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Lansarea volumului V al Integralei William Shakespeare

Ediþie coordonatã
ºi îngrijitã
de conf. univ. dr.
George Volceanov
Joi, 15 noiembrie 2012,
Sala Senatului
Universitãþii
Spiru Haret a gãzduit
lansarea volumului V
al Integralei William
Shakespeare 
ediþie coordonatã ºi
îngrijitã de conf. univ.
dr. George Volceanov,
de la Facultatea de
Litere, un eveniment
de prim rang în viaþa
literaturii de traduceri
din România, care a
reunit oameni de culturã
ºi studenþi, organizat de
Facultatea de Litere
a Universitãþii
Spiru Haret
ºi Editura Tracus Arte.

Cel de-al cincilea volum al integralei Shakespeare cuprinde: Negustorul din Veneþia
 traducere ºi note de Horia Gârbea, Troilus ºi Cresida  traducere de Lucia Verona,
note de George Volceanov¸ Timon din Atena  traducere ºi note de George Volceanov.
Printre cei prezenþi la lansare s-au numãrat conf. univ. dr. Ioan Cristescu, teatrolog,
recent laureat cu premiul Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti  directorul Editurii

Realitãþi ºi spiritualitãþi
autentic ortodoxe (I)
Drd. Stelian GOMBOª
Cu toate cã ortodoxia creºtinã
a Orientului a pretins cã este în
consens dogmatic ºi liturgic cu
toate þãrile cu tradiþii ortodoxe,
nu putem nega specificitatea ºi
particularitãþile fiecãrui popor,
mai ales în ceea ce priveºte viaþa
spiritualã. Deºi vorbim despre
ortodoxie, în general, voi face
referire mai ales la aspectele cele
mai specifice ale ortodoxiei
româneºti, deoarece o consider
(nu numai eu) ca având un
specific aparte, cu atât mai mult
cu cât poporul român este
singurul care mãrturiseºte o
creºtinãtate orientalã, dar care se
exprimã într-o limbã romanicã. Interpretat în aceastã

C
e
t
ã
þ
e
a
n
e
u
r
o
p
e
a
n

Tracus Arte, conf. univ. dr. Horia Gârbea, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor din
Bucureºti ºi vicepreºedinte al Institutului Cultural Român, traducãtor avizat al lui
William Shakespeare, poeta Violeta Popa, pânã de curând secretar literar ºef la
Teatrului Naþional din Bucureºti, ºi conf. univ. dr. Liviu Lucaci, de la UNATC
I.L.Caragiale, ºi actor al Teatrului Naþional din Bucureºti.

CENTRUL DE LIMBI STRÃINE
AL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

vã aºteaptã la cursuri intensive ºi specializate de englezã,
francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, japonezã, arabã)
Strada Ion Ghica nr. 13. tel 0213143903
perspectivã,
creºtinismul e-mail: ushcls@spiruharet.ro, www.spiruharet.ro/centru-limbi-straine/
Amãnunte în pagina 3
românesc, bazat pe prezenþa lui
Dumnezeu în om ºi în cosmos, a
putut sã facã o sintezã, cea mai
originalã, între cultura Orientului
ºi cea a Occidentului. El ºi-a
asumat raþionalitatea lucidã a
Concursul  ºi marele Premiu,
Occidentului pentru a o topi în
Trofeul Ion Dacian, la cea de-a
spiritualitatea orientalã a
patra ediþie a Trofeului Ion
dragostei divine. Reafirm
Dacian pentru tineri interpreþi,
valoarea prezenþei lui Dumnezeu
eveniment organizat în cadrul
într-o lume în care dihotomia
Festivalului Internaþional al
între domeniul laic ºi cel al
Artelor Spectacolului Muzical
religiei pare sã devinã tot mai
Viaþa e frumoasã! de cãtre Teatrul
evidentã; prezenþa Ortodoxiei
Naþional de Operetã Ion Dacian
creºtine, alãturi de catolicism ºi
în parteneriat cu Universitatea
protestantismul occidental,
Naþionalã de Muzicã Bucureºti,
anticipeazã creºtinismul celui
a fost câºtigat de tânãra solistã
de-al treilea mileniu.
Alexandra Crãescu, absolventã a
Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
(Continuare în pag.4)

Felicitãri,
Alexandra!

Comisia Europeanã propune ca
ponderea femeilor
în consiliile de administraþie sã fie de 40 la sutã

Promovarea unui grad mai mare de egalitate în
procesul de luare a deciziilor este unul dintre
obiectivele Cartei europene a femeilor, iniþiativã
lansatã de preºedintele José Manuel Barroso ºi de
vicepreºedintele Viviane Reding în martie 2010.
Comisia a dat curs acestor angajamente, prin
adoptarea, în septembrie 2010, a unei Strategii
privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi
pentru urmãtorii cinci ani.
Un raport al Comisiei din luna martie 2012
a arãtat cã, în întreaga Uniune Europeanã,
consiliile de administraþie ale întreprinderilor
sunt în prezent dominate de un singur sex.
Existã, de asemenea, mari diferenþe între þãri:
numãrul femeilor care fac parte din consiliile
de administraþie ale celor mai mari întreprinderi
este de 27 % în Finlanda ºi de 26 % în Letonia,
în timp ce, în Malta, aceastã cifrã este de doar
3 %, iar, în Cipru, de 4 %.
Creºterea numãrului de femei cu funcþii de
conducere poate contribui la crearea unui

mediu de lucru mai productiv ºi mai inovator
ºi la îmbunãtãþirea performanþelor generale ale
întreprinderii. Aceasta se datoreazã în
principal unor mentalitãþi mai diversificate ºi
colective, care cuprind o gamã mai largã de
perspective ºi care permit luarea unor decizii
mai echilibrate. În plus, femeile reprezintã
60 % dintre proaspeþii absolvenþi de facultate,
însã puþine dintre acestea ocupã poziþii de
conducere în cadrul întreprinderilor. Existenþa
mai multor posibilitãþi de a ocupa funcþii de
conducere va stimula femeile sã intre ºi sã
rãmânã în câmpul muncii, ceea ce va mãri ratele
de ocupare a forþei de muncã în rândul femeilor.
Prezenþa mai multor femei în câmpul muncii
va contribui la atingerea obiectivului stabilit
în Strategia Europa 2020  strategia de
creºtere economicã a UE  de a ajunge, pânã în
2020, la o ratã de ocupare a forþei de muncã de
75 % pentru femeile ºi bãrbaþii cu vârsta între
20 ºi 64 de ani.
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Lect.univ.dr.
Alexandru MATEI
despre:
Cercul de traduceri
englezã-francezã ºi
francezã-englezã
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Campania pentru parlamentare

Buturuga micã
rãstoarnã carul mare?
Mioara VERGU-IORDACHE

La colþul strãzii mele îmi scot ochii câteva afiºe din care mã
privesc doi bãrbaþi. Dupã gustul meu, banali. Par a se sprijini unul
pe altul. Mai la vale, aceiaºi domni fâlfâie pe stâlpi. Staþi aºa, un
accident: un alt chip, pe alt stâlp. Mai rar, ce-i drept, mult mai rar!
Sigur, mã pot face cã nu ºtiu despre ce este vorba. Dar cine m-ar
crede?! Domni ºi doamne vor fâlfâi pe stâlpi ºi la intersecþii, pe
faþadele clãdirilor, cât mai înalte!, de-acum pânã le va da vântul
jos. ( ªtiu asta din experienþa campaniilor trecute!) Aºa ºi?! Care-i
rostul?! Care-i ºpilul? Se aude cã alegerile astea sunt arvunite. Se
ºtie cine câºtigã. ªi-atunci?! De ce mai mergem la vot?! CNA
acordã timpi de antenã. Trebuie ca prezenþa candidaþilor sã se
încadreze într-un anumit algoritm. Dar un Consiliu Naþional al
Strãzii avem? Ne sar în ochi, ne trag de mânecã, ne bagã degetele-n
ochi cei care au mijloace, în special financiare. Ceilalþi?!
Cutia poºtalã este iar plinã în fiecare zi. Nu arunc conþinutul din
prima, din douã motive: mi-e milã de copacii tãiaþi pentru a fabrica
hârtia ºi respect orice cuvânt scris, tipãrit. Aºa cã citesc publicitatea
electoralã ºi zic: chiar nimeni nu mai dã atenþie limbii române?! Nu am
gãsit  ghinionul meu?- nicio tipãriturã scrisã corect în limba românã!
Acesta ar fi un motiv îndeajuns pentru a nu acorda votul nostru
candidaþilor! ªtiu, nu candidaþii fac pliantele. Au echipe întregi, care se
cãpãtuiesc în campanie! Dar pliantele poartã chipul ºi semnãtura
candidaþilor ºi dupã chipul acestora vor fi ºi legile pe care le vor vota.
(Vã propun sã intraþi pe pagina de Internet a Parlamentului!) În fine,
obositã ºi agasatã de platitudini, de oferte la indigo, înspãimântatã de
necunoaºterea limbii române, arunc la coº maculatura.
Pe Internet, din paginile candidaþilor ne zâmbesc chipuri
retuºate, suntem invitaþi la dialog, ni se spun poveºti de
campanie, ne sunt arãtate defectele celorlalþi Like ºi share! Cei
care apeleazã la acest mijloc de campanie bat la uºi deschise! În
cel mai bun caz, ei pot recuceri, cãci de cucerit
În fine, cine poate organizeazã mitinguri la care, nu-i aºa,
simpatizanþii dau nãvalã sã soarbã cuvintele prezenþilor ºi
viitorilor aleºi. (Am vãzut, la televizor, joi, un ales, care pretinde
cã vorbeºte în limba românã, la Bucureºti!!!)
ªi, cei mai mulþi alegãtori stau la televizor ºi chibiþeazã pe
marginea bârfelor considerate de moderatori informaþii electorale.
Cum vã spuneam, dupã toatã aceastã tumultoasã campanie
electoralã, se zice cã alegerile astea sunt arvunite. Dacã nu o fi
adevãratã zicerea Buturuga micã rãstoarnã carul mare.
N.B. Este de subliniat cã sunt ºi electori interesaþi de campanie!
Autoritatea Electoralã Permanentã a informat cã: valoarea totalã
a donaþiilor primite de competitorii electorali, declarate în
perioada 9-15 noiembrie 2012, a fost de 6.278.778 lei.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Aristide COCIUBAN, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

MARKETINGUL DIRECT

1

În acest context, ce definiþie i
s-a dat marketingului direct?
Definiþia datã marketingului direct în
contextul menþionat este aceea de
comunicaþie directã cu un consumator
individual sau instituþional, menitã sã
genereze un rãspuns sub forma unei
comenzi (a unei comenzi directe), a unei
cereri de informaþii (pregãtirea vânzãrii),
ºi/sau vizita la un anumit magazin sau un
alt loc, pentru cumpãrarea unui anumit
produs sau serviciu (creare de trafic).
Aceastã definiþie face referire la o serie de
termeni necesar de explicat. Prin urmare,
comenzile directe sunt toate acþiunile
comunicaþionale cu rãspuns direct,
indiferent de mediul de comunicare
utilizat, care sunt proiectate în mod
special pentru a finaliza o tranzacþie;
pregãtirea vânzãrii (lead generation)
se referã la toate acþiunile
comunicaþionale cu rãspuns direct,
menite sã genereze interesul faþã de un
produs sau serviciu ºi care furnizeazã
clientului potenþial mijloacele pentru a
solicita ºi a primi informaþii
suplimentare despre produs sau
serviciu, iar crearea de trafic are în
vedere toate acþiunile comunicaþionale
cu rãspuns direct, care sunt menite sã
motiveze clientul potenþial sã viziteze
un magazin, restaurant, destinaþie
turisticã, pentru a cumpãra produsul
sau serviciul promovat.

2

Altã definiþie care ar fi?
O altã autoritate în domeniu 
Federaþia Europeanã de Marketing
Direct ºi Interactiv (FEDMA), înfiinþatã
în anul 1997, pentru a deveni singura
voce autorizatã a industriei de marketing
direct la nivel european, formuleazã o
viziune proprie pentru marketingul
direct, definindu-l ca un ansamblu de
metode folosite pentru a comunica un
mesaj cãtre consumatorii individuali, în
ideea de a obþine un rãspuns mãsurabil
ºi eficient.

