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Al treilea Congres al rectorilor ACEU

Désir/Rejet de lAutre

Foto: Mihãiþã ENACHE
Al treilea Congres al rectorilor Alianþei Universitãþilor din Þãrile Central ºi Est Europene  ACEU În perioada 9-10 noiembrie a.c. s-au desfãºurat lucrãrile colocviului internaþional Désir/Rejet de
a avut loc la sediul central al Universitãþii Spiru Haret, vineri, 9 noiembrie 2012.
lAutre, susþinut financiar de Agenþia Universitarã a Francofoniei ºi de Universitatea Spiru Haret.

Studenþii haretiºti  participanþi la cercetãrile
arheologice la Bucureºti-Militari Câmpul
Boja. Campania 2012

Vestigii din epoca bronzului

Conf. univ. dr. Mircea NEGRU

În lunile septembrie-noiembrie 2012 au avut loc cercetãri
arheologice preventive la Bucureºti-Militari Câmpul Boja,
coordonate de conf. univ. dr. Mircea Negru de la Universitatea
Spiru Haret  Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie,
în baza autorizaþiei emise de Ministerul Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, Direcþia de Patrimoniu Cultural.
În cursul sãpãturilor, la care au participat studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti  Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie
ºi Filosofie ºi Universitãþii din Bucureºti  Facultatea de Istorie,
colectivul condus de conf. univ. dr. Mircea Negru ºi cercetãtori de
la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române au
descoperit vestigii arheologice din epoca bronzului (vechi de 4100
- 4900 de ani), secolele II-IV ºi VI d.Hr., respectiv din secolele
XVIII-XIX. Materialele arheologice recoltate constau în fragmente
de vase ceramice ºi de care miniaturale din lut ars, oase de animale,
ºi un mormânt de inhumaþie din secolele XVIII-XIX. Acesta din
urmã, face parte dintr-un cimitir al satului Boja, atestat de
documente scrise ºi cartografice în aceastã parte a Bucureºtilor.
Materialele arheologice descoperite urmeazã a fi prelucrate, cu
ajutorul studenþilor, în cadrul Institutului de Arheologie
Vasile Pârvan al Academiei Române, partener în cadrul proiectului
de cercetare.
(Continuare în pag.3)
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Expoziþia s-a bucurat de mult succes, necesitând prelungirea duratei
Lector univ. dr. Cristina DINU
prezentãrii.



Comisia Europeanã a adoptat, pe 29 octombrie, noile norme de
Graþie unor proceduri
aplicare a Regulamentului Financiar.
simplificate, acordarea de fonduri ale UE cãtre agenþi economici, ONG-uri,
cercetãtori, studenþi, municipalitãþi ºi alþi beneficiari va fi îmbunãtãþitã,
începând cu 1 ianuarie 2013. Noua legislaþie asigurã o transparenþã
mai bunã ºi prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoanã
care se ocupã de finanþele UE. Intervalul de timp dintre cererile de
propuneri, încheierea unor acorduri de grant ºi termenele de platã va fi
redus. Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligaþi sã deschidã
conturi bancare separate purtãtoare de dobânzi.
Noile norme vor
creºte gradul de responsabilizare a celor care gestioneazã banii
contribuabililor din UE. În domeniul acþiunii externe, UE va putea sã
creeze fonduri fiduciare ale UE prin punerea în comun a resurselor
proprii cu cele ale statelor membre ºi ale altor donatori, în vederea unei
mai bune coordonãri ºi furnizãri a ajutorului extern, precum ºi pentru
a-ºi spori vizibilitatea. Simplificarea normelor ºi proceselor nu va
înceta dupã adoptarea noului Regulament financiar.
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Campania pentru parlamentare

Iubiri paralele
Mioara VERGU-IORDACHE

de Medicinã Veterinarã a organizat o expoziþie de carte veche
U Facultatea
de specialitate. Bibliotecara Veronica Tãnãsescu a prezentat zeci de volume
S scrise în limbile românã, francezã, germanã ºi englezã. Cãrþile au trezit
curiozitatea ºi interesul studenþilor noºtri care au fost impresionaþi de
H vechimea lor (cele mai vechi fiind de 130 ani).

Cetãþean european
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Viitorul programului
Erasmus
Circa o sutã de personalitãþi din toate
statele membre al Uniunii Europene au
semnat o scrisoare deschisã cãtre ºefii
de stat ºi de guvern în care le cer
menþinerea finanþãrii pentru Programul
Erasmus. Programul Erasmus este o
iniþiativã comunitarã ce a permis pânã
acum ca 3 milioane de tineri europeni sã
studieze în strãinãtate ºi este în pericol
din cauza negocierilor pentru viitorul
buget al UE.

El o iubeºte pe ea. Ea îl iubeºte pe el. Dar el e altul.
Vreþi sã spuneþi cã nu e vorba de sentimente, de
iubire?! Ba bine cã nu! Sunt chiar trãiri puternice.
Numai cã e ca-n definiþia paralelor: mere, mere
pânã pere (merge, merge pânã piere). Tot aºa, când
o face mãrul pere, ca sã parafrazãm, se va întâlni
iubirea noastrã cu cea a aleºilor noºtri!
Noi îi iubim pe ei! cã doar de aceea le dãm votul.
ªi ei se iubesc pe ei! Cã doar de aceea ne ignorã. În
lumea lor lipsitã de griji, dar plinã de sentimente de
declarat, fac planuri pe care sã le punem noi în
aplicare. Minunate planuri, proiecþii! Ei simuleazã
cã se gândesc la noi, noi am ajuns sã simulãm cã
trãim. În proiecþiile lor, am redevenit cap de
locuitor, pe creºtetul cãruia se înghesuie toate
binefacerile social - democrate, liberale, populare
Drept e cã avem capul tare, cã altfel cum am
suporta!
Campania electoralã a început în forþã. Unii au
furat startul, alþii încã mai bâjbâie sã li se aprindã
luminiþa de la capãtul tunelului. Toþi jongleazã cu
procente, sume ameþitoare, proiecte faraonice, toþi
sunt nãscuþi ieri ºi sunt îngeri. Conteazã pe memoria
noastrã mult prea scurtã! Cresc salariile ºi pensiile,
va curge lapte ºi miere, sãnãtatea ºi educaþia sunt
prioritãþi naþionale, creºte numãrul locurilor de
muncã Dar, ce spun eu?! Vom trãi ca-n rai. Numai
dacã ºtim unde sã punem ºtampila de vot. Dacã nu
ne va fi bine, noi suntem de vinã. N-am ºtiut ce sã
votãm. Ceea ce este adevãrat!
De aceea, haideþi sã nu-i mai credem pe cuvânt! Sã
le pretindem sã prezinte, fiecare în parte, o faptã
concretã pentru care ar trebui sã-i alegem. Nu vorbe.
Fapte mici, dar concrete. Sã ne demonstreze ce ºtiu
ºi ce pot face. Pentru cã noi, cei mulþi, alegãtorii, cei
care devenim brusc importanþi în campaniile
electorale, ºtim ºi facem ce ºtim, în fiecare zi. Muncim
ºi plãtim impozite din care sunt plãtiþi ei. Sã le atragem
atenþia cã, mãcar de data aceasta, vom þine minte pe
cine am votat ºi-i vom urmãri dacã se þin de
promisiuni. Ca o dovadã de iubire. Noi îi iubim pe ei
ºi îi alegem. Ei ne iubesc pe noi ºi-ºi îndeplinesc
atribuþiile.
Dar dacã sunt iubiri paralele?!?
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. George GRIGORE, Facultatea de Arte

Conu Leonida faþã cu reacþiunea de I.L. Caragiale
Literatura lui Caragiale nu este o producþie de bibliotecã. Ea s-a nãscut în
contact cu o experienþã directã ºi s-a cristalizat în formele universale ale timpului
istoric, trãit ºi descifrat. Opera sa este, de fapt, o atitudine de viaþã, o polemicã
ridicatã prin artã la valoare universalã. Menþiona autorul celebrelor piese de
teatru O noapte furtunoasã, Dale carnavalului, O scrisoare pierdutã, Nãpasta,
Conu Leonida faþã cu reacþiunea, scria în Notiþe critice: Eu nu mã pot gândi
sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci. Viaþa banalã a mea, a
noastrã, a tuturor românilor, iatã ce mã intereseazã, iatã ce-mi atrage irezistibil
atenþia.Literatura lui Caragiale nu este o producþie de bibliotecã. Ea s-a nãscut
în contact cu o experienþã directã ºi s-a cristalizat în formele universale ale
timpului istoric, trãit ºi descifrat. Opera sa este, de fapt, o atitudine de viaþã,
o polemicã ridicatã prin artã la valoare universalã. Menþiona autorul celebrelor
piese de teatru O noapte furtunoasã, Dale carnavalului, O scrisoare pierdutã,
Nãpasta, Conu Leonida faþã cu reacþiunea, scria în Notiþe critice: Eu nu mã pot
gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci. Viaþa banalã a mea,
a noastrã, a tuturor românilor, iatã ce mã intereseazã, iatã ce-mi atrage
irezistibil atenþia.
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Cum încadrãm, în peisajul dramaturgic, piesa
Conu Leonida faþã cu reacþiunea?
În anul 1880 Caragiale publicã în în sensul clasic cunoscut - de caractere
Convorbiri Literare (XIII; februarie) puternice ce intrã în conflict direct, cât în
piesa intitulatã Conu Leonida faþã cu cel mai modern, al tipurilor sociale în care
reacþiunea având ca subtitlu Farsã analiza acapareazã cu desãvârºire
într-un act. Aflatã la antipodul cunoscutei spaþiul dramaturgic în defavoarea acþiunii.
Nopþi furtunoase, comedia de situaþie,
La o primã citire, pare a fi mai mult o
prin excelenþã, Conu Leonida... nu are piesã destinatã lecturii sau un spectacol
aproape nicio acþiune, totul desfãºurân- într-un fotoliu, dupã formula lui Alfred
du-se ca o conversaþie între douã personaje, de Musset. Acest fapt a fãcut ca montarea
abia la final apãrând ºi cel de-al treilea, scenicã a acestui spectacol sã aparã destul
dar care este un personaj secundar: de târziu, adicã la anul 1912. Realitatea,
slujnica Safta. În aparenþã, ºi în aceastã care de multe ori este mai surprinzãtoare
piesã se desfãºoarã tot o noapte chiar decât lumea spectacolului, a dovedit
furtunoasã, însã, în realitate, toate cã aceastã comedie a maestrului Caragiale
peripeþiile acestei piese se petrec numai s-a revelat ulterior ca fiind spectaculoasã,
în imaginaþia celor douã personaje prin admirabila tehnicã creativã cu care
principale. Concluzionãm cã avem de a autorul i-a construit pas cu pas aventura
face cu o finã comedie de caracter, dar nu psihicã ºi ideologicã.

2

Care a fost devenirea piesei Conu Leonida faþã cu reacþiunea?
O primã notã scrisã de autor ºi pensionar, dar titulatura de Conu
pãstratã de cãtre Matei Caragiale ne dã Leonida îi pãstreazã apartenenþa la clasa
posibilitatea de a pãtrunde în laboratorul boiereascã. Deºi fost boier, ideologia sa
de creaþie al dramaturgului. Putem politicã îl plaseazã la antipod, el
constata cã punctele de plecare ale recomandându-se republican ºi, fiinduacestei piese sunt întru-câtva identice i teamã de reacþiune, adicã de
cu ale celebrei O noapte furtunoasã. conservatori, se declarã fi, întru-totul cu
I.L.Caragiale continuã incisiva anchetã ai noºtri de la guvernare.
socio-psihologicã, comunã întregii sale
Farsa într-un act Conu Leonida faþã
opere. Personajele din Conu Leonida
cu reacþiunea a fost cititã pentru prima
completeazã galeria de tipologii ºi datã în anul 1879, în casa lui Titu
caractere a Nopþii furtunoase. Pentru Maiorescu, ºi a fost publicatã la
caracterizarea personajelor, scena cheie 1 februarie 1880 în Convorbiri Literare.
a piesei este - ºi asta nu fãrã o Montarea scenicã, în premierã pe þarã,
semnificaþie caracteristicã operei ce i-a aparþinut lui C.I. Nottara, a avut
caragealiene - o conversaþie despre prima reprezentaþie la 22 iulie 1881.
politicã. Acþiunea se petrece în Cuprinsã apoi în volumul Teatru al
Bucureºti, oraº cu valenþe balcanice ºi Editurii Socec (Bucureºti, 1889) este
copie palidã a occidentului. Schiþa consideratã O capodoperã de ironie ºi
manuscrisã ni le prezintã pe cele douã înscenare dramaticã pe o temã comicã,
personaje drept un boier bãtrân ºi o asemãnãtoare piesei Iaºii în carnaval a
cucoanã, reacþionari, care se tem de o lui Vasile Alecsandri, ce abordeazã
posibilã revoluþie. În textul definitiv, teama de revoluþii - ca subiect dramatic
Leonida devine pur ºi simplu un - al celor care au fãcut ei înºiºi o revoluþie.
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Ce temã principalã are piesa ?

