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Fundaþia Sergiu Celibidache
iniþiazã,
sub sloganul Români pentru o lume,
campania naþionalã
o campanie la nivel naþional
destinatã promovãrii valorilor naþionale ºi încurajãrii
generaþiei tinere sã îºi urmeze visul, indiferent de
segmentul cultural în care activeazã.
Din decembrie 2012 pânã în noiembrie 2013, vor fi redescoperite valori româneºti uitate, vor fi
promovate valorile naþionale ale prezentului ºi va fi organizat un concurs naþional
pentru a descoperi o nouã generaþie de valori.
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SUCCES ÎN
NOUL AN
UNIVERSITAR
A început un nou an universitar. Studenþii sunt în
amfiteatre. Dar Mai trebuie studii superioare?
Mai sunt necesare? La ce folosesc?
Studiile superioare sunt generaliste sau de
niºã? Înveþi ca sã ai sau ca sã fii?
Ce faci dupã ce eºti posesor de diplomã de
licenþã? Unde îþi cauþi ºi îþi gãseºti loc de muncã?
Specializãrile din timpul ºcolarizãrii au legãturã cu
piaþa muncii? Este interesat angajatorul de studiile
tale? Ce vrea acesta de la tine? Dar tu ce vrei de la
el? Este util sã vorbeºti ºi sã scrii corect
româneºte? Comportarea civilizatã este un avantaj
sau un dezavantaj în relaþiile cu ceilalþi?
La toate aceste întrebãri, rãspunsul este DA sau îl
veþi afla parcurgând etapele pregãtirii universitare.
Educaþia, la toate nivelurile, constituie, în toatã
lumea, în Uniunea Europeanã ºi, la nivel teoretic,
ºi în România, o prioritate. Unul dintre indicatorii
cheie ai Strategiei Europa 2020 este, cum sublinia
recent un raport al Biroului de statisticã al Uniunii
Europene - Eurostat, reducerea numãrului de
persoane care abandoneazã prematur educaþia ºi
creºterea de numãrului persoanelor cu studii
superioare:  În ceea ce priveºte învãþãmântul
superior, þinta pentru UE-27 este ca 40%
sau mai mult dintre persoanele cu vârsta cuprinsã
între 30 ºi 34 de ani sã aibã, în 2020,
studii superioare. Aceastã proporþie a crescut
constant de la 22,4%, în 2000, la 34,6%, în 2011.
Cetãþenii europeni sunt invitaþi, pânã la
13.11.2012, sã participe la o Consultare publicã
privind Deschiderea cãtre lume a educaþiei 
propunere pentru o iniþiativã europeanã destinatã
sã promoveze dezvoltarea educaþiei ºi a
competenþelor cu ajutorul noilor tehnologii.
Sunt doar câteva elemente care scot în evidenþã
faptul cã fãrã studii, fãrã competenþe asimilate,
nu existã progres, nu existã bunãstare. Sunt câteva
argumente pentru rãspunsul pozitiv la întrebarea
Mai trebuie studii superioare?
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 Unde ne sunt absolvenþii
 Sã ne cunoaºtem profesorii
 Cetãþean european
 Niºte fete la Brãila
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SPUTNIK:
55 de ani de la debutul
explorãrii spaþiului cosmic
În urmã cu 55 de ani, mai exact pe 4 octombrie 1957, din stepa
deºerticã a cosmodromului Baikonur din Asia Centralã Sovieticã,
era lansatã o rachetã balisticã R-7 Semiorka transformatã.
Proiectatã sã transporte, de regulã, focoase nucleare în inima
Americii, în acea searã rãcoroasã de octombrie racheta a purtat un
altfel de mesaj. Clar ºi percutant: Sputnik, primul satelit artificial
al Pãmântului, o capsulã sfericã din aluminiu, magneziu ºi titan, o
realizare a industriei sovietice. Istoria tocmai fusese schimbatã
(Continuare în pag.4)

Monstrul
la
UNIDRAMA
Pentru prima datã mi s-a
întâmplat sã fiu chemat de patru
ori la aplauze de oameni cu ochii
în lacrimi la finalul spectacolului
Monstrul
ºi
vorba unei
spectatoare sper sã nu mi se
urce la cap! :)))

Adrian ÞOFEI, absolvent

Facultatea de Arte,
Universitatea Spiru Haret

Merii, salcâmii ºi castanii roºii au înflorit pentru
a doua oarã în acest an în municipiul Râmnicu
Vâlcea, fiind al treilea an consecutiv când acest
fenomen se repetã, datoritã temperaturilor din luna
septembrie, anunþã Agerpres. ªi, agenþia prezintã
opinia unui specialist, prof. dr. Gheorghe Ploaie,
care spune cã florile ºi frunzele apãrute în toamnã
nu vor ajunge la maturitate, în luna noiembrie ciclul
reintrã în normal odatã cu scãderea temperaturilor
la zero grade Celsius. Potrivit profesorului Ploaie,
existã mai multe studii care preconizeazã cã în
urmãtorii 30 de ani, pe teritoriul României vor fi
schimbãri fundamentale de climã, astfel încât vor
exista, la un moment dat, doar douã anotimpuri,
unul cald ºi unul rece. În acest sens, anomaliile cum sunt numite în ultima perioada înmuguririle
merilor, castanilor, salcâmilor ºi ale unor flori - se
înscriu, de fapt, într-un preambul al acestor
schimbãri climaterice.
Probabil veþi zice: acesta-i subiect de editorial?!
ªi vã rãspund: da! Eu vãd în descrierea de mai
sus o perfectã definire a societãþii noastre, a vieþii
noastre. Nu simþiþi uneori cã înmuguriþi, înfloriþi,
cã se deschide orizontul spre bine?! ªi nu vine
imediat un noiembrie rece, cu brumã, ºi vã ofiliþi,
ºi cad mugurii speranþei?! Vedeþi?! Cãldura
promisiunilor (mereu aiuritoare, mincinoase) ne
face sã ne amãgim precum copacii ce-nfloresc a
doua oarã Chiciura realitãþii ne taie suflarea.

Într-un permanent ciclu vegetal se roteºte
viaþa noastrã deviatã de la normalitatea pe
care ne-o dorim cu pasiune!
Ce astãzi este alb, mâine e negru, ce a azi
corect, mâine este incorect, ce a fost ieri succes,
astãzi este eºec ªi pentru toate acestea noi
înºine suntem artizani.
Cresc pensiile, nu mai cresc pensiile. Se
majoreazã impozitele. Nu se mai majoreazã
impozitele. Privatizãm. Nu mai privatizãm. Facem
clasa 0. Desfiinþãm clasa 0. Construim autostrãzi.
Nu mai construim autostrãzi. Facem alianþe. Nu
mai facem alianþe. Respirãm. Nu mai respirãm
În înþelepciunea lui, poporul zice: Schimbarea
domnilor, bucuria nebunilor. Dar când domnii
sunt nebuni?! Dar, de fapt, cine sunt domnii?!
De ce sunt ei domni? ªi de ce suntem noi, mereu,
nebunii, care se bucurã, aidoma unor copii care
tânjesc ºi primesc o acadea?!
Ce s-a defectat în sistemul nostru de valori? De
ce alegem prost? Sau de ce nu avem de unde alege?!
De ce reacþionãm vegetal la fiecare razã de soare/
promisiune ºtiind cã vine noiembrie gri?! ªi, mai
ales, ce este de fãcut?! Putem spera ºi noi mãcar
pentru copiii noºtri cã, în nu ºtiu câþi ani, vor fi
schimbãri fundamentale de climã ce ne vor
conduce spre un ciclu de viaþã normal ºi nu vegetal?!
Pânã atunci, cu mâhnire ºi regret, mereu
noiembrie.
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Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. Aurel M. CAZACU, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

TEHNICI DE ARGUMENTARE
Dezbaterea publicã în format Lincoln  Douglas
În numãrul 575 (7 mai 2012) al Opiniei naþionale am analizat dezbaterea în format Karl
Popper. Aminteam, în treacãt, ºi de alte tipuri sau formate moderne de dezbateri 
Lincoln-Douglas, de strategie, de tip parlamentar  care, datoritã surselor iniþiale de
inspiraþie ºi specificitãþii aplicãrii lor, necesitã abordãri diferite. Bineînþeles cã, în noua
situaþie, dezbaterea în format Karl Popper ne va fi o cãlãuzã ºi un termen de comparaþie.
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În general, dezbaterea
este un tip de dialog
ce presupune o confruntare de opinii sau
de idei între doi sau mai mulþi
participanþi desfãºuratã, de regulã,
într-un context public sau difuzatã
prin intermediul mass-mediei
(televiziune, radio etc.). Evident,
dezbaterea poate fi raportatã ºi la
alte tipuri de dialog, precum discuþia
(prin caracterul sãu argumentativ),
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interviul (prin caracterul sãu
mediatic) ºi talk-show-ul (prin
disponibilitatea de a utiliza forþa
argumentativã în situaþii mediatice).
Orice formã de dezbatere are un
caracter organizat (participanþii au
roluri discursive bine definite),
caracter prestabilit (tema, durata,
locul desfãºurãrii, numãrul participanþilor ºi rolul de moderator sunt
cunoscute din timp) ºi caracter
argumentativ (înfruntarea de opinii

ºi gãsirea unor soluþii acceptabile
pentru problema datã sunt susþinute cu probe pro sau contrare,
dar într-o atmosferã amiabilã, plinã
de respect ºi folosind un limbaj
decent). Dezbaterea LincolnDouglas, obiectul acestui dialog,
este inspiratã din celebrele dispute
electorale pentru preºedinþia
Statelor Unite, iar Commision on
Presidential Debates a avut rolul
a-l mediatiza în întreaga lume.

Dacã formatul Karl Popper are drept
scop cunoaºterea ºi înþelegerea unei
probleme (teoretice sau practice) cu rol
de moþiune, iar cei implicaþi învaþã
treptat sã gândeascã analitic ºi sã adopte un
comportament specific participãrii active într-o
societate care se doreºte democraticã, formatul
Lincoln-Douglas, cunoscut ºi sub numele de
dezbatere de valori, promoveazã candidaþii la
diferite posturi de decizie în stat (preºedinte,
vicepreºedinte, senator, guvernator etc.), astfel
încât publicul sã aleagã în cunoºtinþã de cauzã.

01. Care este definiþia dezbaterii?
02. Cum definim scopul dezbaterii publice în format Lincoln  Douglas?
03. Existã o specificitate a acestui tip de dezbatere?
04. Care este structura generalã a dezbaterii Lincoln-Douglas ºi care este modul
formal de derulare a dezbaterii ?
05. Ce se întâmplã în timpul alocuþiunii de prezentare a participanþilor de cãtre
moderator?
06. Care este rolul moderatorului?
07. Ce importanþã au alocuþiunile de deschidere a participanþilor?
08. Ce vizeazã întrebãrile pentru participanþi?
09. Care este raþiunea comentariile din partea participanþilor?
10. De ce sunt necesare alocuþiunile finale ale participanþilor? Dar alocuþiunea
de concluzie a moderatorului?
11. Care ar fi calitãþile, virtuþile acestui format de dezbatere publicã?
12. Dezbaterea Lincoln-Douglas îmbracã numai forma celebrelor dispute pentru
preºedinþia Statelor Unite?