3

În România, ce definiþie este
abordatã?
ªerban Goran, preºedintele Asociaþiei
Române de Marketing (ARMAD),
spune cã tot ceea ce presupune o
comunicare directã între o companie sau
un brand ºi o altã companie sau
persoanã privatã poate fi considerat un
serviciu sau o activitate de marketing
direct. De la colectarea de taloane de
promoþie ºi introducerea acestora întro bazã de date, sau pregãtirea unui mesaj
SMS sau e-mail, sau pregãtirea unei
interfeþe web pentru introducerea unor
date personale, toate fac parte din
serviciile oferite de o agenþie de
marketing direct.

Pornind iniþial ca un comerþ tradiþional prin poºtã, marketingul direct cunoaºte în ultimele
decenii o dezvoltare acceleratã, datoratã în primul rând apelãrii la o serie de noi mijloace
tehnologice ºi evoluþiei modalitãþilor de construire a relaþiilor dintre organizaþii ºi clienþii
lor. Având în vedere sfera largã de aplicabilitate a marketingului direct, este practic imposibil
de realizat o definiþie care sã fie unanim acceptatã de cãtre specialiºtii în domeniu. În parte,
acest lucru se datoreazã ºi faptului cã fiecare teoretician sau practician în domeniu cautã sã
defineascã activitatea de marketing într-un mod propriu. Cu toate acestea, existã o serie de
aspecte asupra cãrora toþi sunt de acord, ºi anume cã marketingul direct reprezintã un set de
instrumente ºi tehnici utilizate în diverse ramuri de activitate. O primã definiþie a
marketingului direct poate fi cã acesta presupune o formã de publicitate adresatã unor þinte
predefinite, al cãrei scop este generarea unui rezultat mãsurabil, printr-o serie de instrumente
media adresabile. La începutul anilor 80, Asociaþia Americanã de Marketing Direct (DMA), cel
mai prestigios for internaþional în domeniu, considera marketingul direct ca fiind un sistem
interactiv de marketing, care utilizeazã unul sau mai multe medii, pentru a obþine un rãspuns mãsurabil
sau, în mãsura în care este posibil, chiar o achiziþie. Începând cu anul 1992, DMA a comandat
grupului de consultanþã WEFA realizarea unui studiu, actualizat în mod regulat, în vederea stabilirii
impactului economic al dezvoltãrii marketingului direct asupra SUA, precum ºi pentru
elaborarea unui model economic, cu scopul de a efectua previziuni acest domeniu.
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Care sunt avantajele
marketingului direct?
Marketingul direct presupune o
comunicare interactivã ºi personalizatã
între vânzãtor ºi cumpãrãtorul vizat
(þintã), printr-o panoplie de medii de
comunicare combinate, care oferã
posibilitatea unei mãsurãri mai exacte a
rezultatelor în comparaþie cu massmedia, datoritã unei reacþii (mai)
prompte; astfel, avantajele evidente ale
marketingului direct, comparativ cu cel
tradiþional,
se
traduc
prin
mãsurabilitate, eficienþa costurilor,
rezultate imediate, personalizarea
mesajului ºi, nu în ultimul rând, prin
targetarea precisã (abilitatea de a þinti
precis clienþii deja existenþi). Din
perspectiva activitãþii desfãºurate,
marketingul direct presupune
construirea unui mesaj personalizat în
relaþia cu clienþii sau potenþialii clienþi,
cãutând sã obþinã din partea acestora o
reacþie imediatã ºi, stimulând dialogul
cu aceºtia, o legãtura directã. Prin
prisma politicii de distribuþie,
marketingul direct presupune
distribuirea directã prin canale de
distribuþie fãrã intermediari. Din punct
de vedere al politicii promoþionale,
marketingul direct poate fi definit ca o
modalitate directã de a comunica cu
clienþii. Prin prisma avantajelor pe care
le oferã, marketingul direct poate fi
conºtientizat de cãtre cumpãrãtori ca fiind
un instrument uºor de folosit, care le oferã
posibilitatea de acces facil ºi interactiv la
o gamã largã de produse ºi servicii, întrun mod convenabil ºi care oferã intimitate.
În ceea ce priveºte organizaþiile, acestea
pot considera marketingul direct o
alternativã de intrare pe piaþa ce poate
implica o serie de costuri mai scãzute ºi
un mod de a construi o relaþie cu clienþii ºi
de a-ºi adapta ofertele la nevoile acestora,
prin comunicarea personalizatã.
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Mai sunt ºi alte explicaþii ale marketingului direct?
O abordare mai complexã ºi mai semnificativã este cea a lui Graeme
McCorkell, care susþine cã marketingul direct este procesul în care reacþiile ºi
tranzacþiile clienþilor individuali sunt înregistrate, iar datele sunt utilizate pentru
a facilita orientarea, executarea ºi controlul acþiunilor menite sã creeze, sã dezvolte
ºi sã menþinã relaþii profitabile cu clientul.
Definiþia pentru care opteazã Bob Stone ºi Ron Jacobs este cea care prezintã
marketingul direct ca fiind utilizarea interactivã a mediilor de informare cu
scopul de a determina o modificare (imediatã) a comportamentului într-un
mod care sã permitã urmãrirea, înregistrarea, analiza ºi conservarea într-o bazã
de date a acestui comportament în vederea recuperãrii ºi utilizãrii sale ulterioare.
Drayton Bird, un expert în domeniul marketingului direct, spune despre acesta
cã reprezintã o activitate de advertising (publicitate) care creeazã ºi exploateazã
o relaþie directã între organizaþie ºi client sau potenþialul client, ca individ.
Dincolo de a reprezenta o modalitate, de a comunica altfel, diferit, cu
consumatorii, partenerii de afaceri, competitorii sau publicul larg, marketingul
direct este de fapt un alt mod de a face marketing, fundamentul sãu regãsindu-se
în conceptul de comunicare directã, ceea ce presupune apariþia unor
caracteristici noi, valenþe ºi metode noi, dezvoltarea unor noi concepte, tehnici
ºi instrumente de marketing, care constituie o variantã modernã a marketingului
în maniera tradiþionalã. În fapt, cei mai mulþi marketeri vãd marketingul direct
ca fiind una dintre cele mai eficiente ºi cuantificabile metode de marketing, care
aduce o contribuþie importantã la succesul vânzãrilor unei organizaþii.
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Cum a apãrut marketingul
direct?

Marketingul direct îºi are originile
în vânzarea prin corespondenþã, odatã
cu utilizarea tiparului. Se marcheazã
astfel naºterea unui domeniu nou, plin
de provocãri.
Istoria marketingului direct a început
în Europa, în secolul 15, odatã cu
primele cataloage comerciale. Primele
date deþinute în acest sens susþin cã, în
anul 1498, veneþianul Aldus Manutius
realizeazã primul catalog, ce prezenta
produsele tipografiei sale, devenind
astfel pãrintele fondator al domeniului.
Diferite surse identificã diferite
momente cu privire la primele
utilizãri oficiale a ceea ce se numeºte
marketing direct.
Practica marketingului direct se
crede cã ar fi început dupã inventarea
maºinii de scris, în 1867, în Statele Unite
ale Americii. Un prim catalog modern a
fost creat, în 1872, de cãtre Aaron
Montgomery Ward, ce comercializa
ceasuri provenind de pe Coasta de Est
pentru locuitorii de pe cea de
Vest.Primul catalog francez de vânzare
prin corespondenþã, cel al firmei
Vilmorin a fost editat în anul 1771, cu
un secol înaintea primului catalog
american, al firmei Montgomery Ward,
apãrut abia în anul 1872.
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Ce trãsãturi definitorii ale marketingului direct putem reþine?
Particularitãþi ale marketingului direct sunt: un sistem interactiv, pentru
stabilirea comunicãrii cu clienþii sau potenþialii clienþi, se foloseºte o combinaþie
de mai multe mijloace media, este gradul ridicat de dispersare geograficã, tip de
comunicare selectivã, posibilitatea de a mãsura rezultatele ºi rãspunsul publicului,
confidenþialitate.

9

Vã rugãm sã ne explicaþi, pe rând, aceste trãsãturi!
Aºadar, marketingul direct este, în urmare, mesajele de marketing direct
primã instanþã, un sistem interactiv, care sunt personalizate în funcþie de nume,
presupune stabilirea unui dialog cu adresã ºi caracteristici comportamentale,
implicare profundã între vânzãtor ºi legate de stilul de viaþã al indivizilor.
potenþialul client, o comunicare Acest lucru este posibil în urma
individualizatã.  O a doua trãsãturã segmentãrii informaþiilor conþinute în
distinctã a marketingului direct constã baza de date a organizaþiilor, ceea ce
în faptul cã pentru stabilirea comunicãrii defineºte marketingul direct ca fiind un
cu clienþii sau potenþialii clienþi, se tip de comunicare selectivã.  Un alt
foloseºte o combinaþie de mai multe atribut constã în posibilitatea de a
mijloace media, atât din sfera mediilor mãsura rezultatele ºi rãspunsul
tradiþionale, cât ºi medii specifice, de publicului într-un mod mai precis, prin
exemplu, direct mailul, telefonul, prisma faptului cã reacþia este mai rapidã
televiziunea, radioul, presa cotidianã ºi decât în cazul publicitãþii tradiþionale.
cea periodicã, media electronice ºi o serie Rãspunsul ºi reacþiile se traduc prin cereri
de alte medii. În cadrul unei campanii de de informaþii suplimentare, comenzi (în
marketing direct se utilizeazã, în funcþie bazã de scrisoare sau telefon etc.), vizita
de nevoile organizaþiei, o combinaþie între la vânzãtor, refuz, ofertã ºi interacþiune.
douã sau mai multe dintre aceste medii,  O ultimã particularitate se referã la
pentru atingerea obiectivelor propuse. confidenþialitate, care se aplicã atât în
 Altã caracteristicã a marketingului direct ceea ce priveºte mesajele transmise cãtre
este gradul ridicat de dispersare consumatori (care au un caracter
geograficã, acoperind, prin urmare, o arie confidenþial), cât ºi în ceea ce priveºte
geograficã extrem de mare.  Una dintre protejarea acþiunilor organizaþiei în raport
cele mai importante trãsãturi are legãturã cu concurenþa (pentru pregãtirea
cu elementul central al marketingului ofertelor, campaniilor, lansãrilor,
direct, ºi anume, baza de date. Prin evenimente speciale).
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Prin ce se caracterizeazã structura marketingului direct?

Structura în sine a marketingului direct este reprezentatã de o serie de
elemente cu caracter operaþional, numit mix de marketing. Acesta prezintã
componente specifice ale politicii de marketing faþã de comunicarea de marketing
în sens tradiþional, respectiv baza de date, oferta, comunicarea ºi logistica. Toate
acestea presupun elaborarea unor strategii ºi tactici diferite de marketing ºi la
folosirea unor mijloace specifice.

7

Vânzarea prin corespondenþã
este strãmoºul
marketingului direct?

Vânzarea prin corespondenþã,
datoritã tehnicii ºi ingeniozitãþii sale,
este într-o oarecare mãsurã anticamera
marketingului direct. Totuºi, nimeni nu
ar putea limita marketingul direct la
domeniul restrâns al vânzãrilor directe.
Vânzarea prin corespondenþã a
reprezentat începutul ºi motorul
dezvoltãrii marketingului direct pentru
mai bine de jumãtate de veac. Au urmat
folosirea serviciilor poºtale pentru mai
mult decât a trimite ocazional cataloage,
fiind astfel dezvoltate campaniile de
direct mail ºi introducerea ºi utilizarea
telefonului, de la simpla preluare a unor
comenzi sau a cererilor de informaþii la
contactarea consumatorilor în vederea
promovãrii ºi vânzãrii produselor ºi
serviciilor.
Pentru a trasa însã un istoric al
dezvoltãrii marketingului direct, este
necesarã studierea unor pieþe-cheie în
domeniu. Principala astfel de piaþã este
cea din Statele Unite ale Americii, pe
care dinamismul înregistrat în
marketingul direct, tradiþia ºi evoluþia o
transformã într-un model de referinþã
universal valabil.
Pentru România, marketingul direct
apare odatã cu dezvoltarea pieþei locale
de publicitate.

Marketingul direct

Sursa: William Wells, John Burnett, Sandra Moriarty,
Advertising  Principles and Practice, Prentice Hall, London, 2003, p. 399.

