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În anul universitar 2012-2013, te poþi înscrie la 25 de facultãþi, la unul dintre cele
48 de programe de studii universitare din 23 de domenii de licenþã, conform Hotãrârii
de Guvern nr. 707/2012, apãrutã în Monitorul Oficial al României nr. 525,
30 iulie 2012, sau la unul dintre cele 24 de programe de masterat, conform Ordinului
ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului nr. 4.945/31 iulie 2012, apãrut
în MO nr. 564 din 8 august 2012. Universitatea Spiru Haret s-a pregãtit temeinic pentru
a-þi oferi servicii educaþionale de calitate, construind o infrastructurã performantã,
competitivã: reþea de calculatoare de ultimã generaþie, racordate la Internet, platformã
de e-learning de tip Blackboard, televiziune, radio, revistã, editurã ºi un complex
tipografic ultramodern. Beneficiezi de peste 1500 de titluri de cursuri ºi manuale,
biblioteci, laboratoare, bazã sportivã, studio de teatru, cãmine ºi cantinã.

Teleobiectiv

LICENÞÃ

MASTERAT

 Diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta), în original
sau copie xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã de la facultatea la care
se aflã aceasta (pentru cei care urmeazã a doua facultate sau se înscriu
concomitent la douã facultãþi); pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2012 adeverinþa eliberatã de liceu se
depune în original sau în copie xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã,
în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe facultãþi. Adeverinþa
de absolvire trebuie sã cuprindã media generalã la examenul de
bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate ºi
menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de bacalaureat.  Certificatul
de naºtere, în copie (xerox)  Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul),
în copie (xerox)  Adeverinþã medicalã tip  Copie de pe cartea (buletinul)
de identitate  3 fotografii tip carte de identitate *Dosar plic

 Cerere tip de înscriere la admitere
 Diplomã de licenþã, în original, sau
adeverinþã de promovare a
examenului de licenþã (pentru
promoþia 2012)  Diploma de
bacalaureat, copie legalizatã
 Curriculum vitae  Certificat de
naºtere, copie legalizatã  Certificat
de cãsãtorie (dupã caz), copie
legalizatã  Copie xerox a cãrþii de
identitate  Adeverinþã medicalã
 3 fotografii tip carte de identitate
*Dosar plic
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
 decan, conf. univ. dr. Beatrice MANU
Facultatea noastrã a luat fiinþã odatã cu
Universitatea Spiru Haret - este o mândrie a
noastrã cã avem aceeaºi ani de sãrbãtorit ca ºi
universitatea în ansamblul ei. În prezent, în
cadrul Facultãþii de Sociologie  Psihologie
funcþioneazã patru programe universitare de
studii: avem douã programe universitare de
studii de licenþã, deci douã specializãri
acreditate, formã de învãþãmânt cu frecvenþã.
Vorbim aici de sociologie, respectiv psihologie
ºi în afarã de cele douã programe de studii de
licenþã, ne mândrim ºi cu douã programe de
studii universitare de masterat: Management
organizaþional ºi resurse umane ºi Psihologie
judiciarã ºi victimologie. Sunt programe de
studii atractive. Trebuie sã remarcãm cã unul
dintre cele mai cãutate programe de studii
este psihologia. La fel ºi celelalte douã

programe masterale. Din pãcate, anul acesta
sociologia ne dã de furcã, probabil acest
program nu mai este la fel de cãutat ca în alþi
ani pe piaþa muncii, ºi avem un numãr mai
mic de candidaþi. Lucrurile bune: colaborãm,
personal ºi în calitate de decan, dar în mod
deosebit în calitate de cadru didactic în
proiecte, atât cu studenþi, dar în mod deosebit
cu masteranzii noºtri cu, Penitenciarul Jilava,
cu institutele de cercetare ale Academiei
Române, dar nu numai, cu organizaþii
nonguvernamentale, oferindu-le studenþilor
noºtri posibilitatea ca activitãþile cu caracter
practic aplicativ, în mod deosebit practica de
specialitate, sã se desfãºoare în organizaþii de
profil pentru dezvoltarea abilitãþilor ºi
competenþelor necesare.
(Continuare în pag.6)

Yesterday, Today, Tomorrow and the Change
În perioada 24-25 septembrie, are loc,
la Istanbul, prima ediþie a International
Balkan Congress: Yesterday, Today,
Tomorrow and the Change, organizat
de Universitatea SuleymanSah, la care
ºi-au anunþat participarea 154 de
specialiºti din 22 de þãri. Universitatea
Spiru Haret va fi reprezentatã de conf.
univ. dr Cristina Pãiuºan - Nuicã, lector
univ. dr. Teodora Stãnescu-Stanciu ºi
lector univ. dr. Alexandru Lucinescu,
cadre didactice ale Facultãþii de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie. În
secþiunea Women and Family, conf. univ.

dr Cristina Pãiuºan - Nuicã ºi lector univ.
dr. Teodora Stãnescu-Stanciu vor
prezenta lucrarea Interwar Balkan
Feminine Cooperation, iar lector univ.
dr. Alexandru Lucinescu va susþine
comunicarea Revisiting the Deadlock in
the UN Security Council over NATO
Intervention in Kosovo în cadrul secþiunii
Security Studies, al cãrei moderator va
fi. Un moment important al acestei
manifestãri ºtiinþifice îl va reprezenta
conferirea titlului de Doctor Honoris
Causa preºedintelui Bosniei ºi
Herþegovinei, Bakir Izetbegovic.

C 26 septembrie - Ziua europeanã a limbilor
e
t
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þ Învaþã o limbã strãinã! Exprimã-te pe înþelesul tuturor!
e În perioada 24-26 septembrie 2012, se desfãºoarã o serie de activitãþi dedicate
europene a limbilor în cadrul evenimentului LinguaFEST  2012.
a Zilei
Deschiderea oficialã a evenimentului va avea loc în data de 24 septembrie,
n începând cu ora 10:00, la sediul Reprezentanþei Comisiei Europene în România.

!

Salut! Hola! Hello! Bonjour! Hallo!
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Vor fi acordate premiile European Language Label (Certificatul lingvistic
european) pentru proiecte creative ºi inovatoare în domeniul predãrii ºi învãþãrii
limbilor strãine ºi a distincþiilor individuale European Language Label. Cu
aceeaºi ocazie va fi lansatã Publicaþia European
Language Label, ediþia 2012, care va cuprinde
texte de Mircea Cãrtãrescu ºi Markó Béla, în
original ºi în traducere.
În zilele de 25 ºi 26 septembrie, are loc
Festivalul de teatru ºcolar multilingv,
gãzduit de Centrul de Proiecte Culturale
ArCuB, precum ºi la alte activitãþi organizate
în pasajul Universitãþii.

Romulus Vulpescu

5 aprilie 1933, Oradea 18 septembrie 2012, Bucureºti

Dialog pentru septembrie
Septembrie galben. Seri lungi, viorii,
Fug zilele verii spre soare. Trec stol
Cocorii scad sus. Toamna vine domol.
Din vara în vara, dînd iernii ocol
Septembrie cald e-n septembrie gri,
Septembrie galben, putem hoinari ?
Septembrie cald, nu muri, nu muri, nu muri !
Septembrie gri, septembrie gri
Septembrie arde-n pãduri aurii,
Se mistuie vara din pomi în pîrjol.
Chipul toamnei e plumb. De-atît fum se-nnegri.
Cocorii s-au dus. Toamna, cerul e gol:
Septembrie cade-n septembrie gri
Septembrie, septembrie gri
Septembrie cald, nu muri, nu muri!
Nu muri !

CERC VICIOS
Mioara VERGU-IORDACHE
Caut, cu o perseverenþã care mã uimeºte pe mine însãmi, în
presa noastrã, subiectul, ªTIREA a cãrei difuzare, dezbatere,
analizare sã producã scânteia gândirii ºi acþiunii benefice tuturor.
Constat cã ar exista, în colþuri de paginã, la ore târzii, aproape
inaccesibile unui om al muncii, care se scoalã dimineaþa ºi
merge la program, la locul lui de muncã. Nebãgate în seamã.
În prime-time-ul televiziunilor ºi în treimea de aur (cum am
învãþat  O tempora! - la cursurile de secretariat de redacþietehnoredactare) a paginilor tipãrite, mã poticnesc în ciorovãieli
politicianiste, în descoperiri/dezvãluiri/redezvãluiri ale nimicniciei
unor inºi care, dacã n-ar fi cocoþaþi nemeritat în capu trebii, ar
rãmâne la statutul de cap de locuitor. Sigur cã, în calitatea sa de
câine de pazã al democraþiei, presa are rolul, chiar obligaþia sã
scoatã la luminã aceste fãrãdelegi. Într-o societate normalã,
subiecþii acestor dezvãluiri ar trebui sã iasã din prim planul vieþii
politice, sã cureþe locul, sã lase spaþiul pentru o respiraþie curatã.
Dar nu, aceste personaje insistã. ªi presa îºi pierde ºi ne pierde
timpul cu ei. E drept, presa câºtigã puncte de rating, câºtigã
publicitate, câºtigã bani din incapacitatea noastrã de a refuza
aceste subiecte sau din dorinþa noastrã de a le vedea dispãrute. ªi
cum sã vezi dacã nu te uiþi?! Uitându-ne, facem rating, fãcând sã
se creadã cã asta dorim. Nici ofertantul, nici beneficiarul nu
îndrãzneºte sã rupã acest cerc vicios! ªi în tot acest timp, lângã
noi, oameni adevãraþi, valori, trãiesc, creeazã, mor neºtiuþi de
nimeni Câte un necrolog cenuºiu ne îndurereazã în timpul
lecturii Uitãm repede ºi revenim la nimicul cotidian.
Câte persoane/personalitãþi sunt în prime-time în afara
politicienilor?! Câþi dintre invitaþii cotidianelor ºi televiziunilor
sunt oameni care nu au a face cu politica?! Câþi din afara politicii
( ºi show-biz-ului, evident! Altã discuþie cu parfum îndoielnic!))
sunt cunoscuþi de marele public?
Câþi dintre români ºtiu, sunt bucuroºi ºi mândri de platforma
ELI-NP de la Mãgurele? Câþi au auzit de Nicolae Zamfir, managerul
proiectului ELI-NP ºi directorul general al Institutului Naþional de
Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei? Despre speranþa sa,
mãrturisitã într-un interviu acordat Hotnews, ca ELI-NP sã fie un
fel de Silicon Valley al României , sã atragem cât mai multe firme
de înaltã tehnologie, astfel încât Mãgurele sã fie simbolul cercetãrii
ºtiinþifice româneºti, aºa cum a fost acum 30-40 de ani. Câþi ºtiu cã
 Noi avem în Institutul de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã un accelerator
de 9 milioane de volþi în care participã zeci, dacã nu sute de cercetãtori
strãini, care fac experimente anual. Avem cercetãtori chiar din
America. Vin douã sãptãmâni la Bucureºti pentru a-ºi face
experimentele pentru cã maºinile noastre sunt cele mai bune din
lume.? Câþi au aflat cã Centrul de cercetare care va fi construit la
Mãgurele va avea douã instrumente noi, care nu au mai fost întâlnite
în lume ºi care aduc în ºtiinþã lucruri care sunt inedite: laserii de mare
putere si un fascicul gamma? Câþi ºtiu ce aplicaþii va avea laserul de
la Mãgurele: tratamentul cancerului, industria farma, lupta
împotriva traficului de materiale radioactive. ?
Dar toþi ºtim de plagiate, CV fãrã acoperire, licitaþii trucate,
minciuni, trãdãri
M-aº fi aºteptat ca ELI-NP sã devinã subiect de dezbatere
naþionalã, pentru cã el poate fi scânteia care sã declanºeze
gândirea ºi acþiunea benefice tuturor. Dar nu, noi ne învârtim în
cerc. Un cerc vicios.
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Colocviul internaþional
Dora DIstria, Balcanii ºi Orientul