Participanþii îºi propun de regulã sã examineze
o serie de idei ºi valori, incluse de altfel în moþiune,
iar fiecare combatant îºi revendicã întâietatea
acestora fundamentându-le pe principii specifice
doctrinei din care se revendicã. Dar scopul ultim
nu este cunoaºterea doctrinei politice a
Întreparticipanþilor (de altfel publicul nici nu este
bãrile
interesat!), ci dacã proiectele propuse de cãtre
s u n t
combatanþi sunt concordante cu interesele ºi
gestioaspiraþiile publicului, determinat astfel sã-i voteze nate, de regulã, de
sau nu. Nu înseamnã cã dimensiunea cunoaºterii cãtre paneliºti (speºi a înþelegerii este estompatã, ci doar cã acestea cialiºti în comunifuncþioneazã ca un mijlo- care ºi neîncorporaþi
citor al acþiunii de a vota în politic), mai ales
cunoºtinþã de cauzã. În când dezbaterea este
formatul Lincoln-Douglas larg mediatizatã.
competiþia se desfãºoarã Întrebãrile vizeazã
între persoane mai mult sau atât problemele
mai puþin cunoscute în viaþa esenþiale ale alocupoliticã sau civicã (vezi þiunii de deschidere,
diferenþa dintre Hilary cât, mai ales, identiClinton ºi Barack Obama la ficarea elementelor
nominalizarea Partidului problematice ale
Democrat). Confruntarea se moþiunii ºi care sunt
desfãºoarã de regulã între de mare interes
douã personalitãþi, dar nu pentru public. Nu
exclude ºi o participare mai sunt interzise însã
largã (Bill Clinton, George întrebãrile care n-au
Bush ºi Ross Perot la legãturã cu moþiunea
prezidenþialele din 1992).
sau cu competenþele
În dezbatere fiecare dintre participanþi urmãreºte
Dupã consumarea alocu- funcþiei publice
sã-ºi etaleze personalitatea, calitãþile, virtuþile
þiunii, moderatorul are obli- vizate. Asemãnãtor
trecute ºi prezente ºi, pe cât posibil, sã elimine sau
gaþia ca regulile dezbaterii alocuþiunii de descel puþin sã estompeze aspectele neprevãzute sau
sã fie respectate de cãtre toþi chidere, rãspunsunerelevante momentului. Formatul Lincoln-Douglas este astfel combatanþii: sã asigure participarea rile la întrebãri
conceput încât calitãþile ºi defectele fiecãrui participant la echilibratã a intervenþiilor în disputa precizeazã elemente
dezbatere sunt puternic reliefate. Ne referim la calitãþile de ideaticã sau valoricã, sã permitã importante din poorator (în alocuþiunea de deschidere ºi cea finalã), de bun fiecãruia sã se manifeste prin argumente ziþia participantului
comunicator (când oferã publicului soluþiile sau direcþiile de (pro sau contrare) ºi prin ajustarea în raport cu moþiuacþiune în eventualitatea alegerii), de subtil argumentator (prin punctelor de vedere, sã regleze cu inteli- nea supusã dezbateprobele care sprijinã punctele sale de vedere sau respinge pe genþã momentele de intrare a fiecãrei rii. De aceea rãspuncele ale contracandidatului), de ingeniozitatea utilizãrii intervenþii, sã blocheze cu tact orice surile ocupã, sub
interogativitãþii (în special în chestionarea încruciºatã) º.a.
diatribã sau încercarea de a acapara aspectul timpului
În formatul Karl Popper responsabilitatea pentru succes timpul de expunere, de argumentare acordat, un loc
sau eºec revine echipei; în varianta Lincoln-Douglas, deºi în criticã ºi analizã, sã sancþioneze civilizat apropiat celui utilispatele fiecãrui participant se aflã o echipã complexã, pro- (dar ferm!) orice ieºire a participanþilor zat în alocuþiunea de
fesionistã, responsabilitatea aparþine exclusiv participantului, din partitura prestabilitã.
deschidere.
iar publicul nu este interesat de întregul mecanism al
promovãrii, susþinerii ºi pregãtirii candidaþilor.
Alocuþiunile au rolul de a face cunoscut publicului
De aici ºi necesitatea ca fiecare participant sã-ºi punã în
poziþia candidatului, aflat în disputã electoralã,
evidenþã tot ce are mai bun (prezenþã, discurs verbal ºi nonîn legãturã cu moþiunea supusã dezbaterii: politicã
verbal, dialog, spontaneitate, abilitate, forþã argumentativã,
internã, politicã externã, problema imigraþiei,
putere de a convinge ºi a persuada º.a.), cu atât mai mult cu cât
problemele educaþiei, sãnãtãþii etc. Fiecare
confruntarea îmbracã de multe ori dimensiunea unui grandios participant are dreptul la o alocuþiune de deschidere, care nu
spectacol, a unui show mediatic.
trebuie opusã în mod necesar celeilalte.
Structura generalã a dezbaterii Lincoln-Douglas
Numai în formatul Karl Popper pledoaria constructivã
este urmãtoarea:  alocuþiunea de prezentare a afirmatoare ºi pledoaria constructivã negatoare se desfãºoarã
participanþilor de cãtre moderator  alocuþiunile în variantã contradictorie.
de deschidere a participanþilor  întrebãrile pentru
Alocuþiunea de deschidere este primul contact al candidatului
participanþi  rãspunsurile la întrebãri  comentariile din cu publicul. Este momentul de captatio destinat în special
partea participanþilor  alocuþiunile finale ale participanþilor publicului. În vederea conturãrii unei poziþii clare a
 alocuþiunea de concluzie a moderatorului
participantului cu privire la moþiunea supusã discuþiei, a
Alocuþiunea de prezentare a participanþilor de fundamentãrii raþionale a receptivitãþii ºi acceptabilitãþii
cãtre moderator pregãteºte, încãlzeºte, publicului sau auditoriului, (concept utilizat de cãtre Cha¿m
mobilizeazã publicul în atmosfera viitoarei Perelman în lucrarea Traité de largumentation. La nouvelle
confruntãri. Nu reprezintã substanþa dezbaterii, rhétorique, Presses Universitaires de France, Paris, 1958),
durata alocuþiunilor de deschidere este de regulã mai mare.
ci momentul de rememorare a forþei combatanþilor.
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Fiecare rãspuns este urmat
de un drept la comentarii
oferit de cãtre moderator
celuilalt participant. Comentariul are drept scop sã sublinieze
punctele slabe din rãspunsul dat sau
sã evidenþieze diferenþele de opinie din
problematica abordatã prin rãspuns.
Conexiunea dintre rãspuns ºi
comentariu dinamizeazã dezbaterea sau
genereazã o mai mare diversitate de
opinii exprimate. Raþiunea comen-
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În urma confruntãrii cu
întrebãrile paneliºtilor ºi
comentariile adversarului se
circumscrie mai bine poziþia
fiecãrui participant în raport cu
moþiunea discutatã. Alocuþiunea finalã
ar trebui sã încununeze efortul derulat
în timpul dezbaterii, sã sporeascã
ºansele ca participantul sã fie votat.
Uneori însã, poziþia participantului la
dezbatere se poate modifica în urma
comentariilor mai solide fãcute de
contracandidat. De regulã, schimbarea
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Formatul de dezbateri
Lincoln-Douglas are o
tradiþie mult mai mare decât
formatul Karl Popper, s-a
perfecþionat continuu, unele elemente
au fost eliminate, altele au fost
adãugate sau modernizate, astfel încât
contactul dintre politicieni ºi public
sã fie cât mai direct, cât mai facil ºi
lipsit de neprevãzut. În acest context
putem identifica o serie de virtuþi ale
acestui format:  valorificã disponibilitãþile individuale ale participanþilor 
are efect pozitiv asupra publicului care
recepteazã dezbaterea, fie direct fie
prin intermediul mass-media  conduce
la rafinarea ºi perfecþionarea dezbaterii
ca atare prin utilizarea lui permanentã
ºi în diferite contexte  formatul asigurã
o perfectã egalitate de ºanse pentru
fiecare participant, deoarece oferã
fiecãruia aceleaºi oportunitãþi de a se
afirma  eliminã pe cât posibil improvizaþia ºi neprevãzutul activitãþii discursive

tariilor reciproce este aceea de a
surprinde mai clar poziþia fiecãrui participant în legãturã cu moþiunea pusã
în discuþie. Dacã în alocuþiunea de
deschidere fiecare participant puncteazã numai aspectele care-i sunt
favorabile, în cazul comentariilor însã,
tocmai aspectele nefavorabile, ascunse
iniþial, sunt scoase în evidenþã. ªi
atunci, este de aºteptat ca fiecare participant sã fie interesat ca adversarul sã
piardã treptat încrederea publicului.
vizeazã doar aspecte neesenþiale ale
poziþiei iniþiale expusã în alocuþiunea de
deschidere; în caz contrar ar trebui ca
participantul aflat într-o astfel de
situaþie sã se recunoascã învins, ceea ce
este de neacceptat.
Prin alocuþiunea de concluzie,
moderatorul are datoria sã finalizeze
dezbaterea într-o notã civilizatã, sã
mulþumeascã fiecãrui participant la
dezbatere, sã mulþumeascã publicului,
sã propunã eventual o nouã rundã între
aceeaºi combatanþi.
prin aplicarea unui format care menþine
tendinþa spre ordine ºi corectitudine.
O serie de limite ies la ivealã cu fiecare
nouã confruntare publicã:  o anumitã
rigiditate a formatului ºi a desfãºurãrii
lui  nici moderatorul ºi nici
participanþii nu prea au libertate de
iniþiativã  derularea prin intermediul
unor reguli prea stricte face ca
dezbaterea sã devinã previzibilã  deºi
sunt posibile unele derogãri de la regulã
(unele momente pot sã lipseascã, altele
pot fi introduse), dupã asumarea
acestora derularea este reglatã în
aceleaºi cadre stricte; caracterul algoritmic al parcurgerii traseului impus de
format  formatul oferã posibilitatea
participanþilor de a ocoli problemele
discutabile sau sensibile  formatul
poate genera posibilitatea manipulãrii
publicului printr-o selectare interesatã
a faptelor  alocuþiunea de deschidere
a participanþilor nu poartã întotdeauna
pecetea onestitãþii ºi adevãrului º.a.
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Dezbaterea Lincoln-Douglas îmbracã nu numai forma celebrelor
dispute pentru preºedinþia Statelor Unite. Cunoscutã ºi sub numele
de dezbatere de valori, ea se aplicã ºi într-o variantã mai puþin
politizatã. Cu adevãrat, participanþii îºi propun examinarea unor
idei ºi valori care îºi revendicã întâietatea ºi care se aflã incluse în moþiune.
Înfruntarea are la bazã principiile care susþin acea parte din moþiune apãratã de
combatanþi. Însã dovezile nu mai sunt de naturã politicã, ci filosoficã ºi literarã.
Prin urmare, participanþilor nu le revine rãspunderea de a discuta ºi modalitãþile
transpunerii în practicã a poziþiei lor.
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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.

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

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

Concurs de proiecte jurnalistice
pe teme sociale

Vasile ILIE  coautor de

 premii totale de 7000 euro

Pagini de monografie Cãlineºti-Teleorman

Pasiunea pentru istoria naþionalã ºi, mai ales,
pentru istoria plaiurilor de baºtinã ar trebui
sã reprezinte pentru mulþi dintre noi una dintre
coordonatele formãrii personale, dar ºi
profesionale. Profund legat de spaþiul natal 
Cãlineºti, judeþul Teleorman  unul dintre
absolvenþii Facultãþii de Istorie a Universitãþii
Spiru Haret, Vasile Ilie, ºi-a vãzut împlinit un
vis mai vechi, cel de a publica, alãturi de alþi
fii ai comunei, o monografie (care a cunoscut
chiar douã ediþii: Ioan Al. Stãnescu, Vasile Ilie,
Monografia localitãþii Cãlineºti-Teleorman,
Editura Tiparg, 2012; Ioan Al. Stãnescu, Iulian
F. Preda, Vasile Ilie, Cãlineºti-Teleorman.
Pagini de monografie, Editura Juventus
Press, Piteºti, 2012).
Vasile Ilie face parte din categoria acelora
care pot oricând demonstra cã niciun obstacol
nu este imposibil de trecut când faci lucrurile cu
pasiune ºi dãruire. Dragostea faþã de istorie i-a
îndrumat paºii, la peste 40 de ani, spre Facultatea
de Istorie, pe care a absolvit-o în 2009. Dar
drumul nu s-a oprit aici: între 2009-2011, a urmat
ºi cursurile programului de masterat România
în istoria relaþiilor internaþionale, pe care le-a
finalizat prin susþinerea lucrãrii de disertaþie cu
tema: România ºi relaþiile internaþionale în timpul
guvernãrii Nicolae Rãdescu (6 decembrie
1944-28 februarie 1945), pentru care a obþinut
nota zece.
Încã din Cuvântul introductiv, autorii au
subliniat cã întocmirea unei monografii sãteºti

necesitã o muncã enormã ºi dificilã. Dificultatea
constã în efortul celor care îºi asumã aceastã
rãspundere de a cerceta, de a scormoni prin
cenuºa veacurilor, pentru a da la ivealã, într-un
mod cât mai sistematic ºi mai obiectiv, istoria
acestor locuri. Dar strãduinþa le-a fost
încununatã de succes! Din parcurgerea a
numeroase lucrãri, din discuþiile cu cei mai vechi
locuitori ai Cãlineºtiului, din documentarea în
arhivele naþionale, locale sau particulare,
povestea unui sat românesc a luat contur. Un
sat cu o istorie îndelungatã, ce coboarã în timp
pânã spre vremurile geto-dace; sat care a fost
înfiinþat, se pare, în preajma anului 1800 ºi, din
care, de-a lungul timpului, mulþi fii au plecat
pentru apãrarea ºi propãºirea României (la
Rãzboiul de Independenþã; la Primul Rãzboi
Mondial, pentru întregirea neamului, sau la cea
de a doua conflagraþie mondialã). Nici
cãlineºtenii nu au scãpat tãvãlugului comunist,
iar colectivizarea forþatã i-a gãsit cu arma în
mânã, în apãrarea pãmântului moºtenit din
moºi-strãmoºi.
Dupã cum aratã autorii, Cãlineºtiul a dat
României ºi lumii ºi câteva persona-litãþi
emblematice, dintre care, doctorul Mihail Neagoe
(medic primar urolog, 1969; doctor în ºtiinþe
medicale, 1969; membru permanent al Societãþii
Franceze de Urologie, din 1971; membru al
Societãþii Internaþionale de Urologie, din 1985)
se detaºeazã. ªi locali-tatea teleormãneanã
prinde ºi mai viu contur, graþie analizei

etnografice, poziþionatã de autori spre finalul
volumului: portul, obiceiurile de iarnã sau cele
de primãvarã-varã, cele de nuntã sau de
înmormântare aduc culoare ºi viaþã.
Cãlineºti-Teleorman. Pagini de monografie
 un demers care poate ºi considerãm chiar cã
ar trebui sã fie perceput ca un deschizãtor de
drumuri ºi pentru actualii sau viitorii
absolvenþi. Iar, pentru autori  un punct
semnificativ într-o carierã ºtiinþificã, pe care
le-o dorim de îndelungatã duratã.