Din punct de vedere psihologic, piesa se dezvoltã pe una dintre
temele care-l preocupã frecvent pe
autor, nu numai în piesele sale de teatru,
dar ºi în nuvelele sale, - frica. Ca ºi în
piesa O noapte furtunoasã, avem aici
o antimelodramã, o parodiere
intenþionatã a zecilor de piese ale epocii
- originale, traduceri sau imitaþii - ce
apelau la singurul efect scenic al
peripeþiilor în bezna nopþii, cu lovituri
de spadã ºi pistoale. Titlurile propuse
de autor pe schiþa manuscrisã a piesei
ne indicã aceastã dorinþã de parodiere:
O noapte sinistrã, pistoalele la lãsata
secului, Zavera, O noapte sinistrã
(I.L.Caragiale  Opere, Vol I. Teatru
Bucureºti, 1959). Tema principala - frica
- caracterizeazã comportamentul lui
Leonida, care, zguduit în liniºtea sa
casnicã de gãlãgia ºi focurile de armã
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auzite noaptea în stradã, îºi pierde poza
marþialã de erou anonim februarist participant activ la manifestaþiile
organizate de liberali dupã rãsturnarea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza - ºi
se ascunde, tremurând de teama
reacþiunii. Astfel, din pensionar
comentator fervent al politicii, el
redevine ceea ce a fost o viaþã întreagã:
un mic funcþionar obedient ºi lipsit de
personalitate, un tip asemãnãtor lui
Ipingescu, convins cã nu se poate face
rivuluþie fãrã autorizaþie prealabilã de
la poliþie.
Extraordinara forþã de tipizare a lui
Caragiale, incisivitatea ºi profunzimea
observaþiei sale sociale, siguranþa lucidã
a artei sale scenice umplu textul
dramatic cu atâtea detalii de viaþã, încât
farsa iniþialã se ridicã cu mult
deasupra punctului iniþial de pornire.
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Cum se desfãºoarã mecanismul dinamic al acestei piese?
Dramaturgul exceleazã, din nou, zgomotelor nocturne, constã doar dintr-un
punând în gura personajelor sale formule monolog de câteva cuvinte al Efimiþei,
memorabile, care în timp au intrat în surprinsã ºi speriatã de ce se întâmplã
mecanismele de expresie ale limbii afarã. Dramaturgul noteazã minuþios ºi
noastre, asemenea zicãtorilor populare. concret miºcãrile fizice ºi stãrile sufleteºti
Memorabilã este formula admirativã a ale Efimiþei, într-un text epic de o mare
Efimitei: Ca dumneata, bobocule, mai densitate artisticã. Indicaþiile de regie ale
rar cineva!, dar ºi frazele lui Leonida lui Caragiale transformã acest aparent
conþin un cumul de asemenea formule: monolog, într-o povestire de o mare
Bravos naþiune! halal sã-þi fie! sau: pensia densitate fapticã aflatã în contrast cu
e baºca, o am dupã legea veche, sau: laconismul textului vorbit. Autorul
treaba statului, domnule, el ce grije are? semnaleazã pânã ºi locul ºi durata
sau: a intrat la o idee? fandacsia e gata... pauzelor, iar crescendo-ul strigãtelor
Scena a -I-a se desfãºoarã într-o liniºte este sugerat prin înmulþirea semnelor de
ºi tihnã casnicã savant gradatã, ce începe exclamaþie. Prin viaþã intensã ºi
de la conversaþia în jurul flãcãrii jucãuºe monumentalitatea eroului sãu principal,
a lãmpii cu gaz, la pregãtirile ºi tabieturile Conu Leonida faþã cu reacþiunea înfruntã
tacticoase de culcare, pânã la adormirea timpul ºi epocile, chiar dacã se aflã în
ambilor eroi în cursul convorbirii ce contrast cu dimensiunea redusã a
continuã ºi în pat. Scena a -II-a, a desfãºurãrii scenice. Eroul este
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grandios în infatuarea sa stupidã, în
suficienþa gravã cu care emite opinii hilare
despre tot ceea ce era (ºi este) la ordinea
zilei: Papa ºi Revoluþia, Garibaldi ºi
Constituþia, legea pensiilor ºi cea a
murãturilor, sursele ipohondriei ºi
definiþia republicii.
Marele om de teatru ºi monumentalul
dramaturg, pãrintele teatrului absurd,
Eugen Ionesco menþiona în volumul Note
ºi contranote: pornind de la oamenii
vremii lui, Caragiale este un critic al
omului oricãrei societãþi. Ceea ce îl
particularizeazã este virulenþa
excepþionalã a criticii sale. Personajele
sale sunt niºte exemplare umane în aºa
mãsurã degradate încât nu ne lasã nici
o speranþã. Într-o lume în care totul nu e
decât batjocurã, josnicie, numai comicul
pur, cel mai nemilos, se poate manifesta.
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Ce tip de personaj este
Coana Efimiþa ?
Coana Efimiþa este personajul - oglindã
sau personajul - ecou al acestui spectacol.
Aparent secundar, prin neimplicare ºi
neparticipare, personajul se dovedeºte chiar
mai comic decât Leonida. Ca o oglindã, ce ne
prezintã o realitate deformatã, Efimiþa, prin
reacþiile sale la întregul atac oratoric al soþului
sãu, devine ecranul unei mirãri ºi al unei
tragedii de mahala mondialã - universalã. Soþie
cuminte ºi ascultãtoare, care nu iese din vorba
soþului sãu, ºtiind cã aºa e bine, Efimiþa ºi-a
trecut anii lângã acest Conu, fãrã vreo
speranþã de a mai vedea vreo altã fericire, decât
viaþa de zi cu zi, aºa cum o cunoaºte de 56 de
ani, câþi posedã în prezent. Poate doar o
minune sau o rivuluþie sã mai schimbe ceva
din viaþa plicticoasã a mahalalei, iar dacã soþul
ei - aºa învãþat cum pare - ar avea un rol
important în aceastã schimbare, cu atât mai
bine. Ea are uimiri de copil ºi mirãri aproape
nefireºti, dar încurajatoare pentru Leonida,
bobocul ei drag. Efimiþa, despre care nu ºtim
dacã este cunoscãtoare de carte, este foarte
prinsã de eveniment ºi de ceea ce povesteºte
cu foc Leonida. Consoarta îl încurajeazã ºi îi
recunoaºte unicitatea, spre a afla cum au
decurs evenimentele: Þi-ai gãsit!...dumneata nu
eºti d-ãia. Ehei! Ca dumneata, bobocule, mai
rar cineva. Cu apelativul bobocule. Efimiþa,
aparent neutrã ºi doar rezonoare, îºi spune
pãrerea de o elocvenþã indubitabilã asupra
teoriei leonidiene, apropiindu-ºi perechea de
naturã masculinã de acel infailibil feminin
gâscã, tradus prin fãrã minte, ga-ga sau
cel ce spune vorbe de dragul vorbei. Bobocul,
ca pui al unei mame gâºte, îºi pregãteºte din
timp talentul oratoric, pentru a fi la rândul
sãu o gâscã adevãratã sau un gânsac posac.
Ce are specific Conu Leonida?
Efimiþa, personaj-ecou sau personaj-oglindã,
Conu Leonida este exemplarul cel mai potrivit, ca mic funcþionar ºi ne aratã imaginea adevãratã a eroului
încã pensionar, care exprimã sentimentul nostru de cetãþean aflat în masculin, denominându-l ºi trecându-l în rândul
relaþie normalã cu statul. Exprimarea filozofiei sale se bazeazã pe cultura femeilor: Nu mã-nnebuni, soro!
ºi sãrãcia sufleteascã, motivul constituindu-l totuºi egoismul de cea mai
joasã speþã. Nu numai leafa ºi pensia lui, pe care republica i le va
La Facultatea de Teatru
respecta, nu numai faptul cã el viseazã cã nici datoriile nu ai voie sã le
din cadrul Universitãþii Spiru Haret
plãteºti în republica idealã a românului, dar tot, fiecare cuvânt, fiecare gest
s-a pus în scenã
al acestui decrepit respirã acelaºi egoism pur. De altfel, toate tipurile lui
Conu Leonida faþã cu reacþiunea?
Caragiale sunt profund egoiste, în fiecare faptã ºi în fiecare vorbã a lor, afarã
de Veta (grija ei pentru Ricã ºi Spiridon), de Zoe (accesul de generozitate
Da. Promoþia 2005 a prezentat-o la Teatrul
pentru Caþavencu în clipa în care îºi recapãtã fericirea pierdutã) ºi poate de Act din Bucureºti, cu sprijinul ºi ajutorul
Ziþa, care, din acest punct de vedere, e neutrã. Se poate observa cã personajele profesorilor noºtri, conf. univ. drd. Vlad
care nu au accente egoiste sunt în principal femei (ca ºi în cazul coanei Rãdescu ºi lector univ. dr. Iulia Boroº, dar ºi
Efimiþa, care apare mai mult neutrã, ca opinie, în cadrul piesei noastre); prin acceptul domnului Marcel Iureº,
cetãþeanul turmentat nu poate fi pus în aceastã balanþã, el fiind în permanenþã Directorul Teatrului Act, ridicându-ne astfel
ameþit ºi, deci inconºtient ºi iresponsabil. Descoperirea acestui egoism este la înãlþimea ºtachetei aºezate aºa de sus de
scuzabil la Ghiþã Pristanda, care are de hrãnit unºpce suflete ºi care ne maestrul într-ale artei scenice, Ion Luca
provoacã sentimentul de compãtimire. Nota de egoism pe care o au Caragiale.
personajele este cauza pentru care comediile lui Caragiale sunt mereu o
Îi mulþumim cu toþii, pentru cã ne-a lãsat o
satirã crudã. Conu Leonida este un egoist. Acest lucru este evident prin asemenea moºtenire, de care putem sã ne
însãºi firea sa, la care se adaugã condiþiile ºi situaþiile în care îl pune autorul. bucurãm ºi, deasemenea, mulþumim corpului
Caragiale nu uitã sã ne arate cã acest personaj este admirat de consoartã, profesoral al facultãþii, care, ca niºte adevãraþi
de Coana Efimiþa, necondiþionat, pentru geniul lui. Megalomania lui este pãrinþi, au îndrumat paºii tinerilor studenþi ºi
cultivatã în familie, punând astfel vârf egoismului lui senil. Efimiþa face au dezlegat pentru aceºtia tainele artei scenice,
parte din categoria femeilor cãsãtorite cu genii, care îºi admirã ºi îºi spre a putea duce, astfel, pe mai departe
alintã bãrbaþii, fãrã sã îi înþeleagã.
portdrapelul culturii noastre naþionale.