PROIECTUL POSDRU/90/2.1/S/64176

Studenþi practicieni-studenþi activi ºi integraþi
DIN PUNCT DE VEDERE AL CERCETARII
Proiectul POSDRU/90/2.1/S/64176 Studenþi practicienistudenþi activi ºi integraþi abordeazã problematica deosebit de
complexã a dezvoltãrii resurselor umane prin corelarea învãþãrii
cu piaþa muncii, în vederea asigurãrii tranziþiei de la ºcoalã la viaþa
activã, în contextul integrãrii României în Uniunea Europeanã.
Proiectul are ca obiectiv general efectuarea de cercetãri în domeniul
corelãrii teoriei cu practica de specialitate pe durata studiilor
universitare pentru asigurarea tranziþiei de la ºcoalã la economia
realã, în vederea îmbunãtãþirii modului de organizare ºi de
desfãºurare a practicii de specialitate, disciplinã obligatorie în
planurile de învãþãmânt, care are ca rezultat direct îmbunãtãþirea
pregãtirii absolvenþilor pentru integrarea pe piaþa muncii.
În cadrul proiectului se efectueazã studii de cercetare ºi se
întocmesc rapoarte de analizã pe baza cãrora se elaboreazã
documentele suport necesare desfãºurãrii practicii de specialitate,
în format standardizat sau propriu fiecãrei specializãri, dupã
caz. Se elaboreazã totodatã ºi proceduri unitare de organizare
ºi de desfãºurare a stagiilor de practicã la parteneri de practicã
din mediul economic real. La efectuarea acestor studii de cercetare
au fost implicaþi toþi membrii echipei de management ºi de
implementare a proiectului.
Pentru efectuarea ºi fundamentarea acestui studiu s-au
efectuat în primii doi ani de implementare a proiectului câte o
anchetã socialã, pe bazã de chestionare, de stabilire a nevoilor
ºi aºteptãrilor studenþilor, cadrelor didactice coordonatoare ºi
tutorilor privind practica de specialitate ºi s-au întocmit
rapoarte de analizã a lor. S-au întocmit rapoarte de analizã a
nevoilor ºi a aºteptãrilor studenþilor/ cadrelor didactice
coordonatoare / tutorilor privind practica de specialitate pentru
fiecare dintre specializãrile care fac obiectul acestui proiect.
Pe baza acestora s-a întocmit câte un raport sintezã care
cuprinde concluziile anchetei efectuate ºi recomandãri privind
organizarea ºi desfãºurarea practicii de specialitate astfel încât
studenþii/masteranzii participanþi la stagii de practicã în anul
universitar curent (2012-2013) sã dobândeascã competenþele
profesionale ºi abilitãþile practice necesare integrãrii lor pe
piaþa muncii, dupã terminarea studiilor.
Pe baza cercetãrilor efectuate, s-au elaborat documentele
suport necesare desfãºurãrii practicii de specialitate în
condiþii de eficienþã maximã: manuale ºi caiete de practicã,
formulare ºi fiºe în format unitar (Scrisoare de primire în
practicã a studenþilor/masteranzilor, adresatã partenerilor
de practicã, Convenþie- cadru între universitatea
organizatoare a stagiilor de practicã, partenerul de practicã
ºi studentul participant cu anexele privind cadrele didactice
coordonatoare a stagiilor de practicã ºi tutorii participanþi,
Fiºã de inscriere la stagiul de practicã, Contract de practicã
între universitate ºi studenþii/ masteranzii sãi, Certificat de
participare la practicã, Diplomã de câºtigãtor la concursul
de idei privind îmbunãtãþirea practicii de specialitate, Fiºã
de evaluare post stagiu), Broºurã privind legislaþia ºi protecþia
muncii ºi a normelor de conduitã la locul de practicã.
Pe baza cercetãrilor efectuate, s-au elaborat proceduri
unitare de organizare ºi de desfãºurare a stagiilor de practicã
la partenerii de practicã din mediul economic real: procedurã
generalã de management ºi de implementare a practicii de
specialitate, procedurã de management financiar a practicii
de specialitate, proceduri de sondare a opiniei ºi de analizã
a nevoilor studenþilor/masteranzilor/cadrelor didactice
coordonatoare / tutorilor privind practica de specialitate,
procedurã de derulare a unui stagiu de practicã, procedurã
de monitorizare a derulãrii stagiului de practicã.
În cadrul proiectului s-a elaborat o metodologie pe baza
cãreia s-au desfãºurat concursuri pentru identificarea celor mai
bune idei de îmbunãtãþire a modului de organizare ºi de
desfãºurare a practicii de specialitate. S-au întocmit rapoarte
de analizã a ideilor privind îmbunãtãþirea modului de organizare
ºi de desfãºurare a practicii de specialitate furnizate de studenþii/
masteranzii participanþi la concursul respectiv ºi rapoarte de
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analizã a rezultatelor obþinute de studenþi/ masteranzi pe durata
derulãrii stagiilor de practicã organizate în anii universitari
respectivi. Pe baza rapoartelor respective ºi a unor chestionare
post-stagiu s-au întocmit rapoarte de revizuire a modului de
organizare ºi de desfãºurare a practicii de specialitate, la nivelul
fiecãrei specializãri care fac obiectul proiectului. În final, s-au
întocmit rapoarte sintezã de revizuire a modului de organizare
ºi de desfãºurare a practicii de specialitate, astfel încât studenþii/
masteranzii universitãþii sã poatã participa la stagii de practicã
mai eficiente în anul universitar urmãtor.
În cadrul proiectului au fost create instrumente informatice
de suport ºi documentaþii tehnice, de întreþinere ºi de exploatare
aferente acestora, pentru organizarea ºi desfãºurarea eficientã
a stagiilor de practicã de cãtre instituþiile de învãþãmânt
universitar la parteneri de practicã, instituþii publice ºi private
din mediul economic real. Este vorba de crearea site-ului
internet pentru proiect, de crearea unui forum de discuþii al
proiectului ºi a conturilor de acces (pe forum) pentru
moderatori, de crearea structurii bazelor de date necesare în
cadrul proiectului (cu studenþii sau masteranzii care desfãºoarã
stagii de practicã în cadrul proiectului; cu cadrele didactice
coordonatoare a stagiilor de practicã desemnate de instituþia
de învãþãmânt superior; cu tutorii desemnaþi de partenerii de
practicã) ºi de crearea softului de alocare a studenþilor/
masteranzilor care desfãºoarã stagii de practicã în cadrul
proiectului, pe specializãri.
Rezultatele cercetãrilor efectuate în cadrul proiectului s-au
materializat în documentele suport (în format unitar), necesare
desfãºurãrii practicii de specialitate ºi în proceduri unitare de
organizare ºi de desfãºurare a stagiilor de practicã la parteneri
de practicã din mediul economic real publicate sub formã de
Manuale la Editura Fundaþiei România de Mâine- Bucureºti
(Andronie Maria- coordonator, Andronie Iustin, Gherasim
Zenovic ºi alþii - Manual pentru practica de specialitate. Specializãrile Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune, Management, Finanþe ºi Banci, ISBN: 978-973-163-602-3;
Posea Grigore- coordonator, Andronie Maria, Florin Fãiniºi
ºi alþii - Manual pentru practica de specialitate. Specializarea
Geografia turismului, ISBN: 978-973-163-604-7,
Bondrea A. Aurelian - coordonator, Andronie Maria, Fãiniºi
Florin ºi alþii - Proceduri de organizare ºi desfãºurare a
stagiilor de practicã în Universitatea Spiru Haret,
ISBN 978-973-163-607-8; Aurelian A. Bondrea - coordonator,
Iustin Andronie, ªtefan Barbãlatã ºi alþii, Manual pentru
practica de specialitate. Specializãrile Marketing ºi afaceri
economice internaþionale, ISBN: 978-973-163-606-1;
Florin Fãiniºi - coordonator, Mariana Rudãreanu, Antonio
Mutulescu, Diana Artene, Mãdãlina Cocoºatu, Manual
pentru practica de specialitate, Specializãrile Drept ºi
Administraþie Publicã, ISBN: 978-973-163-603-0;
Ioana Diana Voloacã - coordonator, Iustin Andronie, Andrei
Alexandru Pãunescu, George Robert Lãzãroiu, Sofia Bratu,
Silviu ªerban, Aniþa Grigoriu, Manual pentru practica de
specialitate, Specializãrile Jurnalism, Comunicare ºi relaþii
publice, ISBN: 978-973-163-605-4.
Proiectul, finanþat din fonduri structurale europene, are
ca obiectiv nu numai elaborarea de studii/rapoarte/proceduri/
manuale, ci ºi aplicarea efectivã a acestora în mediu economic
real- instruirea studenþilor/ masteranzilor celor douã
universitãþi partenere (Universitatea Spiru Haret ºi
Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I) prin efectuarea
stagiilor de practicã de specialitate la instituþii publice sau
private, cu urmãrirea ºi analizarea rezultatelor obþinute.
Documentele suport ºi procedurile unitare de organizare ºi
de desfãºurare a stagiilor de practicã la parteneri de practicã
din mediul economic real, care s-au elaborat ºi se vor elabora
în cadrul proiectului, pot fi utilizate pentru organizarea ºi
desfãºurarea eficienta a practicii de specialitate la orice
specializare ºi de cãtre orice instituþie de învãþãmânt superior.
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de 26 septembrie 2012, la Casa Oamenilor de ªtiinþã, P-þa Lahovari
nr.Pe9, data
Bucureºti, va avea loc Colocviul internaþional Dora DIstria, Balcanii ºi
Orientul  Noi perspective ºi abordãri disciplinare, informeazã Medievalia.ro

Organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene, din cadrul Academiei
Române, evenimentul aduce împreunã cercetãtori din România, Italia, Statele
Unite ale Americii, Marea Britanie, Albania ºi Spania.
Dora DIstria (1828-1888) este pseudonimul scriitoarei de origine românoalbanezã Elena Ghica, cea care avea sã devinã ducesa Helena KoltsovaMassalskaya, fiicã a marelui ban Mihai Ghica ºi nepoata domnitorului Grigorie
al IV-lea Ghica. De-a lungul timpului a publicat mai multe lucrãri în care este
evidentã nu doar excelenta cunoaºtere a limbilor românã, italianã, germanã,
francezã, latinã, greacã veche, neogreacã ºi rusã, ci, mai cu seamã, abilitatea sa
de a se descurca printre subiecte ºtiinþifice, uºurinþa de a dezvolta curajoase
perspective liberale asupra unor teme religioase sau politice.
Vor rosti alocuþiuni introductive: acad. Dan Berindei, vicepreºedinte al
Academiei Române, Nicolae ªerban Tanaºoca, directorul Institutului de Studii
Sud-Est Europene, Mihai Dimitrie Sturdza.
Colocviul va cuprinde douã sesiuni ºi o masã rotundã: Proiectul Operelor
complete ale Dorei dIstria. Sesiunea I, moderator Liviu Bordaº: Antonio
dAlessandri (Universitatea Roma Tre, Roma): Dora dIstrias travel writings;
Georgeta Filitti (Bucureºti): Cãlãtorii în Rumelia ºi Moreea  manuscrisul
regãsit din ediþia româneascã a operelor Dorei dIstria;
Ileana Mihãilã (Facultatea de Limbi Strãine, Universitatea din Bucureºti):
Civilizaþia turcã în scrierile Dorei dIstria; Iordan Datcu (Institutul de Istorie ºi
Teorie Literarã, Bucureºti): Dora dIstria ºi etnografia Europei de Sud-Est. Sesiunea
II, moderator Lia Brad-Chisacof: George Enache (Universitatea Dunãrea de Jos,
Galaþi): Religie, libertate ºi progres în opera Dorei dIstria; Corneliu Horia
Cicortaº (Centro per le Scienze religiose, F.B.K., Trento): Corespondenþa ineditã a
Dorei dIstria din arhivele italiene ºi importanþa ei; Lia Brad-Chisacof (Institutul
de Studii Sud-Est Europene, Bucureºti): Maestrul ºi pupila sa. G.G. Pappadopol ºi
Dora dIstria; Liviu Bordaº (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureºti): La
défense de lOrient. Dora dIstria, Orientul ºi studiile orientale.
Chiar dacã nu au putut veni la Bucureºti, vor fi prezenþi în volumul actelor
colocviului: Keith Hitchins (Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign,
U.S.A.): Dora dIstria and the idea of the Ethnic Nation; Sanda
Golopenþia (Universitatea Brown, Providence, S.U.A.): Dora dIstria, sémiologue
et sociologue avant la lettre; Luisa Rossi (Universitatea din Parma): Larboreto
fiorentino di Dora dIstria; Merita Sauku-Bruci (Institutul de Lingvisticã ºi
Literaturã, Tirana): Dora dIstria et les philologues albanais; Angela
Jianu (Universitatea din York, Heslington, U.K.): The life aquatic. Dora dIstria
on the beach; Ioana Vrãbiescu (Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona): Dora
dIstria and The Women in the Orient from a feminist perspective.

România pozitivã te invitã sã spui:

DA voluntariatului,
educaþiei nonformale ºi tineretului

Crezi în potenþialul voluntariatului, învãþãrii în contexte nonformale
ºi a activitãþilor de tineret?
Crezi cã acestea reprezintã resurse ale societãþii cu efecte pozitive în
comunitate ºi cã au nevoie de un suport financiar mai mare?
Daca rãspunsul este da la oricare dintre cele douã întrebãri de mai sus, avem
nevoie de susþinerea TA pentru a spune DA voluntariatului, educaþiei nonformale
ºi tineretului! Adicã:
- DA pentru iniþiativa de includere a acestora în prioritãþile de finanþare ale
Fondului Social European în România pentru viitoarea perioadã de programare
(2014 -2020)!
- DA pentru crearea unui mecanism de finanþare simplificat, care sã rãspundã
mai bine nevoilor la nivel de comunitate prin iniþiative locale, regionale ºi naþionale!
- DA pentru sprijinirea ONG-urilor, ºcolilor ºi a tuturor actorilor implicaþi în
voluntariat, învãþare nonformalã ºi activitãþi de tineret cât ºi a beneficiarilor acestora!
Cum poþi susþine personal sau instituþional acest demers? Este foarte simplu!
Ca persoanã poþi sã alegi oricare dintre urmãtoarele opþiuni (sau, ideal,
chiar pe toate): 1) Poþi sã aderi la petiþia online Spuneti DA voluntariatului,
educaþiei nonformale ºi tineretului adresatã factorilor de decizie: http://
www.petitieonline.com/spuneti_da_voluntariatului_educatiei_nonformale_si_tineretului
2) Poþi sã promovezi aceastã iniþiativã (pe Facebook sau pe mail) cãtre alte
persoane sau organizaþii care cred în voluntariat, educaþie nonformalã ºi tineret
Dacã reprezinþi o organizaþie (ONG, ºcoalã, firmã, instituþie publicã etc):
1) Descarcã documentul pentru susþinerea instituþionalã a includerii
voluntariatului, învãþãrii în contexte nonformale ºi activitãþilor de tineret în
prioritãþile de finanþare ale Fondului Social European în România pentru
viitoarea perioada de programare (2014 -2020). Documentul se semneazã ºi
ºtampileazã de cãtre reprezentantul legal ºi se trimite scanat la adresa de e-mail:
vent_fse@yahoo.com pânã la 30 septembrie (cu cât este mai devreme trimis,
cu atât este mai de ajutor). Documentul este în format word! Astfel, în cazul în
care sunteþi de acord cu spiritul, dar nu cu modul în care este frazat, puteþi sã
modificaþi conþinutul acestuia. Documentul este disponibil la: http://
www.tinapse.ro/home/pentru-cei-care-cred-in-voluntariat-educatie-nonformalasi-tineret/document-de-pozitie 2) Poþi sã promovezi aceastã iniþiativã (pe
Facebook sau pe mail) cãtre membrii organizaþiei tale ori cãtre alte persoane sau
organizaþii care cred în voluntariat, educaþie nonformalã ºi tineret.
Documentul de fundamentare a iniþiativei în format wiki ºi pfd, documentul
de susþinere precum ºi prezentul anunþ sunt disponibile la www.tinapse.ro
Sprijinul tãu este cu atât mai important cu cât, în acest moment, demareazã
procesul de structurare a viitoarei generaþii de fonduri structurale în România,
inclusiv Fondul Social European.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
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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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Investeºte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013
Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie: 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului: GeoTurismPractic
ID: POSDRU/109/2.1/G/81724; CONTRACT nr.: CNDIPT  OI/13589/08.12.2011
Nr.122/E 194 din 19.09.2012

ANUNÞ DE LANSARE PROCEDURÃ DE ACHIZIÞIE
Achizitor:
Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Geografie
Bucureºti, Bd. Timiºoara nr. 58, sector 6, cod poºtal 061333
Telefon: 021.444.20.85; Fax: 021.444.20.85; Mobil: 0726.974.531
Manager Proiect: Marin CRUCERU
Procedura de atribuire aplicatã:
Competitivã
Denumirea ºi data contractului:
Achiziþie Servicii de agenþii de turism ºi servicii conexe în vederea implementãrii proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81724, intitulat GeoTurismPractic, proiect cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013
Tipul contractului:
Prestãri servicii
Criteriul de atribuire a contractului:
Preþul cel mai scãzut
Codurile CVP:
63510000-7 - Servicii de agenþii de turism ºi servicii conexe
Cantitatea totalã de produse care trebuie prestatã:
Conform documentaþiei pentru ofertanþi. Documentaþia pentru ofertanþi poate fi solicitatã
persoanei de contact la telefon: 021.444.20.85; 0726.974.531 ºi e-mail: dancruceru@spiruharet.ro,
marincruceru@geolandscapes.ro, în forma scrisã sau poate fi descãrcatã de pe pagina de internet
www.geolandscapes.ro.
Valoarea estimata a contractului (lei, fãrã TVA)
144.000,00 lei
Durata contractului sau termenul limitã de finalizare:
Termen limitã de finalizare a contractului 31.12.2013.
Persoana de contact, numãrul de telefon ºi adresa de e-mail prin care se pot solicita
clarificãri ºi informaþii suplimentare:
Manager proiect, telefon: 021.444.20.85, 0726.974.531, dancruceru@spiruharet.ro,
marincruceru@geolandscapes.ro
Termenul limitã pentru primirea ofertelor (data ºi ora):
01.10.2012, ora 12:00
Modalitatea de transmitere a ofertelor:
Oferta se va depune, în plic sigilat, cu menþionarea, de cãtre depunãtor, a datei ºi orei depunerii
ofertei, conform prevederilor documentaþiei de atribuire, la sediul achizitorului din Bd. Timiºoara
nr. 58, sector 6, cod poºtal 061333, Bucureºti.
Data publicãrii: 19.09.2012