Lector univ. dr.
Teodora STÃNESCU STANCIU

Studenþii arhitecþi
din Universitatea Spiru Haret sunt invitaþi la

Bienala Naþionalã
de Arhitecturã 2012

Bienala 2012  Bienala
Naþionalã de Arhitecturã este în
acest an la cea de-a X-a ediþie,
fiind organizatã de Uniunea
Arhitecþilor din România. Este
cel mai important eveniment
profesional al breslei arhitecþilor
organizat neîntrerupt din 1994.
Bienala propune un ansamblu
de manifestãri compuse din
expoziþie  concurs de proiecte,
o suitã de expoziþii retrospective, precum si un grupaj de
conferinþe si seminarii ºi momente culturale, (www.bnab.ro),
desfãºurate în perioada 15
octombrie  15 noiembrie 2012
la Muzeul Naþional de Istorie
Bucureºti, Calea Victoriei nr 12.
Pe perioada Bienalei 2012,
Uniunea Arhitecþilor din
România organizeazã, împreunã
cu revista Bursa Construcþiilor,
o serie de seminarii tematice cu
scopul de a prezenta arhitecþilor
ºi tuturor profesioniºtilor
interesaþi noutãþile în materie de

produse cu impact în domeniul
construcþiilor civile si industriale.
Astfel, se vor desfãºura
urmãtoarele seminarii:  Eficienþa
energeticã a clãdirilor 18 octombrie  Închideri performante - 23 octombrie  IT în
arhitecturã - 25 octombrie
 Anveloparea eficientã a
clãdirilor - 30 octombrie
 Ergonomia spaþiului interior 2 noiembrie  Amenajãri
exterioare - 6 noiembrie  Sisteme
de protecþie, siguranþã la foc,
supraveghere - 9 noiembrie
 Soluþii de renovare si restaurare
- 14 noiembrie.
La Bienala 2012 sunt invitaþi
sã participe, gratuit, arhitecþii
membri ai Uniunii Arhitecþilor
din România (1 800 de membri
în toata þara) ºi ai Ordinului
Arhitecþilor din România (peste
6500 de membri în toatã þara).
De asemenea, sunt invitaþi ºi
studenþii din anii terminali ai
Facultãþii de Arhitecturã Ion
Mincu din Bucureºti ºi ai
Facultãþii de Arhitecturã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.

Luni, 8 octombrie 2012, de la ora 14.00,
studenþii anului al V-lea sunt aºteptaþi la Sala Studio
pentru lansarea temei proiectului de urbanism
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Mari descoperiri arheologice

În perioada mai-septembrie 2012, Universitatea Spiru Haret, în
colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din cadrul Academiei
Române, a întreprins cercetãri arheologice preventive ºi supravegheri în
câteva situri din judetul Ilfov (Pantelimon, Buftea, Vlãdiceasca). În cursul
sãpãturilor efectuate, coordonate de conf.univ.dr. Mircea Negru, cadru
didactic al Facultãþii de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filozofie, au fost
identificate vestigii arheologice din epoca bronzului, din secolele II-I
î.Hr. cât ºi din secolele II-IV, IX-X ºi XVIII-XIX. Rezultatele cercetãrilor,
întreprinse sub autorizarea Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, vor fi publicate în Cronica Cercetãrilor Arheologice din
România pentru anul 2012 ºi vor fi incluse în baza de date privind
siturile arheologice din þara noastrã.

În perioada septembrie
2012  iunie 2013, Decât
o Revistã/Asociaþia
Media DoR, împreunã cu
Fundaþia ERSTE spun
Poveºti pentru mai bine,
un concurs de proiecte
jurnalistice ce vizeazã
integrarea socialã a
minoritãþilor  etnice, religioase, sexuale, sociale etc. Scopul
concursului este sã le ofere jurnaliºtilor resurse financiare
sã documenteze, sã scrie ºi apoi sã publice materiale de
impact despre România de azi.
Aplicaþiile vor fi trimise la povestipentrumaibine@decatorevista.ro,
pânã pe 15 octombrie 2012; ele trebuie sã conþinã:  formularul
de aplicaþie completat (tinyurl.com/FormularDoR-ERSTE);
 materiale din portofoliu (dacã n-aþi avut linkuri de introdus
în formular);  CV.
Proiectele câºtigãtoare vor fi anunþate pânã pe 25.10.2012.
Materialele produse în cadrul concursului vor fi publicate
în perioada martie  iunie 2013. Finanþãrile oferite sunt în
valoare totalã de 7.000 de euro, proiectele selectate putând
beneficia de un maximum de 1.500 de euro.
Detalii: redacþia DoR la
povestipentrumaibine@decatorevista.ro
Conferinþa
Succes pentru
România

17-18.10.2012 se adreseazã
studenþilor care
îºi doresc o
c a r i e r ã
profesionalã
solidã, tinerilor
care vor sã-ºi
facã o afacere
într-o þarã ca
afarã ºi, nu în
ultimul rând,
Foto: webPR.ro
antreprenorilor
care îºi doresc sã exceleze participând la crearea unei
comunitãþi de oameni de succes. Sâmbãtã 17 noiembrie 2012
construim viitorul împreunã cu: Nader Ashchi, Marius
Ghenea, Peter Barta, Rucsandra Hurezeanu ºi Sergiu Biriº.
Programul conferinþei va începe la ora 09.00, la Crystal
Palace Ballrooms, Sala Atena, adresa Calea Rahovei 198A,
sector 5, Bucureºti.
Parteneri: Fundaþia Post Privatizare, Patronatul Tinerilor
Întreprinzãtori din România, Crystal Palace Ballrooms, My
Ticket, Wall Street, Calendar evenimente, Startups.ro,
Studentie.ro, România Pozitivã, AKCEES, Ghimpele,
EDUCATIVA, AIESEC, BOS, IEDPQ QVORUM, BEST
Bucureºti, ASCIG, Universitatea Bucureºti.
Detalii ºi bilete la: www.succespentruromania.ro;
contact@succespentruromania.ro; www.facebook.com/
succespentruromania. Se oferã 100 de bilete gratuite
tinerilor cu posibilitãþi reduse.

Dincolo de amfiteatru

Mãgura,
pietre însufleþite

Studenþii de la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii o cunosc, o
apreciazã ºi, mai mult decât atât, o iubesc.
Competenþa, seriozitatea, umorul, ironia,
dezinvoltura sunt doar câteva dintre
calitãþile care-i aduc pe studenþi la orele
susþinute de asistent univ. drd. Cristina
Marghioala, pseudonim literar Sonia Cristina Stan. Dar, mai puþini dintre
ei ºtiu cã existã ºi alte motive de drag ºi admiraþie. Iatã unul dintre ele:
este, alãturi de Monica Dogaru, iniþiator/suflet al proiectului Mãgura,
pietre însufleþite, iniþiat de cãtre Asociaþia Pro Eurocult la ideea
scriitorului Constantin Stan, ce ºi-a propus reintrarea Taberei de sculpturã
de Mãgura, judeþul Buzãu, în circuitul cultural autentic.
Recent, între 28 ºi 30 septembrie, Tabãra Mãgura a gãzduit a patra
ediþie a proiectului Mãgura, pietre însufleþite. Am gândit aceastã ediþie ca
pe o întâlnire relaxatã într-un spaþiu propice creaþiei, o continuare a
întâlnirilor, pe mai multe planuri, ale ediþiilor trecute: în primul rând, a
tinerilor cu marile nume ale sculpturii româneºti, apoi o întâlnire cu
operele acestora în prezenþa autorilor, a artiºtilor cu plaiurile buzoiene,
sau chiar cu propriile opere, peste timp, care s-a dovedit mai mult decât
inspiratã, unii dintre ei nemaivãzându-ºi operele de ani de zile (Monica
Dogaru). Anul acesta, invitatul de onoare a fost sculptorul Sava Stoianov,
autorul lucrãrii de la Mãgura, Ceasul solar, creatã de artist în anul 1977.
Alãturi de specialiºti în arte vizuale, profesori sau muzeografi, au fost
prezenþi ºi elevii de la Liceul de artã Margareta Sterian din Buzãu,
coordonaþi Valeriu ªuºnea, preºedintele filialei de Sculpturã a Uniunii
Artiºtilor Plastici Buzãu, care le este ºi profesor. Au avut loc vizite în
Tabãrã ºi împrejurimi, un mini simpozion pe tema formãrii profesionale
în arte, dar ºi workshopuri de creaþie pentru elevi. Discuþiile tinerilor cu
artistul Sava Stoianov, care le-a povestit despre cum era în Tabãrã în
anii 70, despre devenirea operelor, de la idee pânã la materializare, s-au
prelungit în noapte. Elevii, inspiraþi de împrejurimi, au fãcut desene,
acuarele, schiþe. ªi pietrele au fost însufleþite!
Mioara IORDACHE

15.000 de profesioniºti ºi peste 90 de companii din cele
mai dinamice domenii ale momentului - IT&C, outsourcing,
financiar-bancar, inginerie ºi vânzãri vor participa pe
26 - 27 octombrie la cea de-a 13-a ediþie Angajatori de
TOP. Evenimentul poate reprezenta un moment important
pentru evoluþia profesionalã a participanþilor, oferindu-le
perspective de dezvoltare în cadrul celor mai importante
companii din România.
Angajatori de TOP va reuni pe parcursul celor douã zile
peste 15.000 de vizitatori, care vor avea ºansa:
 sã interacþioneze cu reprezentanþi ai companiilor
participante;  sã aplice la poziþiile deschise în cadrul
evenimentului;  sã participe la studii de caz, seminarii ºi
workshopuri de carierã;  sã se informeze despre
programele de internship ºi management trainee ale
companiilor participante;
Printre companiile care au confirmat prezenþa în cadrul
evenimentului: Samsung Electronics, anunþã organizatorii,
vor fi disponibile pe www.hipo.ro, începând cu 8
octombrie, sau la adresa de e-mail angajatori@catalyst.ro.
Accesul publicului la eveniment va fi permis vineri
26 octombrie, în intervalul 10:00 - 18:00, ºi sâmbãtã,
27 octombrie, în intervalul 10:00 - 17:00, la Sala Palatului,
Bucureºti.
Angajatori de TOP este organizat de Catalyst Solutions,
companie specializata în dezvoltarea de soluþii pentru
recrutarea de candidaþi cu potenþial.

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

593  8 octombrie 2012

SALVATI CULTURA!
SALVAÞI

 campanie naþionalã iniþiatã de Fundaþia Sergiu Celibidache
Campania SALVAÞI CULTURA! reprezintã
un tribut adus marilor personalitãþi
româneºti ce au adus mândrie ºi glorie
României, peste tot în lume ºi aduce în atenþia
fiecãrui român pe co-naþionalii noºtri care,
prin activitatea lor, rãmân nemuritori.
Reinstalãm valorile româneºti uitate în
conºtiinþa poporului, pentru a motiva ºi
inspira generaþiile existente ºi viitoare sã
câºtige sentimentul de mândrie naþionalã.
Scopul campaniei
Ca popor, românii suferã de lipsa mândriei
naþionale. Principala cauzã este lipsa de
informare, lipsa conºtientizãrii valorii naþiunii
noastre, care este una foarte talentatã. Iar lipsa
promovãrii ºi a mediatizãrii valorilor întãresc

credinþa cã România este o þarã în care cultura
nu are ºanse mari de supravieþuire.
Obiectivele campaniei
 Conºtientarea valorilor culturale pe care
România le-a creat
 Recunoaºterea adevãraþilor oameni de
culturã contemporanã ai României
 Reevaluarea actualul potenþial cultural pe
care România îl deþine
 Performarea ºi susþinerea mai departe a
performanþei
 Încurajarea românilor sã-ºi urmeze visele
Sub sloganul Români pentru o lume,
campania reprezintã o iniþiativã a oamenilor
care îºi iau destinul în propriile mâini ºi care
inspirã un întreg popor.

