi fãcea apariþia o publicaþie pe cât de
ineditã, pe atât de stârnitoare de laude:
Europeea (www.europeea.ro). Publicaþia apãrea ca o reacþie a iniþiatorilor la
lãrgirea Uniunii Europene ºi se adresa
cetãþeanului european, venind, aºa
cum se spunea în gândurile de
început, în întâmpinarea acestuia,
punându-se necondiþionat în slujba sa.
Era vorba, atunci (ºi este, iatã, ºi acum)
de un proiect integrat, care sã aducã
într-o adevãratã agorã electronicã
preocupãrile, problemele ºi aspiraþiile
sale, dorinþa de cunoaºtere ºi cooperare
reciprocã, precum ºi tot ceea ce reprezintã interes pentru el. Direcþiile
mari de abordare a acestor preocupãri
se situeazã în sfera culturii - literaturã
artã, în sfera politicii, a economicului ºi
nu în ultimul rând în domeniul civic,
revista propunându-ºi sã strângã
laolaltã nume de prestigiu din aceste
domenii, alãturi de simpli cetãþeni.
Iniþiatorul acestui proiect ºi semnatarul gândurilor de început este
conf. univ. dr Ion Corbu, de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci a Universitãþii
Spiru Haret.
Personalitate complexã, un adevãrat
spirit universal, atât prin aspiraþii, cât ºi
prin împliniri, profesorul Ion Corbu
a demonstrat ºi demonstreazã constant preocupãrile sale pentru o mai
bunã înþelegere a spiritului uman ºi a

comportamentului sãu, în vederea
asigurãrii autonomiei existenþiale a
acestuia într-un mediu socio-tehnicoeconomic contexual proxim dat.
Nãscut la 25 august 1951 în Movila
Banului, judeþul Buzãu, a dovedit
încã din primii ani de liceu o inteligenþã
sclipitoare ºi o aplecare remarcabilã
spre ºtiinþele exacte. Faptul l-a condus,
dupã Bacalaureat, spre Universitatea
Politehnicã Bucureºti, a cãrei Facultate
de Electronicã ºi Telecomunicaþii a
absolvit-o în 1973.
Simþind nevoia completãrii studiilor
tehnice cu cele economice (complementaritate ce îl va urmãri constant,
de-a lungul întregii vieþi), inginerul
Ion Corbu se înscrie la Facultatea de
Economia Industriilor Construcþiilor
ºi Transporturilor, a Academiei de
Studii Economice din Bucureºti, al
cãrei licenþiat devine în 1985. Aceeaºi
Academie îi conferã, în 1999, titlul de
Doctor în ªtiinþe Economice.
Realizând cã adevãrata sa vocaþie este
aceea de a împãrtãºi ºi altora pasiunea
pentru cercetarea interdisciplinarã,
conf. univ. dr. Ion Corbu se dedicã,
începând cu 1998, carierei universitare.
Funcþioneazã, pânã în 2005, ca lector
universitar la AISTEDA Bucureºti, de
unde vine, începând cu acelaºi an,
la Universitatea Spiru Haret, cursurile ºi
seminariile sale (Gestiunea instituþiilor
publice, Managementul ºi marketingul
instituþiilor publice, Analizã diagnostic ºi

evaluare, Pieþe de capital ºi burse
de valori) fiind unanim apreciate de
studenþi.
Se remarcã, în toatã aceastã perioadã,
printr-o bogatã activitate ºtiinþificã ºi
de cercetare, concretizatã în peste 100
de articole, studii ºi comunicãri ºtiinþifice, numeroase lucrãri reprezentative
de cercetare, proiectare, consultanþã,
40 de brevete de inovator ºi inventator.
Lucrãrile sale, activitatea sa ºtiinþificã, în general, au fost rãsplãtite prin
numeroase premii internaþionale, între
care se remarcã: Medalii de aur pentru
mediu ºi pentru energie la Salonul
internaþional al invenþiilor INPEX,
Pittsbourgh, USA, 2006; Medalia de aur
la Salonul Internaþional al Invenþiilor,
Geneva, mai 2005; Medalia de aur
la Salonul Internaþional al Invenþiilor
EUREKA, Bruxelles, noiembrie 2005;
Cupa de aur a Federaþiei cercetãtorilor din Malaiezia, 2005; Cupa de aur
din partea Cercetãtorilor din Federaþia
Rusã; Diploma din partea Delegaþiei
Federaþiei Ruse la Salonul de invenþii
Bruxelles, 2005.

Gabriel NÃSTASE

Vara de Poezie ºi Jazz
de la Mogoºoaia

Primãria Municipiului Bucureºti, prin Centrul Cultural
Palatele Brâncovenºsti Mogoºoaia, organizeazã, în
perioada 1 iulie-26 august 2012, duminica, de la ora 19,00,
a doua ediþie a stagiunii Vara de Poezie ºi Jazz de la
Mogoºoaia. În cadrul evenimentului vor avea loc nouã
recitaluri de poezie ºi concerte de jazz.

Ifigenia în Aulida 
premierã absolutã în Italia

Un nou eveniment în cadrul Proiect
1990 are loc luni, 2 iulie 2012, ora 19.00,
Piaþa Presei Libere din Bucureºti, unde
va fi vernisatã sculptura Hidra de
Costin Ioniþã.
Sculptorul Costin Ioniþã a decis sã
ilustreze, totala lipsã de verticalitate
ºi umanitate a clasei politice
româneºti, printr-o uriaºã hidrã.
Desprinsã din fostul regim comunist,
Hidra pare de neoprit ºi de neînvins.
Ea, sub orice culoare politicã ni se
aratã, rãmâne caracterizatã, în primul
rând, de lipsa interesului faþã de cei
pe care îi conduce ºi a conºtiinþei.
Ioniþã ºi-a concentrat, în ultimii ani,
cariera artisticã în zona publicitãþii ºi
a cinematografiei, dar, cu toate
acestea, a participat la numeroase
expoziþii de sculpturã în cadrul cãrora
a luat Premiul Patronatelor pentru
tineret (2007), Bursa UAPR (2003),
Bursa Nemþoi (2003), Premiul
Internaþional pentru Sculpturã
Societa Club UNESCO (2001).
Proiect 1990 marcheazã o serie de
evenimente, care au ca scop
amplasarea unor lucrãri de artã
contemporanã temporare pe soclul din
Piaþa Presei, rãmas liber încã din 1990.
Iniþiatorul Proiect 1990 este asist. univ.
dr. Ioana Ciocan, de la Universitãþii
Naþionale de Artã din Bucureºti, iar
sculptura lui Costin Ioniþã este cea dea doisprezecea lucrare expusã în cadrul
proiectului, de la demararea acestuia
în ianuarie 2010.
Ioana Ciocan militeazã pentru un
muzeu al artei comuniste, unde sperã
sã mute statuia lui Petru Groza ºi Lenin
a lui Boris Caragea, pe care deja le-a
salvat din abandonul de la Mogoºoaia.
Proiectul este susþinut de Fundaþia
cultural umanitarã Om bogat, om
sãrac-OBOS, Pro-Mac, Modfloor
ºi Colina Motors.