Cine este Conu Leonida?
Dintre tipurile ºi tipologiile comice ale lui Caragiale prezentate ºi
prin cultura lor, Conu Leonida este tipul cel mai cult ºi, în acelaºi timp,
cel mai sãrac sufleteºte. Ca exemplu, pe un Nae Ipingescu, Caragiale ni-l
prezintã fragmentar ºi în treacãt, încât nu putem avea sentimentul întregii
lui sãrãcii sufleteºti. Comparativ cu Farfuridi ºi Caþavencu, care îºi expun
doar concluzii ale filozofiei lor, Conu Leonida este autorul unui concept
personal asupra realitãþii.
Prin Conu Leonida, Caragiale se distanþeazã de personajele schematice,
gen Jupân Dumitrache, care nu au idee de geneza ºi procesul complicat al
psihozelor. Referitor la politicã, cultura acestui personaj semidoct este ºi
mai bogatã, el având, tot din ziare, cunoºtinþe variate ºi tot la fel de
serioase ca ºi în psihologie, pe care le exprimã cu aceeaºi uºurinþã ºi
stropºire a limbii, semn al nepriceperii lucrurilor ºi ideilor. Este atât de
cult, atât de plin de idei, încât îl simþim incapabil de a cunoaºte, de a
gândi vreo realitate cât de simplã ar fi posibil. Pentru a exemplifica acest
lucru putem analiza scena în care îl simþim incapabil de a istorisi faptele
revuluþiei de la 11 februarie, la care a asistat cu adevãrat ºi pe care o
admirã sincer. El este lipsit de gustul unui om normal pentru realitate.
Ceea ce poate povesti un om simplu, pentru el este imposibil. Pentru el
sunt importante ideile lui, nu faptele întâmplate. Pentru reþinerea acestora
nu are nici seriozitatea, nici obiectivitatea necesarã. Din faptele reale nu ia,
nu selecteazã, decât ceea ce-i ilustreazã ideile sale personale, iar faptele nu
le vede decât conform acestor idei personale pe care nu le poate prezenta
decât în funcþie de concepþiile pe care þine morþiº sã le împãrtãºeascã
Efimiþei. El este atât de rupt de realitate fiindcã este susþinãtorul unei
republici în care:...nu mai plãteºte nimene bir, ...fieºtecare cetãþean ia câte
o leafã bunã, toþi într-o egalitate. Acesta este idealul românului de a trãi din
munca celorlalþi români, ideal pe care Conu Leonida, lipsit de orice simt
critic, o spune de-a dreptul, fãrã ocoliºuri sau subterfugii. Posibilitatea
acestei dezarmante sinceritãþi, a acestei formidabile formulãri a unui ideal
complect, Caragiale o justificã cu dibãcie dramaturgicã prin construirea
acestui tip de personaj alcãtuit din însuºirile pe care le-am enumerat mai
sus. Pentru a-l caracteriza pe Conu Leonida putem folosi doar maxima
acestuia: Treaba statului, domnule; el ce grijã are? e datoria lui sã
se-ngrijeascã sã aibã oamenii lefurile la vreme. La capitolul financiar,
Cocoana Efimiþa se dovedeºte mai deºteaptã, mai economistã, pentru cã
este naturalã (nepervertitã de inculturã) ºi îl întreabã logic, de unde
atâtea lefi, dacã nu mai sunt biruri (adicã impozite).
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REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Studenþii haretiºti  participanþi la cercetãrile
arheologice la Bucureºti-Militari
Câmpul Boja. Campania 2012

Conf. univ. dr.
Ramona Mihãilã

Bucureºti-Militari
Câmpul Boja monument arheologic
(Urmare din pag.1)
Situl arheologic de la Bucureºti-Militari
Câmpul Boja este un monument arheologic
de categorie A, de importanþã naþionalã,
conform Listei Monumentelor Istorice din
România (2010). El este unul dintre puþinele
situri arheologice de pe teritoriul Bucureºtilor,
care încã nu a fost afectat în mod semnificativ
de extinderea zonei locuite.
Situl se aflã în partea de vest a
Municipiului Bucureºti, la sud de Lacul
Dâmboviþa, pe platoul înalt cãtre cartierul
Militari. Primele cercetãri arheologice au

avut loc aici în anul 1958 sub conducerea dr.
Vlad Zirra de la Institutul de Arheologie
Vasile Pârvan al Academiei Române. Aceste
sãpãturi arheologice au impus numele de
Militari (Chilia) pentru cultura geto-dacilor
din Muntenia în epoca romanã.
Cele mai vechi urme de locuire în acest sit
aparþin unei comunitãþi de tip Boian, din
neoliticul târziu. Urmeazã apoi vestigii
arheologice din epoca bronzului, atribuite
culturilor Glina (cca. 4100-4900 de ani în urmã),
Tei ºi grupului cultural Militari. În cadrul acestui
sit au fost descoperite materiale arheologice din
prima ºi a doua perioadã a epocii fierului.

Descoperirile din secolele II-IV d.Hr. au
fãcut cunoscut acest sit arheologic ca unul de
referinþã în istoria noastrã. Pe malul Dâmboviþei a existat, se pare, o aºezare foarte prosperã.
Argumente sunt zecile de locuinþe, anexe
gospodãreºti, douã ateliere ceramice ºi unul de
prelucrare a bronzului, care susþin existenþa
unui cartier meºteºugãresc în acest sit.
Dar, poate la fel de importantã este locuirea
din veacurile V-VII, perioada de formare a
poporului român. Cele peste 30 de locuinþe
cu cuptoare menajere în colþul de nord, nordest sau nord-vest, la care se adaugã
numeroase vase întregi sau întregibile,
inclusiv cu semnul crucii, sunt dovezi ale
existenþei unei populaþii locale creºtine pe
aceste meleaguri. O importanþã excepþionalã
au cele douã locuinþe datate în perioada de la
începutul secolului al V-lea d.Hr., foarte rare
pe actualul teritoriu al României.
În acest sit au mai fost descoperite aºezãri
din secolele IX-X ºi XVIII-XIX, respectiv
un cimitir din secolele XVIII-XIX. În
aceastã ultimã perioadã, aici a existat un
sat cu numele Boja, atestat de izvoarele
documentare ºi cartografice.
Cei care sunt interesaþi de descoperirile
arheologice din acest sit pot vizita expoziþia
permanentã din cadrul Muzeului
Municipiului Bucureºti. De asemenea,
pentru specialiºti sunt recomandate cele
cinci cãrþi publicate cu susþinerea Autoritãþii
Naþionale de Cercetare ªtiinþificã ºi
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, respectiv cele peste 30 de articole
din reviste de specialitate ºi referirile din
recentul tratat de Istorie a Românilor.

Dezbatere

Legea
bibliotecilor
Biblioteca Pedagogicã
Naþionalã I.C. Petrescu
organizeazã joi,
22 noiembrie a.c.,
începând cu orele 12.30,
o întâlnire naþionalã a
bibliotecarilor,
metodiºtilor, cadrelor
didactice ºi specialiºtilor
implicaþi în activitatea de
bibliotecã ºi de
metodologie din
învãþãmântul
preuniversitar ºi nu
numai.
Tema dezbaterii este
legatã de propunerile de
modificare a Legii
bibliotecilor, lege care le
defineºte linia
profesionalã ºi cãreia
trebuie sã i se acorde o
atenþie sporitã.
Sunt aºteptate observaþii
ºi sugestii, având în
vedere cã pãrerea fiecãruia
conteazã.
Alãturi de bibliotecari
ºcolari ºi documentariºti,
sunt aºteptaþi sã ia parte
la dezbatere reprezentanþi
ai Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, ai Asociaþiei
Bibliotecarilor din
România (ABR) ºi ai altor
asociaþii profesionale, ai
unor autoritãþi publice,
manageri de structuri
info-documentare,
profesori ºi studenþi din
domeniul ºtiinþelor
informãrii ºi
documentãrii, inspectori
ºcolari, directori ai unor
instituþii de învãþãmânt,
cercetãtori din domeniul
educaþiei, juriºti,
contabili, specialiºti în
resurse umane, lideri de
sindicat, jurnaliºti.
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participã la un stagiu de
cercetare la Universitatea
Southampton ºi la Chawton
House Library
În cursul acestei luni, conf. univ. dr. Ramona Mihãilã,
cadru didactic la Facultatea de Litere, efectueazã un stagiu de
cercetare la Universitatea Southampton ºi la Chawton House
Library, Anglia. Activitatea d-nei. profesor este o continuare a
cercetãrii începute încã din 2009, de când este membru în proiectul
european Women Writers Into History.
Una dintre etapele acestui proiect coordonat de Institutul
Huygens din Haga, Olanda, s-a desfãºurat, la începutul acestui
an, la sediul central al Universitãþii Spiru Haret.
În perioada 25-28 aprilie, conf. univ. dr. Ramona Mihãilã a
organizat, din partea Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã,
conferinþa Womens Writing and the East-West Connections within
Europe: Visualizing the Channels. Evenimentul s-a bucurat de
participarea a 67 de persoane din 19 þãri. Conferinþa a fost
apreciatã în cadrul proiectului ºi s-a bucurat de recenzii pozitive
în reviste literare.

Concurs
de referate
ºtiinþifice
Centrul de Cercetãri Juridice organizeazã un concurs de referate
ºtiinþifice, destinat studenþilor din cadrul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã, pentru a stimula pregãtirea
profesionalã. Temele referatelor ºtiinþifice sunt la libera alegere
a studenþilor.
Studenþii care doresc sã participe la acest concurs sunt rugaþi
sã ia legãtura, pentru coordonarea articolului ºtiinþific, cu
profesorul titular la disciplina din aria cãreia ºi-au ales tema.
Concursul se desfãºoarã în data de 27 noiembrie, ora 12, în
cadrul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Bucureºti,
sos. Berceni, nr.24. Premiile acordate câºtigãtorilor constau în
cãrþi ºi publicarea articolelor în reviste de specialitate. Referatele vor fi susþinute public, în fata unei comisii
formatã din personalitãþi ale învãþãmântului universitar.
Centrul de Cercetãri Juridice are ca obiective desfãºurarea de
activitãþii de cercetare ºtiinþificã, teoreticã ºi aplicativã în domeniul
ºtiinþelor juridice, încheierea unor parteneriate ºtiinþifice la nivel
internaþional, organizarea unor conferinþe internaþionale, colocvii,
seminarii, mese rotunde conform Strategiei de cercetare ºtiinþificã
a facultãþii 2007-2013 ºi Strategiei de cercetare de excelenþã a
Universitãþii Spiru Haret 2007-2013.

Aflã ce-þi doreºti cu adevãrat!
Noi te ajutãm sã decizi!

Centru de Consiliere
ºi Orientare în Carierã

În perioada 13-16 noiembrie
2012, la hotel Caro din
Bucureºti, are loc a doua ediþie a
proiectului Career Innovation
Week. Timp de patru zile se
reunesc absolvenþi ºi masteranzi
cu rezultate academice
deosebite, implicaþi în activitãþi
extracurriculare, membri în
organizaþii studenþeºti ºi
persoane cu experienþã
internaþionalã.
200 de tineri selectaþi vor avea
acces la workshop-uri ºi studii
de caz, vor putea sã discute cu
reprezentanþii unora dintre cele
Foto: Catalyst
mai bine cotate companii de pe
piaþã, din patru domenii de activitate:
Finance&Banking - marþi, 13 noiembrie,
Sales&Marketing - miercuri, 14 noiembrie:
IT&Telecom - joi, 15 noiembrie; Research &
Engineering - vineri,16 noiembrie
Printre companiile participante la cea de-a doua
ediþie a evenimentului se numãrã: BRD Groupe
Société Générale, Philip Morris, Cegeka, Endava,
IBM, Contact Singapore, BCR.

Solutions
Career Innovation Week este un proiect sub egida
Talent Network, cea mai mare reþea dedicatã exclusiv
tinerilor talentaþi, alãturi de Top Talents Romania
ºi Consulting Days.
Career Innovation Week este organizat de
Catalyst Solutions, companie specializatã în
dezvoltarea de soluþii pentru recrutarea de tinere
talente cu potenþial ºi dorinþa de a-ºi dezvolta o
carierã într-o companie de top.