Vrem sã aducem aminte românilor cã:
românul CONSTANTIN BRANCUSI este unul dintre cei mai mari sculptori ai sec XX
românul MIRCEA ELIADE este cel mai mare istoric ºi fenomenolog al istoriei religiilor
românul SERGIU CELIBIDACHE esteunul dintre cei mai importanþi dirijori ai lumii
românul EDWARD G ROBINSON are un Oscar pentru întreaga carierã
românul NICOLAE GRIGORESCU este primul pictor român cunoscut internaþional
românul GEORGE ENESCU este unul dintre cei mai mari violoniºti ºi compozitori ai lumii
românul JEAN NEGULESCO are o stea pe Hollywood Walk of Fame
românul EMIL CIORAN este unul dintre cei mai mari filozofi ºi eseiºti din lume
românul EUGEN IONESCO este primul scriitor român care a devenit membru al
Academiei Franceze
Încurajãm recunoaºterea naþionalã a valorilor precum:
românca DOROTHEEA PETRE este actriþa premiatã cu Premiul special al juriului pentru
cea mai bunã actriþã la Cannes, secþiunea Un Certain Regard (creatã special pentru ea)
românca ALEXANDRA NECHITA e numitã la nivel internaþional Micuta Picasso sau
Mozart cu o pensula de pictat
românul CRISTIAN MUNGIU e cineastul premiat cu Marele Premiu Palme dOr, Cannes
românul MARCEL IURES e actorul ce a jucat în filme ca Interviu cu un vampir, Misiune
imposibilã, Pacificatorul, Rãzboiul lui Tom Hart
românul VLADIMIR COSMA e muzicianul cu peste 24 de distincþii importante
internaþionale, dintre care douã premii César ºi cinci Discuri de Aur ºi de Platinã
românca ANGELA GHEORGHIU e cea mai talentatã solistã de operã a timpurilor noastre
(The New York Times)
românca ADA CONDEESCU e cea mai bunã actriþã în cadrul Festivalului de Film Sarajevo
românul MARIN KARMITZ e nominalizat la premiile Oscar, BAFTA, Cannes, European
Film Awards etc.
românca ALINA COJOCARU e singura balerinã din lume care a câºtigat de douã ori marele
premiul în cea mai prestigioasã competiþie de balet din lume, Prix Benois de la Danse
românul MIHAI MALAIMARE JR. e unul dintre primii zece cei mai buni directori de
imagine din America (Variety)

Concurs
TRIBUT VALORILOR CULTURALE ROMÂNEªTI,
o miºcare naþionalã fãrã precedent
Tinerii talentaþi vor aduce un tribut marilor români, printr-un
act cultural.
Fiecare tânãr român înscris în campanie va dedica un poem,
o picturã, o fotografie, un cântec etc., unei anume personalitãþi
sau conceptului campaniei, în sine.
Concursul se va desfãºura pe website-ul campaniei, Facebook
ºi social media.
Preselecþia va fi fãcutã de cãtre juriu reprezentat de susþinãtorii
campaniei ºi companiile sponsor.
Cei mai buni dintre ei vor fi premiaþi cu burse de studiu, în
România ºi în strãinãtate, în urma votului final ce aparþine
juriului ºi publicului.
Campania SALVAÞI CULTURA! reprezintã un manifest
împotriva stãrii de mediocritate ºi superficialitate, un
manifest în faþa neºansei tinerei generaþii , un manifest
împotriva promovãrii de non-valori cu care, de cele mai multe
ori, suntem confundaþi ca naþiune.
Durata campaniei: decembrie 2012  noiembrie 2013
Promovarea campaniei: spoturi de televiziune, spoturi
radio, add-uri online, machete de presã, articole de presã
(print ºi online), expunere outdoor ºi indoor.
Finalitatea campaniei: afirmarea talentelor culturale nedescoperite încã ºi promovarea lor pe plan naþional ºi chiar internaþional.
IMPLICÃ-TE ªI TU!
Pachet unic de sponsorizare: 1.000 
Logo pe website-ul salvaticultura.ro ºi pe pagina de
Facebook pentru 12 luni
Menþionare în comunicatele de presã
Membru al juriului în cadrul preselecþiei naþionale alãturi de
susþinãtorii campaniei.
Salvaþi cultura! va putea fi folositã ca o platformã de
campanie internã de fiecare companie susþinãtoare
Contribuþia de 1.000 de Euro a fiecãrei companii reprezintã
pentru tinerii talentaþi  câºtigãtorii concursului - accesul la o
nouã etapã de dezvoltare a talentelor lor, reprezintã un sprijin
cultural-educaþional prin cursuri de specializare, instrumente
educaþionale ºi burse, reprezintã progresul necesar în identitatea
cultural-naþionalã, reprezintã suportul ºi recunoaºterea noastrã!
Va invitãm sã vã alãturaþi nouã ºi sã creãm astfel o societate
a companiilor responsabile, care vor ºi pot sã salveze cultura
poporului român. Împreunã vom schimba vieþi ºi vom forma
destine care vor reprezenta cultura româneascã!

Luigi NEGOI

Artã contemporanã în spaþiul public

Copy / Paste
Sperând ca Arta în Spaþiul Public bucureºtean sã înceteze a mai fi grandomanã,
elogioasã sau comemorativã, SPAM lanseazã un prim apel de proiecte de artã
contemporanã în spaþiul public. Deschis în perioada 1 octombrie-1 noiembrie 2012,
apelul se adreseazã artiºtilor vizuali, dar acceptã cu bucurie ºi proiecte transdisciplinare.
SPAM îºi propune amplasarea, în decursul a unui an, a cinci proiecte de artã
contemporanã cu tema SPAM Copy / Paste. Acum, în Parcul Carol existã douã
socluri identice, cel construit în 1906  pe care se va desfãºura SPAM - ºi copia
acestuia, aflatã la câteva sute de metri o distanþã, construitã în 2009. Paste-ul
soclului original a fost construit pentru a muta pe el statuia doctorului Constantin
Istrati de Oscar Späthe. Într-o epocã dominatã de fenomenul copy/paste, vã
invitãm sã exploataþi artistic dualismul soclurilor, dar sã ºi problematizaþi imaginaþia
sau lipsa ei în societatea româneascã.
SPAM nu îºi doreºte a fi un spaþiu alternativ sau nonconformist, nici Salonul
Refuzaþilor, ci un loc unde Arta în Spaþiul Public poate intra în normalitatea
contemporanã. SPAM va suporta, în limita fondurilor, producþia celor cinci
lucrãri. Unul dintre cei cinci participanþi selectaþi va primi ca premiu suma de
1000 de euro pentru proiectul sãu.
Lucrãrile vor fi expuse în Parcul Carol în perioada decembrie 2012-septembrie
2013 ºi se vor regãsi ºi într-un catalog ce va fi lansat în toamna anului 2013.
Proiectul este organizat de Fundaþia Cultural Umanitarã Om bogat, Om sãrac OBOS Propunerile artiºtilor sunt aºteptate pânã pe data de 1 noiembrie 2012,
ora 13, pe adresa spam@ioanaciocan.com

Cine este iniþiatorul proiectului?
Asistent univ. dr. Ioana Ciocan
este artist vizual ºi coordonator al
Proiect 1990, pe care l-a iniþiat în
ianuarie 2010. Proiect 1990
demonstreazã interesul Ioanei
Ciocan pentru arta de propagandã,
dar ºi dorinþa artistei de a revitaliza
un spaþiu din Bucureºti cu o mare
încãrcãturã istoricã, care nu a fost
valorificat de cãtre autoritãþi din 1990
pânã acum. Artiºtii invitaþi sã expunã
în Proiect 1990 au reuºit, în aproape
doi ani de zile, sã creeze o nouã
identitate a soclului lui Lenin. Artista
militeazã pentru un muzeu al artei
comuniste.Am demarat o serie de
acþiuni cu scopul de a recupera un
numãr de statui, exponente ale
regimului comunist ºi gãsirea unui
amplasament dedicat acestora, cu
scopul de a rememora istoria, cu
evenimentele sale faste sau mai puþin
faste.( ) Sunt cu un pas mai
aproape de realizarea acestui demers,
pentru cã statuile lui Lenin ºi a lui

Petru Groza, care au zãcut mai bine
de 20 de ani la mâna recuperatorilor
de metale, au fost transportate întrun spaþiu pãzit, aparþinând Primãriei
Municipiului Bucureºti. Acest lucru
a fost posibil datoritã parteneriatului
încheiat
cu Administraþia
Monumentelor ºi Patrimoniului
Turistic, care îºi doreºte salvarea de
la distrugere a mai multor statui din
perioada comunistã ºi amplasarea
acestora într-un spaþiu dedicat.

SPUTNIK:
55 de ani de la
debutul explorãrii
spaþiului cosmic
(Urmare din pag.1)
Nãscut la mijlocul deceniului cinci, când
inginerul Serghei Korolev a adresat ministerului
Industriilor de Apãrare al URSS propunerea de
dezvoltarea a unui satelit artificial pe o orbitã în
jurul Pãmântului, programul Sputnik avea sã
devinã o urgenþã de gradul zero abia dupã ce, la
29 iulie 1955, preºedintele american Dwight D.
Eisenhower a anunþat, prin intermediul
secretarului sãu de presã, cã Statele Unite ar
lansa un satelit artificial în timpul Anului Geofizic
Internaþional (1957). Dorind sã arate lumii întregi
puterea tehnologiei sovietice, o sãptãmânã mai
târziu, Prezidiul Comitetului Central al PCUS
aproba ideea de a crea un satelit artificial.
Sputnik a fost realizat în mai puþin de o lunã,
deoarece satelitul avea un design foarte simplu:
o banalã sferã de metal lustruit, cu diametrul de
585 mm, în interiorul cãreia erau montate un
transmiþãtor, instrumente de mãsurare termicã
ºi baterii. Masa întregului ansamblu era de
numai 83,6 kilograme.
Lansarea a avut loc în seara zilei de 4 octombrie
1957, la ora 19:28:34 (UTC) ºi a fost un succes
total. Beep-urile transmise din spaþiu au
confirmat faptul cã satelitul nu se ciocnise cu
vreun meteorit ºi cã s-a înscris pe orbita terestrã.
Analizarea semnalelor radio emise de satelit au
fost utilizate pentru a colecta informaþii despre
densitatea de electroni a ionosferei. Un aspect
necunoscut este faptul cã, deºi a fost proiectat
sã reziste timp de 22 de zile, Sputnik s-a
încãpãþânat sã funcþioneze pânã pe 4 ianuarie
1958, timp în care a efectuat 1.440 de orbite în
jurul Pãmântului. Acasã, liderul sovietic de la
acea vreme, Nikita Hruºciov, a fost foarte
mulþumit de acest succes. Poate prea mulþumit,
întrucât a decis cã acesta ar trebui sã fie urmat
de o nouã realizare, în cinstea aniversãrii a 40 de
ani de la Revoluþia din Octombrie. Peste ocean,
vestea surprinzãtoare a lansãrii primului satelit
artificial al Terrei, coroboratã cu eºecul primelor
douã tentative americane în domeniul lansãrii
de sateliþi artificiali, a ºocat, inoculânde-le
americanilor teama. Altfel spus, dacã sovieticii
sunt în stare sã lanseze sateliþi în spaþiu, ce i-ar
mai opri sã lanseze rachete balistice ce ar putea
transporta arme nucleare din Europa spre Statele
Unite ale Americii? Atunci, sovieticii au lovit
din nou!
Pe 3 noiembrie 1957, era lansat Sputnik 2, ce
transporta primul organism viu la bord: cãþeluºa
Laika. Având de ºase ori masa primului satelit,
Sputnik 2 a fost proiectat, de la zero, în termen
de patru sãptãmâni, având la dispoziþie un timp
foarte scurt pentru teste ºi controale de calitate.
Cu toate acestea, satelitul a fost lansat cu succes
ºi câinele a fost plasat pe orbitã. Din pãcate,
misiunea nu a prevãzut ºi reîntoarcerea în
siguranþã a capsulei spaþiale ºi a pasagerului,
ceea ce a fãcut ca Laika sã fie prima victimã a
cursei pentru cucerirea spaþiului cosmic. Era
semnul nefast al eºecului. Un semn ce avea sã
urmãreascã urmãtoarea misiune Sputnik. Astfel,
prima încercare de lansare a satelitului Sputnik
3, din 3 februarie 1958, a eºuat, însã a doua
încercare, din 15 mai, a fost fãcutã cu succes,
fãcând posibil transportul în spaþiu a unei
cantitãþi apreciabile de aparaturã pentru cercetãri
geofizice. Din nefericire, ghinionul a lovit din
nou: magnetofonul folosit la bord s-a defectat,
fãcând astfel imposibilã înregistrarea datelor
despre centurile de radiaþii Van Allen. Doi ani
mai târziu, misiunile Sputnik 4 ºi 5, din 15 mai,
respectiv, 19 august 1960, aveau nobilul scop
de a reabilita imaginea mãreþei Uniuni Sovietice.
Astfel, în cadrul ultimei misiuni a programului
Sputnik, au fost îmbarcaþi, în numele ºtiinþei,
douã cãþeluºe, Belka ºi Strelka, 40 de ºoareci,
doi ºobolani, precum ºi numeroase plante. Dupã
o orbitare în jurul Pãmântului, a doua zi, arca
spaþialã a revenit la sol cu toate animalele vii ºi
sãnãtoase, aceasta dovedind cã este un adevãrat
tovarãº de cãlãtorie.
Lansarea satelitului Sputnik a schimbat totul.
Lansarea în sine a fost un eveniment unic,
inaugurând, totodatã, noile evoluþii pe plan
politic, militar, tehnologic ºi ºtiinþific. Printre
acestea ºi începutul erei spaþiale ºi a cursei
spaþiale dintre SUA ºi URSS. Timpul ºi istoria
nu mai aveau rãbdare...