MANAGER PROIECT
Marin CRUCERU

COMUNICAT DE PRESÃ

FESTIVITÃÞI DE FINALIZARE A ACTIVITÃÞII DE INSTRUIRE

24 septembrie 2012
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni!
Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Titlul proiectului: Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

Festivitãþi de finalizare a activitãþii de instruire
în cadrul proiectului

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
în calitate de Beneficiar anunþã organizarea Festivitãþilor de finalizare a activitãþii de instruire
în cadrul proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie
6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii, iar obiectivul sãu general îl reprezintã
formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru femei în vederea dezvoltãrii
carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Scopul festivitãþilor este premierea ºi prezentarea celor mai reuºite planuri de afaceri precum
ºi acordarea diplomelor de participare pentru toate persoanele din grupul þintã.
Festivitãþile vor avea loc dupã cum urmeazã: în data de 26 septembrie 2012, la sala 400C
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova,
str. Vasile Conta nr. 4, începând cu ora 17.00; în data de 27 septembrie 2012,
la sala SC1 din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de Geografie, Bucureºti,
Bulevardul Timiºoarei nr. 58, începând cu ora 14; în data de 29 septembrie 2012, la Sala de
Consiliu din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de Management Braºov,
str. Turnului nr. 7, începând cu ora 10.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la urmãtoarele date de contact:
Regiunea Sud-Vest
Laura Ungureanu
0251 598265
0721 240971
Website: www.carierafemei.ro

Regiunea Centru
Elena Doval
0268 548044
0723 593225

Regiunea Bucureºti-Ilfov
Marin Cruceru
021 3121869
0726 974531

www.fseromania.ro

email: secretariat@carierafemei.ro

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

Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr. Manuela Epure

CineBlackSea

sau simbioza dintre
învãþãmânt ºi cercetare

de la Ro-IFF

Gabriel NÃSTASE
Nivelul de dezvoltare al unei societãþi
este determinat în mod esenþial de
performanþele sistemului sãu de învãþãmânt. Fãrã un invãþãmânt performant,
de calitate, fãrã elite intelectuale, fãrã ºcoli
de cercetare, fãrã cultivarea creativitãþii ºi capacitãþii de inovare, o societate
riscã sã disparã. Iar simbioza dintre
învãþãmântul superior ºi cercetarea
ºtiinþificã reprezintã mecanismul optim
al formãrii resurselor umane înalt
calificate. Altfel spus, un învãþãmânt
superior dinamic ºi performant este strict
dependent de existenþa unui sector
puternic de cercetare universitarã.
Aceste consideraþii par a fi coordonatele esenþiale între care s-a înscris
întreaga devenire profesionalã a prof.
univ. dr. Manuela Epure, prorector al
Universitãþii Spiru Haret.
Având ca activitate principalã coordonarea activitãþii de cercetare ºtiinþificã
la nivel de universitate, prof. univ.dr.
Manuela Epure deþine ºi onoranta
funcþie de director al Institutului Central
de Cercetare ªtiinþificã, structurã de
cercatare ce asigurã coordonarea
ºtiinþificã ºi metodologicã a tuturor
centrelor de cercetare din Universitatea
Spiru Haret.
Fundamentarea strategiei de cercetare,
stabilirea obiectivelor pe termen scurt,
mediu ºi lung, implementarea programelor de cercetare finanþate din fonduri
europene, ca ºi evaluarea calitãþii
activitãþii de cercetare sunt numai

câteva dintre activitãþile importante ale
acestui Institut.
De altfel, pasiunea prof. univ. dr.
Manuela Epure pentru studiu ºi cercetare
în domeniul economic s-au manifestat
încã de la înscrierea la Academia de
Studii Economice din Bucureºti, a cãrei
Diplomã de Licenþã o obþine în 1987
(calificarea: economist). În perioada
1992-1994 urmeazã, în cadrul aceleiaºi
Academii, studii doctorale, încheiate,
în 1994, cu obþinerea titlului de Doctor
în Economie.
Dupã o scurtã perioadã de activitate
în cadrul unor unitãþi economice din
Teleorman ºi Prahova, prof. univ. dr.
Manuela Epure se alãturã (din 2001)
grupului de elitã al cadrelor didactice
de la Universitatea Spiru Haret,
parcurgând întreaga scarã a gradelor
universitare, predând discipline
economice precum Programe de
Marketing, Cercetãri de Marketing,
Studierea pieþei, Comunicare în
marketing. În acelaºi timp (în perioada
ianuarie  martie 2007) urmeazã cursuri
postuniversitare de perfecþionare,
încheiate cu obþinerea diplomei Modul
psihopedagogic, cu competenþe în
domeniile Pedagogie, Didactica
specialitãþii, Management educaþional,
Sociologia educaþiei, Psihologia educaþiei. Între anii 2005  2007, prof.
univ. dr. Manuela Epure este decan al
Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, pentru ca,

din 2011, sã ocupe, cum am amintit,
postul de prorector al Universitãþii
Spiru Haret, cu atribuþii de coordonare
a cercetãrii ºtiinþifice.
Prestigioasa activitate de cercetare
ºtiinþificã a prof. univ. dr. Manuela
Epure este materializatã ºi în numeroase
lucrãri de specialitate, cãrþi ºi articole,
publicate în þarã ºi strãinãtate.
În 2004, ca recunoaºtere a realizãrilor
pe plan profesional, prof. univ. dr.
Manuela Epure a primit medalia
Meritul pentru Învãþãmânt, clasa a II-a,
acordatã de Preºedintele României.
În prezent, valorificându-ºi propria
experienþã ºi primind recunoaºterea
valorii sale profesionale, ºtiinþifice, prof.
univ. dr. Manuela Epure este: membru
cu drepturi depline al Chartered Institute of Marketing, Marea Britanie,
al Academy of Marketing, Marea
Britanie, al Asociaþiei Experþilor
Contabili din România, al Consiliului
Editorial al Jurnalului de cercetare
academicã în ºtiinþe economie
http://www.jare-sh.com/, fondator al
Asociaþiei de Marketing Internaþional
Social, http://www.i-sma.org/, vicepreºedinte al Alianþei universitãþilor
din Europa Centralã ºi de Est,
http://www.aceu-edu.org/.

Muzicieni japonezi
la Castelul Peleº

Vor fi
restaurate
cetãþile dacice
din
Munþii Orãºtiei
Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei informeazã cã va
coordona, timp de patru ani, un
program de cercetare ºi restaurare a cetãþilor dacice din
Munþii Orãºtiei, fiind cel mai
mare proiect arheologic derulat în
România pânã în prezent, finanþat de Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional. Conform
sursei citate, în proiect vor colabora Universitatea BabeºBolyai, Muzeul Naþional de Istorie
a României din Bucureºti, Muzeul
Civilizaþiei Dacice ºi Romane din
Deva ºi Institutul de Arheologie
ºi Istoria Artei din Cluj-Napoca.
În 2012, sãpãturile de la
Sarmizegetusa Regia au primit o
finanþare de 3 milioane de lei,
iar pentru 2013 calendarul cercetãrilor cuprinde zona Piatra Roºie,
Costeºti, Blidaru ºi Cetãþuie.
Programul se va desfãºura pe o
perioadã de patru ani, timp în care
se vor efectua cercetãri arheologice
sistematice ºi pluridisciplinare
în cetãþile dacice din Munþii
Orãºtiei, monumente înscrise pe
lista patrimoniului UNESCO. De
asemenea, se va urmãri realizarea
unei diseminãri cât mai eficiente
a rezultatelor cercetãrilor atât
printre specialiºti, cât ºi în rândul
publicului larg. Dorinþa noastrã
este ca acest important program
de cercetare sã devinã un model,
în conformitate cu valoarea
vestigiilor ºi statutul UNESCO
al monumentelor antice din zona
Munþilor Orãºtiei, se aratã în
comunicat. Cercetãrile vizeazã
aspecte pluridisciplinare, identificarea vestigiilor dacice prin
georadar ºi reconstituirea arhitecturii lor fãrã decopertare,
analize de microflorã ºi, în final,
executarea unui plan de restaurare
dat fiind cã toate cetãþile se aflã
în patrimoniul UNESCO.

De 8 ani, în Japonia se organizeazã un
concurs - Romania International Music
Competition, la care se înscriu anual sute de
muzicieni japonezi dornici de afirmare

internaþionalã. Laureaþii ediþiei din anul 2011
vor cânta sâmbãtã, 29 septembrie 2012, de
la ora 17, în sala de muzicã a Castelului
Peleº.Violonista Mayuko Yshigamy,
soprana Ayuko Yoshikuni, saxofonista
Hiroko Yamakawa, acompaniate de pianistele Shoko Ota ºi Livia Tudor vor interpreta
opusuri de: Lidwig van Beethoven, Charles
Gounod, Ottorino Respighi, Fernande
Decruck ºi Sadao Bekku. Serata se înscrie în
cadrul ediþiei a II a a Stagiunii Sunetul muzicii,
organizatã de Muzeul Naþional Peleº,
ExcesMusic ºi Radio România Cultural.

Schimbarea lumii
prin culturã
Joi, 27 septembrie, ora 17.00, la Centrul
pentru Activitãþi Recreative ºi Inovare Ocupaþionalã, Bucureºti, str. J.L. Calderon nr.39,
în cadrul Miºcãrii Mondiale a Poeþilor de
pretutindeni - The World Poetry Movement
(WPM) sunteþi aºteptaþi la Schimbarea lumii
prin culturã,un eveniment organizat de
Elena Armenescu  membrã a Uniunii Scriitorilor din România.
Elena Armenescu debuteazã în 1989, revista Luceafãrul din
(luna august) cu poemul Confluenþe. Volume de poezie publicate:
Ferestrele somnului, Regatul ascuns, Exodul uitãrii, Dictatura
iubirii, Strigãt spre luminã, Memoria statuilor, Iubirea
împãrãteascã, Joc tainic. Colaborãri în reviste literare: Luceafãrul,
Poesis, Contrapunct, Viaþa Româneascã, Sfârºit de mileniu (actual
Milenium), Convorbiri literare; la radio: emisiunea Poezie
româneascã. Invitaþi: prof univ. muzicolog Ioana Ungureanu,
conf. univ. dr.Constantin Stoenescu, Facultatea de Filozofie.
În program:  lecturã din creaþia proprie: Dan Bodea, Andana
Cãlinescu, Geo Cãlugãru, Marin Voican Ghioroiu, Florin Grigoriu,
Victoriþa Duþu, Elisabeta Iosif, Lidia Lazu, Ion Lazu, Rodica Elena
Lupu, Monica Muresan, Victoria Milescu, Theodor Rapan, Camelia
Radu, Georgeta Resteman, Petre Solonaru, Ioana Stuparu, Laurian
Stanchescu, Rodica Subþirelu, Claudia Voiculescu  moment muzical
oferit de poetul ºi compozitorul Paul Polidor  recital susþinut de
actriþa Doina Ghiþescu  expoziþie picturã: Victoriþa Duþu.