11

Care este scopul marketingului direct?
În ceea ce priveºte scopul marketingului direct, Drayton Bird susþine cã
acesta urmãreºte sã trateze fiecare client individual ºi sã construiascã o relaþie pe
termen lung cu acesta, spre beneficiul lui ºi profitul organizaþiei. Tot el identificã
trei elemente, pe care le numeºte cele trei graþii ale marketingului direct, pentru a
atinge scopul vizat de marketingul direct.
Prima graþie presupune tratarea fiecãrui client separat, ca individ. Pentru
acest lucru este necesarã investigarea bazei de date, pentru cunoaºterea trãsãturilor
caracteristice ale clientului, în vederea construirii de mesaje ºi oferte care l-ar
putea interesa. Al doilea element urmãreºte menþinerea unei relaþii continue cu
clientul. Având în vedere costurile pe care le presupune obþinerea unui nou
client, menþinerea colaborãrii cu unul existent este mai avantajoasã. În ultimul
rând, se vizeazã capacitatea de a mãsura rãspunsurile clienþilor la mesajele
transmise, pentru a afla ce variantã de strategie este mai bunã pentru fiecare
segment-þintã în parte, ceea ce duce la o îmbunãtãþire constantã a activitãþii
organizaþiei ºi, în timp, la reducerea costurilor.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
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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
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Centrul de Limbi Strãine
al Universitãþii Spiru Haret

Mai aproape
de viitoarea profesie

Motto:
Cine nu cunoaºte limbi strãine
nu are idee despre propria limbã.
(J.W.Goethe)
Încã de la înfiinþare, anul 2002,
Centrul de Limbi Strãine s-a dorit
a fi un rãspuns imediat ºi eficient
la dorinþele ºi necesitãþile persoanelor care se angajeazã în învãþarea
unei limbi strãine din varii motive.
Aceastã implicare a Centrului a
vizat atât planul naþional, piaþa
muncii localã, cât ºi pe cel
internaþional, de a ajuta indivizi de
formaþii diferite în a pãtrunde cât
mai bine în contextul academic ºi
profesional din alte þãri.
Însuºi formatul cursurilor
Centrului de Limbi Strãine a fost
personalizat pe nevoile cursanþilor. S-a þinut seama de bagajul de
cunoºtinþe personal într-o limbã
strãinã, de aºteptãrile ºi de
motivaþiile acestora în momentul
înscrierii la acest tip de cursuri.
De la început, Centrul de Limbi
Strãine ºi-a structurat modulele de
cursuri pe modelele oferite în
documentele pertinente Cadrului
European Comun de Referinþã
pentru Limbi, publicate de
Consiliul Europei în anul 2001.
Aceste modele includ metode de
predare, stiluri de învãþare, autoevaluarea ºi evaluarea studenþilor.
Profesorii noºtri oferã o autonomie
din ce în ce mai mare studenþilor

în folosirea limbii învãþate, potrivit
scopului acestui Centru.
Mai mult, Centrul de Limbi
Strãine a fost ºi este deschis
colaborãrii cu instituþii naþionale
ºi internaþionale care oferã
valabilitatea certificatelor

Limbi Strãine ºi-a extins
activitatea ºi la alte centre ale
Universitãþii Spiru Haret din þarã,
cum ar fi Constanþa, Craiova,
Râmnicu-Vâlcea.
Colaborarea cu instituþiile de
peste hotare au adus o contribuþie

CURSURI LIMBI STRÃINE
intensive ºi specializate (englezã, francezã,
germanã, spaniolã, italianã, rusã, japonezã, arabã)
Vreþi sã învãþaþi o LIMBÃ STRÃINÃ?
Noi avem SOLUÞIA!
DE CE NOI?
Pentru cã aici beneficiaþi de:
CURSURI INTENSIVE SAU/ªI SPECIALIZATE structurate pe
module de 32 ore/10 sãptãmâni (1 ºedinþã de 3 h pe sãptãmânã)
Testare iniþialã GRATUITÃ a candidaþilor
CADRE DIDACTICE specializate
METODE moderne de predare: suporturi de curs tipãrite, audio, video
CALITATE, PROFESIONALISM, ORIGINALITATE în abordarea
materiei ºi a relaþiei profesor-elev
FLEXIBILITATE în orarul cursurilor
PREÞ avantajos






obþinute la absolvirea acestor
cursuri. Tipurile de certificate
eliberate de Centru au perioade
de valabilitate diferite, cu
recunoaºtere în þarã ºi în lume.
Interesat de o acoperire
geograficã întinsã, Centrul de
Facultatea de Arte anunþã
sesiunea ºtiinþificã anualã a
cadrelor didactice: Cercetare ºi
creaþie artisticã în Muzicã ºi în
Artele spectacolului.
Evenimentul va avea loc vineri,
23 noiembrie 2012, începând cu
ora 11, la sala 117, în sediul
Facultãþii de Arte din Bucureºti,
ªos. Berceni nr.24.

convingãtoare ºi asupra suportului de cursuri, a materialelor
didactice folosite în acest demers.
Acestea au fost preluate în format
hârtie, audio, video, urmãrindu-se
o cât mai bunã trecere între
nivelurile de limbã ºi la o împletire
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a mijloacelor de asistenþã pentru
toate competenþele incluse în
materialele de predare ºi de
evaluare.
Centrul de Limbi Strãine este
membru al Confederaþiei
Centrelor de Limbi Strãine
Universitare Europene (Cercles)
începând cu anul 2006.
Un lucru deloc de neglijat este
locaþia acestui Centru de Limbi
Strãine. Aflat în sediul central al
Universitãþii Spiru Haret, pe strada
Ion Ghica, acesta se aflã la
intersecþia multor mijloace de
transport ºi la îndemâna tuturor
celor interesaþi. Condiþiile excelente
îl fac sã se numere printre cele mai
performante centre de acest gen din
mediul academic.
Motivaþia Centrului de Limbi
Strãine mai include ºi furnizarea
cãtre studenþi de ocazii de a
pãtrunde în alte universuri
culturale, de a-i pregãti pentru
impactul cu alte popoare ºi alte
matrice de civilizaþie. Conceptul
de cetãþean european nu a fost
niciodatã o idee fãrã acoperire
pentru noi. Dorim o astfel de
calificare pentru oricare dintre
absolvenþii noºtri, cu care ne
mândrim.

Prima întâlnire a Cercului studenþesc Dreptul Familiei,
coordonator Anca Stoian, de la Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Constanþa, are loc
în data de 28 noiembrie 2012.
Temele puse în discuþie sunt: Logodna, Cãsãtoria,
Ocrotirea minorului.
Cu aceastã ocazie va fi prezentat, în prezenþa
coordonatorului, jurist Atena Fãtu, lucrarea
Monitorizarea drepturilor copilului - manual de formare
pentru personalul din justiþie.

Crezând în necesitatea împletirii cât mai strânse a
învãþãmântului universitar cu activitatea practicã, Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci a organizat, la iniþiativa prof.univ.dr. Ilie MIHAI,
în ziua de 14 noiembrie a.c., o lecþie deschisã în cadrul disciplinei
Management financiar bancar, la care au fost invitaþi sã susþinã
prezentãri practice specialiºti din industria bancarã, respectiv,
Cosmin Nedelea, director, ºi Horia Tudor, director de vânzãri,
la Piraeus Bank SA.
Activitatea s-a desfãºurat în amfiteatrul A1 din Campusul
Didactica, utilizându-se mijloacele moderne de prezentare (audiovideo) sub forma unui dialog activ între studenþi ºi specialiºtii
din sectorul bancar pe tema cardului bancar. Cu aceastã ocazie,
s-a prezentat ºi un produs nou, dedicat studenþilor sau pãrinþilor
acestora, pentru plata cheltuielilor de studiu, denumit chiar card
pentru studii.
În final, s-a convenit între pãrþi efectuarea unei vizite a
studenþilor la o unitate bancarã, la începutul lunii decembrie a.c.
pentru a se vedea pe viu cum se desfãºoarã munca într-o unitate
bancarã, cât ºi asigurarea unui numãr de locuri pentru efectuarea
practicii de specialitate a studenþilor la Piraeus Bank SA.

Miercuri, 14 noiembrie, la sediul Facultãþii de Management
Financiar Contabil Craiova a avut loc sesiunea de consiliere/
orientare în carierã a studenþilor/ masteranzilor în vederea
identificãrii unui loc de muncã în specialitate. Invitaþii la
eveniment au fost Marcu Andrei, auditor Camera Auditorilor
Financiari din România, ºi Belu Adriana - avocat Baroul Dolj.
Între aspectele dezbãtute s-au numãrat:  identificarea unui
loc de muncã în specialitatea economie-auditor financiar ºi
 identificarea unui loc de muncã în specialitatea drept-avocat.
Lucrãrile au fost conduse de decanul Facultãþii de Management
Financiar Contabil, Craiova, Viorel Matei ºi s-a desfãºurat în
cadrul proiectului Studenþi practicieni - studenþi activi ºi integraþi,
POSDRU/90/2.1/64176.

In Memoriam  Alina Boboc
Pe 8 noiembrie ar fi fost ziua
de naºtere a colegei noastre Alina
Boboc, însã ea a plecat dintre
noi, acum mai bine de jumãtate
de an, la fel de discret precum a
trãit. Acest omagiu vine atât de
târziu din refuzul nostru de a
crede cã acest lucru s-a întâmplat
cu adevãrat ... Toþi cei care am
cunoscut-o ºi am admirat-o în
lupta ei cu boala, am crezut-o
invincibilã, dar trupul ei firav a
fost înfrânt. A rãmas la fel de
spiritualã ºi de spontanã pânã
aproape de ultimele clipe.
Trista zi de 28 martie 2012 va rãmâne în memoria noastrã, a
colegilor de la Departamentul de Limbaje Specializate al Facultãþii
de Litere, Universitatea Spiru Haret, Bucureºti, a colaboratorilor
dar, mai ales, a prietenilor de suflet, o zi fãrã nume, fãrã culoare ºi
care ne va aminti dureros, în fiecare an, despãrþirea definitivã de
colega ºi prietena noastrã, lector universitar dr. Alina Boboc.
Nu este deloc dificil de caracterizat personalitatea Alinei Boboc,
deoarece în rândul celor care au cunoscut-o s-a remarcat, fãrã

nicio dificultate, printr-o complexitate intelectualã profundã,
dublatã de o discreþie elegantã, imposibil de egalat.
A fost genul de profesor care a lãsat în urma sa acea hranã vie
pentru minte, reuºind sã explice cu maximum de simplitate ºi
forþã de sugestie cele mai complexe dar ºi interesante aspecte ale
limbii ºi culturii franceze. Cu o capacitate de concentrare de
invidiat, muncea cu o putere ºi creativitate impresionante, ceea
ce a dus la un numãr foarte mare de articole publicate în reviste de
marcã.
Pentru studenþi, orele petrecute având-o la catedrã pe Alina
Boboc au fost o adevaratã ºansã de îmbogãþire spiritualã. Pentru
noi, colegii, dar mai ales prietenii, puþini, dar de suflet, Alina a
însemnat cel mai frumos ºi autentic exemplu de verticalitate
profesionalã ºi umanã. S-a stins discret, iar suferinþa ºi sacrificiile
enorme, prin care a trecut în ultimii doi ani în lupta cu boala, le-a
suportat cu o demnitate fãrã egal ºi cu acea discreþie care ne-a
fãcut sã înþelegem, aproape instinctiv, care este ºi cum aratã
adevarata valoare umanã în faþa vieþii ºi a morþii.
Îi mulþumim doamnei profesor Alina Boboc pentru lecþia de
demnitate umanã ºi profesionalã pe care ne-a oferit-o cu aceeaºi
discreþie desãvârºitã ºi îi dorim o întoarcere liniºtitã în lumea
celor drepþi, de unde a ºi venit, pentru prea scurtã vreme.
Odihnã cu pace!