Mihãiþã ENACHE
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România,
invitatã de onoare
la Târgul de Carte

Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr.
Luminiþa PISTOL
sau descoperirea
adevãratei vocaþii

Bok&Bibliotek

de la Göteborg 2013

Gabriel NÃSTASE
Mai mult sau mai puþin încrezãtori
în meandrele destinului, mai preocupaþi
de propria devenire în coordonatele
pragmatismului ori în cele ale spiritului,
mai atenþi la realitatea din jur, ori mai
scrutãtori ai propriei fiinþe, mulþi
oameni nu-ºi recunosc decât târziu
adevãratul rost ori adevãrata vocaþie.
Odatã descoperitori ai acestora, ei li se
dãruiesc, însã, cu toatã fiinþa, cu bucuria
fãrã sfârºit a fãcãtorului de bine, în
strãduinþa de a se împlini.
Din categoria celor din urmã pare sã
facã parte ºi prof.univ.dr. Luminiþa
Pistol, care, dupã mai bine de douã zeci
de ani de activitate în domeniul
considerat mai ales pragmatic ºi riguros
al comerþului, s-a hotãrât, descoperindu-i resorturile profunde, sã le
transmitã viitoarelor generaþii de
specialiºti în domeniu, optând, altfel
spus, pentru o carierã universitarã.
Astãzi, la câteva zile de la deschiderea
anului universitar, când am zãrit-o în
mijlocul studenþilor sãi, elegantã ca
întotdeauna ºi radiind de bucurie ori
de mulþumirea sufleteascã a omului cu
adevãrat împlinit, punem mãrturie cã
prof. univ. dr. Luminiþa Pistol ºi-a gãsit,
fãrã sã ezite, adevãrata vocaþie.
Absolventã, în 1979, a Facultãþii de
Ciberneticã, Statisticã ºi Informaticã
Economicã din ASE, obþinând Diploma
de Licenþã în economie, continuã

aprofundarea domeniului ºi, în 1989,
urmeazã, în cadrul aceleiaºi facultãþi,
studii postuniversitare de specializare
Statisticã ºi plnaificare economicã. Din
acelaºi motiv al dorinþei perfecþionãrii,
între 1996  1999, tot la ASE Facultatea de Ciberneticã, Statisticã ºi
Informaticã Economicã, susþine teza de
doctorat cu titlul Modelarea cererii de
consum ºi ofertã în condiþiile economiei
de piaþã (Statisticã macroeconomicã,
Econometrie, Ciberneticã economicã,
Simularea proceselor economice,
Previziune economicã, Economie
comercialã). Educaþia este o preocupare
constantã, care o face sã urmeze, în 2011,
în cadrul Fundaþiei România de Mâine,
cursurile de formare profesionalã a
cadrelor didactice pentru ocupaþia
Formator pentru pregãtirea viitorilor
specialiºti în domeniul calitãþii în
învãþãmântul superior, dar ºi pentru
Manager de proiect.
În 1996, dupã trecerea prin mai toate
compartimentele reprezentative ale
activitãþii comerciale, doamna Luminiþa
Pistol se hotãrãºte pentru un post în
învãþãmântul universitar, în cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Devine lector
universitar al Facultãþii de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale. Ca
titular al cursurilor Tehnici de
comercializare ºi cooperare economicã
ºi Economie internaþionalã, îºi

descoperã adevãrata vocaþie profesionalã: aceea de formator al unor noi
generaþii de specialiºti în domeniu.
Urcând treptele unei valoroase cariere
didactice, devine conferenþiar universitar,
titular al cursurilor: Tehnici de
comercializare ºi cooperare economicã,
Negocieri comerciale ºi uzanþe de
protocol, Bazele comerþului, Economie
internaþionalã. Urmeazã, firesc,
obþinerea titlului de profesor ºi devine
decan al facultãþii .
Cu modestie ºi exigenþã faþã de sine,
prof. univ. dr. Luminiþa Pistol se
defineºte, din perspectiva competenþelor ºi abilitãþilor sociale, ca o
persoanã cu realã capacitate de
comunicare interactivã cu studenþii ºi
cu cadrele didactice, cu ºtiinþa de a
comunica un anumit mesaj, de a-l
adapta unei audienþe specifice ºi de a
interacþiona pentru a consolida ºi pune
în practicã informaþiile respective.
Exigenþa ºi autoperfecþionarea continuã,
ca principii de viaþã, organizarea
colectivelor de studenþi, conducerea ºi
moderarea activitãþilor didactice,
alãturi de bogata activitate de cercetare
ºtiinþificã, toate acestea constituie
expresia semnificativã a faptului cã
prof. univ. dr. Luminiþa Pistol face parte
din categoria acelor oameni de excepþie
care ºi-au gãsit propriul rost sau
propria vocaþie.

Cristian Mungiu - preºedintele juriului la
Festival De Cinema Europeen des Arcs

Potrivit site-ului Festival De Cinema Europeen des Arcs, eveniment ce
se va desfãºura în staþiunea francezã Les Arcs între 15 ºi 22 decembrie,
regizorul român Cristian Mungiu va fi preºedintele juriului: Avem onoarea
de a vã anunþa cã regizorul român Cristian Mungiu (Occident, 4
luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile, Dupã dealuri) va fi preºedintele juriului
celei de-a patra ediþii a Festival de Cinema Europeen des Arcs.
Cristian Mungiu a câºtigat, la Cannes, Palme dOr, în 2007, pentru 4
luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile, ºi douã premii, anul acesta, pentru cel mai bun
scenariu, respectiv cea mai buna interpretare femininã (Cosmina Stratan
ºi Cristina Flutur). Festivalul, aflat la cea de-a patra ediþie, include, pe
lângã secþiunea competiþionalã, o piaþã de coproducþii, dar ºi sesiuni de
proiecþii ale unor filme în lucru.

Cartea anului
la secþiunea publicisticã

Viorica PÂRJA

Târgul atrage anual în jur de 100 000 de
vizitatori din întreaga Scandinavie,
oferind atât vânzare de carte, cât ºi un
amplu program de dezbateri pe teme
literare, politice ºi sociale. Alegerea
literaturii române ca temã principalã este
rezultatul a ºase ani de eforturi din partea
ICR Stockholm, invitaþia fiind cu atât
mai onorantã, cu cât temele din ultimii
ani au fost mult mai ample: literatura
nordicã - 2012, literatura de limbã
germanã din Germania, Austria ºi Elveþia
- 2011, literatura africanã - 2010,
informeazã www.agentiadecarte.ro.

Gala Premiilor
Uniunii Muzicienilor Interpreþi
din România
Luni, 1 octombrie, la Palatul Cantacuzino-Enescu din Bucureºti,
s-a desfãºurat ediþia a doua a Galei Premiilor Uniunii Muzicienilor Interpreþi din
România (UNIMIR), în cadrul cãreia au fost premiate personalitãþile culturale ale
vieþii publice româneºti.
Au fost decernat premii de excelenþã pentru întreaga activitate dirijorilor
Ludovic Bacs ºi Stelian Olaru, soliºtilor de operã ºi operetã Cornel Stavru ºi
Constanþa Câmpeanu, pianistului Dan Grigore, flautistului Ioan Caþianis ºi
interpretei de folclor Sofia Vicoveanca.
De asemenea, artiºtii Marius Budoiu, Radu Ion ºi Andrei Ioniþã au fost premiaþi pentru actul artistic susþinut în stagiunea 2011-2012.
Pe de altã parte, actorul Marin Moraru, academicienii Rãzvan Theodorescu ºi
Nicolae Breban ºi preºedintele UNART, Ion Antonescu, au fost distinºi cu titlul de
Membru de Onoare UNIMIR.
Cu ocazia Zilei Internaþionale a Muzicii, UNIMIR a lansat ºi programul de
Burse pentru tinerii muzicieni. Pe parcursul întregului an ºcolar/ univer-sitar,
cinci tineri selectaþi de cãtre Consiliul Director al uniunii vor primi o bursã în
bani, cu valoare simbolicã de 200 de lei. Suma este asiguratã din veniturile colectate
de UNIMIR din cotizaþiile membrilor uniunii.
Primii cinci bursieri UNIMIR sunt violonista Mihaela Mitrofan (clasa a VI-a,
Liceul George Enescu, prof. Olivia Papa), oboista Felicia Greciuc (anul I master Universitatea Naþionalã de Muzicã, conf. univ. dr. Florenel Ionoaia), pianistul Szocs
Botond (clasa a X-a, Liceul de Artã Plugor Sandor din Sfântu Gheorghe, prof. Irma
Rakoczi), flautista Oana Leonte (anul IV, UNMB, lector univ. dr. Cãtãlin Opriþoiu)
ºi soprana Tatiana Caisân (anul III, UNMB, prof. univ. dr. Maria Slãtinaru).
Uniunea Muzicienilor Interpreþi din România este o organizaþie nonprofit ºi
nonguvernamentalã, constituitã prin asocierea liberã a personalitãþilor care s-au distins
în arta creaþiei interpretative prin activitate individualã de referinþã în plan naþional ºi
internaþional. Preºedintele UNIMIR este Miltiade Nenoiu.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Cu David Croitor, pe drumul luminii,
de la Vatra Dornei la Stege
Petre CHIREA
Am avut bucuria sã mã întâlnesc cu
pictorul dornean David Croitor, în centrul
vechi al Bucureºtiului. Dupã un drum lung
din Danemarca pânã la Bucureºti - Otopeni,
artistul mi-a vorbit despre expoziþia sa
personalã deschisã în perioada 28 iulie 30 august 2012, în frumosul orãºel Stege,
din Danemarca. Invitat sã expunã la Lizas
Gallery, unde proprietari ºi curatori sunt Liza
Krugermeier ºi Rupert Sutton, David
Croitor a dus acolo un strop din frumuseþea
Dornelor, prin intermediul cele 28 de picturi,
publicul avizat fiind încântat de lumina ºi
culoarea acestei selecþii de tablouri denumitã
Scene din România.
Dar sã îl cunoaºtem mai bine pe pictor.
David Croitor s-a nãscut la 27 martie 1958

Meridianele ARMONIEI , apãrutã în anul 2011 la Editura Universitãþii de
Nord Baia Mare, a fost desemnatã Cartea anului, la secþiunea publicisticã.
Sunt peste 300 de pagini care adunã gânduri, trãiri, emoþii ºi sentimente
strânse cu grijã de-a lungul a 10 ani sub semnul ARMONIEI. Sunt 10 ani
din care rãzbat dorinþa ºi bucuria de a da posibilitate ºi altora sã vadã ºi sã
cunoascã oameni ºi locuri care meritã descoperite. Sunt 10 ani izvorâþi din
dragostea unor oameni pentru muzicã. Din dorinþa de a transmite ºi altora
nestematele muzicii corale ºi folclorului românesc. Din drag de România, la
ea acasã, dar mai ales dincolo de graniþele sale. I-am însoþit în periplul lor
prin lume, alcãtuind un frumos poem închinat muzicii, oamenilor care cântã,
ARMONIEI, locurilor pe care le-au vãzut ºi care alcãtuiesc aceastã carte.
Meridianele ARMONIEI nu este un simplu jurnal de cãlãtorie, ci, mai degrabã,
un argument pentru viitor. Un îndemn la o lecturã agreabilã despre Suedia,
despre Brazilia, despre Þara Sfântã, despre China, cu mici popasuri în
lumea templierilor, pe urmele istoriei, acompaniate de folclorul românesc.

În încheierea ediþiei din acest an a
Târgului de Carte Bok&Bibliotek de la
Göteborg, duminicã, 30 septembrie
2012, a fost anunþat oficial statutul de
invitat de onoare al României la ediþia
din 2013. Directorul târgului, Maria
Källsson, a declarat cã aceastã invitaþie
a fost lansatã României ca urmare a unei
excelente colaborãri cu Institutul
Cultural Român de la Stockholm, încã
de la înfiinþarea institutului, în 2006.
Programele organizate de ICR
Stockholm ºi invitaþii pe care acesta i-a
prezentat la târg de-a lungul anilor au
convins presa ºi publicul larg din Suedia
de valoarea literaturii ºi culturii române.
Bok&Bibliotek este cel mai important
târg de carte din Scandinavia ºi
principalul eveniment literar din Suedia.