Piesa Ifigenia în Aulida de Mircea Eliade este
prezentatã în premierã absolutã în Italia în perioada
26 iunie  4 iulie, într-o montare realizatã de Teatro
Stabile, pe scena spectaculoasã a Teatrului grecoroman din Catania. Regia spectacolului este
semnatã de Gianpiero Borgia, iar scenografia de
Massimo Alvisi. Traducerea din limba românã în
limba italianã îi aparþine lui Horia Corneliu Cicortaº,
cunoscut cercetãtor al operei lui Mircea Eliade,
autorul unei teze de doctorat la Universitatea din
Napoli despre Eliade ºi India. Institutul Român de
Culturã ºi Cercetare Umanisticã de la Veneþia este
coproducãtor al spectacolului, împreunã cu Teatro
Stabile din Catania, Teatro Borgia ºi Napoli
Teatro Festival, se aratã în comunicatul IRCCU.

Varã culturalã româneascã
în Portugalia

∼ Cultural Romeno em
Verao
Portugal prezintã, în luna iulie
a acestui an, un evantai de evenimente din diverse domenii:
literaturã, teatru, muzicã clasicã,
cântece ºi dansuri populare.
Publicul portughez ºi românii,
care trãiesc în Lisabona ºi în
apropiere, vor beneficia, astfel,
în luna iulie, de un program
estival care oferã o panoramã
a bogãþiei culturii române.
Dimineaþa pierdutã la Lisabona
Portugalia este a unsprezecea þarã în care romanul Dimineaþa pierdutã de
Gabriela Adameºteanu este
publicat în traducere. Astfel,
marþi, 3 iulie, la ora 18.30, la
Libraria Leya na Barata din
Lisabona, în prezenþa autoarei
va fi lansat volumul Uma
manha perdida, apãrut de
curând la Editura Dom Quixote,
în traducerea lui Corneliu Popa,
informeazã ICR Lisabona.
Alãturi de autoare, la eveniment
va participa celebra scriitoare
portugheza Lidia Jorge.
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Alexandru Tomescu & Orchestra
Filarmonia das Beiras
Douã concerte extraordinare cu
Alexandru Tomescu & Orchestra Filarmonia das Beiras,
în Aveiro ºi Lisabona! Premiera
portughezã a lui Alexandru
Tomescu ºi a celebrei sale viori
Stradivarius Elder  Voicu
1702 va avea loc pe 10 iulie, la
orele 19:30, în Auditoriul
Rectoratului Universitãþii din
Aveiro (Campus Universitário
de Santiago), cu ocazia deschiderii oficiale a International
Symposium on Applications of
Ferroelectrics (ISAF). Cel deal doilea concert va avea loc la
Lisabona, pe 11 iulie, la orele
22, în cadrul Festivalului ao
∼
Largo 2012 (Largo de Sao
Carlos, Lisabona). Repertoriul
propus este unul divers, alcãtuit din faimoase piese româneºti pentru vioarã ºi lucrãri
pentru vioarã ºi orchestrã de
compozitori români ºi internaþionali, printre care George
Enescu, Ciprian Porumbescu,
Constantin Dimitrescu, Dinu
Lipatti ºi Mozart.

Foto: IRCCU Veneþia

Iatã cã, astãzi, putem vorbi de 40
de ani de sãrbãtoare meritaþi ºi meritorii.
În derularea stagiunilor ce au fost, de la
iniþierea formaþiei, apoi dupã momentul
1989, la Centrul naþional de culturã
Tinerimea român, unde fiinþeazã acest
minunat grup de artiºti, s-au întâmplat
multe. Interpreþii ansamblului au progresat
artistic, depãºind treptat statutul iniþial al
amatorilor dornici de afirmare, în favoarea profesionalizãrii lor. Renumele lor,
ca formaþie etalon pentru arta coralã
naþionalã, a devenit acum semn de certitudine, nu numai în þarã ci ºi peste hotare,
în numeroase turnee de succes. Este
interesant de comentat viaþa aparte a unui
astfel de grup artistic, în care anii se numãrã
pentru fiecare component în parte. Astfel,
dupã fiecare stagiune, câteodatã, cei care
fuseserã interpreþii concertelor primelor

folcloric Cununa Carpaþilor, orchestra de
camerã Philarmonia ºi ansamblul de
muzicã contemporanã Archaeus.
Primul concert al corului de camera
Preludiu, condus de dirijorul Voicu
Enãchescu, a avut loc la 1 noiembrie
1972, pe scena Casei Studenþilor din
Bucureºti. Dupã o activitate artisticã
îndelungatã ºi plinã de succes, Corul de
camerã Preludiu ºi-a cãpãtat statutul de
ansamblu profesionist în cadrul Centrului
naþional de artã Tinerimea românã. De
la apariþia sa, formaþia a prezentat peste
1000 de concerte pe marile scene din
România ºi din strãinatate, în cursul celor
25 de turnee efectuate în þãri cum ar fi:
Cehia, Slovacia, S.U.A., Germania,
Franþa, Olanda, Rusia, Georgia, Estonia,
Bulgaria, Spania, Ungaria, Republica
Moldova, Austria, Italia, Portugalia. Corul

stagiuni, nu mai apar pe scenã, ci sunt
acum spectatori. Mereu, iar ºi iar, rulajul
generaþiilor a însemnat pentru dirijorul
Voicu Enãchescu perpetua reînvãþare a
repertoriului ºi educarea cântãreþilor,
pentru a pãstra ºtacheta calitãþii într-o
ascensiune continuã. Corul Preludiu este
opera unui muzician care a înþeles tainele
alcãtuirii ºi ºlefuirii instrumentului viu cu
care colaboreazã. Pentru toþi cunoscãtorii,
muzica corului Preludiu s-a pãstrat astfel
mereu captivantã ºi nouã. Au pãstrat o
astfel de rezonanþã madrigalele Renaºterii,
bijuteriile corale clasice, cântãrile cultice
ºi capodoperele de artã coralã româneascã.
Se ºtie cã tradiþia cântãrii corale este extrem
de puternicã în România, reflectând nu
numai talente, dar ºi o atitudine civicã,
moralã ºi esteticã proprie poporului
nostru. Dincolo de orice dificultãþi, dincolo
de bugetul de timp, iubitorii de muzicã se
reîntâlnesc pentru a cânta, asemenea
înaintaºilor noºtri. Corul Preludiu este un
minunat model de înfãptuire a acestui
simbol artistic, iar Maestrul Voicu
Enãchescu þine fãclia acestei iubiri pentru
frumos aprinsã ºi fierbinte, ca ºi credinþa
sa în artã. Sã le dorim viaþã lungã, pentru
propria noastrã bucurie. Corul Preludiu
fiinþeazã în cadrul Centrului naþional de
artã Tinerimea românã ce îºi desfãºoarã
activitatea în scopul protejãrii patrimoniului cultural naþional, având în grijã
corul de camera Preludiu, ansamblul