Principalul domeniu de
cercetare al Alinei Boboc a fost
lumea teatralã cãreia, de-a lungul
carierei, autoarea i-a dedicat
mare parte dintre scrierile sale:
teza de doctorat, Influenþe
franceze în dramaturgia
româneascã a secolului la
XIX-lea (magna cum laude, 2003),
douã cãrþi ca autor unic, Aspecte
ale influenþei franceze asupra
începutului comediei româneºti,
Bucureºti, Editura Dominor
(2008), Modelul francez ºi
teatrul comic românesc în
secolul al XIX-lea, Editura
Comunicare.ro (2011) ºi peste
200 de articole în publicaþii de
specialitate, Sud, Drama,
Bucureºtiul Cultural, supliment
al Revistei 22, Luceafãrul,
Cronica românã, Cinematografic Art & Documentation.
Cercetarea Alinei Boboc s-a

Ca profesor de francezã, lector
univ. dr. Alina Boboc a scris un
manual în colaborare, Le
journalisme cest ma profession
(coordonator: Emilia Bondrea;
autori: Alina Boboc, Onorina
Botezat,
Dan
Sterian),
Bucureºti, Editura Fundaþiei
România de Mâine (2010), douã
capitole La France ºi Les
châteaux de la France în volumul
Aspecte ale civilizaþiilor
europene. Franþa, Italia,
Germania, Marea Britanie,
Spania, Emilia Bondrea, Ramona
Mihãilã (coord.) (2009) ºi
articole despre aspecte ale limbii
franceze, de ex. The Periodicity
of French Written Media sau
Elements Publicitaires dans le
Vaudeville
DInfluence
Francaise, Analele Universitãþii
Spiru Haret, Seria Jurnalism.

orientat spre dramaturgia
româneascã ºi cea francezã, pe
care le-a tratat din perspectivã
comparativã, analizând operele
scrise de Eugene Scribe, Matei
Millo, Eugen Ionesco, Jean Paul
Sartre, I. L. Caragiale, Moliere.
Printre personalitãþile pe care
Alina Boboc le-a intervievat se
numãrã, regizoarea Cãtãlina
Buzoianu, actorul Marcel Iureº,
actorul ºi directorul teatrului
Metropolis George Ivaºcu, iar
recenziile scrise de ea se referã
la Un jurnal despre ceilalþi (Oana
Pellea, Jurnal, Bucureºti,
Editura Humanitas, 2009), În
cãutarea identitãþii, (Dan Puric,
Cine suntem, Bucureºti, Editura
Platytera, 2008) sau Biografia
lui Andrei ªerban (Andrei
ªerban, O biografie, postfaþã de
Basarab Niculescu, Iaºi, Editura
Polirom, 2006).

Azi, 19 noiembrie, ora 11, în sala 1408, Facultatea de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie organizeazã întâlnirea studenþilor
cu angajatorii: Azi student, mâine angajat.

Concursul
Costin Murgescu

pentru Cercetare în Economie

Termenul limitã pentru înscrierea la a doua ediþie a Concursului
Costin Murgescu pentru Cercetare în Economie este 10 decembrie
2012. La concurs pot participa studenþi români, cu vârsta sub 31
de ani, înscriºi la un program de masterat sau de doctorat.
Câºtigãtorul concursului va fi desemnat de un juriu format din
membri ai lumii academice ºi de cercetare din þarã ºi strãinãtate ºi
va fi recompensat cu un premiu în valoare de 3.000 de euro.
În aceastã etapã a concursului se aºteaptã de la studenþii care
doresc sã participe la concurs rezumatul eseului pentru concurs,
împreunã cu documentele menþionate în regulament. Atât rezumatele
cât ºi eseurile vor fi redactate în limba englezã.
Concursul Costin Murgescu pentru Cercetare în Economie
doreºte sã ofere o ºansã de afirmare tinerilor români preocupaþi de
macroeconomie ºi discipline de graniþã, care cerceteazã evoluþiile
economice contemporane ºi sã îi promoveze în rândul specialiºtilor
de valoare. Purtând numele profesorului Costin Murgescu,
(economist, avocat, jurnalist, cercetãtor, diplomat, autor al mai
multor cãrþi printre care ºi Mersul ideilor economice la români)
concursul încurajeazã ideile noi în macroeconomie,
pluridisciplinaritatea în abordarea subiectelor ºi analiza fenomenelor
din perspectiva stabilitãþii economico-financiare. În cadrul evaluãrii,
pe lângã noutatea ºi originalitatea temei sau a perspectivei abordate,
se va pune accent ºi pe clãdirea argumentaþiei ºi stilul redactãrii. La
prima ediþie a concursului s-au înscris 32 de studenþi de la universitãþi
din România ºi din strãinãtate, iar lucrarea câºtigãtoare a fost a
Mariei Bolboacã, disponibilã la secþiunea concursului de pe site.
Juriul ºi-a exprimat aprecierea pentru înalta calitate ºtiinþificã a
eseurilor finaliste. FGDB aºteaptã ca ºi a doua ediþie sã întruneascã
lucrãri valoroase. Informaþii suplimentare gãsiþi la www.fgdb.ro
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IN MEMORIAM SPIRU HARET

Simpozionul Naþional

Spiru Haret Repere
Fundamentale

Promovarea mobilitãþii geografice
ºi ocupaþionale a forþei de muncã
Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova, a organizat, la ºcoala cu clasele I-IV din
comuna Almãj, satul ªitoaia, în data de 17 noiembrie, conferinþa cu tema Promovarea mobilitãþii
geografice ºi ocupaþionale a forþei de muncã.
Întâlnirea a avut loc în cadrul proiectului Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în
mediul rural. Au avut loc dezbateri ºi prezentãri Power Point pe urmãtoarele teme:  Mobilitatea
geograficã  Libera circulaþie a persoanelor  Mobilitatea educaþionalã  Comisia Europeanã
promoveazã mobilitatea ocupaþionalã ºi geograficã a lucrãtorilor.

Cu ocazia împlinirii
a 100 de ani de la moartea
lui Spiru Haret
(n.15.02.1851  d.17.12.1912),
organizatorii
Simpozionului Naþional
cu tema Spiru Haret 
Repere Fundamentale ºi-au
propus sã readucã în atenþia
publicã opera acestei mari
personalitãþi ºi problemele
educaþiei, într-o viziune inter
ºi transdisciplinarã.
Spiru Haret vedea educaþia
ca fiind necesarã nu numai a
elevilor, ci ºi adulþilor, un
proces într-o continuã
schimbare, o necesitate
fireascã a evoluþiei societãþii
ºi a culturii umane. Aºadar,
scopul acestui simpozion,
ce a avut loc sâmbãtã,
17 noiembrie 2012,
începând cu ora 10.00, în
sediul Facultãþii de Drept
ºi Administraþie Publicã,
Constanþa din str. Unirii
nr.67, alãturi de
comemorarea lui Spiru
Haret, l-a reprezentat
dezbaterea acestor aspecte
adecvate epocii
contemporane, în spiritul
valorilor universale.
Organizatorii evenimentului
au fost: Asociaþia Centrul
Regional de Formare,
Consiliere ºi Mediere în
Managementul Schimbãrii ºi
Editura InterArtes,
în parteneriat cu
Universitatea Spiru Haret 
Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã,
Constanþa, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Constanþa,
Universitatea Ovidius
Constanþa, Institutul
Naþional de Cercetãri Marine
Grigore Antipa, Constanþa,
Asociaþia Culturalã Carmina
Balcanica, Liceul Teoretic
Lucian Blaga, Constanþa,
Biblioteca Judeþeanã
I.N. Roman Constanþa,
Asociaþia Profesorilor
din Constanþa, Litoral TV,
GMB Computers.

Mãºti europene pe tãrâmuri bucureºtene
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Studenþii Facultãþii de Arte, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, au fost invitaþi sã
participe la cea de a VIII-a ediþie a
Festivalului Mãºti europene la... Masca,
festival ce a avut loc în perioada
9-11 noiembrie la Teatrul Masca. Ediþia din
acest an a fost dedicatã memoriei lui Etienne
Decroux, fondatorul artei mimului
corporal sau al mimului pur. Mãºti
Europene la... Masca a re-prezentat
publicului bucureºtean repertoriul lui
Etienne Decroux, prin reconstrucþiile ºi
reprezentaþiile celor de la Theatre de lAnge
Fou, fondat la Paris, în anul 1984, de Steven
Wasson ºi Corinne Soum, ultimii asistenþi ai
Pãrintelui Mimului Modern, marele artist
Etienne Decroux.
Cea de a VIII-a ediþie a Festivalului Mãºti
Europene la ... Masca a adus în faþa
publicului românesc actorii companiei
Theatre de lAnge Fou. Acest teatru
exploreazã în toate producþiile sale
posibilitãþile infinite de interacþiune dintre
partitura corporalã ºi textul vorbit, muzicã
ºi film. Compania a creat peste 20 de piese
originale ºi adaptãri pentru douã sau mai
multe personaje, dintre care putem aminti:
The Little Dictator  partea I ºi II, Beyond
the Garden, Crusade, Entangled Lives, The
Government Inspector, The Orpheus
Complex si ultima lor piesa, The Strange
Case of Mister Punch.

Theatre de lAnge Fou ºi International
School of Corporeal Mime a fost creatã la
Paris în 1984 de cãtre Steven Wasson ºi
Corinne Soum, dar s-a stabilit ulterior la
Londra, în anul 1995. ªcoala este dedicatã
dezvoltãrii tehnicii, creºterii repertoriului ºi
dramaturgiei Mimului Corporal. Compania
a fãcut numeroase turnee în Europa, Rusia,
SUA, Canada, Brazilia, Mexic ºi Orientul
Mijlociu. Imagini ale minþii umane,
absurditãþile vieþii ºi întrebãrile pe care ºi le
pun oamenii sunt sursa constantã de
inspiraþie atât pentru regizorii trupei, cât ºi
pentru actori. Folosind Mimul Corporal ca
bazã a muncii lor creative, construcþiile
dramaturgice ale spectacolelor lor iau forma
unor cãlãtorii în care personajele strãbat
locuri ºi timpuri, unele reale, altele imaginare.
Steven Wasson ºi Corinne Soum au acceptat
în anul 1992 provocarea de a re-prezenta
publicului repertoriul lui Etienne Decroux
în propriile lor reconstrucþii teatrale de la
Theatre de lAnge Fou, începând cu cea mai
mare parte a spectacolelor importante ale
acestuia (La Meditation, Les Arbres,
LUsine...). Acesta a fost începutul unui
proces de revalorificare a valorilor artei
Mimului Corporal, concepþie ce stã ºi
astãzi la baza ªcolii Internaþionale de
Mim Corporal.
Vineri ºi sâmbãtã, 9-10 noiembrie, Steve
Wasson & Corinne Soum au invitat doritorii
la un workshop de Mim Corporal.

Studenþii noºtri au rãspuns cu entuziasm ºi
s-au prezentat în numãr mare la acest atelier
artistic.
Sâmbãtã ºi duminicã, 10 ºi 11 noiembrie,
trupa Theatre de lAnge Fou a prezentat ºi
spectacolul Vis de Prometeu, dedicat celui
care s-a strãduit sã facã din mimã o formã de
artã independentã, Étienne Decroux. Acest
spectacol a avut premiera în iulie 2012 la
White Churche în SUA.
Mulþumim organizatorilor ºi celor ce
promoveazã aceste forme noi de exprimare
artisticã, valorizând ceea ce este mai preþios
în fiinþa umanã, potenþialul necunoscut ºi
încã neexprimat.
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la Editura Fundaþiei
România de Mâine
DÃNUÞ CORNOIU,
ALEXANDRU FLORIN MÃGUREANU, DANA TITÃ
DREPT CIVIL. PARTEA GENERALÃ
(ISBN: 978-973-163-831-7, preþ 20,00 lei)
Cursul de Drept civil. Partea
generalã reprezintã primul instrument al iniþierii studentului din
primul al facultãþii de drept în
tainele Dreptului. Lucrarea are la
bazã atât doctrina anterioarã datei
de 1 octombrie 2011 (data intrãrii în
vigoare a noului Cod civil), deoarece
o serie de instituþii juridice analizate
nu au fost modificate, ori au fost
modificate într-o micã mãsurã, cât
ºi o serie de lucrãri de actualitate,
editate ulterior datei de mai sus, care
conþin analize ºi prezentãri ale
instituþiilor modificate sau introduse prin noul Cod civil.
DÃNUÞ CORNOIU, DANA TITÃ
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
(ISBN: 978-973-163-824-9, 124 p.; preþ 12,40 lei)
Lucrarea de faþã trateazã, fãrã
pretenþii exhaustive, ramura de drept
a succesiunilor; este pusã în acord
deplin cu prevederile noului Cod
civil, intrat în vigoare la 11 octombrie
2011. Tratând cu profesionalism
diferitele instituþii de drept, care, luate
împreunã, formeazã ramura
dreptului succesoral, autorii,
deopotrivã cadre didactice
universitare ºi practicieni (prof. univ.
dr. Dãnuþ Cornoiu, magistrat la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, lector
univ. drd. Dana Titã, avocat în Baroul
Vâlcea), reuºesc sã îmbine cu
mãiestrie cunoºtinþele teoretice cu aplicaþiile practice ale materiei.
GEORGE COCA
ELEMENTE DE DREPT PROCESUAL PENAL
(ISBN: 978-973-163-853-9, 467 p.; preþ 59,60 lei)
Prezenta lucrare are în vedere
prevederile actualului Cod de
procedurã penalã, dar la unele teme
analizeazã ºi aspecte prevãzute în
Codul de procedurã penalã dezbãtut
de Parlamentul României ºi care
urmeazã sã intre în vigoare odatã cu
adoptarea Legii de punere în aplicare.
De asemenea, cursul analizeazã
instituþiile specifice procesului
penal care þin de prevederile noului
Cod civil, intrat în vigoare la data de
01.10.2011, odatã cu publicarea
Legii nr. 287/2009 privind noul Cod
civil republicat în Monitorul
Oficial nr. 505/2011, aplicabil de la 01.10.2011. În ceea ce priveºte
Codul penal, s-a avut în vedere actualul Cod penal, aflat în vigoare.