Venind în întâmpinarea
elevilor, studenþilor, masteranzilor, dar ºi publicului larg,
Centrul de Consiliere ºi
Orientare în Carierã al
Universitãþii Spiru Haret te
poate ajuta sã descoperi ceea ceþi doreºti în profesie, ori dacã te
afli într-un impas al vieþii tale,
pentru a te sprijini. Ajutorul
vine din partea unor profesori,
psihologi, terapeuþi ºi se referã
la identificarea ºi abordarea
psihologicã a unor nevoi de
profesionalizare, de orientare
vocaþionalã ºi în carierã.
Persoanele care asigurã serviciile
oferite de Centrul de Consiliere
ºi Orientare în Carierã ºi
deruleazã activitãþile asociate
C.C.O.C. au competenþe în ariile
specifice de activitate, fiind
cadre didactice, experþi ºi
specialiºti în cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Aceºtia îºi propun:
sã vã facilizete adaptatea la
mediul academic ºi la contextul
specific Universitãþii Spiru
Haret  sã vã ajute sã identificaþi
ºi sã vã ofere o abordare
psihologicã a nevoilor dumneavoastrã vocaþionale ºi de
orientare în carierã ºi a dinamicii
nevoilor dumneavoastrã de
dezvoltare profesionalã  sã vã
ofere suport psiho-educaþional

pentru depãºirea dificultãþilor
educaþionale  sã vã ofere
consultanþã pentru identificarea oportunitãþilor de dezvoltare personalã ºi a dinamicii
nevoilor de dezvoltare personalã ºi sã organizeze seminarii,
workshop-uri ºi conferinþe în
vederea autocunoaºterii ºi
dezvoltãrii personale ºi vocaþionale. Consultaþiile se desfãºoarã în cele douã sedii ale
Universitãþii Spiru Haret din
strada Ion Ghica nr. 13,
respectiv, bulevardul Basarabia
nr. 256, dupã urmãtorul program: sediul Ghica: luni: 11:30
 15:30, miercuri ºi joi: 9:00 
13:00; sediul Basarabiei:
miercuri: 10:00  15:00, joi:
12:00  16:00 ºi vineri: 10:00
 13:00. Informaþii suplimentare pot fi obþinute consultând
pagina de internet a centrului:
www.ccoc.spiruharet.ro. (M.E.)
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Editura Fundaþiei România de Mâine participã la

În perioada 21-25 noiembrie Radio România
va organiza ediþia a 19-a a Târgului Internaþional
GAUDEAMUS  Carte de învãþãturã, în
Pavilionul Central Romexpo, Bucureºti.
Diversitate, noutate, prospeþime, totul pus
sub semnul prieteniei pentru carte ºi al dialogului
între culturi  aºa aratã reperele ediþiei din acest
an a Târgului, care va aduce în atenþie un invitat
de onoare special: Republica Moldova!
Integralitatea limbii ºi a culturii române se va
afla aºadar în prim-planul Târgului, care îºi
propune sã acorde o vizibilitate sporitã vieþii
culturale ºi literare de peste Prut.
În premierã în acest an, Târgul
GAUDEAMUS va avea un partener privilegiat,
Italia, care ºi-a câºtigat acest statut în urma
excelentei sale participãri ca invitat de onoare la
ediþia din 2011. Scriitori italieni de renume vor
fi protagoniºtii unui program de evenimente
care vor reconecta Bucureºtiul la efervescenþa
culturii ºi literaturii italiene actuale.
Pentru prima datã, un târg de carte din
România iniþiazã un centru internaþional de
copyright! 10 agenþi literari europeni au
confirmat deja prezenþa la GAUDEAMUS
pentru a stabili întâlniri profesionale cu editori,
autori, traducãtori ºi agenþi literari români.
GAUDEAMUS 2012 se anunþã a fi ºi la
aceastã ediþie momentul de vârf al anului

editorial, reunind panorama celor mai
reprezentative edituri româneºti, dar ºi
prestigioase edituri strãine, ambasade ºi centre
culturale, la care se adaugã participanþi ºi invitaþi
din Belgia, Franþa, Spania, Rusia, Norvegia ºi
Estonia, într-un maraton de evenimente care vor
þine capul de afiº al fiecãrei zile!
Alte proiecte ºi noutãþi ale ediþiei:
 Expoziþia de fotografie Istoria imaginarã a
cãrþii ºi a scrisului  o incursiune insolitã în
lumea cãrþii din perspectivã fotograficã,
expoziþia va reuni peste 30 de lucrãri semnate
de artistul Jean Marc Godès, autorul imaginii
GAUDEAMUS 2011 þi 2012
 Expoziþia Ada Kaleh  Insula din suflet,
organizatã de Muzeul Þãranului Român  o
cãlãtorie pasionantã, documentatã cu fotografii,
ilustraþii ºi cãrþi poºtale, hãrþi ºi relatãri, în
perioada de glorie a insulei care a devenit
legendarã în trecutul recent al României
 Edituri dispãrute  cãrþi regãsite: publicul
va avea surpriza sã descopere la Târg cãrþi
publicate de edituri dispãrute în ultimii ani din
peisajul editorial românesc, dar care au rãmas în
memoria cititorilor prin autorii ºi volumele
publicate
 Eu citesc. Dar tu? - expoziþie de fotografie
de Mircea Radu, o invitaþie ineditã la lecturã
prin intermediul fotografiei. Personaje

principale: oameni cunoscuþi surprinºi în
flagrant... citind!
 Concursul Naþional de Lecturã Mircea
Nedelciu, o competiþie de lecturã, comunicare
ºi creativitate în care protagoniºti vor fi liceenii
câºtigãtori ai etapelor locale ale concursului,
organizate pe parcursul anului în colaborare cu
studiourile teritoriale Radio România
 Invitaþi de nota 10: Olimpicii României  un
proiect care îºi propune sã acorde vizibilitate
competitivitãþii ºi performanþelor învãþãmântului
românesc. Invitaþii speciali ai Târgului vor fi elevii
români medaliaþi la olimpiade internaþionale
 Proiectul Cãrþile se întorc acasã 
campanie de donaþie de carte pentru bibliotecile
rurale ºi ºcolare din România, dar ºi pentru
comunitãþile româneºti din strãinãtate
 Bursa Educaþia  secþiune a Târgului care
aduce în acelaºi spaþiu instituþii de învãþãmânt
româneºti ºi strãine invitate sã-ºi prezinte oferta
educaþionalã ºi editorialã
 Salonul de Carte pentru Copii Ion Creangã,
una dintre cele mai dinamice ºi interactive
componente ale Târgului, care gãzduieºte, într-un
spaþiu ludic ºi atractiv, edituri specializate în
publicarea de carte pentru copii, dar ºi ateliere de
creaþie pentru cei mai mici vizitatori.
Program de vizitare: de miercuri pânã duminicã,
21 - 25 noiembrie, între orele 10,00 ºi 20,00.

Teleobiectiv USH:

Zilele Bibliotecii Universitare,
ediþia a III-a

Sãptãmâna trecutã, în Universitatea Spiru Haret s-a desfãºurat cea de-a
III-a ediþie a Zilelor Bibliotecii Universitare, prilej cu care studenþii
haretiºti au luat contact cu cãrþile, dar ºi au participat la diverse
evenimente. Printre ei s-a insinuat ºi obiectivul aparatului de fotografiat.
Iatã ce a surprins:
Biblioteca Facultãþii de Arte:
Studenþi în ambianþa cãrþilor. Fãrã o temelie solidã bazatã pe studiu/
documentare, nimic nu este durabil, spune bibliotecara Lãcrãmioara
TRANDAFIR în prezentarea bibliotecii Facultãþii de Arte. Înfiinþatã în
prima jumãtate a anilor 2000, biblioteca pune la dispoziþia studenþilor o
gamã variatã de documente tradiþionale ºi multimedia  partituri, casete
audio, CD-uri, CD-ROM-uri, care conþin valoroase informaþii din domenii
de specializare precum muzica simfonicã, muzicã vocalã, muzicã coralã,
muzicã instrumentalã, muzicã de camerã, teorie muzicalã ºi pedagogie
muzicalã, dans, teatru etc..
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Noi apariþii

la Editura
Fundaþiei
România de Mâine
FLORIN VARTOLOMEI
ÎNDRUMAR DE OCEANOGRAFIE
(ISBN: 978-973-163-848-5; 154 p.; preþ 39,50 lei)
Temele tratate în
aceastã lucrare de
specialitate reprezintã interes pentru
studenþii facultãþilor de geografie,
alte facultãþi cu
profil similar, dar ºi
pentru cercetãtorii
în domeniu, sau
alte categorii de
cititori. Printre
teme, enumerãm:
Repere istorice în
dezvoltarea
oceanografiei,
subdiviziunile
Oceanului
Planetar, variaþia ritmicã a nivelului Oceanului Planetar
datoratã mareelor, curenþii oceanici, Marea Neagrã.
De asemenea, lucrarea dispune de o serie de anexe:
Lista mãrilor din Oceanul Planetar, Lista strâmtorilor
din Oceanul Planetar, Vechi unitãþi de mãsurã
româneºti, Scara Beaufort a forþei vântului, Legea
nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime
interioare, al mãrii teritoriale, al zonei contigue ºi al
zonei economice exclusive ale României.
I ON PETRESCU, GABRIEL BÃJENARU

TEORIE ªI APLICAÞII ÎN FUNDAMENTELE
PRACTICII MANAGERIALE
(ISBN: 978-973-163-623-8; 472 p.; preþ 43,60 lei)

Biblioteca Facultãþii de
Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene

Biblioteca
facultãþilor economice
Biblioteca Facultãþii de Litere:
În faþa unui public numeros au fost prezentate volumele Visage de
lAutre dans les Balkns et ailleurs (conf. univ. dr. Mihaela CHAPELAN),
Biblioteca Facultãþii de Arhitecturã:
Jean Echnoz et la distance intérieur (lect. univ.dr. Alexandru MATEI).
Prof. univ. dr. arh. Anca Sandu TOMAªEVSCHI ºi lect. univ.dr. arh. Prof. univ. dr. Valentina CURTICEANU a prezentat douã volume,
Dan AGENT au prezentat viitorilor arhitecþi cãrþi care sunt apãrute postum, ale profesorului Paul MICLÃU: Vocile sonetului ºi
indispensabile profesiei lor: Concept ºi concepþii arhitecturale, respectiv, Numele apus. La final, conf. univ. dr. George VOLCEANOV a vorbit
Analiza compoziþionalã diagramaticã.
celor prezenþi despre douã cãrþi în curs de apariþie, ºi anume: volumul
cinci din Integrala Shakespeare ºi traducerea recent votatului roman al
secolului în spaþiul anglofon - Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Problematica
practicii manageriale, în concordanþã cu sarcinile
actuale ºi de
perspectivã ale
economiei de
piaþã, precum ºi
cu tendinþele manifestate în teoria
ºi practica managerialã constituie
principalul
obiectiv al lucrãrii
noastre. Într-o
abordare sistemicã sunt urmãrite caracteristicile
ºi modalitãþile de
realizare în practicã a componentelor ºi sferelor
atribuþionale ale managementului general ºi ale
managementului funcþional ºi cãile de creºtere a eficienþei
muncii în organizarea activitãþii direcþiilor, serviciilor
funcþionale ºi secþiilor de producþie. În prealabil, sunt
definite unele concepte fundamentale ale practicii
manageriale ce îºi gãsesc utilitatea în activitatea practicã
pe care o desfãºoarã orice manager.

MIHAI ANDRONIE
INFORMATICÃ DE GESTIUNE 
DOCUMENTE CONTABILE
(ISBN: 978-973-163-863-8; 134 p.; preþ 14,80 lei)
Lucrarea Informaticã de gestiune
 documente contabile este destinatã
studenþilor
facultãþilor cu profil
economic.
Lucrarea are ca
obiectiv prezentarea argumentatã ºi
exemplificatã a
cunoºtinþelor
necesare pentru
întocmirea ºi generarea documentelor
contabile folosind
sistemele informatice de uz general sau dedicate, proiectate pe baza tehnologiei digitale,
multimedia ºi de comunicaþie, inclusiv prezentarea
minimului necesar de cunoºtinþe tehnice care permit
înþelegerea modului de funcþionare ºi de utilizare a
componentelor hardware ºi software utilizate la
implementarea sistemelor informatice de gestiune.
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Va l o r i r o m â n e º t i

UNESCO

George Emil

la 67 de ani

PALADE

19 noiembrie 1912 - 8 octombrie 2008
În Buzãu, pe strada Spiru Haret,
la numãrul 8, se aflã ªcoala George Emil
Palade. (Savantul însuºi a acceptat
ca ªcoala Generalã nr.15 sã-i poarte
numele.) Ce minunatã asociere! Douã
simboluri strãlucite ale ºtiinþei ºi
învãþãmântului românesc.
În 19 noiembrie 1912 se nãºtea, la Iaºi,
savantul de mai târziu, George Emil Palade.
La 17 decembrie 1912, la Bucureºti, trecea
în nemurire matematicianul, astronomul,
pedagogul, reformatorul învãþãmântului
românesc, Spiru Haret. Ursitoarele au decis
ca geniul românesc sã se perpetueze.
Aºadar, sãrbãtorim 100 de ani de
la naºterea medicului ºi omului de ºtiinþã
american de origine românã, specialist în
domeniul biologiei celulare, laureat, în
1974, al Premiului Nobel pentru fiziologie
ºi medicinã, împreunã cu Albert Claude
ºi Christian de Duve pentru descoperiri
privind organizarea funcþionalã a celulei
ce au avut un rol esenþial în dezvoltarea
biologiei celulare moderne, cu referire la
cercetãrile sale medicale efectuate la
Institutul Rockefeller pentru Cercetãri
Medicale). Prezentarea fãcutã de Palade
la ceremonia conferirii oficiale a Premiului
Nobel a avut loc la 12 decembrie 1974, cu
tema Aspecte intracelulare în procesul de
secreþie a proteinelor. Textul a fost publicat
în 1992 de Fundaþia Premiului Nobel.
Despre viaþa ºi activitatea savantului
s-au scris sute de mii de pagini. Nu cred cã
existã român care sã nu fi auzit de George
Emil Palade. De aceea, mã voi opri în aceste
rânduri, ºi dintr-un evident patriotism local,
la a sublinia cã devenirea omului de ºtiinþã
a avut o etapã la Buzãu, unde tatãl sãu a
lucrat ca profesor. Emil Palade, tatãl
savantului, a urmat Facultatea de Litere ºi
Filozofie (1915 - 1920), absolvind
examenele de capacitate în filozofie (1920)
ºi pedagogie (1921). În primã fazã, a fost