de camera Preludiu ºi dirijorul Voicu
Enãchescu s-au numãrat printre laureaþii
mai multor festivaluri internaþionale
(Pardubice, Nitra, Barcelona, Celje,
Berlin), iar la ediþia a XIII-a a Festivalului
Internaþional George Enescu (1995), au
primit Premiul pentru excepþionalul
program prezentat, distincþie acordatã de
Uniunea Interpreþilor, Coregrafilor ºi
Criticilor Muzicali din România.
Repertoriul acestei formaþii este vast,
cuprinzând peste 300 de lucrãri de muzicã
preclasicã, clasicã ºi romanticã, colinde
de Crãciun ºi cântece religioase, lucrãri
din literatura contemporanã, lucrãri
vocal-simfonice. Începând cu anul 1990,
corul Preludiu a susþinut numeroase
concerte cu repertoriu de muzicã
religioasã ºi colinde, în biserici ºi catedrale
din România ºi strãinãtate (Franþa,
Portugalia, Germania, Olanda, China,
Suedia). Toate aceste concerte s-au bucurat de mare succes la public, datoritã
manierei de interpretare, autenticitãþii ºi
omogenitãþii perfecte a formaþiei, fapt
datorat cu certitudine feeling-ului cu totul
special al dirijorului pentru acest gen
muzical. Pe parcursul activitãþii sale,
corul Preludiu a realizat mai mult de 250
de înregistrari radio ºi T.V., un disc
Electrecord ºi trei CD - unul cu muzicã
bizantinã, altul cu colinde ºi cântece de
Crãciun ºi unul cu maeºtrii ai coralei
româneºti. (G. GEORGE)

Invitaþiile Doamnei Lectura

Librãria
din vis
Aristotel BUNESCU
Ani de zile, cãrþile erau
aºezate în rafturi inaccesibile.
Vederea trebuia sã fie foarte
bunã pentru a putea sã batã pânã
la titluri, ori la detalii despre
copertã. Apoi librãriile au început sã se modernizeze, sã fie
mult mai prietenoase cu cititorii,
cumpãrãtorii ºi toate genurile
de oameni curioºi.
Vreau sã semnalez apariþia,
la Bucureºti, a unei librãrii
speciale. Numele sãu, transformat încet, încet în renume,
este Bastilia. Adresa sunã aºa:
Piaþa Romanã, la numãrul 5.
În zile toride, dacã urci cele
câteva trepte de la intrare, eºti

practic în altã lume. Rãcoare,
gazde amabile, multe volume
aºezate la îndemânã. Ele se pot
lua, se pot pipãi, se pot rãsfoi.
Asta e mare lucru pentru un om
îndrãgostit de cãrþi. Mai sunt ºi
articole de papetãrie.
Al 9-lea cer este numele
dat ultimului nivel, acolo unde au
loc lansãri de carte, seri de lecturã
pentru adulþi ºi copii, concerte,
proiecþii de filme, vernisaje de
expoziþii, multe alte evenimente.
Ca mare amator de picturã, am
aflat cu multã bucurie cã acest
spaþiu este chiar Casa Gheorghe
Petraºcu. Un edificiu foarte
elegant, datând din anul 1912. A

fost construit dupã planurile
arhitectului Spiridon Cegãneanu,
discipol al lui Ion Mincu, în stil
neoromânesc. Cu remarcabile
ornamente din ceramicã smãlþuitã pe faþada, clãdirea, monument istoric, a fost consolidatã
ºi restauratã în perioada anilor
1997-2000.
Ca o dovadã cã preþuiesc acest
loc este faptul cã am început sã
duc acolo cu mine persoanele
cu care mã simt bine. Apoi
am început sã vorbesc despre
aceastã locaþie ce seamãnã
foarte mult cu o librãrie din
vis. De câte ori am timp, merg
la evenimentele organizate aici.
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Pasiune fãrã bariere

Joaca de-a
rãzboiul
Mihãiþã ENACHE
În ultimii ani, printre ruinele
fostelor fabrici ºi uzine ori prin
pãduri a înflorit: airsoftul.
Practicat cu precãdere în weekend-uri, airsoftul este un sport
în care jucãtorii simuleazã o
luptã, un rãzboi sau alte
scenarii militare, folosind tactici
militare autentice ºi replici ale
armelor de foc precum ºi ale
echipamentelor militare autentice. În lume, acest fenomen a
apãrut în Japonia la începutul
anilor 70, ca un joc derivat
din cele pe calculator. Este ºi
motivul pentru care, în
România, capãtã tot mai mulþi
împãtimiþi. Printre soldaþii de
duminicã, aflaþi pe frontul
din Prelungirea Ghencea în
week-end-ul ce tocmai a trecut,
s-a numãrat ºi Dan Mincã.
Atras de machetele de arme ºi
de posibilitatea de a le folosi în
jocuri ce transpun în realitate
consacratele jocuri, dupã cum
singur recunoaºte, Dan ºi-a
creat o echipã de airsoft numitã
Iron Sky, cu care participã
sãptãmânal la rãzboaiele din
incinta fostelor Ferme Boja.
Scenariile abordate pot fi
simple, plecând de la death
match, unde scopul este pur
ºi simplu de a elimina echipa
adversã sau de a captura un
steag, sau mai complexe, cu
obiecte diverse, ce se pot desfãºura pe suprafeþe mari de
teren, necesitând comunicare
prin staþii ºi orientare în teren
cu ajutorul hãrþilor, povesteºte
Dan. Despre echipamentul
necesar pentru un meci de airsoft: În primul rând ºi, de altfel,
obligatoriu este sã fie protejaþi
ochii, fie cu ochelari, fie cu mãºti
din plasã. Ca þinutã se preferã
camuflajul pentru a nu te
transforma automat într-o
þintã sigurã, mulþi jucãtori

accesorizându-se ca niºte soldaþi reali. Despre armele
utilizate la jocuri, Dan spune
cã sunt replici fidele ale armelor
reale, însã doar ca aspect ºi
funcþionalitate, sistemul de propulsie al proiectilelor fiind fie
electric, fie pe gaz ºi având o
vitezã de maximum 220 de metri
pe secundã. Din punct de vedere legal, replicile de airsoft
sunt considerate jucãrii (atâta
timp cât se încadreazã în viteza
maximã admisã), iar deþinerea lor nu presupune nicio autorizare sau declaraþie prealabilã. Cu toate acestea, legea
stipuleazã ca replicile sã nu fie
þinute la vedere în locuri publice
ºi sã fie folosite doar la joc. Ca
muniþie se folosesc bile de
plastic de 6 sau 8 mm. Din acest
motiv, airsoftul se confundã des
cu paintball-ul. Faþã de acesta
din urmã existã asemãnãri, dar
ºi diferenþe: asemãnarea ar fi cu
privire la efortul fizic ºi la faptul
cã ºi la paintball ºi la airsoft se
folosesc niºte replici ale armelor
de foc; deosebirile sunt chiar
aceste arme, care, la paintball,
trag cu bile umplute cu vopsea,
astfel încât sã lase urme pe cel
lovit, iar, la airsoft, lipsa semnelor vizibile impune onestitatea celui lovit, care trebuie sã
recunoascã ºi sã iasã din joc. O
altã diferenþã este aceea cã airsoftul se practicã în locuri izolate, neamenajate (pãdure ori
clãdiri abandonate). În materie
de sacrificii, Dan le împarte
astfel: în primul rând, timpul,
pe care îl dedici, iar, apoi, problemele de ordin financiar
pentru replici, echipamente ºi
consumabile. Ca fapt divers,
preþul practicãrii unui astfel
de sport variazã în jurul
sutelor. De lei sau de euro. Dar
acesta este un aspect trecut cu
vederea de airsoftiºti deoarece
fac o investiþie pentru ceva ce
le aduce atâta bucurie.