în Suceava, a urmat Facultatea de Geologie
din Bucureºti, iar apoi a fãcut studii libere
de picturã cu Dimitrie Loghin, la Suceava,
ºi Aurel Aniþei, la Bucureºti. Prima
expoziþie de picturã a fost deschisã în
1986, în cadrul Universitãþii Bucureºti. Au
urmat alte 15 expoziþii personale la
Horezu-Vâlcea, Suceava, Vatra Dornei,
Iaºi, Ibãneºti-Mureº etc. A expus la Galeria
Elite Prof Art din Bucureºti ºi a avut lucrãri
în catalogul Casei de Licitaþii Monavissa.
Este membru al Asociaþiei Scriitorilor ºi
Artiºtilor din Þara Dornelor, membru al
Asociaþiei de Artã Nicolae Tonitza din
Suceava, membru al Asociaþiei Artiºtilor
plastici Mureº. A obþinut numeroase
premii, dintre care amintesc: Premiul
pentru artã al
Fundaþiei Culturale a
Bucovinei, 2008,
Premiul
pentru
picturã al ASA din
Þara Dornelor, 2008,
Premiul II la Salonul
anual al artiºtilor
plastici, 2008. Cu
prilejul aniversãrii
Anului 80 al Artelor
Plastice Bucovinene,
a fost onorat de
Consiliul Judeþean
Suceava cu Premiul
Pictorul Anului. Are
lucrãri în þarã ºi

strãinãtate: Anglia, Austria, Belgia,
Canada, Franþa, Germania, Grecia, Olanda,
Suedia, SUA.
David Croitor este exemplul sacrificiului
în Artã, dupã cum mãrturiseºte: Am renunþat
la toate meseriile mele pentru picturã, la un
moment dat mi-am vândut casa ºi mi-am
cumpãrat una mai micã, pentru a-mi permite
sã lucrez în continuare. Ce dovadã mai
concludentã ne-ar putea oferi cineva, pentru
a ilustra dragostea lui pentru arta plasticã?
Conf. univ. dr. I.C. Corjan l-a încadrat pe
pictorul David Croitor în categoria
neoimpresioniºtilor apreciind cã este
îmblânzit de o oarecare nostalgie care se
regãseºte în lucrãrile sale, impregnându-ºi
tablourile cu trãsãturi personale ºi
transmiþând un spirit solar, liric ºi vitalist cu
o tentaþie nostalgicã a romantismului juvenil.
David Croitor este un pictor de o expresivitate aparte al artei româneºti contemporane. Cu mare mãiestrie ºi migalã artistul
aduce publicului iubitor de frumos o picturã
de calitate ºi promite sã pãstreze o tradiþie
în acest sens. Fãrã îndoialã, atitudinea
asumatã reflectã pasiunea pentru culoare
ºi luminã, implicit pentru picturã. La final,
câteva cuvine rostite de pictorul David
Croitor, pentru a înþelege credinþa sa
puternicã în divinitate: Sã curgã lumina,
Doamne, de la tine spre pânzele noastre!
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Sãptãmâna pieþei unice (15-20 octombrie 2012)
Împreunã pentru o nouã creºtere

C  12 acþiuni prioritare
pentru o nouã etapã de creºtere
E
T
Ã
Þ
E
A
N
E
U
R
O
P
E
A
N

Anul acesta marcheazã cea de
a 20-a aniversare a pieþei unice,
informeazã Comisia Europeanã. Sau parcurs deja etape importante.
Pentru consumatorii europeni, piaþa
unicã înseamnã o gamã mai variatã
de produse ºi servicii, la preþuri
mai mici. Piaþa unicã le-a oferit
cetãþenilor posibilitatea de a circula
liber, de a se stabili ºi de a lucra
oriunde doresc. Tinerilor le-a dat
ocazia de a studia în strãinãtate; în
ultimii 25 de ani, de acest privilegiu
s au bucurat peste 2,5 milioane de
studenþi. Pentru cele 23 de milioane
de companii din UE, piaþa unicã a
creat acces la 500 de milioane de
consumatori ºi a generat investiþii
strãine. Mesajul este clar, iar
dovezile sunt evidente: o piaþã unicã
puternicã, dezvoltatã ºi integratã
genereazã creºtere ºi locuri de
muncã, iar cetãþenilor le oferã
posibilitãþi care în urmã cu 20 de
ani erau inexistente.
Edificarea pieþei unice este un
exerciþiu permanent ºi un element
central în programul de mãsuri
europene destinate ieºirii din criza
economicã actualã. În acest context,
Comisia Europeanã a adoptat Actul
privind piaþa unicã II ºi a prezentat
12 acþiuni-cheie care aºteaptã
aprobarea rapidã a instituþiilor UE.
Aceste acþiuni se concentreazã asupra
a patru catalizatori principali pentru
creºtere, crearea de locuri de muncã ºi
dezvoltarea unui climat de încredere: a) reþele integrate, b) mobilitate
transfrontalierã pentru cetãþeni ºi
întreprinderi, c) economia digitalã
ºi d) acþiuni care sã consolideze
coeziunea ºi sã sporeascã avantajele
de care se bucurã consumatorii.
Piaþa unicã poate face mai mult
pentru cetãþenii ºi întreprinderile
europene, a spus Michel Barnier,
comisarul european responsabil
cu piaþa internã ºi serviciile. El a
adãugat: Actul pentru piaþa unicã II
este un apel adresat nouã, celor care
elaborãm politicile europene, pentru
a ne mobiliza, pentru a ne concentra
forþele ºi pentru a genera rezultate
palpabile. Am convingerea cã cele 12
acþiuni-cheie prezentate astãzi vor
primi sprijinul politic pe care îl
meritã. Aceasta este ºansa noastrã
de a folosi atuul major al UE - piaþa
unicã - pentru ca economia noastrã
de piaþã socialã sã redevinã
competitivã ºi înfloritoare.

Actul privind piaþa unicã II este
continuarea unui prim set de mãsuri
prezentate de Comisie, Actul privind piaþa unicã I ºi reprezintã un
nou pas în evoluþia cãtre o piaþã
unicã bine dezvoltatã ºi integratã.
El marcheazã cea de-a 20-a
aniversare a pieþei unice ºi dã startul
Sãptãmânii pieþei unice (15-20
octombrie 2012). Sub sloganul
Împreunã pentru o nouã creºtere,
timp de o sãptãmânã, vor avea loc pe
tot cuprinsul UE diferite evenimente,
care vor da ocazia factorilor de decizie
politicã ºi cetãþenilor sã analizeze
realizãrile ºi provocãrile pieþei unice
ºi sã propunã noi idei ºi iniþiative.
*
Actul privind piaþa unicã II
cuprinde urmãtoarele acþiuni:
Reþele de transport ºi energie:
reþelele de transport ºi energie eficiente
ºi complet integrate reprezintã elementul fundamental al pieþei unice.
Oportunitãþile oferite de fondurile
structurale ºi de coeziune trebui sã fie
însoþite de un angajament ferm în sensul
stimulãrii concurenþei ºi furnizãrii unei
game mai variate de produse ºi servicii
de cea mai bunã calitate în UE. Pentru
ca aceastã viziune sã se materializeze,
Actul privind piaþa unicã II propune:
 o acþiune menitã sã deschidã serroviar pentru cãlãtori unei concurenþe
extinse în interiorul UE  dezvoltarea
pieþei unice a transportului maritim
 mãsuri de accelerare a punerii în
aplicare a Cerului unic european
 acþiuni de eficientizare a aplicãrii
legislaþiei UE în vigoare în domeniul
energetic.
Mobilitatea cetãþenilor ºi a
întreprinderilor: libera circulaþie
peste frontiere reprezintã nucleul pieþei
unice ºi unul dintre elementele de bazã
ale Uniunii Europene. Cu toate acestea,
încã mai existã anumite obstacole de
ordin practic ºi juridic care îngreuneazã
mobilitatea cetãþenilor, a activitãþilor
economice ºi a investiþiilor. Prin Actul
privind piaþa unicã II, Comisia
propune deci urmãtoarele:
 dezvoltarea portalului EURES ºi
transformarea acestuia într-un adevãrat instrument european de recrutare
ºi de plasare a forþei de muncã
 introducerea unor prevederi în
sensul mobilizãrii fondurilor pentru
investiþii pe termen lung în favoarea
întreprinderilor private ºi a proiectelor de duratã  modernizarea
procedurilor de insolvenþã, începând

cu cazurile transfrontaliere, contribuind astfel la crearea unui mediu
care oferã o a doua ºansã întreprinzãtorilor care eºueazã.
Economia digitalã: þinând cont
de ponderea sa în economie ºi de
efectele colaterale importante care pot
sã aparã, de exemplu în materie de
productivitate ºi de abordare a provocãrilor societale, revoluþia economiei digitale rãmâne o oportunitate care nu trebuie ratatã. În eforturile sale de edificare a pieþei digitale
unice pânã în 2015, Comisia propune
urmãtoarele:  facilitarea comerþului
electronic în UE prin simplificarea
modului de utilizare a serviciilor de
platã electronicã ºi prin transformarea
acestora în servicii mai competitive
ºi mai demne de încredere  identificarea de soluþii la o problemã care
constituie cauza principalã a lipsei
investiþiilor în conexiuni de bandã
largã de mare vitezã, ºi anume costurile
de inginerie civilã  transformarea
facturãrii electronice într-o procedurã
standard în cadrul achiziþiilor publice,
aceasta fiind o mãsurã de economisire
cu eficienþã doveditã.
Antreprenorialului social,
coeziunea ºi încrederea consumatorilor: succesul pieþei unice este în
egalã mãsurã rezultatul participãrii
economice ºi sociale pe care o
genereazã. Consumatorii trebuie sã fie
încrezãtori ºi este important ca toþi
cetãþenii, pretutindeni în UE, sã aibã
ºansa de a profita de oportunitãþile
oferite de piaþa unicã. Comisia intenþioneazã sã urmãreascã acest obiectiv
prin utilizarea unor instrumente
concrete specifice pieþei interne, printre
care se numãrã:  îmbunãtãþirea
normelor de siguranþã a produselor
ºi aplicarea lor efectivã  mãsuri care
sã garanteze accesul larg la conturi
bancare, precum ºi comisioane bancare
transparente ºi comparabile ºi
posibilitatea de a schimba cu uºurinþã
contul bancar.
Etapele urmãtoare:
 Comisia va înainta toate propunerile
legislative principale din cadrul
Actului pentru piaþa unicã II, pânã în
primãvara anului 2013, ºi, pe cele
nelegislative, pânã la sfârºitul anului
2013.  Se face apel la Parlamentul
European ºi la Consiliu sã adopte cu
prioritate aceste propuneri legislative
pânã în primãvara anului 2014.
Pentru mai multe informaþii:http:/
/ec.europa.eu/internal_market/smact
/index_ro.htm

Connecting Europe
Facility

La începutul lunii, în cadrul unei
conferinþe la nivel înalt de la Bruxelles,
organizatã de cãtre Comisia Europeanã,
liderii din domeniul afacerilor ºi factorii
de decizie politicã au susþinut crearea
unui mecanism, Connecting Europe
Facility, aºa cum a propus Comisia
Europeanã în programul de finanþare
2014-2020 a Uniunii Europene. Cu
o finanþare de pânã la 50
de miliarde de euro,
mecanismul Conectarea
Europei ar putea deveni un
instrument-cheie pentru
investiþiile în infrastructuri
orientate la nivel european
pentru a asigura buna funcþionare a pieþei unice ºi
stimularea creºterii durabile, locuri de muncã ºi
competitivitatea în întreaga
Uniune Europeanã. Participanþii au venit dintr-o
gamã largã de domenii, inclusiv din
sectoarele de transport, energie ºi
internet. Au fost prezenþi: preºedintele
Comisiei Europene, José Manuel
Barroso, vicepreºedinþii Neelie Kroes
ºi Siim Kallas ºi comisarii Johannes
Hahn ºi Günther Oettinger.
Preºedintele Comisiei Europene,
J.M. Barroso, a declarat: Avem nevoie
de un ambiþios mecanism Conectarea
Europei pentru a investi în creºterea
viitoare a Europei ºi a stimula crearea
de locuri de muncã. Prea des, cetãþenii
ºi întreprinderile sunt blocate de reþele
incomplete, ineficiente sau pur ºi
simplu de infrastructurã non-existentã.
Conectarea Europei oferã o soluþie
europeanã la o problemã europeanã, cu
accent pe infrastructura strategicã,
caracterul sãu inovator ºi adevãrata sa
valoare adãugatã europeanã. Acest
lucru a fost recunoscut la conferinþa de
astãzi ºi am încredere cã acest mesaj va
fi auzit, de asemenea, în toate capitalele
statelor noastre membre.
În timpul evenimentului, vorbitori
ºi participanþi au apreciat caracterul
inovator ºi valoarea adãugatã importantã
pe care le-ar oferi mecanismul
Conectarea Europei. Mecanismul va
contribui la obþinerea de infrastructurã
strategicã pentru a ajutã Europa sã
concureze ºi sã creascã într-o lume
globalizatã, în conformitate cu Strategia
Europa 2020 ºi Pactul recent convenit
pentru creºtere economicã.
Fãrã ea, au convenit participanþii, mai
multe investiþii de infrastructurã necesare
în domeniul transporturilor, energiei ºi
internet în UE nu s-ar realiza dacã ar fi
abordate exclusiv la nivel naþional. Acest
lucru este valabil mai ales în criza actualã,
în derulare, care împiedicã, de exemplu,
împrumuturi bancare pentru investiþii în