învãþãtor în judeþul Roman (1906 - 1921),
dupã care s-a mutat cu serviciul la Buzãu,
de la 1 septembrie 1921 ºi pânã la
1 septembrie 1943, când s-a pensionat,
fiind profesor de pedagogie ºi director (11
ani) la ªcoala Normalã Spiru C. Haret. La
8 noiembrie 1929, din iniþiativa ºi sub
conducerea sa, s-a înfiinþat Ateneul popular
Spiru Haret. A colaborat la revista Vlãstarul
cu diferite articole, preocupându-se ºi de
îmbunãtãþirea programelor ºcolare. Mama
renumitului biolog, Constanþa, a lucrat ca
profesoarã de liceu. Este evident cã mediul
familial l-a încurajat pe George Emil Palade
în pregãtirea sa intelectualã. La Iaºi,
urmase o parte din clasele primare, apoi,
a continuat studiile la Buzãu (1921 1929). ªi-a luat Bacalaureatul (în 1929) la
Liceul Haºdeu, ca ºef de promoþie. A
fost elev eminent în toþi anii ºcolari
petrecuþi la Buzãu. În 1930 a fost admis
ca student la Facultatea de Medicinã a
Universitãþii din Bucureºti. Încã din primii
ani de studenþie a fost atras de ºtiinþele
biomedicale, începând sã lucreze în
laboratorul de anatomie încã din timpul
facultãþii. A urmat 6 ani de pregãtire în
spital, mare parte în medicina internã, dar
teza pentru doctorat a fãcut-o în anatomie
microscopicã: nefronul delfinului. Deºi a
lucrat doi ani ca medic clinician la
Colentina, Palade nu era înclinat spre
medicina clinicã. Cea mai mare dorinþã
a sa era aceea de a lucra în cercetare,
preciza, la momentul respectiv, profesorul
Nicolae Marcu, ºeful Catedrei de Istoria
Medicinei UMF Carol Davila. George
Emil Palade îºi motiveazã, mai târziu,
opþiunea: Hotãrârea de a mã dedica
cercetãrii fundamentale a fost dictatã de
douã motive. Mai întâi mã tulbura ideea
cã existã o diferenþã, aproape o prãpastie,
între ce ºtiam eu ca medic ºi speranþele pe
care bolnavii ºi le puneau în mine. ( )

Danseazã ºi tu alãturi de noi
la Opera Naþionalã
Bucureºti

Unora le place
Filmul Despre oameni ºi
melci (regia Tudor Giurgiu)
adaugã un nou trofeu în palmares: premiul secþiunii competiþionale Meeting Point la
categoria lung-metraj (ex-aequo
cu pelicula belgiana Time of my
life, regia Nic Balthazar) la cea
de-a 57-a ediþii a Festivalului
Internaþional de Film de la
Valladolid (20-27 octombrie).
Cele mai noi filme româneºti
vor fi prezentate publicului
londonez în cadrul celei
de-a IX-a ediþii a Festivalului
de film românesc de la Londra,
ce se va desfãºura între 22-25
noiembrie 2012, la Cinematograful Renoir. Vor fi proiectate

Mã interesa sã pãtrund în profunzimea
fenomenelor biologice. Sã lucrez acolo
unde bântuie îndoielile, unde se naºte
ºtiinþa. De aceea, mi-am ales ceea ce
americanii numesc Basic Science,
Pilonii pe care se sprijinã medicina.
În 1943 ajunge, prin concurs,
conferenþiar universitar la Catedra de
Anatomie a Facultãþii de Medicinã din
Bucureºti, dupã ce parcursese etapele de
preparator (încã din timpul studenþiei),
asistent ºi sef de lucrãri. Dupã trei ani, în
1946, G. E. Palade pleacã în S.U.A., unde,
din 1952, a devenit cetãþean american,
pentru a-si continua studiile la Institutul
Rockefeller pentru Cercetãri Medicale din
New York, devenit ulterior Universitatea
Rockefeller. În 1973, pãrãseºte Universitatea Rockefeller pentru a deveni
profesor de biologie celularã la Universitatea Yale din New Haven, statul
Connecticut, unde a condus Departamentul de Biologie Celularã. Din 1990 a
lucrat la Universitatea din San Diego
(California).
Devenit cetãþean american, George Emil
Palade nu a uitat nicio clipã cã este
român. A revenit în România în 1965.
Dupã patru ani, îºi viziteazã þara natalã
din nou. În 1971 revine pentru a treia
oarã în România. În 1975, în þarã,
academicianul Miron Niculescu îi
înmâneazã însemnele de membru de
onoare al Academiei Române. Urmãtoarea
revenire în România are loc în 1978, la
moartea mamei sale, Constanþa Palade.
În 1979, a venit la Colocviul Transportul
macromoleculelor în sisteme celulare,
desfãºurat la Bucureºti. A revenit în mai
multe rânduri, vizitând cu precãdere
Institutul de Biologie ºi Patologie Celularã
din Bucureºti, institut ale cãrui cercetãri
le-a urmãrit îndeaproape.
Mioara IORDACHE

Festivalul
Internaþional

George
Enescu 2013

Sub titlul generic Danseazã ºi tu alãturi de noi! Compania de balet a
Operei Naþionale Bucureºti prezintã, între 11 noiembrie ºi 5 decembrie,
un festival de dans clasic. Balerini ai ONB, alãturi de invitaþii speciali:
Vittorio Galloro ºi Arianne Lafita Gonzàvez vor da viaþã unora dintre
cele mai îndrãgite spectacole de balet, printre care Don Quojite, Giselle,
Frumoasa din pãdurea adormitã, Corsarul etc. Festivalul de
dans clasic a debutat cu Don Quijote (Ludwig Minkus), duminicã,
11 noiembrie. Evenimentul i-a fost dedicat artistei emerite Ileana Iliescu,
una dintre cele mai mari prim-balerine pe care le-a avut Opera Naþionalã
Bucureºti. Urmãtoarele spectacole din cadrul Festivalului de dans
clasic vor fi: Giselle (Adolphe Ch. Adam), în 15 noiembrie; Frumoasa
din pãdurea adormitã (Piotr Ilici Ceaikovski), în 18 noiembrie;
Baiadera (Ludwig Minkus), în 21 noiembrie; Corsarul
(Adolphe Ch. Adam), în 5 decembrie, informeazã ONB.

Ediþia din 2013, a XXI-a de la
înfiinþare (1958), a Festivalului
Internaþional George Enescu
se va desfãºura în perioada
1-28 septembrie ºi va gãzdui
peste 150 de evenimente,
dintre care: 6 concerte de
muzicã româneascã; 14 recitaluri ºi concerte camerale;
14 mari orchestre cu 28 de
concerte; 21 de ansambluri
orchestrale ºi camerale; 8
concerte Enescu ºi contemporanii sãi; 4 spectacole de
operã; 2 spectacole de balet;
48 de concerte în cadrul
concursului internaþional;
manifestãri în Piaþa
Festivalului timp de 21 de zile;
expoziþii de artã plasticã;
Simpozionul de muzicologie.

filmul

lungmetrajele Dupã dealuri de
Cristian Mungiu, Principii de
viaþã de Constantin Popescu,
Toatã lumea din familia noastrã
de Radu Jude ºi Periferic
de Bogdan George Apetri.
Festivalul de film românesc de
la Londra este organizat de
Profusion International, în parteneriat cu Centrul Naþional al
Cinematografiei (CNC) ºi Cinematografele Curzon din Londra.
Regizat, scris ºi produs de
Anca Damian, Crulic - drumul
spre dincolo a primit peste 25
de premii internaþionale.
Filmul Toatã lumea din
familia noastrã, regizat de Radu
Jude a fost distins cu Marele
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Premiu la Festivalul CinEast,
desfãºurat în perioada 11-28
octombrie 2012 la Luxemburg.
Competiþia Internaþionalã
Bucharest International Experimental Film Festival  BIEFF
2012 reuneºte unele dintre cele
mai inovative scurtmetraje din
zona cinemaului experimental
ºi a artei vizuale, 38 de filme
multipremiate ºi prezentate în
festivaluri ºi muzee prestigioase
precum Locarno, Veneþia,
Berlinale, Cannes, Rotterdam,
Centre Pompidou, MOMA etc.
BIEFF va avea loc în perioada
20 - 25 noiembrie, la Cinema
Scala ºi Cinema Elvira Popescu,
informeazã organizatorii.

Sãptãmâna aceasta, mai precis vineri,
16 noiembrie, Bãtrâna Doamnã a
Educaþiei, ªtiinþei ºi Culturii din întreaga
lume, Organizaþia Naþiunilor Unite
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã,
împlineºte 67 de ani. UNESCO a fost
fondatã la în 1945. Îºi are sediul în Paris,
Franþa, dar are ºi 73 de suboficii active
în diverse þãri ale lumii.
Constituþia, adoptatã în Conferinþa de
la Londra din noiembrie 1945 ºi aplicatã
începând cu 4 noiembrie 1946, a fost
adoptatã de cele 20 de state fondatoare
(Regatul Unit, Noua Zeelandã, Arabia
Sauditã, Africa de Sud, Australia, India,
Mexic, Franþa, Republica Dominicanã,
Turcia, Egipt, Norvegia, Canada, China,
Danemarca, Statele Unite ale Americii,
Cehoslovacia, Brazilia, Liban ºi Grecia).
România este membru UNESCO
din 27 iulie 1956.
Scopul organizaþiei este acela de a
contribui la pacea ºi securitatea lumii prin
colaborarea între naþiuni în educaþie,
ºtiinþã, culturã, ºi comunicaþii, în vederea
stabilirii respectului universal faþã
de justiþie, pentru corectitudinea acesteia din urmã ºi pentru drepturile

Portrete
ale naturii
româneºti
la Lisabona

fundamentale ale omului liber, indiferent
de rasã, sex, limbã sau religie, aºa cum se
stipuleazã în Carta Naþiunilor Unite.
Una dintre misiunile UNESCO este
aceea de a menþine o listã de locuri din
patrimoniul mondial. Aceste locuri sunt
importante din punct de vedere natural
sau istoric, iar conservarea ºi salvarea
lor sunt importante pentru comunitatea
mondialã.

Cetatea Sighiºoara
Patrimoniul Mondial UNESCO
include în prezent pe lista sa ºi monumente sau locuri din România: Delta
Dunãrii, aºezãrile sãseºti cu biserici
fortificate din Transilvania, Mãnãstirea
Horezu, bisericile pictate din nordul
Moldovei, Cetatea Sighiºoara, bisericile
de lemn din Maramureº, fortãreþele
dacice din Munþii Orãºtiei, Biserica
Învierii de la Mãnãstirea Suceviþa.