Românii, cei mai buni cunoscãtori
ai modului de funcþionare
a Parlamentului European
Parlamentul European a fãcut publice
datele Eurobarometrului cu privire la percepþia
României fata de PE. Eurobarometrul, realizat în perioada 2007  2011, relevã date
importante privind nivelul de cunoºtinþe ale
românilor în legãturã cu modul de funcþionare
a Parlamentul European, gradul de informare
prin mass-media româneascã a procedurilor
europene, dar ºi politicile ºi valorile pe
care populaþia României le considerã prioritare
în activitatea Parlamentului European.
Astfel, conform Eurobarometrului, o
majoritate substanþiã a respondenþilor din
România are cunoºtinþe solide privind activitatea Parlamentului European: 45 % dintre
respondenþi cunosc faptul cã numirea deputaþilor în Parlamentul European depinde de
afinitãþile politice, comparativ cu media
europeanã de 39 %. Respondenþii români
sunt, de asemenea, mai bine informaþi decât
restul europenilor cu privire la modul în care
sunt aleºi deputaþii în Parlamentul European:
douã treimi cunosc faptul cã aceºtia sunt aleºi
direct de cãtre cetãþenii diferitelor state
membre (66 %), comparativ cu 55 % media
în UE. Doar 10 % au oferit un rãspuns
incorect (faþã de 27 % în întreaga UE).
Cât priveºte informarea prin intermediul
mass-media, aproximativ douã treimi dintre
respondenþii din România îºi amintesc cã



Începând de la 1 iulie, potrivit
modificãrilor aduse la Codul fiscal
prin OUG nr. 125/2011, s-a schimbat modul de reglementare a
asigurãrilor sociale, ocazie cu care
s-a abrogat ºi OUG nr. 58/2010
privind contribuþiile la asigurãrile
sociale pentru convenþii civile ºi
drepturi de proprietate intelectualã.
Ordinul ANAF - nr. 874 din 20
iunie 2012 - pentru aprobarea
modelului, conþinutului, modalitãþii
de depunere ºi de gestionare a
Declaraþiei privind venitul asigurat
la sistemul public de pensii a fost
publicat în Monitorul Oficial
nr. 421 din 25.06.2012
Un nou titlu din Codul fiscal
reglementeazã proceduri de calcul,
platã ºi declarare a asigurãrilor
sociale, datorate de persoanele
fizice ce desfãºoarã activitãþi independente, realizeazã venituri
din convenþii civile, din dividende sau jocuri de noroc. Tot de la
1 iulie 2012, ANAF preia de la

au citit, au vãzut sau au
auzit recent o informaþie
despre Parlamentul European (65 %, comparativ cu
52 % în UE în ansamblu).
În ceea ce priveºte politicile
care trebuie susþinute în
mod special în Parlamentul
European, rezultatele Eurobarometrului aratã cã
lupta împotriva sãrãciei
ºi a excluderii sociale, o
politicã de securitate ºi
apãrare care sã permitã UE
sã facã faþã crizei internaþionale ºi îmbunãtãþirea protecþiei
consumatorului ºi a sãnãtãþii publice sunt cele
trei politici cãrora ar trebui sã li se acorde
prioritate, conform respondenþilor din
România. Ultimele douã sunt menþionate mai
frecvent în România decât în UE în general.
Referitor la valorile care trebuie sã fie
protejate în mod prioritar: Protecþia
drepturilor omului este prima opþiune a
românilor ºi a europenilor în general (58 % în
Romania, 58 % în UE). A doua alegere se
referã la solidaritatea dintre statele membre
ale Uniunii Europene. Aceastã valoare este
menþionatã mai frecvent în România decât în
UE în general (43 % în România, 33 % în

Sadao Yamanaka este un
regizor aproape necunoscut în
afara Japoniei, însã statutul sãu în
istoria cinematografului nipon
este unul foarte bine precizat,
fiind apreciat, în ciuda carierei sale
regizorale scurte, de doar cinci ani,
ca unul dintre cei mai importanþi
creatori în interiorul genului
istoric (jidaigeki). Din cele
douãzeci ºi douã de producþii
cinematografice pe care le-a
regizat, doar trei s-au mai pãstrat,
celelalte fiind distruse de ororile
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
ca ºi regizorul însuºi. Astfel cã
premiera ultimului sãu film,
Ninjo kami fusen (Omenirea ºi
baloanele de hârtie), în 1937, se

petrecea în aceeaºi zi în care
Yamanaka era recrutat spre a fi
trimis pe front, pentru ca, un an
mai târziu, sã moarã în Manciuria.
Tonul critic ºi pesimist al filmelor
sale urmãreºte, printr-un realism
original, demistificarea anumitor
subiecte-vedetã ale istoriei, aºa
cum este cel al eroismului
samurailor, vizat în Ninjo kami
fusen. Perioada istoricã avutã în
vedere este una criticã pentru
samurai. Este vorba de aºa-numita
erã Tokugawa (sau Edo), când,
datoritã restrângerii armatei, mulþi
samurai devin ronini (samurai fãrã
stãpân) neangajaþi, fiind obligaþi,
din pricina sãrãciei, sã abdice de
multe ori de la regulile sacre ale
codului samurailor sau sã se
orienteze spre alte practici mai
mult sau mai puþin demne de
statutul lor. Acest tablou decadent
este prezentat ºi de filmul lui
Yamanaka, care se deschide ºi se
închide cu sinuciderea unor ronini,
însã reprezentatã nu ca practicã
ritualã (seppuku), conformã cu
codul Bushido, ci ca reproduceri
caricaturale ale acesteia. Scena de
debut a filmului este precedatã
de un plan general cu strãduþa
unui cartier sãrãcãcios din
Tokyo, cadru care se repetã, ca

un laitmotiv, pe parcursul
filmului. Acolo locuiesc, înghesuiþi
în washitsu (camere în stil
japonez), oamenii sãraci ai clasei
sociale de jos, printre care ºi samurai fãrã stãpân, pauperi ºi în
cãutare de slujbe. Sinuciderea unui
asemenea ronin deschide filmul lui
Yamanaka, prezentatã însã într-o
notã satiricã. Obligaþi sã rãmânã
pe loc pânã când echipa de
investigaþie se lãmureºte cu privire