Sonoritãþi americane

Mogoºoaia Clasic Fest propune
un recital George Gershwin, cu
ocazia împlinirii a 75 de ani de la
dispariþia celui mai cunoscut
compozitor american.
Duminicã, 30 septembrie 2012,
de la ora 17, în sala Scoarþelor din
Palatul Mogoºoaia, soprana
Sorina Munteanu  prim solistã a
Operei Naþionale Bucureºti ºi
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pianista Viorela Ciucur vor interpreta cele mai frumoase arii ºi
cântece din opere ºi musicaluri,
precum ºi integrala miniaturilor
pentru pian solo.
Cele douã artiste ale artei interpretative româneºti vor face ca
muzica americanã de cea mai bunã
calitate sã rãsune într-un palat
încãrcat de istorie ºi frumuseþe.

A opta ediþie a Romania International
Film Festival (Ro-IFF)  organizatã de
Fundaþia Artis, ce are ca parteneri
instituþionali: Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, Centrul Naþional
al Cinematografiei, Arhiva Naþionalã de
Filme  Cinemateca Românã ºi Muzeul
Naþional al Þãranului Român, manifestare
desfãºuratã sub înaltul patronaj al
Preºedintelui României,  are loc între
27 septembrie ºi 7 octombrie, la Sala
Union (Paul Cãlinescu) a Cinematecii
Române, Muzeul Naþional al Þãranului
Român ºi Club Fabrica, în trei secþiuni
competiþionale: CineBlackSea, Woman
in Cinema ºi Docs & Shorts.
Prin CineBlackSea, Ro-IFF se impune ca
singurul festival care promoveazã cineaºti
est-europeni din zona Mãrii Negre. Anul
acesta, în competiþie au fost selecþionate
nouã lungmetraje de ficþiune, producþii din
2011 ºi 2012, reprezentând cinci þãri; toate
cele nouã sunt prezentate în premierã
naþionalã. Dintre realizatorii acestor
filme, vor fi prezenþi la Bucureºti, pentru
a discuta cu publicul românesc, opt
cineaºti, regizorii: Konstantin Bojanov,
Ara Yernjakyan, Menelaos Karamaghiolis,
Ilian Djevelekov, Murad Ibragimbekov,
Slava Ross, Ivan Vladimirov, actorul
ºi producãtorul Michael Poghosian.
Selecþia CineBlackSea dovedeºte cã
Ro-IFF rãmâne ºi anul acesta un autentic

eveniment de top, ce oferã publicului
autohton ºansa de a vedea importante
producþii recente, din regiune ºi din lume,
multipremiate la competiþii prestigioase,
care nu intrã în circuitul cinematografic:
 Avé (Bulgaria, 2011), regia: Konstantin
Bojanov  Client aniversar / Anniversary
Client (Armenia, 2012), regia: Ara
Yernjakyan  premierã internaþionalã
 Dacã am fi toþi / Yetye bolory / If Only
Everyone (Armenia, 2012), regia: Natalya
Belyauskene  J.A.C.E. (Grecia, 2011),
regia: Menelaos Karamaghiolis. Selecþii
ºi premii: Tokio 2011, Salonic 2011 (Cea
mai bunã actriþã. Love.net (Bulgaria,
2011), regia: Ilian Djevelekov.  Nu a existat
vreodatã vreun frate mai bun / I ne bylo
lucse brata / There Was Never a Better
Brother (Azerbaidjan-Rusia-Bulgaria,
2011), regia: Murad Ibragimbekov  Piatra
tare / Tungsten (Grecia, 2011), regia:
Giorgos Georgopoulos  Siberia,
dragostea mea / Siberia, monamour
(Rusia, 2011), regia: Slava Ross  Sneakers
/ Kecove (Bulgaria, 2011), regia: Valeri
Yordanov, Ivan Vladimirov.
Juriul internaþional al festivalului va acorda
douã premii (Cea mai bunã regie ºi Cea
mai bunã interpretare) pentru competiþia
CineBlackSea, la fel ca ºi pentru secþiunea
Woman in Cinema. Filmele din ambele
secþiuni competiþionale pot câºtiga
Trofeul Festivalului.

Astra Film Festival
Sibiu: 7 zile,
80 de documentare,
25 de þãri

Dintr-un total de peste 1000 de filme din
54 de þãri au fost selectate 80 de filme din
25 de þãri ce vor fi prezentate în cadrul Astra
Film Festival, Sibiu, 15 - 21 octombrie 2012.
Cel mai important eveniment din lumea
filmului documentar din Europa Centrala
ºi de Est se va desfãºura în patru secþiuni
competiþionale: Internaþional, Ecocinematograf, România ºi Student Docs. Împreunã cu filmele prezentate în
secþiunile speciale: Astra Film Junior, Made in Romania, Panel
Doc-Investigational, DocStories ºi altele, AFF 2012 proiecteazã în total 80
de filme de non-fictiune.
În afara proiecþiilor de filme documentare, ediþia 2012 gãzduieºte ºi expoziþii
de fotografie, spectacole de muzicã, workshop-uri precum ºi o serie de
masterclass-uri cu invitaþi din elita producãtorilor ºi regizorilor de film
documentar din lume.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Suzana Bantaº, creaþie
ºi destin în lumea culorilor
Petre CHIREA
Marsic ºi Jean Steriade. Terminã
apoi Facultatea de Medicinã
Generalã ºi devine Medic
specialist Urgenþe medicochirurgicale. Este membru UAP ºi
al Cenaclului de Arte Plastice al
Medicilor Ion Þuculescu din 1973.
Are în palmares numeroase
expoziþii personale ºi colective,
este prezentã cu lucrãri în colecþii
particulare din þarã ºi strãinãtate.
Publicã recenzii de carte, cronicã
plasticã ºi muzicalã.
Suzana Bantaº este o coloristã
desãvârºitã, mereu foarte atentã
la detalii. Pune mare preþ pe
Pictoriþa Suzana Bantaº, un desen, o atitudine dobânditã în ani
artist plastic cu vocaþie, prezintã de studiu. Pe suprafaþa pânzei
într-o expoziþie colectivã, la existã o ordine desãvârºitã,
Galeria Pavilionul B din Parcul
Herãstrãu, în organizarea
Asociaþiei Artiºtilor Plastici
Bucureºti, un ciclu valoros de
naturi statice, portrete ºi peisaje
pline de culoare ºi luminã. Toate
pornesc din sufletul sãu frumos.
Am privilegiul sã scriu despre
pictoriþa Suzana Bantaº, nãscutã
la Focºani, din pãrinþi profesori.
Absolventã a Facultãþii de Drept
de la Iaºi, a Academiei de Belle
Arte din Iaºi, Suzana Bantaº
obþine diploma de picturã dupã
ani de studiu cu profesorii Ion

dublatã de o cromaticã elegantã.
Sunt prezente accente de luminã
inteligent intuite ºi centre de
interes în fiecare tablou, astfel
încât orice iubitor de artã are
posibilitatea sã-ºi regãseascã aici
propriile trãiri. Stãpânire
perfectã a mijloacelor de limbaj
plastic. Linia, punctul, forma ºi
culoarea dau identitate aparte
fiecãrei lucrãri. Cred cu tãrie cã
indiferent de forma de exprimare
aleasã, artista demonstreazã
mereu un aspect esenþial 
dãruirea. Prin dãruire se deschide
spre noi tot universul cromatic
al pictoriþei Suzana Bantaº.
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Facultatea de Sociologie-Psihologie

Teleobiectiv
(urmare din pag. 1)
Suntem un colectiv relativ tânãr
de cadre didactice, un colectiv
care se implicã atât în activitatea
didacticã, în relaþia cu studenþii,
dar ºi în alte activitãþi, ce
necesitã menþinerea unui
învãþãmânt de calitate.
Absolvenþii noºtri constituie un
element îmbucurãtor, relaþia cu ei
fiind un atu pentru noi. În primul
rând, faptul cã ei sunt încadraþi
conform calificãrii pe care au
obþinut-o, atât prin studiile de
licenþã, cât ºi prin programele
masterale, pe care facultatea le
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Ziua Mondialã a Standardizãrii
Cu ocazia Zilei Mondiale a
Standardizãrii, Asociaþia de
Standardizare organi-zeazã,
în data de 12 octombrie
2012, Conferinþa naþionalã
în domeniul Standardizãrii,
ediþia a VI-a, cu tema Mai
puþine deºeuri = rezultate
mai bune. Eficienþã prin
utilizarea standardelor.
Tematicile abordate în cadrul
conferinþei vor fi:  Managementul deºeurilor  Standardele ºi consumatorii
 Managementul inovãrii
 Relaþia necesarã dintre
activitatea de standardizare
ºi mediul universitar
 Standardizarea ºi cercetarea

prodecan,
La Sociologie, de asemenea, avem
oferã, ºi sunt încadraþi atât în
activitatea didacticã, avem lector univ. dr. Rodica MATEI o serie de unitãþi cu care am
absolvenþi care sunt asistenþi,
cadre didactice ale facultãþii, avem
absolvenþi care sunt cadre
didactice în învãþãmântul primar,
gimnazial, liceal, avem absolvenþi
care sunt angajaþi atât în
organizaþii nonguvernamentale,
care sunt psihologi de renume 
acoperim întreaga paletã a
activitãþii în cercetare ºi este
într-adevãr o reuºitã, spun eu, a
noastrã, faptul cã de fiecare datã
participã la activitãþi pe care noi
le dezvoltãm. Acum îi contactãm
sã participe, alãturi de noi, la
deschiderea anului universitar.

grupaj realizat de Mihãiþã ENACHE

Conferinþã

Pentru specializarea Psihologie
avem colaborãri cu 139 de
instituþii, printre care cabinete de
psihologie, ºcoli, grãdiniþe,
institute de cercetare, primãrii ºi,
pe lângã primãrii, Direcþiile
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului de la diferite
sectoare, unde studenþii noºtri au
putut sã vadã ce înseamnã sã fii
psiholog în câmpul muncii, adicã
sã lucrezi cu copii cu probleme,
sã lucrezi cu copii care au diferite
dizabilitãþi, sã lucrezi cu copii
normali, în grãdiniþe ºi în ºcoli, sã
vezi ce înseamnã un studiu/
proiect de cercetare, ce înseamnã
evaluare psihologicã, ce înseamnã
psihologie clinicã, psihoterapie.
Efectiv, ei au intrat în câmpul
muncii ºi au lucrat alãturi de
specialiºti, care s-au bucurat sã
colaboreze cu noi. Au lucrat ºi au
fãcut un fel de stagiu, vãzând
exact ce înseamnã o zi de muncã
pentru un psiholog angajat. Unii
chiar au continuat aceste activitãþi
voluntari, dupã efectuarea
stagiului de practicã, care este
obligatoriu. Au dorit sã se
perfecþioneze în continuare.