La Muzeul Apei din capitala
portughezã (Reservatório da Mãe
dÁgua das Amoreiras), pânã pe 25
noiembrie, poate fi vãzutã expoziþia
fotograficã Retratos da natureza
romena em Lisboa (Portrete ale naturii
Foto: ICR
româneºti la Lisabona) a tinerei artiste Irina
Dumitraºcu, informeazã comunicatul ICR
Lisabona.Seria de fotografii prezentate de Irina Dumitraºcu este un posibil rãspuns
la dilema esteticã a proporþiei ºi perfecþiunii. Lucrãrile Irinei Dumitraºcu contrasteazã
cu dinamismul contemporan. Ele pun în prim-plan natura, marginalizatã
prin urbanizare ºi construcþii. Forma circularã a fotografiilor mizeazã tocmai
pe aceastã idee de perfecþiune a naturii.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Rãzvan Stanciu

- forþa portretului în arta plasticã
Petre CHIREA
Artistul plastic Rãzvan
Stanciu-Razu ne invitã în aceste
zile la expoziþia ART 4 you în
autumn, organizatã într-o
ambianþã specialã la Cafeneaua
Literat Caffe, un spaþiu neconvenþional, dar preferat de
tânara generaþie de creatori. Razu
face parte din grupul 4ART ºi
expune alãturi de Alina Manole,
Cristian Crestincov ºi PetreEmanuel Ghergu. Adresa locaþiei
este strada Barbu Delavrancea
nr. 39, iar expoziþia este deschisã
pânã la data de 1 decembrie.
Rãzvan Stanciu, nãscut în
1970 în Bucureºti, absolvent al
Liceului de Artã N.Tonitza, este
în prezent student în anul I al
secþiei de picturã din cadrul
Universitãþii Naþionale de Arte
din Bucureºti. Dupã studii
aprofundate de picturã cu Horea
Cucerzan, verniseazã prima
expoziþie personalã Rãzvan

Stanciu-Razu la Muzeul de Artã
al Municipiului Bucureºti- Palatul
ªuþu, urmatã, la curt timp, de cea
de-a doua, Layers, la Hotel El
Greco. Are o expoziþie personalã
permanentã la sediul InstaromRomânia. Este prezent ºi în
expoziþii colective la Palatul
Parlamentului - Sala Constantin
Brâncuºi, Galeria Elite Prof Art Cotroceni, Farmecul Dansului la
Banca Italo Romena, expoziþia de
artã din cadrul Tea & Coffee
Festival - BellAgio Casa.
Am avut ºansa sã-l cunosc pe
Rãzvan Stanciu la Galeria Elite
Prof Art, unde am ºi expus
împreunã, alãturi de alþi pictori.
Intenþia de a-l încadra pe artist
într-o tendinþã sau alta poate fi
greºitã din start, Razu fiind într-o
continuã introspecþie, o aprofundare a fenomenelor propriei
conºtiinþe. Expresionist la prima
vedere, el abordeazã cu usurinþã

teme universale în picturã:
compoziþia, natura staticã, peisajul
ºi portretul. Dealtfel, portretul,
realizat cu o mare economie de
mijloace, este prezent în toate
expoziþiile artistului ºi putem
observa capacitatea sa de pãtrundere psihologicã, de relevare a
caracterulului fiecãrui model.
Amintim aici portretele de mare
forþã ale actorilor Florian Pittiº,
Gheorghe Dinicã, Manuela
Harabor, dar ºi cele numite
Unforgiven, Otilia sau Hey. O altã
lucrare, intitulatã Academic quarter,
cu mesajul încifrat într-un duct
aproape continuu al liniei, ne
aduce pasiunea ºi timpul într-o
relaþie cromaticã de contrast caldrece, trupul stilizat al unei femei cu
forme voluptoase este redat în culori
calde, pasionale, opus unui cadran
de ceas, rece ºi impasibil.
Într-un cuvânt de autor, Razu
spune: Procesul de aranjare a
elementelor într-o manierã
personalã, într-un mod de a
influenþa percepþia privitorului,
se numeste artã. Deducem de aici
cã Rãzvan Stanciu nu cautã
culoarea localã, ci propune un
limbaj, o cale de comunicare prin
artã capabilã sã emoþioneze.
Pictorul trãieºte la vedere, cu o
gesticulaþie în care cãutarea
modalitãþii expresive este supusã
curiozitãþii proprii ºi experienþei
directe - este concluzia criticului
de artã Victoria Anghelescu.
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Acces mai rapid
ºi mai simplu
la fondurile UE

Dupã recenta intrare în vigoare a noului Regulament Financiar, Comisia
Europeanã a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri
ale UE cãtre agenþi economici, ONG-uri, cercetãtori, studenþi, municipalitãþi
ºi alþi beneficiari va fi îmbunãtãþitã, începând cu 1 ianuarie 2013, graþie unor
proceduri simplificate. Noua legislaþie asigurã o transparenþã mai bunã ºi
prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoanã care se ocupã de finanþele UE. Aceasta include posibilitãþi
mai largi de a utiliza sume forfetare ºi rate forfetare, pentru sume mai mici, eliminã necesitatea de a completa aceleaºi
detalii de fiecare datã când se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce înscrierea electronicã ºi multe alte noi
caracteristici, informeazã Reprezentanþa în România a UE
Noul regulament aduce îmbunãtãþiri semnificative pentru
Sporirea eficacitãþii fondurilor UE
toþi beneficiarii finanþãrii acordate de UE. Am reuºit sã
prin mecanisme de finanþare inovatoare
reducem sarcina administrativã pentru beneficiarii
În viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare,
fondurilor Uniunii, ceea ce înseamnã un acces mai uºor ºi cum ar fi împrumuturi, capitaluri proprii sau garanþii,
reducerea timpului necesar obþinerii unei finanþãri de la pentru a spori eficacitatea fondurilor UE ºi, astfel, pentru
bugetul european. Noile norme permit o utilizare mai a amplifica impactul lor financiar. Sunt create noi
eficace a resurselor UE. Acest lucru este important pentru posibilitãþi pentru o mai mare flexibilitate în punerea în
toþi cetãþenii europeni, întrucât, în vremuri de crizã, bugetul aplicare a parteneriatelor între sectorul public ºi cel privat
UE joacã un rol însemnat în stimularea creãrii de locuri (denumite în continuare PPP-uri), fapt care reflectã
de muncã ºi a creºterii economice în Europa. Sporirea cererile pãrþilor europene interesate din sectorul industrial
accesibilitãþii fondurilor UE ºi a gradului de care sunt parteneri în astfel de PPP-uri.
responsabilizare pentru cei care gestioneazã aceste fonduri
În domeniul acþiunii externe, UE va putea sã creeze
constituie unul dintre obiectivele principale ale mandatului fonduri fiduciare ale UE prin punerea în comun a resurselor
meu, a declarat Janusz Lewandowski, comisarul european proprii cu cele ale statelor membre ºi ale altor donatori, în
pentru programare financiarã ºi buget.
vederea unei mai bune coordonãri ºi furnizãri a ajutorului
extern, precum ºi pentru a-ºi spori vizibilitatea.
Simplificare
Comisia este hotãrâtã sã extindã programul
Regulamentul financiar revizuit conþine numeroase
de simplificare
îmbunãtãþiri care vor facilita demersurile beneficiarilor
Simplificarea normelor ºi proceselor nu va înceta dupã
fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de
propuneri, încheierea unor acorduri de grant ºi termenele de adoptarea noului regulament financiar. Comisia va continua
platã va fi redus. Sistemul de grant se va concentra mai mult sã îºi urmãreascã propunerile sale multiple în vederea
asupra efectuãrii plãþilor pentru furnizarea rezultatelor decât simplificãrii, astfel încât acestea sã fie ferm ancorate în noua
asupra rambursãrii cererilor de platã, printr-o utilizare sporitã generaþie de programe (2014-2020), în prezent în curs de
a sumelor forfetare, a ratelor forfetare ºi a costurilor unitare. negociere în cadrul Consiliului ºi al Parlamentului European.
O utilizare mai intensã a premiilor acordate câºtigãtorului
unui concurs pentru gãsirea unei soluþii la o problemã
***
predefinitã (premii de stimulare) va contribui, de asemenea,
Regulamentul financiar reprezintã nucleul normelor
la simplificarea administrãrii ºi va consolida orientarea cãtre financiare ale UE. Acesta stabileºte principiile bugetului UE
rezultate a fondurilor UE. Beneficiarii de fonduri UE nu vor ºi reglementeazã modul în care sunt cheltuite fondurile UE.
mai fi obligaþi sã deschidã conturi bancare separate purtãtoare Versiunea actualã a fost adoptatã în 2002 ºi modificatã cel
de dobânzi. Mai mult, chiar dacã existã câºtiguri din dobânzi, mai recent în 2010 pentru a include crearea Serviciului
acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE ºi nici nu European de Acþiune Externã. Procedura legislativã a acestei
vor fi considerate venituri ale proiectului. Aceastã mãsurã revizuiri mai substanþiale a fost iniþiatã în luna decembrie
rãspunde unei preocupãri majore a beneficiarilor de granturi 2010, când propunerea Comisiei privind revizuirea
ºi a altor pãrþi interesate, în special din domeniul cercetãrii ºi regulamentului financiar a abordat principalele preocupãri
din comunitatea organizaþiilor neguvernamentale, adusã în exprimate de beneficiarii fondurilor UE. Noile norme se vor
discuþie în timpul consultãrii publice din 2009 care a precedat concentra pe asigurarea unui acces mai simplu ºi mai rapid la
propunerea din 2010 a Comisiei.
fonduri, sporindu-se în acelaºi timp responsabilitatea celor
Responsabilitate ºi protecþie
care gestioneazã banii contribuabililor din UE.
sporitã pentru cetãþenii europeni
Dupã adoptarea sa oficialã, la 25 octombrie, ºi dupã
Noile norme vor creºte gradul de responsabilizare publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, regulamentul financiar
al celor care gestioneazã banii contribuabililor din UE. a intrat în vigoare în data de 27 octombrie 2012.
Printre aceºtia se numãrã statele membre, care impleÎn urma intrãrii în vigoare, Comisia a adoptat, pe 29
menteazã o mare parte din bugetul UE, inclusiv în politica octombrie, noile norme de aplicare a noului regulament
regionalã a Uniunii. În viitor, autoritãþile din statele financiar, care conþin detalii privind gestionarea financiarã
membre care gestioneazã fonduri UE vor trebui sã ºi care completeazã regulamentul financiar. În urmãtoarele
semneze ºi sã prezinte Comisiei declaraþii anuale, care sã douã luni, Parlamentul European ºi Consiliul îºi pot face
ateste cã fondurile UE au fost utilizate în mod corect.
cunoscute obiecþiile sau pot formula observaþii cu privire
Mecanismele de corecþii financiare în cazuri de nereguli la aceste norme de aplicare propuse de Comisie.
comise de beneficiari ºi descoperite prin intermediul auditului Dupã publicarea în Jurnalul Oficial ºi intrarea lor în
au fost consolidate. Comisia va publica deciziile de aplicare vigoare la sfârºitul lunii decembrie a anului 2012,
a sancþiunilor pentru utilizarea incorectã a fondurilor UE, noile norme de aplicare vor începe sã fie aplicate de
acest lucru dorindu-se a fi un element de descurajare.
la 1 ianuarie 2013, odatã cu noul regulament financiar.

Artefact,
restaurare,
expoziþie...

În urmã cu un an, în timp ce
bântuiam muzeele pentru a documenta serialul Popasuri culturale, nu
se putea sã nu mã opresc asupra unui
detaliu vital pentru existenþa
discotecilor cu conexiune directã la
istorie, artã, culturã ºi civilizaþie:
laboratoarele de restaurare. Ascunse de
privirile indiscrete ale vizitatorilor, în
aceste încãperi se sãvârºesc adevãrate
numere de magie. Efectuate în numele
salvardãrii patrimoniului, aceste
scamatorii au rolul de a resuscita
obiecte din vremuri demult apuse. O
meserie nobilã, veþi spune. Adevãrul,
însã, este altul. Pe cât de nobilã este,
pe atât de nocivã, înºelãtoare ºi
halucinantã este. Da, vorbesc despre
restaurare. O meserie care, ca orice altã
îndeletnicire, are pãrþi roz ºi pãrþi mai
puþin roz. Ar fi fost culmea sã fi fost
totul zugrãvit într-o singurã culoare.
Printre aspectele negative se numãrã
ºi impactul asupra sãnãtãþii. Manevrarea diferitelor substanþe chimice
implicã responsabilitate ºi cunoºtinþe
aprofundate din partea restauratorilor.
Din pãcate, mãsurile, menite sã-i
protejeze pe aceºtia, au rãmas
corigente. De ani buni...
Nu ºtiu cât timp a trecut de când am
meºterit ceva. Sã fie sãptãmâni, luni
sau poate chiar ani? Nu ºtiu. Cert este
cã am deschis larg ochii de fiecare datã
când pãºeam dincolo de uºile masive
ale atelierelor de restaurare metale. Nu
de alta, dar meseria nu se învaþã, ci se
furã! Cel puþin aºa era pe vremea mea...
Noþiunile însuºite în anii de liceu m-au
fãcut sã mã întreb la un moment dat:
Ce mare brânzã e sã restaurezi un
obiect metalic?! Eram necopt, dar
foarte entuziast. Primul artefact care
a ajuns pe mâinile restauratorului de
ocazie a fost o cascã germanã din 1935.
Proprietarul, încrezãtor în mâinile
pricepute cu care îi reparasem maºina
astã-varã, pur ºi simplu mi-a pus în
braþe casca zicând: Învi-o! ªtiu cã eºti
de meserie... Omu avea dreptate, însã
doar parþial. Pe diplomele eliberate de
liceu, am trecutã una dintre calificãrile
cu care am terminat: tinichighiuvopsitor auto, însã una e sã readuci la
forma iniþialã o portierã înfundatã de
Logan ºi alta e sã redai strãlucirea de