Casele de pensii ºi Casele de
sãnãtate administrarea asigurãrilor sociale, datorate de cãtre
persoanele fizice ce îndeplinesc în
mod individual obligaþia plãþii
ºi declarãrii. Actul normativ introduce formularul de declarare a
veniturilor supuse contribuþiei la
pensii ºi adoptã Declaraþia 600 declaraþie privind venitul asigurat
la sistemul public de pensii.
Declaraþia este aferentã numai
pentru contribuþia la pensii. Vor
urma, probabil, ºi alte tipuri de
declaraþii, pentru sãnãtate ºi ºomaj.
Principiul fundamental constã în
declararea de cãtre contribuabil a
veniturilor supuse contribuþiei la
pensii într-un an calendaristic,
similar declaraþiei anuale de
venit global. - a explicat pentru
HotNews consultantul fiscal
Adrian Benta partener al
Bentaconsult. Declaraþia cuprinde
rubricaþia cu venitul lunar, realizat
într-un an calendaristic de o

ironice, se transformã în petrecere. Douã dintre personajele
de aici devin semnificative pentru
acþiunea filmului: roninul
Matajuro Unno (Chôjûrô Kawarasaki), câºtigându-ºi existenþa din
vânzarea unor baloane de hârtie
confecþionate de soþia sa ºi aflat
în cãutarea unei slujbe prin
contactarea unor cunoºtinþe ale
tatãlui sãu mort, ºi Shinza
(Kanemon Nakamura), frizerul,
în conflict cu banda
de gangsteri locali
din cauza unor jocuri de noroc de care
se ocupa fãcându-le,
astfel, concurenþã.
Dincolo de cartierul
sãrãcãcios, scenariul aduce în
prim-plan ºi clasa oamenilor
bogaþi, nobilii ºi samuraii înstãriþi.
Aici îl gãsim pe samuraiul
Mori, cel care-i întoarce spatele
lui Matajuro, ignorând datoria
moralã pe care o avea faþã de tatãl
acestuia, ºi care, în acelaºi timp,
controleazã banda de gangsteri,
motiv pentru care roninul ºi
frizerul Shinzo se gãsesc deseori
în situaþii de a colabora unul cu
celãlalt. În fapt, destinul celor
douã personaje construieºte
intriga filmului lui Yamanaka.

Ninjo Kami Fusen

(Sadao Yamanaka, (1937)
la contextul în care s-a produs
moartea, vecinii bãtrânului ronin
sinucigaº oferã o serie de dialoguri
ce mustesc de semnificaþii. Actul
de sinucidere al samuraiului nu
este vãzut cu ochi buni din cauza
modului în care s-a petrecut: prin
spânzurare ºi nu prin tradiþionalul
seppuku. Lipsa sabiei, vândutã pe
hranã, nu-i îngãduise respectarea
codului Bushido. Evenimentul
este valorificat însã de vecini
pentru a organiza un priveghi cu
sake, muzicã ºi dans, care, pânã
la urmã, pe linia aceleiaºi note

UE). Pe locul al treilea, aproximativ o treime
dintre români menþioneazã egalitatea dintre
bãrbaþi ºi femei (32 %, comparativ cu 35 %
în UE). În total, cinci dintre cele opt valori
sunt menþionate mai puþin frecvent de
respondenþii români decât de europeni în
medie, în special: libertatea de exprimare
(26 %, pe locul al cincilea, comparativ cu 33
% în UE în ansamblu, pe locul al treilea).
În final, Eurobarometrul aratã cã românii
îºi doresc ca Parlamentul European sã joace
un rol mai important decât în prezent
(59 %), faþã de europeni, care împãrtãºesc
aceastã idee în proporþie de doar 49 %.

De la 1 iulie, ANAF a preluat administrarea
asigurãrilor sociale (pensii, sãnãtate, ºomaj)
datorate de persoanele fizice

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Omenirea ca un balon de hârtie

Silviu ªERBAN

583  2 iulie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

persoana fizicã, pentru care se
datoreazã contribuþia la pensii.
Cine trebuie sã depunã declaraþia ?
Au obligaþia sã depunã declaraþia
pentru pensii, urmãtoarele categorii de contribuabili:
persoanele cu statutul de persoanã fizicã autorizatã/ PFA sã
desfãºoare activitãþi economice;
persoanele care realizeazã venituri din profesii libere;
întreprinzãtorii titulari ai unei
întreprinderi individuale;
membrii întreprinderii familiale;
persoanele care realizeazã venituri din drepturi de proprietate
intelectualã, iar impozitul este stabilit prin contabilitate în partidã
simplã.
NB. Existã situaþii când unele
persoane nu depun declaraþia ºi,
implicit, nu datoreazã contribuþia
la pensii pentru aceste venituri.
Aceste situaþii sunt: persoana
este deja pensionatã; realizeazã
alte venituri supuse contribuþiei la

pensii sau este deja asiguratã
în sistemul de pensii, realizând
venituri de natura salarialã sau
alte venituri supuse contribuþiei
la pensii.
Dacã sunteþi într-una dintre situaþiile
de contribuabil, trebuie sã reþineþi:
declaraþia se depune la organul
fiscal (ANAF) unde îºi are domiciliul fiscal persoana fizicã care
datoreazã contribuþia la pensii;
pentru anul 2012, declaraþia se
depune pentru lunile iulie - decembrie 2012. Nu este reglementat un termen de depunere a declaraþiei, astfel trebuie urmãrite
modificãrile ulterioare ale legislaþiei;
venitul supus asigurãrii la pensii
este plafonat superior ºi nu poate
depãºi cinci salarii medii pe
economie, utilizate la elaborarea
bugetului asigurãrilor sociale;
venitul este plafonat inferior,
iar baza de calcul a contribuþiei
nu poate fi mai micã de 35%
din salariu mediu.

Ambii, ºi Matajuro ºi
Shinza, sunt niºte învinºi ai
unei societãþi anomice, în
care valori tradiþionale,
precum samuraiul sau
meseria de frizer, devin
perimate ºi incapabile de
a asigura subzistenþa.
Amândoi sunt uciºi de
nepãsarea domnului Mori,
simbolul samuraiului de
viþã nobilã, cel care refuzã
sistematic sã primeascã
scrisoarea roninului ºi
sã-l ajute sã trãiascã. Iar
când frizerul, în dorinþa sa
sinucigaºã de a opune rezistenþã gangsterilor, rãpeºte
fata al cãrei mãritiº i-ar fi adus
prestigiu nobilului samurai, banda
din subordine trece la acþiune,
aducând, în final, moartea lui
Shinza. Filmul se încheie circular,
cu o nouã sinucidere, dublã de data
aceasta, dupã opinia locatarilor
din cartierul sãrãcãcios. Imaginile
premergãtoare ne sugereazã însã
cã s-a întâmplat, de fapt, o crimã

ºi o sinucidere, soþia roninului
omorându-l cu un cuþit pe soþul
sãu, dupã care se sinucide. Ultimul
cadru al filmului, cu un balon de
hârtie plutind în derivã pe un ºanþ
umplut cu apã din apropierea
locuinþelor, este o adevãratã
metaforã vizualã, care ar putea
induce reformularea titlului, el
însuºi o metaforã: Omenirea ca
un balon de hârtie.