Alexandru MATEI despre:

Cercul de traduceri
englezã-francezã ºi francezã-englezã
În cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii Spiru Haret a fost
refãcut Cercul de traduceri englezã-francezã ºi francezã-englezã.
Vinovaþi de aceastã iniþiativã sunt douã cadre didactice tinere,
lect. univ. drd. Anamaria Schwab ºi lect. univ. dr. Alexandru Matei.
Ideea acestui cerc de traduceri bilingv a apãrut în anul 2010, ne
spune lect. univ. dr. Alexandru Matei. Pentru cã specializarea mea
secundatã este engleza, iar colega mea, lect. drd. Anamaria Schwab,
care are ca primã specializare engleza, ºtie foarte bine limba francezã,
ne-am gândit cã ar fi bine sã încercãm sã angrenãm studenþii de la
specializarea englezã-francezã în activitãþile unui cerc de traduceri
bilingve. În 2010, acest cerc funcþiona o datã la douã sãptãmâni, în
semestrul I, pentru cã veneau, în principal, studenþii din ultimul an,
semestrul al II-lea fiind dedicat pregãtirilor pentru licenþã. Anul
acesta încercãm, din nou, sã refacem acest cerc. În acest sens, la
începutul anului universitar, am avut o discuþie cu studenþii, însã
pânã acum nu am reuºit sã ne putem de acord asupra unei date.
Sper sã o facem. Propunerea noastrã este sã ne vedem în fiecare
miercuri, de la ora 10, în sala 413. Dacã Opinia naþionalã este
dispusã, ºi mã bucurã faptul cã este dispusã, sã anunþe acest cerc,
sper sã avem amatori pentru cã îi aºteptãm ºi pe studenþii de la alte
specializãri, care studiazã engleza ºi franceza în alte facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret. Concret, folosindu-ne de articole de ziar,
încercãm sã traducem din englezã în francezã ºi din francezã în
englezã, trecând uneori prin limba românã, la nivel lexical, întrucât
existã cuvinte care îþi vin mai întâi în românã când traduci. Astfel, în
cadrul întâlnirilor acestui cerc, încercãm sã deplasãm o sintaxã
francezã într-o sintaxã englezã ºi nu într-o sintaxã românã, în felul
acesta ajutând studenþii sã comunice mai bine în cele douã limbi, pe
care ºi le-au ales ºi în care citesc, probabil, cãrþi. Evident, asta nu
înseamnã cã ei uitã limba maternã, doar cã, alegându-ºi cele douã
specializãri, francezã-englezã sau invers, li se recomandã sã citeascã
cãrþi în francezã ºi englezã. Este foarte bine sã se familiarizeze cu
cele douã coduri lingvistice ºi cu relaþiile care existã între ele.
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Eveniment!

Realitãþi ºi spiritualitãþi
autentic ortodoxe (I)

Lansarea volumului V
al Integralei

William Shakespeare

(Urmare din pag.1)

Aspectele mântuirii ºi vieþii comunitare
în spiritualitatea ortodoxã

Joi, 15 noiembrie 2012, Sala Senatului Universitãþii Spiru Haret a gãzduit
lansarea volumului V al Integralei William Shakespeare  ediþie coordonatã ºi
îngrijitã de conf. univ. dr. George Volceanov, de la Facultatea de Litere.
Ideea unei noi integrale Shakespeare
în limba românã nu s-a nãscut peste
noapte, ºi-a început cuvântul conf. univ.
dr. George Volceanov, ci a fost rodul
multor ani de cercetare ºtiinþificã. Am
studiat diferite aspecte ale traducerilor
mai vechi existente în limba românã,
cu precãdere cele publicate în anii
regimului comunist. În anii 50, Mihnea
Gheorghiu a îngrijit o ediþie cu traduceri
noi. Acea ediþie suferea din douã puncte
de vedere: traducerile erau cenzurate,
mai corect spus, autocenzurate. Foarte
multe lucruri din scrisul lui Shakespeare
au fost bãgate sub covor. Erau probleme
care vizau aspecte sociale, politice,
economice ºi religioase, care au trebuit
trecute sub tãcere. De asemenea,
traducerile anilor 50 sufereau printr-o
succesivã arhaizare a limbajului folosit
de traducãtori. Dacã încercãm sã citim
astãzi acele versiuni, o sã descoperim cã
avem nevoie de glosare de termeni, sau
de un dicþionar explicativ, care sã ne ajute
sã înþelegem mulþi dintre termenii folosiþi.
Ceea ce aceastã nouã ediþie îºi propune,
pe de o parte, este sã decenzureze textul
shakespearian, care, aºa cum ºtiu
studenþii mei de la Facultatea de Litere, a
fost conceput ca un text de divertisment
de cãtre un om pus pe fãcut bani ºi nu a
fost un text literar. El a devenit literar
foarte târziu. Eu cred cã a sosit momentul
ca Shakespeare sã fie recuperat ºi
redat publicului larg aºa cum a scris el
pe la 1600.
În acelaºi context s-a exprimat ºi
conf.univ. dr. Ioan Cristescu, directorul
Editurii Tracus Arte: Predând istoria
teatrului, nu eram mulþumit de vechile
traduceri ale lui Shakespeare ºi simþeam
ºi eu nevoia unei noi apariþii. Fiecare

dintre noi simte, la un moment dat, nevoia
unei înnoiri. Eu, fiind muzeograf de
profesie, ºtiu cã o expoziþie permanentã,
care dureazã zece ani, trebuie neapãrat
reînnoitã, neapãrat regânditã ºi neapãrat
adusã în timpul real. Cred cã volumul
aduce în timpul real textul lui Shakespeare
ºi acea sintagmã Shakespeare  contemporanul nostru. Ar fi trebuit
ca Shakespeare sã fi fost demult
contemporanul nostru, al traducãtorilor.
Nu sunt piese care sã se fi bucurat de
o bunã difuzare, a spus conf.univ.dr.
Horia Gârbea, ele fiind strânse în acest
volum, pe care avem bucuria sã vi-l
prezentãm, deoarece vechile traduceri
sunã extrem de prãfuit. Din toate
trei, eu am avut ºi privilegiul, dar ºi
competiþia cea mai grea, pentru cã
Negustorul din Veneþia era tradus de
regretatul Petre Solomon, o traducere
destul de bunã, chiar dacã are unele
erori inevitabile, având în vedere ediþiile
noi la care eu am avut acces ºi Petre
Solomon nu avea, dar, cât priveºte
celelalte douã opere traduse, consider
cã este chiar o revoluþie în traducerea
shakespearianã. Nu se poate spune,
pânã azi, cã aceste piese au fost traduse.
Un alt aspect inovator al acestui volum
este reprezentat de notele de subsol. Conf.
univ. dr. George Volceanov considerã cã:
Nimeni nu penduleazã între pagina în care
citeºte textul propriu-zis ºi nota de la spate.
Aceastã ediþie este prima ediþie în limba
românã a integralei Shakespeare care are
note de subsol care ajutã foarte mult
lãmurirea unor aspecte culturale simultan
cu actul lecturii. În altã ordine de idei, Horia
Gârbea apreciazã notele de subsol ca fiind
un aparat critic foarte amplu, sper eu
foarte exact. (...) Pentru a compune aceste

note explicative, menite sã îl ajute pe
cititor cu adevãrat sã înþeleagã ce a vrut
sã spunã Shakespeare, uneori a fost nevoie
sã consultãm dicþionare, enciclopedii
botanice, zoologice º.a.m.d
Comparându-l
pe
vãrul
Shakespeare cu Piaþa Universitãþii
renovatã, cu statuile readuse la locul
lor, poeta Violeta Popa a spus cã a
suferit în perioada când statuile au fost
luate din locul lor. Pentru cã era ceva
nefiresc. Aºa este ºi cu Shakespeare. O
vreme, traducerile din el au fost uºor
plimbate mai în urmã decât timpul lui.
(...) Shakespeare este foarte viu. El
scria, în timpul lui, foarte nou. Cuvinte,
pe care noi le avem în limba englezã,
sunt, foarte multe, plecate din din gura
personajelor lui, probabil din viaþa
actorilor, pe care i-a cunoscut ºi cu care
a împãrþit ºi bune ºi rele. Dar era foarte
viu. Aºa ºi Piaþa Universitãþii acum.
Statuile parcã sunt noi...
Conf. univ. dr. Liviu Lucaci a spus,
înainte ca studenþii sãi sã prezinte
fragmente din Timon din Atena ºi din
Cum vã place, aceasta din urmã fiind
un mic demo din volumul al VI-lea,
tradus de Violeta Popa: Este o
onoare pentru noi, pentru mine ºi
pentru studenþii mei sã prezentãm
Shakespeare. Spectacolul lansãrii s-a
încheiat cu o sesiune de autografe.

Mihãiþã ENACHE

Jeunesses International
Piano Competition
Dupã Bucharest International
Jazz Competition, lansat în
septembrie, EUROPAfest 2013
anunþã al doilea eveniment 
Jeunesses International PIANO
Competition. Cel mai prestigios
concurs internaþional de muzicã
clasicã derulat în România se
pregãteºte pentru ediþia XX.
Anul viitor, între 18 ºi 25 mai,
pianiºti din peste 40 þãri sunt
invitaþi la Bucureºti sã concureze
pentru premii de 10.000 Euro.

Derulat anual, din 1993, concursul include alternativ diferite
discipline  pian, vioarã, clarinet,
flaut, compoziþie, canto. Misiunea
concursului este de a descoperi,
a premia ºi a promova valorile
noii generaþii a muzicii clasice,
de a sprijini tinerii muzicieni în
construirea unei cariere de succes.
Câºtigãtorii sunt incluºi cu
prioritate în programele naþionale
ºi internaþionale derulate de
jmEvents - Turneul Laureaþilor,
PROMS  Jazz & Classic etc.

Anca Poteraºu Gallery
la târgul de artã
Contemporary Istanbul
Anca Poteraºu Gallery participã
în perioada 22-25 noiembrie 2012,
la târgul de artã Contemporary
Istanbul, cu lucrãrile artiºtilor:
Zoltan Bela, Teodor Graur,
Gheorghe Rasovszky, Irina Botea,
Nicu Ilfoveanu.
Contemporary Istanbul este cel
mai mare târg de artã din Turcia

ºi se aflã la cea de-a 7 a ediþie în
acest an. Participând peste 100
de galerii din întreaga lume, târgul
va oferi o gamã vastã de artã
turceascã ºi internaþionalã, de la
picturi, sculpturã, lucrãri video
ºi instalaþii, pânã la ediþii limitate
de lucrãri prezentate de galerii de
artã locale ºi internaþionale.