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Comorile ascunse ºi trenul Revoluþiei

Silviu ªERBAN
Încã de la început, Zvenigora,
primul film al lui Dovjenko din
Ucraina (sau Trilogia Rãzboiului,
aºa cum a mai fost ea numitã), a
suscitat dificultãþi în descifrarea
mesajului propus. Discursul
cinematografic, deºi are o structurã
narativã, este editat discontinuu, cu
un montaj destul de eliptic, într-o
manierã ce combinã realismul,
naturalismul, expresionismul ºi
avangardismul. Tema centralã
urmãritã de Dovjenko în poemul
sãu cinematografic este alianþa
dintre tradiþia ucrainianã, cu
folclorul ºi mitologia acesteia, ºi
modernitatea industrialã, adusã de

revoluþia bolºevicã. O convieþuire
care se petrece, însã, cu preþul
scindãrii populaþiei native ºi chiar
al rãzboiului între fraþi. Aceastã
situaþie dureroasã este manifestã,
simbolic, ºi în scenariul asigurat, pe
lângã regizorul ucrainian, de
Mikhail Ioganson, unul dintre
fondatorii VAPLITE, asociaþie
literarã care, chiar în anul lansãrii
filmului lui Dovjenko, este obligatã
de Stalin sã se desfiinþeze, ºi Iuri
Tiutiunik, lider al organizaþiei
militare a Republicii Populare
Ucrainiene, înfiinþatã în urma
Revoluþiei Ruse, executat în 1930
pentru poziþia sa antisovieticã.
Luând în considerare biografiile
celor doi scenariºti, putem înþelege
de ce, în ciuda faptului cã Dovjenko
ºi critica ulterioarã au vãzut în
Zvenigora un material propagandistic al Revoluþiei bolºevice,
totuºi, la o analizã mai detaliatã,
ideile socialiste sunt mult mai confuz exprimate prin comparaþie cu
temele naþionaliste sau cu cele împrumutate din folclorul ucrainian.
Este ºi motivul, adãugat celui estetic,
de compoziþie, pentru care
autoritãþile sovietice ale vremii nu
au fost pe deplin convinse de
claritatea mesajului pro-revoluþionar al filmului lui Dovjenko.
Zvenigora este numele unui munte

în adâncurile cãruia zac comori
impresionante. Legenda comorii
ascunse devine laitmotivul
tradiþionalismului ºi substanþa
acþiunii paralele cu cealaltã direcþie
a scenariului, Revoluþia bolºevicã ºi
reconfigurarea modernã a Ucrainei
sub forþa industrializãrii. Astfel cã

fratricidã iscatã pe teritoriul
Ucrainei dupã izbucnirea Revoluþiei
Ruse din 1917: în timp ce Pavlo
(interpretat de poetul ºi muzicianul
Aleksandr Podorojnîi), bãiatul cel
rãu, este simbolul miºcãrii
naþionaliste intitulate Miºcarea
Albã, oponentã a bolºevicilor,
Timoºka (Semion
Svaºenko),
bãiatul cel bun, se
înroleazã
în
Armata Roºie,
astfel cã cei doi
fraþi ajung sã fie
inamici. Deºi, iniþial, Bãtrânul
pare a fi mai apropiat de nepotul
naþionalist, Pavlo fiind cel care-l
ajutã sã sape dupã comoarã ºi,
totodatã, cel cãruia îi este
dezvãluitã legenda originii acesteia,
secvenþa din final sugereazã o
oarecare împãcare între tradiþie ºi
Revoluþia bolºevicã. Venit de la
Praga, acolo unde forþele naþionaliste ucrainiene se regrupaserã,
Pavlo îl convinge pe Bãtrân sã
arunce în aer calea feratã. Confuz,
acesta se rãzgândeºte în ultimul
moment ºi, alergând în faþa trenului ce se îndrepta spre el prin
negura nopþii, agitã deasupra capului
explozibilul, avertizând asupra
pericolului. Trenul se opreºte la
timp, iar Pavlo, debusolat, se

Zvenigora

(Aleksander Dovjenko, 1928)
Dovjenko alterneazã antitetic,
deseori, cadrele tradiþionaliste cu
cele moderniste: pe de o parte,
imagini cu peisaje pastorale mirifice
din Zvenigora, cu oameni îmbrãcaþi
în haine populare, pe de altã parte,
secvenþe înfãþiºând clãdiri în
construcþie, poduri, muncitori în
uzine, trenuri alergând pe drumuri
de fier. Comorile ascunse din
adâncurile muntelui sunt înlocuite
cu cele vizibile, aduse de revoluþia
industrialã a bolºevicilor. Personajul central, Bãtrânul (Nikolai
Nademski), simbol al tradiþiei
populare, prezenþã perenã în toate
secvenþele filmului din perioade
istorice diferite, este cel care ºtie
secretul acestei comori. Cei doi
nepoþi ai sãi puncteazã lupta

altãdatã a unui obiect vechi de acum
mai bine de 70 de ani. Cum sunt nãscut
într-o zodie cu corniþe (capricorn),
recunoscutã pentru cãpoºenia ºi
îndârjirea cu care se zbate pentru a face
ceva, am acceptat provocarea. Doar nu
era sã îmi las prietenul la nevoie...
Îmbrãcat în salopetã, cu mãnuºi în
mâini ºi cu ochelarii pe nas, eram
pregãtit sã intru în operaþie. Diagnosticul, pus cu o searã în urmã, indica prezenþa ruginii pe toatã suprafaþa
cãºtii. Nu avea cum sã arate altfel
din moment ce avusese un timp
îndelungat un serviciu stresant: acela
de a fi pahar pentru gãini. Istoria
încã este utilã prin gospodãriile
þãrãneºti! Revenind la operaþie, aceasta
a început promiþãtor, prin înlãturarea
depunerilor, însã se complica pe
mãsurã ce avansam în profunzime,
bobiþele de ruginã transformând casca
într-o veritabilã sitã. A urmat apoi o
comã indusã, prin imersare în
substanþã de decapare, prilej cu care
maicã-mea s-a panicat. Avea ºi de ce.
Rar i-a fost dat sã vadã cum se pun
fiare la murat. Când, într-un final,
am scos casca, asta se întâmpla dupã
câteva zile la rând de bãi ºi incantaþii
rostite cu ajutorul periei de sârmã,
aceasta strãlucea. Nu ºtiu dacã de
fericire, însã sigur era curatã pânã-n
mãduvã. Fericit am fost când mi-am
vãzut pacientul bandajat în fibrã de
sticlã ºi chit. Urma partea cea mai
importantã pentru casca M35:
finisarea. Aici era locul în care urma
sã-mi dovedesc priceperea de meseriaº
în ale tinichigeriei (auto). Cu vopsitul,
iar bãtãi de cap: Nu gãsesc vopsea
pentru cascã! ªtii pe unde aº putea
gãsi vopsea la nuanþa de atunci, mã
întreba amicul meu. Ce nuanþã tre sã
fie? Feldgrau! Tulai Doamne! Logic
cã nu a/am gãsit aceastã vopsea, aºa
cã a trebuit sã o prepar. Dupã câteva
încercãri, am nimerit nuanþa solicitatã.
Clientul nostru, stãpânul nostru,
spune o veche zicalã cu iz de mucegai.
Externarea pacientului la termen a
întãrit prietenia ce mã leagã de-o viaþã
de amicul meu. El a fost mulþumit
de calitatea operaþiei. Poate prea
mulþu-mit, încât, la nici douã sãptãmâni
dupã lãsarea la vatrã a cãºtii, acesta
s-a ºi despãrþit de ea. S-a despãrþit, pe
cale amiabilã, pentru o lunã, timp în
care casca M35 restauratã de mine este
admiratã în cadrul expoziþiei Ani de
rãzboi  1942 de la Muzeul Judeþean
Teleorman din Alexandria.
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sinucide. Ultimele cadre sunt
promiþãtoare: Bãtrânul acceptã sã
bea o canã de ceai fierbinte alãturi
de tinerii revoluþionari, sugerânduse sinteza fericitã a celor douã forþe
oponente.
Amestecul atât de multor mãrci
stilistice în crearea mesajului
face din filmul lui Dovjenko un
unicat în istoria cinematografiei. Influenþele expresioniste
sunt evidente în secvenþa de
deschidere, unde Bãtrânul
însoþeºte grupul de cazaci în
pãdurea de pe muntele Zvenigora,
acolo unde presupunea cã se aflã
îngropatã comoara. Dincolo de
confruntarea cu polonezii, care
cãutau ºi ei acelaºi lucru, cazacii
ºi Bãtrânul sunt îndepãrtaþi de
nãluca unui cãlugãr diavolesc, care
apare prin ridicarea unei trape ce
ascundea o deschizãturã în
pãmânt. Imaginea satanicã a
cãlugãrului revine obsesiv, de mai
multe ori, bântuindu-l pe Bãtrân,
de fiecare datã fiind editatã cu
ajutorul supraimpresiunii. Marca
dadaismului este observabilã, în

special, în prestaþia fals suicidalã
a lui Pavlo de pe scena teatrului
din Praga, într-o ultimã încercare
de a finanþa o expediþie de cãutare
a comorii. Naturalismul transpare
în scenele ce vizeazã viaþa sumbrã
a populaþiei native ucrainiene,
rãvãºitã de rãzboaie ºi sãrãcie, în
timp ce tonurile realismului
socialist sunt vizibile în cadrele
ce preamãresc realizãrile industriale ale Revoluþiei.

* * *
Dacã în Zvenigora rãzboiul fratricid este în mare parte doar simbolic,
urmãtorul film al trilogiei lui Dovjenko, Arsenal, apãrut un an mai
târziu, se opreºte asupra unui episod concret din cadrul acestui conflict.
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Televiziunea H2.0
LUNI  12 noiembrie 2012
06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
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 Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 5
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 5
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (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 
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 2
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea 
Tehnici esenþiale (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  13 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii)  (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Copiii din Arbat (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  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 6
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 6
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (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 
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 3
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  17 noiembrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks
(Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Resursele viitorului (r)
08:00 Misiunea animalelor Emisiune de Valeria Arnãutu
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA),
ep. 27, 28, 29
10:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Restart muzica românescã (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
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15:00 Film artistic  Teama de necunoscut (Driving by braille)
17:00 Film serial 
Jane Show (SUA) ep. 25, 26
18:00 Muzica anilor 80-90
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  Experienþã
oplimpicã (Frank&Chip)
(SUA, 2009)
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 sportivã (r)

JOI  15 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Resursele viitorului (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Copiii din Arbat (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 8
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 8
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial  Suflete pereche
(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 
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 5
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Misiunea animalelor (r)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Muzica anilor 80-90 (r)
01:00 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)
DUMINICÃ  18 noiembrie 2012

MIERCURI  14 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Resursele viitorului (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Copiii din Arbat (Rusia) (ep. 4)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 7
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului ep. 7
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial 
Suflete pereche (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 ªerbãnescu
22:00 Film serial 
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 4
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)
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
08:00 Film documentar
pentru copii  Animalia, ep. 7
08:30 Film pentru copii  Madison
ep. 30, 31, 32
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
13:30 Petrecere româneascã (r)
15:30 Autoapãrarea. Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu

În cadrul primei rubrici, atragem
atenþia asupra modului în care se
pronunþã corect anumite cuvinte, semnalãm, corectãm ºi, astfel, prevenim
unele greºeli de exprimare.
Rubrica intitulatã Orizonturile
limbii române spune povestea unor
cuvinte ºi expresii (adicã le explicã
sensul), prezintã originea ºi semnificaþia
unor nume de persoanã, abordeazã teme
precum Formule de adresare în
limba românã, Limba românã în
Uniunea Europeanã, Folosirea limbii
române în mass-media etc.

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

Duminicã, ora 22

Goana dupã
iarbã!
(The green rush)
(SUA)

F
i
l
m

a r t i s t i c
O felie de viaþã tipic americanã
Se poate spune ºi aºa despre subiectul acestei docu-drame, sau acestor
fragmente de realitate dintr-un
documentar despre o Americã
mai puþin vãzutã, mai puþin
cunoscutã. Jason S. Edwards ºi Casey
Casseday voiau sã filmeze un documentar despre viaþa pe motor. În
timpul filmãrilor, l-au întâlnit pe
Jay Allen, care le-a arãtat o altfel
de America.

Radio Hfm2.0

, scrieþi româneºte!