58






* * *
Încheiem seria producþiilor cinematografului nipon cu prima realizare
regizoralã, în 1943, a celei mai cunoscute personalitãþi a filmului din
Japonia: Sugata Sanshirô (Legenda judo-ului) de Akira Kurosawa.
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Televiziunea H2.0
06:00
07:00
08:00
10:00
13:00
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  2 iulie 2012
Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
Universitaria*
Film documentar
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Locuri de poveste
Emisiune de Viorel Popescu
ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de
Alexandru Mironov
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Jurnal 2.0
Sondajul zilei
Emisiune de
Cristina Matei
Micul cetãþean
Emisiune de
Marilena Lãcãtuº
Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria*

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
13:00
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

MARÞI  3 iulie 2012
Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
Deschide cartea!
Emisiune de
Alexandru Mironov
Film documentar 
Enciclopedia animalelor
Matinal 2.0
Universitaria*
Film documentar
Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Jurnal 2.0
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Calendar cultural  luna iulie
Emisiune de
prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria*®

06:00
07:00
08:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
00:00
01:00

MIERCURI  4 iulie 2012
Cinefilia. Emisiune de
Daniel Paraschiv
Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã.
Matinal 2.0
Universitaria*
Film documentar
Medicina tv
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
Film serial 
Destine furate (Filipine)
Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
Agicultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Jurnal 2.0
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
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
Miss Plaja 2012
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria*®

SÂMBÃTÃ  7 iulie 2012
06:00 Mioriþa  antologie
de folclor tradiþional
Emisiune de
Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical
Emisiune Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii Enciclopedia animalelor
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
12:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de Cristian Român
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Film documentar 
Covorul roºu

Cea de-a 4-a ediþie a Academiei Itinerante
Andrei ªerban va fi organizatã între 8-21 iulie 2012,
în România, la Centrul Mogoºoaia. Conceputã ca
un laborator interdisciplinar de creaþie în jurul
personalitãþii artistice a regizorului Andrei ªerban,
reunind tineri actori, alãturi de artiºti din alte
discipline, ediþia din acest an, gãzduitã de Centrul
Cultural Palatele Brâncoveneºti Mogoºoaia, este
organizatã de Institutul Cultural Român în
colaborare cu Centrul de Cercetare ºi Creaþie
Teatralã Ion Sava al Teatrului Naþional din Bucureºti
ºi cu sprijinul MARA Society.
Atelierele susþinute de regizorul Andrei
ªerban vor avea loc între 8 ºi 14 iulie, respectiv
15-21 iulie 2012, ºi vor reuni peste 60 de actori,
regizori, scenografi, coregrafi, dramaturgi ºi
muzicieni. Atelierele din anii precedenþi au avut
ca focus cazul Tanacu (2007), opera lui Brâncuºi
(2009), Eminescu (2011), iar cel din acest an
se va concentra pe Shakespeare ºi Caragiale.

08:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
01:00

Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
Partizanii raþiunii
Emisiune de Cristian Român
Film documentar
pentru copii 
Enciclopedia animalelor
Deschide cartea!
Emisiune de
Alexandru Mironov
Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
Casã dulce româneascã
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor
Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Misiunea animalelor
Emisiune de
Valeria Arnãutu
Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei

Academia
Itinerantã
Andrei ªerban
în România

07:00

06:00
07:00
08:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:30
20:30
22:00
23:00
00:00

VINERI  6 iulie 2012
Film documentar 
Spectaculoasa lume
a automobilelor
Medicina tv
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
Matinal 2.0
Universitaria*
Film documentar
Universitaria*
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Viaþa fãrã fard
Emisiune de Cirian 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  8 iulie 2012

06:00
15:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
07:00
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
07:30
16:30 Muzica anilor 80-90
17:00 Film documentar 
08:00
Spectaculoasa lume
a automobilelor
18:00 Destine ºi pasiuni.
09:00
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
09:30
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor
10:30
Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film românesc 
11:30
Dincolo de America (2008)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
12:30
00:30 Seara românilor ®
01:30 Nocturna ®
13:30
02:30 ªtiinþã ºi imaginaþie ®
03:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi ®
14:00
04:30 Har et party ®
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe ®

2012 va avea loc

06:00

JOI  5 iulie 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*
Film documentar
Medicina tv
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Jurnal 2.0
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
Anul electoral 2012
Emisiune de Simona ªerban
Internetul ºtie tot? ®
Emisiune Simona ªerban
Universitaria* ®

14:30 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu
16:30 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:30 Gala cântecului românesc
Emisiune de
Georgel Nucã
18:30 Sunaþi ºi câºtigaþi!
Emisiune concurs
interactivã.
Realizator Viorel Popescu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Film serial 
Sonka  (2007)
episoadele 9, 10.
22:00 Miss Plaja 2012
23:00 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu ®
00:30 Gala cântecului
românesc ®
01:30 Cinefilia ®
02:30 Sãptãmâna viitoare ®
04:00 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor®
05:00 Forum IT ®

Film românesc

sâmbãtã, 21:30

Dincolo de America
este un thriller psihologic, cu inserþii erotice,
care includ atât sentimentul cel mai genuin, cât
ºi sexualismul cel mai
cinic  ca arhetipuri codificate ale unei societãþi
închise, coercitive, dictatoriale. Canavaua epicã
este de basm modern, pe
o variaþiune a temei
Pygmalion ºi Galateea cu
roluri inversate, desfãºuratã într-un spaþiu
concentraþionar, conducând la un Casablanca
est-european, în care
povestea de dragoste,
fundament al pãstrãrii
identitãþii umane, înfruntã regimul totalitar.
Regia: Marius Barna.
Distribuþia: Daniela Nane,
Mihai Stãnescu, Dorel
Viºan

Radio Hfm2.0
Foto: ICR NY
 [...] Am rãspuns în mai multe rânduri la
invitaþia lui Horia Patapievici ºi a Corinei ªuteu
(ICR New York) sã conduc ateliere de creaþie cu
studenþi, actori, regizori, artiºti plastici, muzicieni
care au colaborat în zone extrem de variate, de la
satele româneºti (unde am lucrat pe subiectul
Brâncuºi, la ºi lângã Hobiþa, sau la Ipoteºti, cu un
studiu teatral Eminescu) pânã la New York, unde
am prezentat Spovedania la Tanacu, acelaºi subiect
care recent l-a inspirat ºi pe Cristian Mungiu pentru
filmul premiat la Cannes. Aceste acþiuni au avut
cu preponderenþã un scop educaþional, cãci peste
100 de tineri au profitat, în mai multe rânduri, de
un antrenament tehnic de înaltã clasã ºi au fost
provocaþi sã îºi extindã bagajul de cunoºtinþe. [...]
Aºtept cu interes atelierul de la Mogoºoaia, a
declarat regizorul Andrei ªerban.
Academia Itinerantã Andrei ªerban este
program-cadru al Institutului Cultural Român, iniþiat
de Corina ªuteu ºi coordonat de ICR New York.