Terapie transgeneraþionalã
Vineri, 21 septembrie, la Facultatea
de Sociologie-Psihologie a avut loc o
conferinþã mai puþin obiºnuitã:
Constelaþiile familiale: Metodã de terapie
transgeneraþionalã de profunzime,
susþinutã de Jutta ten Herkel, personalitate formatã în Gestalt, terapie psihodinamicã ºi alte abordãri umaniste, teoria
ºi aplicaþiile constelaþiilor sistemice ale
lui Bert Hellinger.
Terapia transgeneraþionalã (Psihogenealogia) este o ramurã neobiºnuitã a
psihologiei, care porneºte de la premisa
existenþei unui inconºtient familial,
în care sunt depozitate evenimentele
semnificative, traumele, secretele,
afirmaþiile puternice (de genul blestemelor sau binecuvântãrilor) ºi aºteptãrile pãrinþilor de la urmaºi, dar ºi
talentele ºi visele strãmoºilor - pe scurt,
un fel de moºtenire spiritualã globalã
a strãmoºilor. Aparent, aceastã
ramurã a psihologiei are niºte baze de-a
dreptul esoterice, dar sunt ºi cercetãri
care demonstreazã cã nu e vorba de
simple speculaþii, ci cã acest inconºtient
famlilal chiar existã. Mai concret,
evenimentele, secretele sau traumele
tind sã se repete, uneori chiar la aceleaºi

colaborat, 12, pentru cã cifra de
ºcolarizare este mai micã, mai
mult pe asistenþã socialã, dintre
care Institutul de Antropologie,
fundaþii, grãdiniþe ºi licee. Aceastã
specializare presupune mai mult
studii sociologice, studii antropometrice ºi sondaje de opinie.
O colaborare interesantã a fost cu
Institutul Român de Studii
Sociale. Oricum vom continua
aceste colaborãri. A fost salutatã
intrarea noastrã într-un proiect
POSDRU  Studenþi practicieni,
studenþi activi ºi integraþi, pentru
cã, prin acest proiect, am fost
instruiþi practic cum sã realizãm
aceste colaborãri ºi cum sã
acþionãm sistematic, cu contracte
pe mai mult timp, ce se
reînnoiesc, pãstrând practic
cadrul care este de interes ºi
pentru partenerii cuprinºi în acest
proiect. Studenþii, au fost
mulþumiþi ºi am pãstrat legãtura,
ei având speranþa de angajare pe
viitor pentru cã din aceste
contacte au creat o legãturã, au
fãcut o impresie bunã ºi rãmân,
cumva, pe lista celor cu care au
colaborat, ca potenþiali angajaþi.

Tehnologie graficã

Târgul de adopþii

a n i m a l e

Duminicã, 23.09.2012, s-a reluat activitatea Târgului
de Adopþii animale de companie, organizat la sediul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã (Bulevardul
Energeticienilor nr. 9-11, sector 3), cu sprijinul Asociaþiei
ROBI. Cei interesaþi s-au putut orienta în alegerea
animãluþului preferat, atât prin contactul direct cu
exemplarele deja aduse de reprezentanþii Asociaþiei ROBI,
cât ºi prin consultarea Registrului unic al asociaþiei, ce
cuprinde poze ºi date personale ale patrupezilor. Uneori,
alegerea este instantanee, venitã spontan din partea
patrupedului. Am fost vizitaþi ºi de proprietari ocazionali,
care, trecând prin preajma târgului nostru, au fost dornici
de comunicare ºi schimb de informaþii în domeniul
medical-veterinar. (ºef de lucrãri dr. Cristina DINU)

date, în acelaºi mod sau într-un fel
compensator. Mai cu seamã secretele
ºi traumele de familie pot sã se constituie într-un fel de pattern al repetiþiilor - adicã exact acele lucruri care au
fost împinse în inconºtient, refulate,
interzise, ascunse - întocmai ca în cazul
unui individ.
Participarea la conferinþã a fost
gratuitã, dar, sigur, nu acesta a fost
motivul pentru care Amfiteatrul
Rãdulescu Motru, unde s-a desfãºurat, a fost neîncãpãtor.

Marþi, 18 septembrie 2012, dupã cum Opinia naþionalã v-a informat,
a avut loc la sediul Institutului de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii
Spiru Haret întâlnirea Comitetului Tehnic al Asociaþiei Române de
Standardizare pe tehnologia graficã. Comitetul se ocupã cu elaborarea
ºi dezvoltarera standardelor tipografice. Acestea sunt colecþiile de
reguli ce sunt folosite de tipografi pentru a imprima diferite
documente. Activitatea comitetului tehnic se referã în special la
preluarea standardelor Organizaþiei Internaþionale a Standardelor (ISO)
din domeniu, ºi a le traduce în limba românã pentru a fi uºor de înþeles
de tipografi. Comitetul nostru are activitate ºi la nivel internaþional, în
sensul cã lucrãm la elaborarea ºi dezvoltarea standardelor internaþionale
în domeniu.
Întâlnirea a tratat încercarea noastrã de a media un conflict ce existã
între douã tendinþe: cea americanã ºi cea a unui grup de organizaþii
europene referitor la adoptarea unui anumit standard tipografic. Cele
douã pãrþi au viziuni diferite asupra unei tehnologii ºi atunci fiecare stat
voteazã în funcþie de interesele ºi de experienþa membrilor sãi. Noi
suntem de partea Europei în aceastã problemã ºi votãm în consecinþã.
De asemenea, am discutat despre standardele vechi româneºti, aºanumitele STAS-uri, dacã sã le menþinem, cum sã le dezvoltãm, cum sã le
corelãm cu noile standarde europene ce au apãrut. În acest scop am
stabilit o legãturã cu un alt comitet tehnic, care se ocupã de standardele
de aranjare în paginã a textului, acestea fiind strâns legate ºi de tehnologia
de printare ºi de un anumit stil românesc de machetare.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
David ºi Goliat într-o poveste slovenã

Silviu ªERBAN
Kekec, eroul povestirilor lui
Josep Vandot, poet ºi scriitor sloven, devine, prin filmul lui Joe
Gale din 1951, un personaj celebru,
cunoscut ºi în afara graniþelor þãrii,
pelicula obþinând Il Leone dOro
al secþiunii Filme pentru tineret
la ediþia din 1952 a Festivalului de
la Veneþia. Filmul purtând numele personajului principal
urmeazã aproape în totalitate a
treia poveste a lui Vandot, scrisã
în 1924, ce-l are ca erou pe bãiatul
fiu de pãstor, Kekec nad samotnim
breznom (Kekec deasupra abisului solitar). Decorurile alpine
mirifice din Kranjska Gora, locul
de naºtere al lui Vandot, ºi Alpii
Iulieni, locaþiile unde au fost

filmate majoritatea scenelor, la
care se adaugã cântecele create de
compozitorul Marjan Kozina pe
versurile lui Frane Milèinski
(coautor al scenariului, dealtfel),
printre care ºi piesa, ce a devenit
ulterior celebrã, Dobra volja je
najbolja (Bunãvoinþa e cea mai
bunã), interpretatã de Toma
Tozon, aflat atunci la vârsta
personajului Kekec, 14 ani, ºi
Orchestra Simfonicã RTV
Slovenia din Ljubljana, toate
acestea fac din filmul lui Gale una
dintre cele mai importante
producþii cinematografice de
pe teritoriul fostei Iugoslavii.
Subiectul este o variaþiune pe
tema biblicã a confruntãrii dintre
David ºi Goliat, rolul pãstorului
David avându-l curajosul Kekec
(Matija Barl), un bãieþandru
obiºnuit cu viaþa durã de la munte,
în timp ce Bedanec (Franc
Presetnik), sãlbaticul vânãtor de
staturã impozantã, se aflã în ipostaza uriaºului neînvins. Conflictul
de fond este însã altul: cel dintre
bunul Kosobrin (jucat chiar de
scenaristul Frane Milèinski), un
bãtrân vraci uscãþiv culegând
ierburi tãmãduitoare de pe pajiºtile
versanþilor, ºi Bedanec cel rãu, de
faima cãruia se înfricoºau copiii