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Actorul în rol principal: partizanii

Silviu ªERBAN
Genul filmului cu partizani este
unul aparte în Iugoslavia comunistã
a lui Tito, iar multe dintre aceste
producþii cinematografice sunt
considerate, astãzi, ca simplã
propagandã guvernamentalã.
Kozara, însã, este mult mai mult
decât atât, temele propagandistice
trecând în plan secund în raport
cu valoarea esteticã a peliculei.
Filmul lui Veljko Bulajic, important
regizor de origine croatã ºi apropiat
al regimului titoist, pleacã de la
evenimente reale ale celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, Bãtãlia de
la Kozara, inserând în jurul lui
elemente melodramatice ce þin de
relaþiile dintre personaje. Similar

operelor realismului socialist, nici
aici nu existã un erou central,
personajul principal fiind colectivitatea sârbã, militari partizani
ºi civili, locuitori ai satului
Dragojevo, asediaþi continuu de
forþele germane ºi colaboratorii
locali ai acestora, ustaºii croaþi ºi
cetnicii sârbi. Coordonatele spaþiotemporale ale acþiunii sunt precizate încã din primele secvenþe:
deranjatã de acþiunile din zonã ale
partizanilor, care împiedicau
administrarea teritoriului ocupat
prin dese misiuni de sabotare,
Axa, sprijinitã de miliþiile locale,
decide, în iunie 1942, eliminarea
rezistenþei armate ºi pedepsirea
întregii populaþii care colabora
cu aceasta. Retraºi în pãdurile
munþilor Kozara ºi construind
tranºee de apãrare, partizanii ºi
civilii sunt încercuiþi de armata
duºmanã mult mai numeroasã.
Misiunea de salvare a militarilor
devine din ce în ce mai dificilã,
mai ales întrucât în mâinile lor se
aflau ºi vieþile bãtrânilor, femeilor
ºi copiilor refugiaþi din satul
devastat. Acþiunea militarã de
penetrare a cercului armat duºman
ocupã a doua parte a scenariului
filmului lui Bulajic. Deºi cu pierderi
importante, cercul este spart, însã

mare parte a civililor nu reuºeºte
sã-i urmeze pe militari. Parte dintre
ei sunt uciºi, ceilalþi sunt trimiºi
cãtre lagãre de concentrare. Grupul
de partizani se întoarce în zona
încercuitã sperând a mai salva
dintre sãteni, însã este copleºit de
numãrul mare al inamicului. Ca
ultimã soluþie, partizanii decid sã

în faþa duºmanului cã este
comunistã, deºi nu ºtia mai nimic
despre asta. Drama comisarului
Ahmet (Mihajlo Kostic), ucis
înainte de a mai avea ocazia sã afle
cã ºi iubita lui, Zlata (Tamara
Miletic), curier în armata partizanilor, fusese anterior capturatã
de ustaºi ºi executatã. Drama
þãranului Sorga (Bata
Zivojinovic), care se
salveazã de la moarte
împreunã cu ultimul sãu
(Veljko Bulajic, 1962)
copil în viaþã, un bãieþel
de doi-trei ani, ascunse împartã în grupuri mai mici ºi zându-se într-un bordei sãpat în
sã încerce sã supravieþuiasã fiecare pãmânt, acelaºi bãieþel pe care-l
pe cont propriu sãpând încãperi gãsise în pãdure strigându-ºi mama,
în coasta muntelui.
al cãrei trup rãpus de gloanþe zãcea
În interiorul personajului central lângã el, parcã dormind. În fine,
colectiv, regizorul contureazã drama comandantului Vuksa (Bert
dramele individuale. Cea a bãtrânu- Sotlar), nevoit sã se recunoascã
lui Obrad (Dragomir Felba) de a-ºi neputincios în faþa atacurilor
vedea fiul, Mitar (Ljubisa supradimensionate ºi sã accepte
Samardzic), ºi pe logodnica acestuia, retragerea de la ºefia companiei ºi
Milja (Milena Dravic), împuºcaþi încredinþarea destinului fiecãruia în
sub ochii lui ºi de a nu putea face propriile forþe.
altceva decât sã plângã ºi sã
Prezenþa personajului colectiv
jeleascã. Cea a Miljei, care, violatã se impune în câteva scene
de un soldat german, nu mai are vibrante. Execuþia sãtenilor din
puterea sã trãiascã alãturi de Mitar, debutul filmului se numãrã printre
dorindu-ºi moartea; mai târziu, acestea. Scena are ºi o construcþie
descoperind trupul neînsufleþit al artisticã aparte, ce aminteºte de
logodnicului, nu ezitã sã recunoascã Eisenstein, impresionând cu atât

Kozara

infrastructurã. Cei mai mulþi participanþi
se aºteaptã la semnificative investiþii
private, datoritã unor instrumente
financiare inovatoare legate de mecanismul Conectarea Europei, cum ar fi
obligaþiunile pentru proiecte, precum
ºi de orientãrile pe termen lung ºi
planificarea securitãþii, pe care le
furnizeazã.

Mulþi au subliniat existenþa proiectelor de infrastructurã sprijinite prin UE,
care demonstreazã în mod clar beneficiile
ºi valoarea adãugatã a investiþiilor în
infrastructurã la nivel european, cum ar
fi, de exemplu, conexiunea electricã recent
inauguratã între Irlanda ºi Regatul
Unit sau compresoarele care sã permitã
fluxuri inversate de gaze în statele din
membre Europa Centralã ºi de Est.
De înaltã performanþã, durabilã ºi
eficientã, reþelele transeuropene interconectate au fost considerate esenþiale
pentru funcþionarea deplinã a pieþei unice
a UE ºi trecerea la o mai durabilã economie
bazatã pe emisii reduse de carbon
Unii participanþi au subliniat, de
asemenea, complementaritatea politicii
de coeziune a UE cu mecanismul
Conectarea Europei, subliniind, în acelaºi
timp, importanþa politicii de coeziune
pentru competitivitate sporitã la nivelul
întregii Uniuni Europene.
Participanþii au convenit cã
mecanismul Conectarea Europei este
o expresie concretã aunui nou mod de
gândire ºi de parteneriat, de care vor
beneficia europenii în toate statele
membre, cetãþenii ºi întreprinderile, ºi
cã interconexiunile mai bune ar face
munca ºi cãlãtoriile mai uºoare, ar spori
ºi îmbunãtãþi competitivitatea, oportunitãþile de afaceri ºi securitatea energeticã
ºi ar face economia Europei mai
ecologicã. Mulþi ºi-a exprimat speranþa
cã sprijinul unanim pentru mecanismul
Conectarea Europei, afirmat la acest
eveniment la nivel înalt, ar putea
mobiliza alte importante pãrþi interesate
ºi factorii de decizie ºi va influenþa
pozitiv cursul negocierilor premergãtoare Consiliului European extraordinar din 22 - 23 noiembrie 2012, dedicat
cadrului financiar multianual.

68

mai mult. Unul dintre þãranii
aºezaþi la zid, în faþa puºtilor
aþintite asupra lor, priveºte semeþ
cãtre cãlãi fumând nervos o pipã
ºi refuzând s-o arunce la ordinul
comandantului ustaº al plutonului
de execuþie. Ordinul de tragere
vine numaidecât ºi este urmat de
un cadru cu zidul însângerat ºi plin
de gãurile gloanþelor. O mânã
întinsã pe pãmânt lângã o pipã
stingherã fumegând spune, eliptic,
tot ceea ar fi trebuit sã descrie un
cadru cu trupurile cãzute ale celor
împuºcaþi. Jurãmântul militar al
partizanilor sau jelania declanºatã
de moartea lui Mitar ºi rostitã în
cor de sãteni sunt alte asemenea
momente dedicate personajului
colectiv. Întotdeauna, curajului ºi
demnitãþii partizanilor ºi refugiaþilor le sunt opuse sãlbãticia
ºi insensibilitatea inamicilor.
Þãranul sfideazã moartea în faþa
plutonului de execuþie fumându-ºi

pipa, femeile ºi copiii acceptã
lupta alãturi de partizani; în
schimb, germanii ºi ustaºii ucid
fãrã sã clipeascã femei, bãtrâni
ºi copii, distrându-se uneori pe
seama suferinþei acestora, sau se
aratã necruþãtori cu þãranii chiar
ºi atunci când aceºtia îºi jelesc
morþii, denotând lipsã de umanitate ºi sãrãcie spiritualã.

* * *
Häxan (Vrãjitoria de-a lungul secolelor), producþia suedezo-danezã din
1922 a lui Benjamin Christensen, are una dintre cele mai interesante
istorii din cinematografia universalã. Interzis la vremea aceea în Statele
Unite datoritã scenelor de violenþã ºi nuditate, pelicula este o excepþionalã
docudrama mutã despre istoria superstiþiilor, ale cãrei costuri de producþie
au transformat-o în cel mai scump film mut scandinav realizat vreodatã.
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Televiziunea H2.0
LUNI  8 octombrie 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 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:00 Universitaria*
12:30 Calitatea în educaþie 
Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
13:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea (r)
00:00 Ora României (r)
01:00 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Universitaria (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MARÞI  9 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala ºi absolvenþii sãi
pe piaþa muncii
Emisiune de
prof. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
13:00 Film serial  Destine furate
14:00 Medicina tv.
dr. Mircea Popescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Nocturna sportivã (r)
01:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 ªcoala ºi absolvenþii sãi
pe piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

SÂMBÃTÃ  13 octombrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Misiunea animalelor Emisiune de Valeria Arnãutu
08:30 Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
09:00 Film pentru copii 
Madison (SUA)
10:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
12:00 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:00 Restart muzica românescã (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc

15:00 Film artistic 
Radio Romance (Filipine)
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
18:00 Autoapãrarea 
Emisiune de Sorin Lupaºcu
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic  Recuperatorul/
The Bill colector (SUA) 2010
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
01:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna (r)

Recuperatorul
(The bill colector, SUA, 2010)

sâmbãtã, 13 octombrie,
ora 22,00
Lorenzo Adams lucreazã la o agenþie de recuperare credite
din Norfolk ºi este adeptul unui stil de viaþã extravagant, însã
se confruntã cu probleme serioase atunci când un cãmãtar
sadic din Los Angeles, pe nume Frankie Gutierrez, bate la
uºa lui ºi îi cere sã achite o datorie de 100.000 de dolari întrun interval scurt de trei sãptãmâni, dacã doreºte sã scape
nevãtãmat. întrucât ºeful lui, Stan Davenport, pleacã în
concediu pe o insulã izolatã pentru a-ºi salva mariajul, Lorenzo
Adams rãmâne la conducerea agenþiei ºi perfecteazã o schemã
diabolicã cu scopul de a strânge în timp record banii necesari
achitãrii datoriei, înlocuindu-i pe salariaþi, pentru o perioadã
de probã neplãtitã de douã sãptãmâni, cu nevoiaºii de la o
misiune religioasã. Deºi planul funcþioneazã perfect ºi
bãrbatul reuºeºte sã îºi plãteascã datoria, pedeapsa divinã se
abate asupra capului lui Lorenzo Adams, care sfârºeºte întrun salon de spital împreunã cu omul de încredere al lui Frankie
Gutierrez, pe nume Omar, ºi cu pastorul Kevin, conducãtorul
misiunii religioase.
Regia Cristobal Krusen, distribuþia: Brandon Hardesty, Danny
Trejo, Gary Moore

MIERCURI  10 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Economia pentru cine?
Emisiune de Simona ªerban.
Invitat Ilie ªerbanescu
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Economia pentru cine? (r)
01:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

JOI  11 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Misiunea animalelor (r)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Nocturna sportivã (r)
01:00 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  14 octombrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia
08:30 Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
09:00 Film pentru copii  Madison
10:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
11:00 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:00 Petrecere româneascã (r)
15:30 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
18:00 Liceenii
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
19:00 Muzica anilor 80-90
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Andreea ªipoteanu
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic 
Secretul de la Arrow Lake/
Mias father (SUA) 2009
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Restart muzica românescã (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Animalia (r)
04:30 Micul cetãþean (r)
05:00 Cinefilia (r)

VINERI  12 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial  Destine furate
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Gheorghe Mencinicopschi
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Avanpremiera cultural-sportivã
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic  Tigru ºi dragon
(China)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00:30 Avanpremiera
cultural-sportivã (r)
01:00 Casã dulce româneascã (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
05:00 Medicina tv. (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

duminicã, ora 20,00

Sãptãmâna
viitoare
Emisiune de
Andreea ªIPOTEANU
Sãptãmâna viitoare revine
într-un format nou. Prima parte
este dedicatã vieþii politice a
României. Sunt abordate
principalele evenimente,
declaraþii ºi reacþii ale liderilor
politici, ale comentatorilor ºi
observatorilor. Al doilea
capitol este dedicat binomului
economie - viaþã socialã.
Vor veni în studio, pentru
dezbateri aprofundate,
personalitãþi ºi experþi.