Mihai Eminescu afirma cã
limba românã este dovada
culturii omului. Crezând în
cuvintele poetului nostru
naþional, emisiunea Vorbiþi,
scrieþi româneºte!, fãrã sã
urmãreascã a fi un curs universitar, se adreseazã tuturor
celor care doresc sã dobândeascã o culturã lingvisticã,
parte importantã a culturii
generale. Pentru atingerea
acestui obiectiv, emisiunea
este structuratã pe douã
rubrici permanente: Greºelile
ºi gramatica lor ºi Orizonturile limbii române.
Uneori, propunem telespectatorilor ºi o a treia rubricã, Invitatul
emisiunii, atunci când ne bucurãm
de prezenþa unor reputaþi lingviºti,
profesori universitari sau specialiºti
recunoscuþi în domeniu.
Nu în ultimul rând, emisiunea este
deschisã propunerilor de teme lingvistice venite din partea telespectatorilor prin intermediul scrisorilor
sau al mesajelor electronice.
Vorbiþi, scrieþi româneºte! este
o emisiune realizatã de conf. univ.dr.
Valeriu Marinescu.

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Grachi (SUA)
ep. 1
18:00 Liceenii Emisiune de Cristina
Matei ºi Mugur Popovici
19:00 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
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  Goana dupã
...iarbã! (The green rush) (SUA)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Restart muzica românescã (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Film documentar
pentru copii  Animalia (r)
04:30 Cinefilia (r)

VINERI  16 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Resursele viitorului (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Copii din Arbat (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii) ep. 9
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 9
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine)
19:00 Busola electoralã
Realizator Graþian Moldovan
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic  P.J. Journey of
the heart (SUA, 2010)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:30 Viaþa fãrã fard (r)
01:30 Casã dulce româneascã (r)
02:30 Universitaria (r)
05:00 Medicina tv. (r)

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

pag. 8

598  12 noiembrie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

gazda unor prestigioase manifestãri internaþionale

Al treilea Congres al rectorilor ACEU
Al treilea Congres al rectorilor
Alianþei Universitãþilor din
Þãrile Central ºi Est Europene
 ACEU a avut loc la sediul central al Universitãþii Spiru Haret,
vineri, 9 noiembrie 2012.
Au participat conducãtori ai
instituþiilor de învãþãmânt superior:
Universitatea
din
Kaposvar, Kaposvar, Ungaria,
Universitatea din Presov, Presov,
Slovacia, Universitatea Spiru
Haret, Bucureºti, România,
Universitatea FON, Skopje,
Macedonia, Universitatea
Educons, Sremska Kamenica,
Serbia, Universitatea din Sofia,
Sofia, Bulgaria, Universitatea de
Agrobusiness ºi Dezvoltare
Ruralã, Plovdiv, Bulgaria, ºi, ca
invitatã, Universitatea ElenoAmericanã, Atena, Grecia
În mesajul adresat de conf.
univ. dr. Aurelian A. Bondrea,
rectorul Universitãþii Spiru
Haret, se spune: Zona Central
ºi Est Europeanã este ºi trebuie
sã fie un reper în afirmarea
valorilor culturale, în dezvoltarea educaþiei ºi cercetãrii astfel
încât tinerii  principalii
beneficiari  sã poatã gãsi un
mediu propice de dezvoltare
personalã ºi profesionalã. În
calitatea sa de membru fondator
al Alianþei Universitãþilor Central ºi Est Europene ACEU,
Universitatea Spiru Haret îºi
asumã responsabilitatea de a
promova misiunea ºi obiectivele
organizaþiei, nu numai în rândul
personalului sãu academic cât,
mai ales, în rândul studenþilor.
Universitatea Spiru Haret va
propune, în acest sens, o acþiune
concretã de colaborare între
universitãþile membre ACEU,
care sunt, în acelaºi timp,
participante în The Danube
Cooperation Process, anume,
dezvoltarea unui proiect în
Programul Cadru 7, de definire
ºi coordonare a politicilor de
ºtiinþã ºi tehnologie. Mai multe
detalii despre aceastã iniþiativã
ºi propunerea noastrã concretã
vã vor fi oferite de doamna prof.
univ. dr. Manuela Epure prorector responsabil cu cercetarea ºtiinþificã, ºi pot fi gãsite
sintetic în materialul de informare din mapa dumneavoastrã.

Désir/Rejet de lAutre

Foto: Mihãiþã ENACHE

În perioada 9-10 noiembrie a.c.
s-au desfãºurat, în cadrul Facultãþii
de Litere a Universitãþii Spiru Haret,
Bucureºti, lucrãrile colocviului
internaþional Désir/Rejet de lAutre,
susþinut financiar de Agenþia
Universitarã a Francofoniei ºi de
Universitatea Spiru Haret.
Organizat în cadrul proiectului de
cercetare Visages de lAutre dans
les Balkans et ailleurs, iniþiat ºi
coordonat de conf. univ.dr. Mihaela
Chapelan, evenimentul a reunit
peste treizeci de participanþi din
Franþa, Germania, Spania, Albania,
Grecia, Maroc, Tunisia, Brazilia
sau Guyana, cadre didactice ºi
cercetãtori din partea Universitãþilor: Paris III Sorbonne, Paris
Diderot, Sthendal Grenoble-3,
Bordeaux 3, Lyon II Lumieres, Lille
Nord de France, Tirana, Potsdam,
Rio-Grande do Norte-Bresil,
Montpellier 3, Mohammed V,
Guyana, Carthage, Ionianã din
Corfu ºi Valencia. Totodatã, printre
participanþi s-au numãrat ºi
reprezentanþi ai Bibliotecii Naþionale din Franþa, Institutului cultural
francez din Bucureºti, cât ºi
cercetãtori independenþi. În cadrul
colocviului au susþinut alocuþiuni ºi
cadre didactice din România,
din partea universitãþilor din
Craiova, Oradea, Ovidius din
Constanþa, S.N.S.P.A, Universitatea
Spiru Haret.
Lucrãrile colocviului internaþional Désir/Rejet de lAutre s-au
deschis în prezenþa domnului
Samuel Richard, consilier al
Ambasadei Franþei în România, ºi
a doamnei Tamara Ceban, decanul
Facultãþii de Litere al Universitãþii
Spiru Haret.
Evenimentul de anul acesta s-a
situat în continuarea manifestãrii
ºtiinþifice iniþiate în 2011. Cu
prilejul acestei noi întâlniri,
organizatorii ºi-au propus sã
aprofundeze problematica alteritãþii,
axatã pe diversele tipuri de atitudine
faþã de celãlalt. Deºi reprezentãrile
literare au ocupat un loc central în
dezbaterile prevãzute, proiectul
este unul interdisciplinar, din care
nu au lipsit ºi abordãri precum cele
sociologice, istorice sau psihologice.
O a doua axã de cercetare, în jurul
cãreia au gravitat intervenþiile
participanþilor, a fost datã de
distincþia dintre alteritatea radicalã
ºi alteritatea radicalizatã.

Alianþa Universitãþilor din Þãrile Central ºi Est Europene
Principiile
fundamentale

Obiective
Obiectivul general al ACEU este de a
stimula colaborarea, de a oferi
posibilitatea unei experienþe globale, de
a facilita progresul cunoaºterii pe bazã
de reciprocitate, cele mai bune eforturi
ºi practici, beneficii mutuale ºi
interacþiuni frecvente.
De aceea, universitãþile participante
sunt de acord sã:  schimbe informaþii
privind programele de cercetare ºi
educaþionale,  schimbe informaþii privind
predarea, materialele didactice, publicaþiile ºi alte informaþii relevante pentru
programele educaþionale ºi de cercetare,
 organizeze ºi sã invite fiecare universitate sã participe în comun programe educaþionale pe teme de interes comun  organizeze ºi sã invite universitãþile sã
participe la seminarii, conferinþe ºi / sau
ateliere de lucru pe teme de interes comun,

ACEU este o alianþã eficientã ºi superioarã a
universitãþilor, furnizorilor de servicii ºi altor
organisme interesate din regiunea Central ºi Est
Europeanã, ce are menirea de a crea noi valori, care
Universitãþile participante au stabilit
sã contribuie la dezvoltarea economiei inovatoare, cã urmãtoarele principii fundamentale
bazatã pe cunoaºtere, prin parteneriate în vor acþiona în calitate de linii directoare
domeniul învãþãmântului superior ºi al cercetãrii. pentru toþi membrii comunitãþii alianþei:
Educaþie
 propunã de comun acord ºi sã se angajeze
ACEU se va strãdui sã cultive
în programe de cercetare sau de formare creativitatea, caracterul ºi natura socialã
sponsorizate de organizaþii financiare, a studenþilor sãi ºi sã le ofere cunoºtinþe
 facã schimburi, pe bazã de reciprocitate, practice, abilitãþi de comunicare
de studenþi, la nivel de licenþã, postuniver- internaþionalã, abilitãþi avansate în domenii
sitar ºi de doctorat, pe perioade limitate de specialitate ºi abilitãþi analitice necesare
de timp, pentru studii ºi / sau cercetare, persoanelor fizice pentru a trãi ca membri
 facã schimburi, pe bazã de reciprocitate, independenþi ai societãþii.
de personal academic ºi asistenþi de
Cercetare
cercetare pentru activitatea de predare,
ACEU va (i) utiliza în mod activ
 se angajeze în activitãþi de editare comune,
 aplice în comun pentru proiecte UE, resursele intelectuale ºi umane pentru
a promova cercetarea academicã, care
naþionale, regionale ºi sub-regionale.
Universitãþile participante sunt de se concentreazã asupra comunitãþii,
acord ca  termenii ºi condiþiile detaliate mediului ºi a vieþii, (ii) sã promoveze
care ghideazã fiecare activitate progresul ºtiinþelor de bazã ºi
identificatã mai sus (descrierea tehnicã dezvoltarea ºtiinþelor aplicate, ºi va
a activitãþilor propuse, mãsurile efectua cercetãri academice ce vizeazã
financiare, organismele responsabile formarea ºi consolidarea cunoºtinþelor
pentru punerea în aplicare a acestora ºi (iii) va acorda sprijin sistematic
etc) sã fie discutate separat ºi convenite grupurilor de cercetare care au
în Statutul Alianþei.
perspectivã ºi originalitate.

Rolul în societate
Prin returnarea roadele sale de
cercetare academicã cãtre societate ºi
producerea de absolvenþi remarcabili,
ACEU va (i) contribui la dezvoltarea
durabilã a societãþii, la armonia dintre
om ºi mediul natural ºi (ii) va furniza
comunitãþii cunoºtinþe ºi tehnologie la
cele mai înalte standarde în domeniile
relevante ºi va colabora cu membrii
comunitãþii pentru soluþionarea
problemelor locale ºi spre autodeterminarea propriei dezvoltãri.
Asigurarea calitãþii
ACEU va promova între membrii
Alianþei o politicã durabilã de
asigurare a calitãþii la toate nivelurile
de educaþie ºi de cercetare, susþinute
de o strategie comunã, elaboratã anual.
Procedurile de asigurare a calitãþii sunt
discutate ºi elaborate în interiorul
Alianþei, iar, la cele mai bune practici,
vor avea acces, în mod egal, toþi
membrii Alianþei. Alianþa va acþiona
în vederea dezvoltãrii unui organism
de Asigurare a Calitãþii în Alianþã
(AQA), responsabil pentru punerea
în aplicare a strategiei ºi elaborarea
de proceduri de asigurare a calitãþii.

Multiculturalismul
Alianþa acþioneazã în spiritul
recunoaºterii ºi respectãrii diversitãþii
culturale a membrilor sãi. Alianþa
încurajeazã abordarea multiculturalismului în fiecare activitate comunã.

Conferinþa rectorilor
Conferinþa rectorilor este formatã din
rectorii universitãþilor din cadrul
Alianþei, preºedintele, vicepreºedinþii ºi
secretarul general ACEU.
Conferinþa rectorilor are loc cel puþin
o datã pe an. Deciziile sunt luate cu o
majoritate simplã a membrilor prezenþi.
În caz de egalitate de voturi, votul
preºedintelui este decisiv.
Conferinþa rectorilor are urmãtoarele
atribuþii:
 propune acceptarea /excluderea de
membri;
 stabileºte comisiile ACEU;
 defineºte domeniul de activitate ºi
atribuþiile comisiilor Alianþei;
 decide încetarea unor parteneriate;
 face recomandãri pentru activitãþile
preºedintelui;
 efectueazã orice alte activitãþi, în
conformitate cu Statutul.