Seara Ceaikovski cu violoncelistul

Rãzvan Suma la Sala Radio

Emoþia, pasiunea ºi romantismul partiturilor inconfundabile ale lui Piotr Ilici
Ceaikovski,
interpretarea
Orchestrei Naþionale Radio sub
bagheta dirijorului Yuri Botnari
ºi unul dintre cei mai apreciaþi
tineri muzicieni români, violoncelistul Rãzvan Suma
sunt suficiente motive pentru
melomani ca sã nu lipseascã de la
seara de muzicã de la Sala Radio,
de vineri, 23 noiembrie, ora 19.00.
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Ortodoxia creºtinã este spiritualã, prin definiþie. Sub acest aspect, ea este
asociatã adesea, în mod exclusiv, cu mistica isihastã, liturghia primelor douã
secole ale creºtinismului, iconografia bizantinã, mila filocalicã slavã,
monahismul Muntelui Athos etc.. A încerca o definire exactã ºi exhaustivã a
spiritualitãþii ortodoxe mi se pare, totuºi, o sarcinã foarte grea, cãci spiritualitatea
reprezintã: ansamblul eforturilor ascetice permanente ale omului credincios,
în vederea mântuirii sale, purificãrii sale de pãcate ºi a perfecþionãrii sale, prin
virtuþi, spre comuniunea cu Dumnezeul Trinitar. Astfel, am putea vorbi
despre o viaþã deplin spiritualã, sau, altfel spus, despre o viaþã în Hristos!
Acest aspect implicã, concret, conºtiinþa personalã a fiecãrui credincios care
pune aceastã viaþã într-o relaþie strânsã cu Dumnezeu - Treime de persoane.
Viaþa în Iisus Hristos, înþeleasã ca definiþie a vieþii spirituale a credinciosului,
este conceputã în perspectiva zeificãrii omului ºi de unire cu Dumnezeu
într-un veºnic dialog al iubirii. Acesta este, dupã cum spune Sfântul Atanasie
cel Mare: Dumnezeu s-a întrupat pentru ca omul sã devinã Dumnezeu!
Spiritualitatea creºtinã ortodoxã, deci, se afirmã ca o spiritualitate puternic
ancoratã în revelaþia divinã, înþeleasã ca izvor al credinþei creºtine.
Fundamentul spiritualitãþii creºtine ortodoxe este Sfânta Treime, mereu
înþeleasã ca Treime de persoane. Existenþã deplinã, Sfânta Treime reprezintã
sensul însuºi al existenþei ca atare. Ea doreºte sã aibã o relaþie permanentã cu
toate fiinþele conºtiente, cãrora vrea sã le ofere existenþa veºnicã, divinã.
Dumnezeu, ca existenþã supremã, ca Bine Absolut, marcheazã, prin amprenta
sa, existenþa umanã, într-un dialog conºtient, fondat pe iubire. Aceastã relaþie,
dialog om - Dumnezeu, are ca scop perfecþionarea creºtinului, cãtre care noi
nu putem ajunge, decât cu Iisus Hristos, în Bisericã, realizând virtuþile morale,
dar rãmânând, în acelaºi timp, într-o legãturã strânsã cu semenii noºtri.
Iatã, deci, cele douã sensuri spirituale ale mântuirii în ortodoxie, care se
condiþioneazã reciproc, dupã înfãþiºarea crucii Golgotei; relaþia verticalã: om 
Dumnezeu ºi cea orizontalã: om  aproapele sãu. În sensul sãu vertical,
existenþa omului credincios se concretizeazã prin virtuþi teologice: credinþã,
speranþã ºi iubire, iar, în sensul orizontal, prin virtuþile cardinale: înþelepciune,
curaj, cumpãtare, asumate de vechiul gânditor etic grec, dar cu o semnificaþie
nouã, îmbunãtãþitã ºi cu o valoare deosebitã în spiritualitatea ortodoxã. Aceastã
existenþã virtuoasã este un mod deiform de a trãi, o imitaþie ºi o urmare a lui
Iisus Hristos, trãitã în dimensiunea sa comunitarã, aici, pe pãmânt, dar fãcând
aluzie concretã la perspectiva eshatologicã. Omul, fiind creat ca dat ontologic,
dupã chipul ºi asemãnarea cu Dumnezeu, aspirã, fireºte, la Creatorul sãu, la
Treimea persoanelor.
Posibilitatea unirii cu Dumnezeu a fost tulburatã de cãderea în pãcatul
originar, dar imaginea lui Dumnezeu în Om nu a dispãrut, ea poate fi restauratã,
recreatã ºi repusã din nou în comuniune sfântã cu Dumnezeu. Dat fiind cã
omul, singur, nu ar fi fost capabil de o astfel de acþiune importantã, el a fost
susþinut de Dumnezeu în persoana Fiului Sãu. Prin El, nouã ne-a fost înapoiatã
graþia divinã, absolut necesarã pentru ridicarea spre o nouã viaþã spiritualã în
Iisus Hristos. Aceastã convieþuire a lui Iisus în om este posibilã prin harul
Sfântului Duh în Bisericã, care la noi se oferã prin Sfintele Taine ºi prin
rugãciunile preoþilor. Ceea ce ne trebuie este sã avem o credinþã profundã, din
care sã izvorascã toate faptele noastre bune, care, repetate, devin virtuþi.
Astfel, viaþa noastrã este orientatã într-o direcþie eshatologicã, având
posibilitatea sã cunoaºtem, chiar aici, jos, împãrãþia cerurilor. Mântuirea,
sfinþirea, moartea ºi îndumnezeirea, noi nu le putem avea fãrã o permanentã
grijã de fapte bune cãtre aproapele nostru în viaþa zilnicã, de fapte avându-ºi
izvorul în iubirea sacrificialã, datã ca model prin Domnul nostru Iisus Hristos.
Ele reprezintã, de asemenea, exemplul de urmat. La Judecata de Apoi, vor
constitui criteriile dupã care noi vom fi judecaþi.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Constantin Tanislav
ºi sinceritatea culorii
Petre CHIREA
Pictorul Constantin Tanislav este un
înfocat cãutãtor de frumos, iar acolo unde
nu existã, el îl inventeazã. Niciodatã
mulþumit pe deplin de o lucrare, cautã
permanent soluþii pentru a rezolva absolut
toate ecuaþiile cromatice.
Nãscut la 7 februarie 1961 în localitatea
Jirlãu, judeþul Brãila, îºi descoperã devreme
abilitãþile artistico - plastice, astfel încât la
vârsta de 14 ani urmeazã cursurile Liceului
de Artã Margareta Sterian din Buzãu,
continuate între 1980 ºi1985 în cadrul ªcolii
Populare de Artã din Bucureºti, la clasa
profesorilor Liviu Cornescu ºi, ulterior,
Alexandra Drãguþescu. Excelent desenator,

delimiteazã spaþii sau, dimpotrivã, survoleazã zone ale necunoscutului într-o
expresie plasticã proprie, realizând o transfigurare a realitãþii dupã norme dictate de
propria-i conºtiinþã. În Sinceritatea formei
ºi-a culorii, titlul ultimei expoziþii personale
gãzduite de Sala Foaier a Cercului Militar
Naþional, a dat mãsura valorii sale într-un
exerciþiu de forþã, îmbinând perfect multe
teme universale ale picturii: nudul, peisajul,
compoziþia, natura staticã ºi portretul, în
peste 40 de lucrãri unanim apreciate de public
ºi înnobilate de prezenþa maestrului Traian
Brãdean. Am avut privilegiul sã îl vãd la lucru
în atelier, am expus împreunã în diferite galerii
ºi pot spune cã desenul este arma lui secretã,
pe care o foloseºte cu dezinvoltura celui
conºtient de valoarea sa.
Devine membru al
Asociaþiei Artiºtilor
Plastici în 2005,
an în care are loc ºi
expoziþia de debut. În
2009 verniseazã douã
expoziþii personale
la Pavilionul A din
Parcul Herãstrãu,
respectiv Sala Rondã
- Cercul Militar
Naþional. Urmeazã,
în iunie 2011, expoziþia Sinceritatea
formei ºi-a culorii 
Sala Foaier - Cercul
Militar Naþional. Este

prezent ºi în
numeroase
expoziþii
colective,
amintim aici
pe cele gãzduite de Galeria Dialog vizual,
Casa de Culturã Frederich Schiller, Cercul
Militar National. Anual, participã la Salonul
de Marinã, organizat de Liga Navalã Românã,
evidenþiat fiind, în 2005, cu lucrarea
Metamorfoze (The Best in Show). Expune cu
succes în expoziþiile Culorile Toamnei ºi
10+10 plus la Galeria Elite Prof Art ºi are
prezenþe constante în Catalogul Casei de
Licitaþii Monavissa.
Pasionat de picturã în aer liber, participã
în anul 2007 la Tabara de creaþie Câmpina,
dragostea mea - organizatã de Casa de
Cultura G.Bogza, apoi la Concursul de
picturã în aer liber Câmpina 24h, unde obþine
Premiul III în 2010 ºi Premiul IV în 2011,
urmeazã Tabara de picturã  Câmpina ºi
expoziþia la Casa memorialã Nicolae
Grigorescu, Tabãra de creaþie plasticã 7 zile
în cetate, organizatã de Asociaþia Artiºtilor
Plastici din Sighiºoara.
Constantin Tanislav se aflã într-un proces
continuu de cunoaºtre de sine, având ºi un
raport just cu lumea exterioarã; astfel îºi poate
dezvolta capacitatea de a sesiza, analiza ºi
transforma în imagine plasticã viata ºi trãirile
ei, lumea ºi dimensiunea ei spaþialã.
Pictura, înainte de a fi formã, înainte de a fi
culoare, e vibraþia interioara a propriului Eu,
este crezul pictorului Constantin Tanislav.
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Comisia Europeanã
propune ca

C
ponderea femeilor în consiliile de
E
administraþie sã fie de 40 la sutã
T
Principalele elemente ale propunerii
Ã
Þ
E
A
N
Comisia Europeanã a adoptat pe 14 noiembrie 2012 mãsuri pentru a sparge plafonul de
sticlã care continuã sã împiedice femeile talentate sã ocupe funcþii de conducere în cele mai
mari companii din Europa. Comisia a propus acte legislative vizând atingerea obiectivului ca
40% dintre membrii sexului subreprezentat sã ocupe funcþii neexecutive în consiliile de
administraþie în cadrul societãþilor comerciale cotate la bursã, cu excepþia întreprinderilor mici ºi
mijlocii. În prezent, consiliile de administraþie sunt dominate de un singur sex: 85% dintre
membrii neexecutivi ai consiliilor de administraþie ºi 91,1% dintre membrii executivi ai acestora
sunt bãrbaþi, în timp ce femeile reprezintã 15% ºi, respectiv, 8,9%. În ciuda unei dezbateri
publice intense ºi a unor iniþiative voluntare la nivel naþional ºi european, situaþia nu s-a schimbat
în mod semnificativ în ultimii ani: din 2003, s-a înregistrat o creºtere incrementalã medie a
numãrului femeilor în consiliile de administraþie de numai 0,6 puncte procentuale pe an.

E
U
R
O
P
E
A
N

Comisia propune acte legislative ale UE
menite sã accelereze progresul spre asigurarea
unui mai bun echilibru de gen în consiliile de
administraþie ale întreprinderilor europene.
Propunerea a fost prezentatã în comun de
Viviane Reding, vicepreºedinte al Comisiei
(justiþie, drepturi fundamentale ºi cetãþenie),
Antonio Tajani, vicepreºedinte (industrie
ºi antreprenoriat), Joaquín Almunia, vicepreºedinte (concurenþã), Olli Rehn,
vicepreºedinte (afaceri economice ºi monetare),
comisarul Michel Barnier (piaþa internã ºi
servicii) ºi comisarul László Andor (ocuparea
forþei de muncã ºi afaceri sociale). Comisia
rãspunde apelurilor din partea Parlamentului
European, care, cu o majoritate covârºitoare,
a solicitat în mod repetat adoptarea de acte
legislative privind egalitatea dintre femei ºi
bãrbaþi în ocuparea funcþiilor de conducere a
întreprinderilor, în special în cadrul rezoluþiilor
sale din 6 iulie 2011 ºi 13 martie 2012. 
informeazã reprezentanþa UE în România.
Directiva propusã prevede obiectivul ca
40 % din funcþiile de director neexecutiv din
cadrul societãþilor cotate la burse sã fie ocupate
de membri ai sexului subreprezentat. Societãþile
în care femeile ocupã un procentaj mai mic de
funcþii de director neexecutiv (mai puþin de
40 %) vor fi obligate sã numeascã persoane în
aceste funcþii pe baza unei analize comparative
a competenþelor fiecãrui candidat, aplicând
criterii clare, neutre, din perspectiva genului,
ºi lipsite de ambiguitate. În condiþiile unor
competenþe egale, se va da prioritate femeilor.
Aºadar, obiectivul de a numi femei în cel puþin
40 % din funcþiile neexecutive va trebui realizat
pânã în 2020, în timp ce întreprinderile publice
 asupra cãrora autoritãþile publice exercitã o
influenþã dominantã - vor avea la dispoziþie cu
doi ani mai puþin, pânã în 2018. Se preconizeazã