Radio Hfm2.0
LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

MIERCURI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

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

Festivalul Zile ºi nopþi de teatru european

NIªTE FETE la Brãila

la

 Spectacolul Facultãþii de Arte a Universitãþii
Spiru Haret participã la festival

Anul acesta, în perioada 7  13 octombrie
2012, oraºul Brãila îmbracã haine de
sãrbãtoare: Teatrul Maria Filotti, cu sprijinul
Primãriei municipiului Brãila, organizeazã cea
de-a VII-a ediþie a Festivalului Internaþional
Zile ºi nopþi de teatru european la Brãila. Se
vor prezenta zeci de spectacole de teatru
dramatic, de pãpuºi ºi de teatru de stradã, de
la cele mai importante instituþii de profil din
þarã, vor participa invitaþi speciali din
strãinãtate, vor avea loc concerte, lansãri de
carte ºi expoziþii, în mai multe sãli din oraº.
La festival sunt invitate: Teatru Naþional
Ion Luca Caragiale Bucureºti, Teatrul
Bulandra, Teatrul Odeon, Teatrul de
Comedie, Teatrul Act, Teatrul Nottara, Teatrul
Toma Caragiu din Ploieºti, Teatrul Tudor
Vianu din Giurgiu, Compania Passe Partout,
Bucureºti, Centrul Cultural pentru UNESCO
Nicolae Bãlcescu, Bucureºti, Compania
Teatrul nu e o clãdire, Bucureºti, precum ºi
trupe studenþeºti de la UNATC ºi Facultatea
de Arte de la Universitatea Spiru Haret
Bucureºti.
Publicul brãilean va avea ocazia sã vadã mari
actori ai teatrului românesc, printre care
Marcel Iureº, Dorina Lazãr, George Mihãiþã,
Dorina Chiriac, Mihaela Teleoaca, Rodica
Mandache, Pavel Bartoº, Andreea Bibiri,
Anca Sigartãu, Marius Florea Vizante, Cerasela
Iosifescu, Alexandru Jitea, Tania Popa, ªtefan
Ruxanda, Adrian Vãncicã, Luminiþa Erga,

Adrian Ciobanu, Antoaneta Cojocaru, Raluca
Oprea, Marius Manole.
Joi, 11 octombrie, la Teatrul din teatru,
ora 21.30, este programat spectacolul Facultãþii
de Arte a Universitãþii Spiru Haret, Niºte fete,
de Neil LaBute, în regia artisticã a lect. univ. dr.
Ioana Visalon, scenografia - arhitect Maria Duda,
cu o duratã de 1h 20 (fãrã pauzã). Distribuþia
este formatã din Sebastian Vâlcea, Raluca
Grumãzescu, Lavinia Alexandru, Alexandra Vicol
ºi Ioana Picoº. Majoritatea celor din distribuþie
aparþine clasei de an III, conf. univ.dr. asoc.
Mircea Constatinescu, conf. univ. dr. George
Grigore, lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist.
univ. Cristi Toma. Povestea acestui spectacol
este susþinutã de Guy, un tânãr scriitor, ce
hotãrãºte sã îºi rezolve problemele amoroase
din trecut, întâlnindu-se, pe rând, într-o camerã
de hotel, cu patru dintre femeile cãrora el crede
cã le-a fãcut cel mai mult rãu Ce urmeazã?
Gelozie, regrete, surprize, un cocktail exploziv
de emoþii o comedie dulce-amarã despre
dragoste ºi mãºtile ei
Întregul colectiv de cadre didactice al
Facultãþii de Arte este bucuros de aceastã
selecþie ºi participare, pentru cã se dovedeºte,
încã o datã, valoarea absolvenþilor noºtri, actori
tineri ce sunt apreciaþi pe scenele de teatru
profesioniste, pe platourile de filmare, în
studiourile de radio ºi televiziune, atât din
þarã, cât ºi din strãinãtate. Cu o ºlefuire atât
de vizibilã a talentului, cu o experienþã scenicã

Cu o istorie bogatã ºi impresionantã, Teatrul Maria Filotti este, astãzi,
un teatru de repertoriu, pus în valoare de regizori valoroºi, precum:
Cãtãlina Buzoianu, Alexa Visarion, Constantin Codrescu, Mircea
Daneliuc, Dominic Dembinski, Victor Ioan Frunzã sau mai tineri creatori:
Radu Afrim, Radu Apostol, Sorin Militaru, Szabó Istvan, Radu Nichifor,
Ilinca Stihi, Iris Spiridon, Alexandru Lustig. Recunoaºterea valorii
producþiilor artistice ale Teatrului Maria Filotti s-a concretizat prin

Rareº Zimbran

demnã de un profesionist, efectuatã în
stagiunea de la studioul nostru teatral Black
Box Studio Sud, un absolvent al Facultãþii de
Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret este
un artist ce se poate prezenta la orice casting
de teatru sau film, fãrã teama de a nu îºi putea
folosi întreaga gamã de mijloace de expresie
pe care ºi le-a dezvoltat pe parcursul celor
trei ani de studiu asiduu al caracterelor
dramatice ºi al interpretãrii scenice. Dovadã
vie a acestor rezultate meritorii ale
absolvenþilor noºtri este ºi aceastã selecþie ºi
participare la un festival de teatru atât de
important.
Absolvenþii noºtri - Sebastian Vâlcea,
Raluca Grumãzescu, Lavinia Alexandru,
Alexandra Vicol ºi Ioana Picoº - joi seara, pe
11 octombrie 2012, ora 21.30, pe scena
Teatrului Maria Filotti din Brãila, vor fi doar
Niºte fete, în aºteptarea aplauzelor. Noi îi
aplaudãm de pe acum! Succes!

invitaþii constante la festivaluri din þarã  Bucureºti, Braºov, Timiºoara,
Arad, Baia Mare, Piatra Neamþ, Galaþi etc, precum ºi la festivaluri din
strãinãtate  Franþa, Turcia, Republica Moldova, Albania, Italia.
Începând din 1995, Teatrul Maria Filotti gãzduieºte Concursul
internaþional de canto Hariclea Darclée, iniþiat de soprana
Mariana Nicolesco, iar, din 2004, organizeazã Festivalul Internaþional
de Teatru Zile ºi nopþi de teatru european.

Maria Filotti, una dintre cele mai apreciate
actriþe române ale secolului XX, s-a nãscut
la 9 octombrie 1883, în comuna Batogu,
judeþul Brãila. Urmeazã cursuri de teatru la
Conservatorul de Muzicã ºi Artã Dramaticã
unde o are profesoarã pe Aristizza Romanescu.
Ea va deveni o actriþã uluitoare prin talent,
dãruire, spirit analitic, nteligenþã, prestanþã ºi
devotament desãvârºit. A jucat în 167 de piese,
dintre care, în 45, a deþinut roluri principale.
Creaþiile sale din Hedda Gabler, de H. Ibsen,
Pescãruºul, de A. P. Cehov, O femeie fãrã
importanþã, Evantaiul doamnei Windermere,
9 octombrie 1883 Soþul ideal, de O. Wilde, Dama cu camelii,
dupã A. Dumas, Anna Karenina, dupã 5 noiembrie 1956
L. Tolstoi, O noapte furtunoasã, de
I.L.Caragiale, au rãmas în galeria rolurilor memorabile ale teatrului românesc.
A fost membrã în Comitetul Internaþional al Societãþii Universale de
Teatru, societarã de onoare a Teatrului Naþional din Bucureºti ºi, timp de
treizeci de ani, profesoarã la Conservatorul de Artã Dramaticã.



Picasso

Domniºoarele
din Avignon

Pe urmele formãrii sale ca actor, Rareº Zimbran ne conduce
paºii spre Liceul Jean Monnet din Bucureºti, al cãrui absolvent
este. Aici s-a dedicat pasiunii sale pentru teatru, la Atelierul
de arta actorului, în perioada 2007  2009. În anul 2008,
participã la Festivalul de Teatru Mark Twain, la Festivalurile
de Teatru ale Liceului Teoretic Jean Monnet, fiind recompensat
cu Premiul I, în anul 2007, Premiul II, în anul 2008, ºi Premiul
I, în anul 2009, pentru interpretare masculinã. Urmãrit de
dorinþa de a practica arta actorului, susþine examen la Facultatea
de Teatru, Universitatea Spiru Haret, ºi este declarat admis la
clasa conf. univ.dr. asoc. Mircea Constantinescu, conf. univ.
dr. George Grigore, lector univ. drd. Ioana Visalon ºi asist.
univ. Cristi Toma. Primeºte ºi interpreteazã, de-a lungul celor
trei ani de studiu, roluri în spectacole precum: Jerry în Doi pe
un balansoar, de William Gibson, Geof în Gustul Mierii, de
Shelagh Delaney, Ichim în Steaua fãrã nume, de Mihail

Sebastian, Kocikariov în Cãsãtoria, de N. Gogol, Lomov în
Cerere în cãsãtorie, de A.P. Cehov, Astrov în Unchiul Vanea,
de A.P. Cehov, Richard în Richard al III-lea, de W.
Shakespeare, Silvius ºi Jaques Melancolicul în Cum vã place,
de W. Shakespeare, Petruchio în Îmblânzire scorpiei, de W.
Shakespeare, Fundulea în Visul unei nopþi de varã, de W.
Shakespeare, Chiriac în O noapte furtunoasã, de I.L. Caragiale,
Nae în Dale carnavalului, de I.L. Caragiale,
Pasionat de ciclism, baschet, fotbal, handball, înot, rugby,
Rareº Zimbran gãseºte forþa necesarã de a construi aceastã
multitudine de personaje teatrale. Pasiunea sa pentru forma
de teatru-dans îl face sã lucreze foarte mult în sala de balet,
excelând în forme diverse de dans, precum vals vienez, vals
lent, polkã, menuet, dans modern, lender etc. Pentru rezultatele
deosebite în acest domeniu, este recompensat cu Diploma de
merit la Festivalul EuroDans 2010 de la Ploieºti, unde
participã sub atenta îndrumare a lect. univ. drd. Anca Iorga.
Experienþa sa profesionalã a fost îmbogãþitã de
colaborãrile cu diferite televiziuni ºi case de producþie
publicitarã, unde a fost solicitat pentru talentul sãu artistic.
Astfel, pe Rareº Zimbran îl putem vedea în filmul Tatãl meu
e cel mai tare, în regia artisticã a lui Radu Potcoavã (rol:
Bãiatul), în ID ProTv (rol: Bãrbat), în Colonia îngerilor,
regia artisticã Cornelia Chiriþã (rol: Vini), în Cumpãna
dreptãþii, regia Cornelia Delia Chiriþã - Facultatea Media
(rol: Iosipovici), reclamã IKEA la Twist Media, pentru Anglia,
la TVR Cultural în filmul Ziduri ºi umbre (rol: Arhitectul),
reclamã la Nescafe, colaborare cu Castel Films.
Datoritã seriozitãþii sale ºi a spiritului ludic, Rareº Zimbran
primeºte în anul de absolvenþã douã roluri importante în cadrul
spectacolelor montate la studioul nostru studenþesc Black Box
Studio Sud, ºi anume Gorgibus din Preþioasele ridicole, dupã
Moliere, dar ºi Picasso din Domniºoarele din Avignon, de Jaime
Salom, ambele roluri fiind interpretate impecabil. Astfel,
absolventul nostru Rareº Zimbran poate spune cã a trecut
examenul Comediei  prin spectacolul Preþioasele ridicole, dar
ºi pe cel al Tragediei, prin spectacolul Domniºoarele din
Avignon. Pentru Rareº Zimbran, rolul marelui pictor Picasso a
fost ca o piatrã de încercare a rãbdãrii sale ºi a capacitãþii de
transformare artisticã. Prin puterea personalitãþii sale, marele
pictor ne priveºte de la înãlþimea imortalitãþii, oferind puþine
ºanse celorlalþi muritorilor de a-i copia caracterul ºi felul sãu
de a fi. Unic prin tot ºi toate, o asemenea mare personalitate
lasã cu greu deschisã poarta unui actor ce doreºte a fiinþa un
personaj, având ºarmul ºi strãlucirea originalului.
Absolventul Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret,
respectiv, Rareº Zimbran, nu numai cã deschide uºa cãtre
devoalarea caracterului marelui pictor ºi om de culturã Picasso,
dar are ºi strãlucire ºi mister Mister pe care vã invitãm sã îl
descoperiþi ºi dumneavoastrã, venind la spectacolele noastre
de la studioul studenþesc de teatru Black Box Studio Sud din
Berceni 24. Taina marelui pictor Picasso, viaþa sa de început,
vã va fi descoperitã prin interpretarea pe care i-o dã acestei
mari personalitãþi absolventul nostru meritoriu, Rareº Zimbran.
Pe scenã, în seara spectacolului, la Black Box Studio Sud, vã
veþi întâlni cu Picasso: o viaþã, un caracter, culoare ºi contur
iluzoriu, flacãrã ºi zbor spre nemurire
Paginã realizatã de conf. univ. dr. George GRIGORE,
prodecan al Facultãþii de Arte