din sãtucul de la poalele muntelui,
acolo unde locuia ºi Kekec alãturi
de pãrinþi ºi sora lui mai micã.
Binele este aºezat, simbolic, într-o
porþiune de lume accesibilã doar în
urma iniþierii. Coliba lui Kosobrin
este situatã de cealaltã parte a unei
prãpãstii, iar drumul de acces
era ascuns printr-un tunel sãpat
în munte, perfect camuflat,
astfel încât
nici Bedanec,
nici ceilalþi nu
puteau ajunge
la locuinþa vraciului. Înduioºat
de situaþia fetiþei orfane Mojca
(Zdenka Logar), pe care sãlbaticul o rãpise ºi o transformase în
propria servitoare, Kosobrin se
hotãrãºte sã-i ofere fetei gãzduire
în coliba sa ºi s-o scape astfel
de nemilosul stãpân. Bedanec,
supectându-l pe bãtrân cã a
ajutat-o pe Mojca sã scape de el,
în semn de rãzbunare, îl urmãreºte
pe Kosobrin în cãutarea ierburilor
ºi îl leagã de un arbore. Kekec, în
drumul sãu de întoarcere cãtre casã,
dupã o vizitã la stâna unchiului sãu,
îl gãseºte pe bãtrân ºi îl elibereazã
stârnind furia uriaºului. Bãiatul este
capturat ºi fãcut prizonier, dar în
cele din urmã acesta evadeazã ºi

ajunge ºi el în casa bunului vraci.
Însã, vãzând intenþiile lui Bedanec,
care sãpa de zor prin munte în
cãutarea tunelului ascuns, pune la
cale un plan iscusit în urma cãruia
rãufãcãtorul este nu doar învins,
ci ºi obligat sã pãrãseascã umilit
partea aceea de lume pentru a nu
mai deranja pe cineva cu ticãloºiile sale.
Dincolo de acþiunea în sine,
scenariul insistã,
complementar,
asupra frumuseþilor naturale ale munþilor
Sloveniei, evocând, în acelaºi timp,
naturaleþea vieþii pastorale de la
munte ºi autenticitatea tradiþiilor
locale ºi a portului. Numeroase
cadre ne oferã priveliºti minunate
cu crestele înzãpezite ale Alpilor,
cu flora ºi fauna din pãdurile ºi
poienile acestora, cu sãtucul de
pãstori de la poalele muntelui plin
de viaþã ºi de jocuri de copii.
Kekec posedã abilitãþi ºi deprinderi
specifice culturii locale: cântã
la flaut, ºtie sã se apere de
vulturi, imitã bufniþa, sunet ce-l
înspãimântã pe Bedanec, poartã
cuþit, pe care-l mânuieºte cu
mãiestrie, iubeºte animalele iar
câinele îi este principalul suport

Kekec

(Joe Gale, 1951)

Petre Ioan BECHERU,
drd. în informaticã, programator ICCS

66

în înfrângerea uriaºului. Totodatã, acþiunea se petrece în
preajma sãrbãtorii solstiþiului de varã ºi avem o scurtã
secvenþã cu obiceiurile prilejuite de acest eveniment. Astfel
cã filmul lui Gale, dincolo de a
fi o poveste frumoasã despre
victoria binelui ºi a isteþimii
asupra rãului ºi a forþei
brute, este o adevãratã lecþie
de culturã popularã slovenã.
Dupã 12 ani în care niciunul
dintre filmele sale nu se
apropie de succesul lui Kekec,
Joe Gale revine asupra
popularului personaj regizând
o nouã peliculã, intitulatã
Sreèno, Kekec (Noroc, Kekec),
care, deºi mai slabã calitativ,
reuºeºte sã-l readucã în atenþia
criticii. Producþia din 1968,
Kekèeve ukane (Trucurile lui

Kekec), încheie seria dedicatã
caracterului creat de Vandor,
singurele filme din întreaga sa
creaþie care l-au fãcut remarcat pe
regizorul sloven.

* * *
Aleksandar Petrovic este, poate, cel mai cunoscut om de film din
Iugoslavia anilor 60, fiind unul dintre pionierii miºcãrii supranumitã
valul negru iugoslav, ce-ºi propunea abordarea non-tradiþionalã a
creaþiei cinematografice printr-o criticã a societãþii timpului, utilizând
în special umorul negru. Impozant critic de film al anilor 50, regizorul
de origine sârbã îºi face debutul în arta filmului în stil mare. Chiar
prima sa producþie, Dvoje (Amândoi), intrã în competiþia pentru
Palme dOr din cadrul Festivalului de la Cannes din 1962
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Televiziunea H2.0
LUNI  24 septembrie 2012
06:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
16:00 Locuri de poveste
Emisiune de Viorel Popescu
16:30 ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de
Alexandru Mironov
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei 
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Best of Litoral 2.0
Emisiune de Sorin Lupaºcu
21:30 Festivalul Callatis 
selecþiuni
23:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de
Ciprian Vasilescu
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria*

MARÞI 25 septembrie 2012
06:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
06:30 Deschide cartea!
Emisiune de
Alexandru Mironov
07:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
15:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
16:00 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
16:30 Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Best of Litoral 2.0
Realizator Sorin Lupaºcu
21:30 Festivalul Mamaia 2012 
selecþiuni
23:00 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de prof. univ. dr.
Valeriu Râpeanu
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria*

MIERCURI 26 septembrie 2012
06:00 Cinefilia
Emisiune de Daniel Paraschiv
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia
dumneavoastrã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
16:30 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Best of Litoral 2.0
Realizator Sorin Lupaºcu
21:30 Festivalul Mamaia 2012
selecþiuni
23:00 Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
23:30 Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
00:00 Miss Plaja 2012 (r)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria*

DUMINICÃ  30 septembrie 2012

SÂMBÃTÃ  29 septembrie 2012
06:00 Mioriþa  antologie
de folclor tradiþional
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii Enciclopedia animalelor
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã
Emisiune de conf. univ. dr.
Laura Goran
12:00 Lumea sportului
Emisiune de
Cristina Matei
12:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de
Cristian Român
13:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
14:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Film documentar 
Covorul roºu

Filme româneºti
între Urºii de

aur ai Europei

15:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
16:30 Muzica anilor 80-90
17:00 Film documentar 
Spectaculoasa lume
a automobilelor
18:00 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film artistic  Barul
Iluziilor  (SUA - 1948)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor (r)
02:30 Nocturna (r)
04:00 ªtiinþã ºi imaginaþie (r)
05:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:30 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe (r)

JOI  27 septembrie 2012
06:00 Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia
dumneavoastrã
15:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
16:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
16:30 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Best of Litoral 2.0
Realizator Sorin Lupaºcu
21:30 Festivalul Mamaia 2012 
selecþiuni
23:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
23:30 Anul electoral 2012.
Emisiune de Simona ªerban
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria*(r)

06:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de Cristian Român
08:00 Film documentar
pentru copii  Animalia
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica Realizator Sorin Bejan
10:30 Casã dulce româneascã
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
11:30 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor
12:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
14:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei

Reþeaua institutelor culturale europene, EUNIC Berlin, în cooperare cu
Festivalul Internaþional de Film de la Berlin
ºi Arsenal  Institut pentru Film ºi Artã Video,
organizeazã evenimentul Urºii de aur ai
Europei/ Europas Goldene Bären. Evenimentul aduce pe marele ecran o selecþie de
peste 30 de lungmetraje ºi scurtmetraje,
câºtigãtoare ale celui mai important premiul,
Ursul de Aur, în cadrul Festivalului
Internaþional de Film de la Berlin. Filmele
permit comparaþii, care trec dincolo de
graniþele în timp ºi spaþiu, ºi aduc o dovadã
în plus pentru legãturile culturale tot mai
strânse între þãrile Europei.
România este reprezentatã de cele douã filme
scurtmetraje câºtigãtoare ale Ursului de Aur
în 2003, respectiv 2008: Un cartuº de Kent
ºi un pachet de cafea /Eine Stange Kent un
ein Päckchen Kaffe, Ursul de Aur, 2003,
România 2003; regia Cristi Puiu; cuVictor
Rebengiuc, Mimi Brãnescu, Matei Brãtilã,
ºi O zi bunã de plajã/Ein guter Tag zum
Schwimmen, Ursul de Aur, 2008, România
2007; regia: Bodgan Mustaþã; cu: Florin
Sinescu, Okan Kaya, George Hoffman.
(Agentiade carte.ro)

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 artistic 
Un neamþ la Cambridge
(Bachelor of Hearts) 
film artistic (1958)
22:00 Miss Plaja 2012
23:00 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu (r) 
00:30 Gala cântecului
românesc (r)
01:30 Cinefilia (r)
02:30 Film artistic (r)
04:00 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor (r)
05:00 Forum IT (r)

VINERI  28 septembrie 2012
06:00 Film documentar 
Spectaculoasa lume
a automobilelor
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Mioriþa  antologie
de folclor tradiþional
15:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
16:00 Viaþã fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:00 ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
18:30 Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:00 Economia, pentru cine? (r)
01:00 Universitaria* (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

Barul
Iluziilor

sâmbãtã,
29 septembrie,
ora 22,30

(România)

The time of your life este titlul
romanului cu care William
Saroyan câºtigã premiul
Pulitzer în 1939 H.C. Poter
aduce în lumina reflectoarelor
acest roman în 1948 cu o
distribuþie excelentã: James
Cagney, Broderick Crawford ºi
Ward Bond.

Un neamþ
la
Cambridge

duminicã,
30 septembrie,
ora 20,30

Genul: comedie Regia: Wolf
Rilla. Distribuþie: Hardy Krüger,
Sylvia Syms, Ronald Lewis.
Dacã te numeºti Wolf Rilla, eºti
german ºi ai ajuns sã studiezi la
Cambridge, ai toate ºansele sã
intri în bucluc! Hardy Kruger ºi
Silvia Syms sunt protagoniºtii
unei comedii de tot râsul!