cã propunerea se va aplica în cazul a
aproximativ 5 000 de societãþi din UE cotate la
bursã. Propunerea nu se aplicã întreprinderilor mici ºi mijlocii (societãþi cu mai puþin
de 250 de angajaþi ºi a cãror cifrã de
afaceri anualã la nivel mondial nu depãºeºte
50 de milioane EUR) ºi nici societãþilor
necotate la bursã.
José Manuel Barroso, preºedintele Comisiei
Europene, a declarat pe 14 noiembrie : Astãzi,
prin aceastã propunere, Comisia Europeanã
rãspunde apelului ferm din partea Parlamentului
European ca UE sã acþioneze pentru a asigura
egalitatea de gen în consiliile de administraþie
ale întreprinderilor. Astãzi, invitãm marile
societãþi cotate la bursã din întreaga Europã sã
îºi demonstreze seriozitatea în ceea ce priveºte
egalitatea de gen în procesul de luare a deciziilor
economice. La iniþiativa mea, Comisia a
consolidat în mod semnificativ prezenþa femeilorcomisar în rândul membrilor sãi, în care o treime
dintre comisari sunt femei.
Viviane Reding, vicepreºedinte al Comisiei
Europene ºi comisar pentru justiþie, a adãugat:
De peste de 50 de ani, Uniunea Europeanã
promoveazã cu succes egalitatea de gen. Cu
toate acestea, existã un punct în care nu am
observat niciun progres: consiliile de
administraþie ale întreprinderilor. Exemplul unor
þãri ca Belgia, Franþa ºi Italia, care au adoptat
recent mãsuri legislative ºi unde progresele încep
sã fie vizibile, aratã clar cã o intervenþie limitatã
în timp în materie de reglementare poate fi un
factor determinant. Propunerea Comisiei va
asigura faptul cã, în procedurile de selecþie
pentru membrii neexecutivi ai consiliilor de
administraþie, se va acorda prioritate femeilor,
cu condiþia ca acestea sã fie subreprezentate
ºi sã aibã competenþe egale celor ale
contracandidaþilor lor de sex masculin.

prioritate candidatului cu aceleaºi calificãri din
sexul subreprezentat, mai puþin dacã, în urma
unei evaluãri obiective, care þine seama de toate
criteriile specifice fiecãrui candidat, balanþa înclinã
în favoarea candidatului de sex opus. Statele
membre care au instituit deja un sistem în acest
sens îl pot pãstra, cu condiþia ca sistemul respectiv
sã fie la fel de eficient ca sistemul din propunere
în ceea ce priveºte atingerea, pânã în 2020, a
obiectivului ca 40 % din funcþiile de director
neexecutiv sã fie ocupate de membri ai sexului
subreprezentat. Totodatã, statele membre au
posibilitatea de a introduce mãsuri care depãºesc
sfera sistemului propus. Statele membre vor
trebui sã instituie sancþiuni corespunzãtoare ºi
disuasive pentru societãþile care încalcã directiva.
Subsidiaritatea ºi proporþionalitatea propunerii:
obiectivul de 40 % se aplicã societãþilor cotate la
bursã, având în vedere importanþa economicã a
acestora ºi marea lor vizibilitate. Propunerea nu
se aplicã întreprinderilor mici ºi mijlocii.
Obiectivul de 40 % se referã la posturile de director
neexecutiv. În conformitate cu principiile unei mai
bune legiferãri, directiva reprezintã o mãsurã
temporarã, iar data sa de expirare este prevãzutã
pentru anul 2028.
***
Competenþa UE de a legifera cu privire la în þãrile care au introdus legi obligatorii pentru
chestiunea egalitãþii de gen dateazã din 1957. consiliile de administraþie ale întreprinderilor.
Recomandãrile Consiliului privind promovarea Peste 40 % din totalul schimbãrilor înregistrate la
participãrii echilibrate a bãrbaþilor ºi a femeilor nivelul UE între octombrie 2010 ºi ianuarie 2012
la procesul de luare a deciziilor dateazã din se datoreazã Franþei, care a introdus o cotã legalã
1984 ºi 1996. În plus, Parlamentul European a în ianuarie 2011.
În martie 2011, Viviane Reding, comisarul UE
solicitat, în mai multe rezoluþii, impunerea, la
nivelul UE, a unor cote obligatorii din punct de pentru justiþie, a solicitat societãþilor cotate la bursã
vedere juridic. În ultimul an s-au înregistrat cele din Europa sã sporeascã, în mod voluntar, numãmai mari progrese din ultima perioadã în ceea rul femeilor în cadrul propriilor consilii de
ce priveºte îmbunãtãþirea echilibrului de gen în administraþie, prin semnarea Angajamentului
consiliile de administraþie ale întreprinderilor privind reprezentarea femeilor în consiliile de
din Europa (o creºtere de 1,9 puncte administraþie Acest document invita întreprocentuale din octombrie 2010 pânã în ianuarie prinderile sã se angajeze sã sporeascã prezenþa
2012, în comparaþie cu o creºtere medie pe femeilor în propriile consilii de administraþie pentru
termen lung, în ultimul deceniu, de 0,6 puncte a ajunge la 30 % pânã în 2015 ºi la 40 % pânã în
procentuale pe an). Aceastã creºtere poate fi 2020. Însã, dupã un an, numai 24 de întreprinderi
atribuitã solicitãrilor Comisiei ºi ale din întreaga Europã au semnat acest angajament.
În urma unui numãr mare de rãspunsuri la
Parlamentului European ºi unei serii de iniþiative
legislative naþionale lansate de statele membre. consultarea publicã lansatã pentru a identifica
Dar, în ansamblu, lucrurile se schimbã extrem mãsurile adecvate menite sã rezolve problema,
de greu. De fapt, numãrul femeilor care se aflã Comisia a procedat la evaluarea diferitelor opþiuni
la conducerea unor consilii de administraþie de politicã pentru a rezolva situaþia. Din ce în
importante chiar a scãzut de la 3,4 % în 2010 ce mai multe studii aratã cã o reprezentare echila 3,2 % în ianuarie 2012.
libratã a genurilor în consiliile de administraþie
Progresele tangibile reprezintã mai degrabã are potenþialul de a îmbunãtãþi performanþa
excepþia decât regula. Progresele sunt vizibile doar financiarã a întreprinderilor.

Directiva stabileºte un obiectiv minim care
trebuie atins pânã în 2020 sau pânã în 2018, în
cazul întreprinderilor publice cotate la bursã,
ºi anume ca, dintre membrii neexecutivi ai
consiliilor de administraþie ale societãþilor cotate
la bursã din Europa, 40 % sã fie femei.
De asemenea, propunerea cuprinde, ca
mãsurã complementarã, o cotã flexibilã: o
obligaþie ca societãþile cotate la bursã sã îºi fixeze
þinte individuale de autoreglementare în ceea ce
priveºte reprezentarea ambelor sexe în rândul
directorilor executivi, care sã fie atinse pânã în
2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor
publice). Societãþile vor trebui sã raporteze anual
cu privire la progresele înregistrate.
Calificãrile ºi meritul rãmân principalele
criterii pentru obþinerea unei funcþii în cadrul
consiliilor de administraþie. Directiva impune o
armonizare minimã a cerinþelor în materie de
guvernanþã corporativã, întrucât deciziile de
numire vor trebui sã se bazeze pe criterii obiective
în privinþa calificãrilor. Prin garanþii intrinseci se
va asigura faptul cã sexul subreprezentat nu va
fi promovat în mod necondiþionat ºi automat. În
conformitate cu jurisprudenþa Curþii de Justiþie
Europene privind acþiunea pozitivã, se va acorda

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Criza de identitate ca rãzboi civil

Silviu ªERBAN
Spre deosebire de Zvenigora,
în Arsenal, discursul cinematografic nu mai este atât de
eclectic ºi discontinuu. Lupta
fratricidã care a sfâºiat Ucraina
imediat dupã sfârºitul Primului
Rãzboi Mondial ºi în timpul
Revoluþiei Ruse, subiect atins în
treacãt în primul episod al trilogiei
Ucrainei, devine laitmotivul celei
de-a doua piese a tripticului lui
Aleksander Dovjenko. Antiteza
simbolicã dintre tradiþionalism
ºi modernism devine acum
concretã, sub forma Rãzboiului
civil care-i opune pe naþionaliºti

revoluþionarilor bolºevici. Mai
mult, conflictul social este
împins, simbolic, pânã la nivelul
conºtiinþei individuale, acolo
unde, prin intermediul personajului central Timoº (interpretat
de acelaºi Semion Svaºenko,
nepotul
revoluþionar
al
Bãtrânului din Zvenigora), este
dezvoltat un rãzboi intrapsihic
între apartenenþa naþionalã
(ucrainianã) ºi cea profesionalã
(muncitor). În repetate rânduri,
Timoº accentueazã statutul sãu
de muncitor ucrainian, încercând,
parcã, sã descifreze unde este
paradoxul acestei duble calitãþi.
Cât priveºte forma ºi structura
filmicã, Dovjenko precizeazã încã
din debut genul, adãugând un
subtitlu explicativ: Arsenal 
epopee istorico-revoluþionarã. Iar
cadrele introductive, alãturi de
intertitlurile care le însoþesc,
sugereazã perfect epopeea în
versuri: Vai, era o mamã care avea
trei fii (câmpul de luptã, învãluit
în fum/ cei trei fii dormind în trenul
ce-i ducea pe front/ o mamã,
într-o încãpere aproape goalã,
stând în picioare, nemiºcatã, cu
capul plecat); Era rãzboi (imagini
din sat cu femei în aceleaºi posturi
ca ºi mama, în timp ce un invalid

(Ambrose Buchma) narcotizat
râde în hohote în mijlocul mãcelului
privind cãtre o mânã ce ieºea din
pãmânt având degetele rãsfirate
sau cãtre un chip ce pãstrase ºi
dupã moarte urmele râsului
agonizant. În fine, silueta unui
soldat refuzã sã
înfigã baioneta
în
duºman,
întrebându-se,
(Aleksander Dovjenko, 1929)
confuz, unde-i
inamicul, dupã
podea/ mama continuã sã arunce care, rãmas nemiºcat într-o poziþie
seminþe pânã se prãbuºeºte parcã meditativã, este împuºcat
epuizatã/ þarul Nicolae al II-lea de superiorul sãu. Urmeazã
compune o scrisoare al cãrei segmentul discursiv al filmului:
conþinut contrasteazã cu imaginea întoarcerea soldaþilor ucrainieni
femeii întinsã la pãmânt). Alte de pe front, proclamarea indedouã tablouri întregesc secvenþa pendenþei Republicii Ucrainiene,
non-discursivã introductivã, primul Congres al noii puteri
care, ca editare, se situeazã în ucrainiene, apariþia conflictului
prelungirea limbajului filmic din dintre naþionaliºti ºi bolºevici
Zvenigora. Ororile rãzboiului ºi, punctul culminant, greva
înseamnã alienare. Din pricina muncitorilor din ianuarie 1918 de
sãrãciei, o mamã îºi bate copiii, iar la uzina de armament Arsenal
þãranul îºi biciuieºte calul. din Kiev, conflictul cu armata
Completând absurdul situaþiei, naþionalistului Petliura, înfrângecalul, vorbind, parcã, ºi în numele rea ºi executarea greviºtilor. Elecopiilor, reproºeazã agresorului: mente ale avangardismului sunt
Loveºti pe cel care nu trebuie. remarcate în special în utilizarea
Într-o altã unitate de semnificaþie, montajului. Contrar aºteptãrilor,
în mijlocul frontului, sub influenþa filmul nu se închide cu ocuparea
gazului ilariant, un soldat german Kievului de cãtre forþele sovietice
de rãzboi, într-un picior, în cârje,
se îndreaptã hotãrât, urmãrit de
un copil, cãtre o þintã neºtiutã);
Fiii mamei nu mai sunt (femeia
aruncã seminþe pe pãmântul
nearat/ într-o încãpere la fel de
goalã, soldatul invalid aºezat pe

Arsenal

74

ºi cu victoria Revoluþiei, ci, aceasta
din urmã este sugeratã, simbolic,
în scena finalã al cãrei protagonist
este Timoº. Supradepãºiþi numeric, muncitorii de la Arsenal
sunt capturaþi ºi uciºi. Ultimul
asalt al naþionaliºtilor este
îndreptat asupra mitralierei lui
Timoº. Rãmas fãrã muniþie,
revoluþionarul se ridicã în picioare
în faþa puºti-lor inamicilor strigând
Sunt un muncitor ucrainian!
Haideþi, împuºcaþi-mã!. Gloanþele sunt eliberate în direcþia
þintei, însã Timoº continuã sã
rãmânã neclintit, în picioare.
Cazi, blestematule, cazi!, îi
strigã înmãrmuriþi puºcaºii.
Porþi vreo armurã sau altceva?,
întreabã unul dintre ei. Timoº
rupe cãmaºa ºi îºi aratã pieptul
gol, fãrã nicio urmã de glonþ.
Este ºi cadrul cu care filmul se
încheie, o imagine emblematicã
a victoriei Revoluþiei.