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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Scrisul feminin/feminist în Europa din Evul Mediu pânã în 1914

Construcþiile identitare feminine au ocupat în ultimele
decenii o poziþie centralã atât în
critica literarã, cât ºi în cea culturalã,
în special ca efect al reconsiderãrilor postmoderniste ºi al rapidei
ascensiuni a studiilor culturale.
Identitãþile sunt percepute acum ca
fiind atât impuse prin configuraþiile
diverselor structuri de putere, cât
ºi construite de fiecare individ în
parte, prin raportare la un celãlalt.
Printre numeroasele definiþii ale
identitãþii culturale, ideea identitãþii
ca un construct condiþionat de

poziþionarea subiectului ºi de
variantele de textualizare a istoriei
se regãseºte clar exprimatã în
definiþia, devenitã clasicã, a lui Stuart
Hall: Identitãþile sunt denumiri pe
care le dãm diferitelor modalitãþi în care suntem poziþionaþi
de cãtre naraþiunile trecutului ºi
ne poziþionãm noi înºine în
interiorul acestora (Cultural
Identity and Diaspora).
Interesul postmodernismului
pentru problemele identitare a
fost susþinut în bunã mãsurã ºi
de afirmarea teoriei ºi criticii

Încercând sã evite capcanele partizanatului
feminist, Proiectul european COST Action IS 0901
Women Writers in History: Toward a New
Understanding of European Literary Culture,
2009-2013, (Scriitoare în istorie: O nouã abordare
a culturii literare europene) se înscrie pe linia
acestor preocupãri, constituindu-se într-o posibilã
deschidere criticã spre reconsiderarea literaturii
feminine, aducând în discuþie, atât clasici
incontestabili, cât ºi o serie de scriitoare
marginalizate sau ignorate de istoria ºi critica
literarã. Principalul obiectiv al proiectului este
cãutarea identitãþii scrisului feminin în context
transnaþional, pentru configurarea unei noi istorii a
participãrii femeilor pe scena literarã, începând cu
Evul Mediu pânã în 1914. (http://w3.cost.esf.org/
index.php?id=233&action_number=IS090). La
acest proiect participã cercetãtori din 25 de þãri
europene ºi non-europene, iar Universitatea Spiru
Haret este reprezentatã de conf. univ. dr. Ramona

feministe, focalizate pe construcþia identitãþii feminine ºi
implicaþiile ei sociale, politice ºi
culturale. În marea revizuire
postmodernistã a canonului
literar clasic, abordãrile literare ale
personajelor femei contribuie
esenþial atât la reconsiderarea
unor scriitori clasici, cât ºi la construirea unui canon alternativ,
multicultural, care pune în evidenþã impactul sociocultural al
unor scriitori, ºi îndeosebi scriitoare, total sau parþial ignorate
pânã atunci.

Mihãilã (Facultatea de Litere) ºi de lector univ.
dr. Onorina Botezat (Facultatea de Drept,
Constanþa), care se alãturã echipei din România:
prof. univ. dr. Michaela Mudure (Universitatea
Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca), conf. univ. dr. Ileana
Mihãilã (Universitatea din Bucureºti), lector univ.
dr. Carmen Duþu (Universitatea Dimitrie
Cantemir, Bucureºti).
În cadrul acestui proiect internaþional, în
perioada 2528 aprilie 2012, a avut loc, la
Universitatea Spiru Haret, dupã cum cititorii
revistei au fost informaþi, conferinþa Womens
Writing and the East-West Connections within
Europe: Visualizing the Channels (Operele
scriitoarelor ºi Paradigma Est-Vest: Vizualizând
noi conexiuni), organizatã de Institutul Central
de Cercetare ªtiinþificã, Universitatea Spiru
Haret din Bucureºti, ºi de Institutul Huygens,
Haga, Olanda. La conferinþã s-au înscris 66
de participanþi din 19 þãri.

Conferinþa a fost deschisã de prof. univ.
dr. Manuela Epure, prorector Universitatea
Spiru Haret, de prof. univ. dr. Suzan van Dijk,
director al proiectului COST WWIH Women
Writers in History, ºi de conf. univ. dr. Ramona
Mihãilã, organizator al conferinþei, care prezentat
o comunicare despre impactul scriitoarelor române
din secolul al XIX-lea pe scena literarã europeanã.
În prima zi, dupã desfãºurarea lucrãrilor,
participanþii au vizitat palatul Mogoºoaia, care a
aparþinut scriitoarei Martha Bibescu, ºi au aflat
detalii despre viaþa ºi opera acestei importante
scriitoare din prezentarea, susþinutã chiar la palat,
de lector univ. dr. Onorina Botezat.
Celelalte trei zile ale conferinþei au fost dedicate
numai prezentãrilor despre scriitoare sau personalitãþi feminine din Europa care au debutat în
scris pânã în 1914. La conferinþã au participat ºi
cadre didactice de la Universitatea Spiru Haret 
de la Facultatea de Litere, Facultatea de Geografie,
Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi
Filosofie ºi Facultatea de Drept, Constanþa.
Totodatã, la conferinþã au participat ºi studenþi de la
Facultatea de Litere ºi Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, care au prezentat
lucrãri despre scriitoare române. Conferinþa a fost
organizatã în jurul a ºapte paneluri, dedicate exclusiv
membrilor proiectului, douã sesiuni, la care au
participat profesori ºi studenþi de la Universitatea
Spiru Haret, douã workshopuri ºi o prelegere
susþinutã de profesor universitar invitat Efstratia
Oktapoda, de la Universitatea Sorbona, care a vorbit
despre cele mai relevante scriitoare române la Paris:
Martha Bibescu, Dora dIstria ºi Anna de Noailles.
Primul panel, Comparing between East and West
(Comparând Occidentul cu Orientul), s-a orientat
spre scriitoare care au cãlãtorit din Occident spre
Orient, Istanbul (Nadezhda Alexandrova), spre
þãrile din Est, Slovenia (Tanja Badaliè ºi Ale
Vaupotiè) ori scrierile de cãlãtorie ale Idei HahnHahn (Kerstin Wiedemann ºi Elisa Müller-Adams).
Al doilea panel, Female Spaces and Places
(Spaþii ºi locuri feminine), a adus în discuþie
locuri din Europa vizitate ºi descrise de scriitoare
din secolul al XIX-lea: Veneþia (Marianna DEzio),
Viena ºi Praga (Alenka Jensterle-Doleal), Serbia
(Biljana Dojèinoviæ).
Al treilea panel, International Female Influences
(Influenþe internaþionale feminine), a adus în
discuþie patru scriitoare importante din Europa:
George Sand (Corinne Fournier Kiss), Fanny
Seculici (Luiza Marinescu), Dragojla Jarneviæ
(Ivana Zivancevic-Sekerus) ºi Sofía Casanova
(Begoña Regueiro).
Urmãtorul panel, International Reception
Networks (Reþele internaþionale de receptare), a
adus în discuþie problematica autoratului feminin:
Mme de Villedieu ºi Mlle de La Roche-Guilhem
(Amelia Sanz), Mme Leprince de Beaumont
(Alicia C. Montoya), ºi scriitoare suedeze
(Yvonne Leffler ºi Gunilla Hermannson).
Al cincilea panel, Looking from the Outside (Privind
dincolo de graniþe), a avut ca obiectiv diseminarea
literaturii est-europene din secolele al XVIII-lea ºi al
XIX-lea prin intermediul scriitoarelor din Vest:
Giustiniana Wynne (Nancy Isenberg), Emilia
Pardo Bazán (Henriette Partzsch), scriitoare din
Evul Mediu (Madeleine Jeay).
Urmãtorul panel, The Influence of Western Ideas
(Influenþa ideilor din Occident), a oferit
perspectiva transferãrii conceptelor de feminism
din Occident cãtre Europa Centralã ºi de SudEst: Sappho Leontias ºi Kalliopi Kechagia
(Katerina Dalakoura), Zeyneb Hanoum (Senem
Timuroglu), Isidora Sekuliæ (Sofija Nemet),
Jelena Dimitrijeviæ (Magdalena Koch).
Ultimul panel, International Figures (Figuri
internaþionale), a subliniat ideea fluidizãrii graniþelor datoritã lucrãrilor a patru scriitoare importante din secolul al XIX-lea: Dagny Juel
Przybyszewska (Toril Steinfeld), Carmen Sylva
(Michaela Mudure), Alexandra Papadopoulou
(Aspasia Vasiliki), Mme de Genlis (Ileana Mihaila)
ºi a traducãtoarelor române (Carmen Duþu).