Radio Hfm2.0

LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C. Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
JOI
Realizator: Robert Tache
07.00-12.00  Matinal 2.0
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Robert Tache
DUMINICÃ
13.00-16.00  Ce conteazã?
08.00-12.00  Matinal de week-end
Realizator: Antonio Glodeanu
12.00-13.00  Omul din spatele
16.00-19.00  Drive Time
personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0 13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Maria Ilie
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
22.00-23.00  Café Nocturn
Alina Toma, Alex Crãciun
Realizator: Luminiþa Bondrea
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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
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Sculpturile ovoidale
ºi pãsãrile lui

Constantin Brâncuºi
Ioan N. ROªCA

Brâncuºi  pãrintele sculpturii contemporane
Constantin Brâncuºi (19 februarie 1876, Hobiþa  16 martie 1957, Paris) a devenit
pãrintele sculpturii contemporane prin faptul cã a renunþat la sculptura figurativã
tradiþionalã, deschizând calea spre sculptura nonfigurativã. Mai exact, el a redus
formele reprezentate artistic la esenþele acestora, în sensul cã a lãsat de o parte
acele aspecte sensibile ale lor, care sunt neesenþiale sau nesemnificative, pentru a
le reþine ºi reda numai pe cele (acele aspecte reprezentabile) prin care formele
respective se caracterizeazã sau se definesc. În acest fel, el a ajuns sã creeze figuri
artistice care prezintã numai o anumitã similaritate cu prototipurile lor reale, fãrã sã
se identifice cu acestea.
Brâncuºi nu merge, totuºi, pânã la capãt pe calea artei abstracte, în mãsura în care
sculpturile sale, deºi foarte diferite de lucrurile de la care pleacã, trimit, totuºi,
aluziv, la acestea ºi oferã o anumitã reprezentare a lor, fãrã sã se rupã de ele.
Se poate spune cã el reuºeºte sã redea o anumitã figurã prin fuziunea dintre esenþa
acesteia ºi aspectele sensibile prin care aceastã esenþã se manifestã. De aceea,
sculpturile sale ne permit sã ne dãm seama atât de obiectele pe care le transfigureazã
artistic, cât ºi de sensul avut în vedere de cãtre artist prin perspectiva esenþializantã
proiectatã asupra acestora.

Ciclul formelor ovoidale
Brâncuºi s-a impus ca iniþiator al unei noi direcþii
în sculptura contemporanã ºi prin sculpturile
sale ovoidale ºi prin cele despre variate forme de
pãsãri, prin care a întrevãzut zboruri.
La Brâncuºi, forma ovoidalã este, în cele mai multe
sculpturi, expresia plasticã a capului uman. În douã
din operele sale celebre, fiecare în mai multe
variante, în care a imortalizat capul feminin - Muza
adormitã (marmorã  1908, bronz  1910) ºi
Domniºoara Pogany (mai multe variante între 1912
ºi 1933) , sculptorul român a fost inspirat de
persoane reale, care i-au pozat ca modele.
Modelul de la care a plecat Brâncuºi în realizarea
sculpturii Muza adormitã a fost o baroneasã, Renée
Irana Franchon, care i-a pozat între 1908 ºi1910.
Dar, plecând de la o persoanã realã, cu toate
particularitãþile prin care se individualizeazã ºi
personalizeazã, el n-a realizat o reproducere
realistã, cât mai fidelã, ci a încrustat, în forma
frumos alungitã a capului culcat ºi cufundat în
somn, doar forma migdalatã a pleoapelor închise,
dar gata sã se deschidã din visare, arcadele foarte
uºor curbate ºi prelungite cu liniile nasului drept
ºi conturul uºor ondulat al buzelor.

emerg din interiorul ovoidului.
Astfel, ovoidul brâncuºian devine
un simbol al oului primordial.
Mai mult, sculptura este dinamicã, în sensul cã imaginile pe
care le reflectã se schimbã cu orice
schimbare din exterior. Aºadar,
începutul lumii devine o oglindã
pentru un numãr infinit de
începuturi, altfel spus pentru un
început permanent.
Am avut ocazia sã admir varianta
în bronz a Începutului lumii la
expoziþia de la Bucureºti din 1964
ºi am ºi acum în memorie efectul
miraculos al acestei sculpturi de a
ne sugera cã imaginile noastre ºi cele
ale universului înconjurãtor provin
Muza adormitã dintr-un element originar, dintr-un
arché, din adâncul Începutului lumii.
Întruparea artisticã de cãtre Brâncuºi a ideii de
Pentru sculptura Domniºoara Pogany, Brâncuºi a
început al lumii ne îndreaptã gândul ºi la versurile
avut ca sursã de inspiraþie o domniºoarã unguroaicã,
lui Eminescu din Scrisoarea I, care, la rândul sãu,
Margit Pogany, afirmatã ulterior în domeniul
exprimã concepþia din Rig-Veda:
picturii, care i-a ºi pozat pentru un bust ºi de care
,,La-nceput, pe când fiinþã nu era, nici nefiinþã
se îndrãgostise platonic. Brâncuºi a fost nemulþumit
Pe când totul era lipsã de viaþã ºi voinþã,
de toate schiþele în creion pe care i le fãcuse. Abia
Când nu s-ascundea nimica, deºi tot era ascuns...
dupã plecarea acesteia, a reuºit sã îi
Când pãtruns de sine însuºi odihnea cel nepãtruns.
sculpteze chipul în marmorã albã, apoi ºi
Fu prãpastie? Genune? Fu noian întins de apã?
Pasãrea mãiastrã
în bronz, cu trãsãturile esenþiale pe care i le
N-a fost lume priceputã ºi nici minte s-o priceapã...
pãstrase în memorie. Pe aceeaºi formã
......................................................................
ovoidã a capului, el accentueazã doar
Dar deodat-un punct se miºcã... cel întâi ºi singur.
particularitãþile tinerei unguroaice: ochii
Iatã-l
foarte mari, exoftalmici, arcadele sprânCum din chaos face mumã, iarã el devine Tatãl.
cenelor în formã de semicerc, care coboarã
De asemenea, nu putem sã nu ne gândim ºi la Între 1910 ºi 1944, Brâncuºi a sculptat 29 de pãsãri.
ºi se unesc în linia subþire a nasului, ºi gura
concepþia actualã despre naºterea lumii în urma Ca ºi în ciclul ovoidelor, în care, prin esenþializarea
micã, abia schiþatã. În plus, a înclinat acest
figurilor ovoidale, materia parcã se dematerializeazã,
unui Big Bang.
cap uºor spre stânga ºi l-a aplecat puþin în
În sculpturile în care Brâncuºi creeazã forme ovale, pentru a se deschide spre spirit, ºi în ciclul Pãsãrilor
faþã, pentru a-l sprijini pe palmele tinerei,
fiinþa omului se deschide din somn spre visare zburãtoarele capãtã forme tot mai aerodinamice, care
unite într-un gest gingaº, de reculegere ºi
(Muza adormitã), din necunoaºtere spre cunoaºtere nu mai exprimã, în primul rând, materia, pasãrea, ci
pioºenie. În rest, o formã aproape
(Domniºoara Pogany), din materie spre conºtiinþã sugereazã, înainte de toate, miºcarea, zborul sau,
elementarã, universalã ºi intemporalã,
(Primul strigãt, Noul nãscut), iar fiinþa lumii, închisã mai mult, ideea de zbor.
potrivitã oricãrei domniºoare.
în sâmburele Universului ca într-un mister, este, Motivul pãsãrii mãiestre provine din basmele
În cazul în care nu a mai redat capete de
româneºti, unde mãiastra este o pasãre justiþiarã, o
tinere femei, ci a urmãrit sã surprindã într-adevãr, izvorul tuturor celor existente, de vreme mesagerã a zânei. De altfel, cuvântul Mãiastra nici
ce le reflectã pe toate, ca ºi cum le-ar produce.
expresia copilului nou nãscut, în lucrãrile
nu are un echivalent identic în alte limbi. În lucrarea
sale Primul strigãt (1917) ºi Noul nãscut
Pasãrea mãiastrã din 1912, Brâncuºi pãstreazã
(1920), Brâncuºi a mers ºi mai departe pe
încã forma anatomicã a pãsãrii: picioarele, coada,
calea reþinerii stricte doar a aspectelor
pieptul umflat ºi ciocul. În schimb, transformãrile
definitorii. În Primul strigãt, ovalul care
progresive suferite de celelalte variante din ciclul
reprezintã capul noului nãscut este lipsit
Pãsãrile se petrec în sensul alungirii progresive a
de orice alte elemente, în afara globilor
profilului vertical. Brâncuºi renunþã la a sculpta
oculari ºi a unei cavitãþi accentuate, care
distinct pãrþile anatomice ale pãsãrii, unindu-le
reprezintã gura deschisã a primului strigãt.
într-o formã unicã, elipsoidalã, care sugereazã
Lucrarea Noul nãscut este asemãnãtoare
elanul, ca în Pasãrea în spaþiu din 1923 ºi 1925.
Primului strigãt, cu diferenþa cã aici forma
Mai mult, în Pasãrea în zbor, renunþã pânã ºi la
ovoidalã nu mai redã capul omenesc, ci
elipsa
care reprezenta elanul, pasãrea devenind
reprezintã întregul corp al noului nãscut.
acum o figurã fuziformã, cvasi imaterialã,
Prin ovoid, Brâncuºi a simbolizat nu numai
reprezentând zborul, care, la rândul lui, simbocapul uman, ci ºi sâmburele din care s-a nãscut
lizeazã ascensiunea spre spiritual. Este un
universul, mai exact un ou, aºa cum apare în
echivalent al fericirii pe pãmânt. Brâncuºi afirma:
sculptura Începutul lumii (marmurã din 1920,
Eu nu creez pãsãri, ci zboruri. ªi tot el considera
reluatã în bronz în 1924). Ideea unui început Primul strigãt
cã simplitatea este în sine o nobilã complexitate.
al lumii dintr-un ou primordial este strãveche,
de origine miticã ºi prefilosoficã, întâlnindu*
se, de exemplu, în Rig-Veda, în Imnul
creaþiunii. Reluând plastic ideea începutului Concluziv, sã reþinem ideea lui Brâncuºi, care afirma: Realitatea nu este reprezentatã de
universului dintr-un ou, Brâncuºi îi conferã forma exterioarã, ci de ideea din spatele ei, de esenþa lucrurilor. În 1937, alt mare sculptor
însã noi înþelesuri.
contemporan, Henri Moore, care a mers pe calea esenþializãrii deschisã de celebrul sculptor
Suprafaþa sculpturii în bronz, polisatã la român, afirma: Brâncuºi a fost acela care a dat epocii noastre conºtiinþa formei pure.
extrem, este atât de lustruitã încât devine o
Brâncuºi rãmâne în galeria marilor sculptori ai lumii, care ºi-au pus sigiliul pe epocile în care
oglindã pentru privitor ºi pentru mediul din
jur. Cel care priveºte sculptura are impresia au trãit. Dacã Antichitatea este marcatã de sculptorul Fidias, iar Renaºterea de Michelangelo,
cã el însuºi ºi întreg mediul ambiant exterior sculptura contemporanã îl are ca simbol al înnoirii ei pe Constantin Brâncuºi.
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