Workshopul prezidat de Astrid Kulsdom
(Database Editorial Board) a adus în discuþie noi
metode în vederea unei cercetãri obiective a scrisului
feminin european, în timp ce workshopul prezentat de cercetãtorul Gertjan Filarski (Huygens
Institute) a urmãrit descoperirea de noi mijloace
în vederea diseminãrii cercetãrii întreprinse de
membrii proiectului.
La conferinþã s-au înscris ºi participanþi de la
alte instituþii din România sau din strãinãtate, care
au discutat aspecte ale scrisului feminin: scriitoare
române din secolele al XVIII-lea-XX-lea (Lia
Brad Chisacof), Sonya Kowalevskaya (Ma Li),
Matilda Cugler-Poni ºi Heinrich Heine (Mihaela
Hristea) ºi presa femininã din Basarabia,
19111914 (Valentina Enachi).
Cele douã sesiuni dedicate cadrelor didactice
ºi studenþilor de la Universitatea Spiru Haret au
reunit lucrãri despre scriitoare române, regine ºi
prinþese scriitoare, femei implicate în politicã,
iniþiatoare ale miºcãrii de emancipare feminine ºi
traducãtoare (Ruxandra Vasilescu), Dora dIstria
ºi Bucura Dumbravã (Mihaela Frãsineanu, Dragoº
Frãsineanu, Liliana Guran), Martha Bibesco
(Sebastian Chirimbu ºi Adina Barbu-Chirimbu),
Anna de Noailles (Carmen Ghinea), Regina Maria
(Nicoleta Doina Teodorescu), Alexandrina
Cantacuzino ºi Elena Vacaresco (Cristina PãiuºanNuicã, Teodora Stanciu-Stãnescu), Elena Bacaloglu (Cãtãlin Radu, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã).
Membrii Centrului de Cercetãri Multilingvistice ºi Interdisciplinare al Facultãþii de Litere
au vorbit despre influenþa francezã asupra
scriitoarelor române: Dora DIstria (Andreea
Vlãdescu), Julie Hasdeu (Tamara Ceban), Dora
DIstria (Mihaela Chapelan), Marthe Bibesco
(Galina Florea) ºi despre scriitoarea francezã
George Sand (Cãtãlin Simion).
În cadrul Facultãþii de Litere, a avut loc o
întâlnire de lucru între conf. univ. dr. Emilia
Bondrea (director al Centrului de Limbi Strãine)
ºi prof. univ. dr. Suzan van Dijk (Huygens
Institute, Haga) în vederea stabilirii unui contract
de colaborare între cele douã instituþii.
În ceea ce priveºte participarea studenþilor
de la Universitatea Spiru Haret, aceºtia au
prezentat lucrãri despre scriitoare române în
context european: Adela Xenopols Writing (Ioana
Ion), Smara Gheorghiu (Cristian Valentin
Gherghely), Elena Ghica (Vasilica Pãun Gheorghe
ºi Florin Andrei), Maria Rosetti (Aneta Petrof
Turcu ºi Isabela Brãnescu), Veronica Micle (Laura
Dudãu Gãlan ºi Marin Codreanu), Iulia Hasdeu
(Ileana Duþã ºi Andrei Haþegan).
Conferinþa a fost promovatã ºi sprijinitã de
mijloace de informare în masã, precum: publicaþia
Opinia naþionalã, Televiziunea H2.0, Biroul de
Presã al Universitãþii Spiru Haret, beneficiind
de un clip publicitar, de anunþuri la radio ºi
televiziune, postare pe Face-book, relatãri
televizate din timpul conferinþei ºi un interviu
oferit de prof. univ. dr. Suzan van Dijk
(http://centralresearchinstitute.weebly.com/
evenimente-iccs.html).
Conferinþa Womens Writing and the East-West
Connections within Europe: Visualizing the
Channels ºi-a propus de la început sã demonstreze modul în care femeile  ca scriitoare 
au contribuit la stabilirea unor contacte între
Occident ºi Estul Europei: de exemplu, între
Norvegia ºi Finlanda, Irlanda ºi Rusia, Spania ºi
Polonia, dar ºi între Budapesta ºi Paris (de
ex. Emilia Kanya), Bucureºti ºi Domburg (de ex.
Carmen Sylva), Istanbul ºi Londra (de ex. Lady
Mary Wortley Montagu). Þinând cont de concluziile
ºi de recenziile pozitive pe care le-a avut conferinþa,
putem spune cã ea a reuºit sã îºi atingã obiectivele ºi
s-a dovedit a fi un succes, dupã cum a afirmat însãºi
prof. univ. dr. Suzan van Dijk, directorul proiectului
(http://www.costwwih.net/project-updates/
neextworkshopinbucharestapril2012).
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