Arsenal este o icoanã a
paradoxului istoric în care s-au aflat
în acea perioadã Ucraina, în general, ºi muncitorul ucrainian, în
particular. Naþionalismul ºi bolºevismul, cele douã forþe centrifuge
care au separat populaþia, s-au
regãsit în multe situaþii în interiorul
aceleiaºi conºtiinþe individuale. Este
ºi cazul lui Aleksander Dovjenko,
care a oscilat între cele douã puteri,
fapt observabil ºi în filmele sale.

* * *
Ultima piesã a tripticului, ºi cea mai preþioasã, Zemlia (Pãmânt),
trateazã despre un conflict de data aceasta mai puþin armat, deºi
la fel de violent: problema colectivizãrii. Pelicula lui Dovjenko a
fost inclusã de numeroºi critici sau publicaþii de specialitate printre
cele mai bune zece filme fãcute vreodatã.
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Televiziunea H2.0
LUNI  19 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. 10
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 10
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep. 1
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 6
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea 
Tehnici esenþiale (r)
00:00 Viaþa fãrã fard (r)
01:00 Ora României (r)
02:00 Universitaria (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MARÞI  20 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 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. 11
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 11
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.2
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 7
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  24 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. 33, 34, 35
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

15:00 Film artistic
 Mysteria (SUA)
17:00 Film serial 
Jane Show (SUA) ep. 29, 30
18:00 Autoapãrarea. Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Ricky (SUA, 2010)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
01:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna sportivã (r)

Ora României

JOI  22 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. 13
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep. 13
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 4
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 9
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 Cinefilia (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)
DUMINICÃ  25 noiembrie 2012

MIERCURI  21 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. 12
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului ep. 12
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.3
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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.8
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.8
08:30 Film pentru copii  Madison
ep. 37, 38, 39
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

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

Suflete
pereche

F

(Filipine)

m

i
l

s e r i a l
Ella lucreazã la o renumitã firmã de
avocaturã. Miguel lucreazã ca avocat
din oficiu. Amândoi au fost adoptaþi
de familii înstãrite, care-i iubesc ca pe
propriii lor copii. Dar în ciuda educaþiei
privilegiate, atât Ella, cât ºi Miguel
simt cã le lipseºte ceva. O legãturã cu
trecutul lor, cealaltã jumãtate a inimii
lor, cãci, în copilãria lor plinã de nevoi,
au fost sprijin unul pentru celãlalt.
Regãsirea lor va deschide rãnile
dureroase ale trecutului ºi va da naºtere
unui conflict între cele douã familii.
ABS-CBN prezintã povestea a doi
iubiþi, prinºi între secretele trecutului
ºi dragostea lor.

Radio Hfm2.0

în fiecare luni,
de la ora 21.00

Ora României este emisiunea care sintetizeazã în 60 de minute realitãþile
socio-economice ºi politice ale momentului. Evenimente care se petrec
astãzi, dar au efecte asupra vieþii noastre pe termen lung, sunt dezbãtute de
Simona ªerban ºi invitatul sãu permanent, realizatorul tv Corneliu Toader.
Alãturi de ei se vor afla responsabili guvernamentali, persoane din miºcarea
sindicalã, din mediul de afaceri, organizaþii neguvernamentale.
Ora României îºi propune sã îi ajute pe telespectatori sã înþeleagã cât de
european trãim în raport cu celelalte state membre, care este rolul ºi locul
þãrii noastre în Uniunea Europeanã ºi în lume, cum ne influenþeazã deciziile
luate la nivelul UE, ce drepturi, dar ºi ce obligaþii are România ca membrã
a mai multor organizaþii internaþionale.
Timp de 60 de minute veþi putea urmãri atât opiniile celor care conduc þara,
cât ºi gândurile oamenilor simpli, cei afectaþi de deciziile luate pentru ei.
Simona ªerban îºi propune, în fiecare luni, de la ora 21.00, împreunã cu invitaþii
sãi, sã vã ajute sã înþelegeþi mai bine în ce þarã trãim ºi încotro ne îndreptãm.

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
ep. 31, 32
18:00 Liceenii Emisiune de Cristina
Matei ºi Mugur Popovici
19:00 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Andreea ªipoteanu
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic  Scene de viaþã
(Ripped from life) (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  23 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. 14
16:30 Film documentar 
Resursele viitorului  ep.14
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.10
19:00 Busola electoralã
Realizator Graþian Moldovan
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic  Experienþã
olimpicã (Frank &Chip)
(SUA, 2009)
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
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Pe 21 noiembrie se aniverseazã Ziua mondialã
a salutului (World Hello Day), sãrbãtoare iniþiatã

în 1973 de fraþii Brian ºi Michael McCormack din Omaha,
statul american Nebraska. Ziua mondialã a salutului a
fost iniþiatã ca rãspuns la conflictul dintre Israel ºi Egipt
din toamnã anului 1973, o formã de protest nonviolent la
adresa rãzboiului.
Ideea lor a fost susþinutã în peste 180 de þãri. De atunci,
Ziua mondialã a salutului este sãrbãtoritã ºi de persoane
de diferite profesii ºi vârste, ºi de lideri mondiali, ºi de
vedete din diferite domenii ºi din diferite þãri.
Peste 30 de laureaþi ai Premiului Nobel pentru pace au
realizat importanþã acestei zile ºi au susþinut semnificaþia
ei, recomandând utilizarea acesteia ca instrument pentru
menþinerea liniºtii ºi pãcii.

Despre

599  19 noiembrie 2012

salut

ºi ziua lui mondialã

Bunã
O scurtã strângere de mânã, o aplecare de cap sau, mai rar, de mijloc, o privire zâmbitoare spre cel
întâlnit ori, (mai vechi si mai greu), o reverenþã (dinspre doamne) ºi un sãrut al mâinii (dinspre domni), un
Bunã (dimineaþa, ziua, seara) dinspre orice trecãtor cãtre orice cunoscut întâlnit, un Salut grãbit
dinspre sau cãtre un coleg de facultate, ori un Bunã (dimineaþa, ziua, seara) sfios, prin dreptul casei de
la þarã, în faþa cãreia stau la poartã, pe bãncuþa special amenajatã, douã-trei vecine (cu priviri critice
înainte de a fi iscoditoare!) toate acestea ºi multe altele, sunt situaþii în care se întâmplã salutul.
Puþini dintre noi ºtim cã salutul are o zi a sa, anume. Dar dacã e aºa, e semn de bine. Cu atât mai mult
cu cât, tot în noiembrie, la distanþã de numai câteva zile, se serbeazã ºi Ziua non-violenþei. A trãi într-o
zodie a salutului, ori a binevoinþei la întâmpinare este, cred, în toatã lumea, un semn de bucurie ºi pace. ªi
dacã ne-am propus, în acest sfârºit de noiembrie arãmitor sã omagiem salutul, fie el ºi tomnatec, o facem
cu speranþa cã, indiferent sub ochii cui vor cãdea aceste rânduri, acela se va deºtepta în dimineaþa care vine
mai frumos, mai îngãduitor cu ceilalþi ºi mai bun.

Reguli

instituþiei, se despart la
un moment dat, iar,
apoi, se reîntâlnesc,
salutul se repetã.
În timpul salutului, se folosesc ºi formulele: bunã dimineaþa, bunã ziua
sau bunã seara. La
întâlnirile oficiale se pronunþã denumirea rangului:
bunã ziua ... domnule director /
preºedinte / ministru etc.
Când cineva intrã într-o camerã, birou, local,
salã de aºteptare etc., unde se gãsesc una sau mai
multe persoane, va saluta primul, cu voce tare,
indiferent de situaþia sa faþã de ceilalþi.

Se întâmplã uneori ca douã astfel de criterii de bune
maniere sã intre în contradicþie. În aceste cazuri vor fi
urmate regulile de mai jos:
- bãrbatul vã saluta femeia indiferent de vârsta
sau de funcþie, atât în viaþa particularã, cât ºi la
locul de muncã;
- între persoane de acelaºi sex, vârsta domina
funcþia în viaþa particularã, dar, la locul de muncã,
situaþia este inversã;
- dacã nu existã nicio deosebire între cele douã
persoane conform criteriilor de mai sus, cel care
din vremea primelor dinastii chineze. Oamenii de este în miºcare îl va saluta pe cel care stã pe loc.
Dacã persoanele se întâlnesc în cadrul instituþiei
rând trebuiau sã-ºi acopere ochii cu palma pentru
a nu fi orbiþi de luminã emanatã de strãlucitorul de mai multe ori în cursul unei zile, se salutã numai
prima datã. Dacã persoanele s-au întâlnit în afara
împãrat.
În vremea romanilor Ave Cezar! era însoþit ºi
de strângerea antebraþelor, ca semn de încredere,
braþul neînarmat simbolizând pacea ºi prietenia.
În epocile cavalerilor, aceºtia se salutau între ei
O strângere de mânã corectã ºi când vã luaþi rãmas bun;
prin ridicarea vizierei coifului, în timp ce domniþele
este fermã ºi dureazã 3-4 secunde.
- când cineva din afara intrã
erau salutate cu reverenþe adânci ºi sãrutarea mâinii
Cel mai bine este sã aºteptaþi pânã în biroul dumneavoastrã;
înmãnuºate.
vi se întinde mâna. Dacã acest
- când daþi peste cineva
Nici un om nu este atât de neînsemnat încât sã nu
gest nu are loc, daþi din cap în semn cunoscut în afara biroului;
merite un salut din partea noastrã. Cei care aºteaptã
de salut. Nu strângeþi mâna
- când intraþi într-o încãpere,
cu privirea fixã, cu buzele strânse ºi cu o grimasã pe
cu amândouã mâinile deodatã, sunteþi salutat de cãtre cunoscuþi
faþã, sã fie salutaþi ca, eventual, sã rãspundã sunt ºi
deoarece acest gest poate fi folosit ºi vi se face cunoºtinþã cu persoaprost crescuþi ºi de rea credinþã. Ludovic al XIV-lea
Strângerea de mânã poate doar între cunoºtinþe vechi.
nele prezente, care nu fac parte
o saluta ºi pe ultima bucãtãreasã cu aceeaºi curtoazie interveni fie când persoanele
O strângere de mânã moale din instituþie;
pe care o manifesta ºi faþã de strãlucitoarea care s-au salutat se opresc pentru sugereazã slãbiciune, mai ales
- când pãrãsiþi o adunare
Unii cercetãtori susþin cã primele atestãri ale domniºoarã Devaliere! Numai snobii pot crede cã a sta de vorbã sau a continua dacã mâna este rece ºi umedã, frecventatã de oameni din afarã.
salutului se referã la formele de supunere ºi dateazã demnitatea lor e micºoratã de un salut politicos.
drumul împreunã, fie cu ocazia dar nici o strângere de mânã bruÎn toate împrejurãrile, bãrbaþii
prezentãrii lor. În cazul strân- talã nu este indicatã. Apucarea se ridicã pentru a strânge mâna
gerii de mânã, rolurile sunt: vârfurilor degetelor mâinii celuilalt interlocutorului. Femeile, în
femeia este aceea care întinde sugereazã, pe de altã parte, o lipsã schimb, nu se ridicã în picioare
prima mânã, persoana cea mai de încredere în sine.
decât atunci când este vorba de
în vârstã celei mai tinere ºi
Situaþiile în care trebuie sã daþi o persoanã mult mai în vârsta
Ca multe alte gesturi, salutul a când lumea, salutul în sine are
persoana cu grad superior celei mâna cu cineva sunt urmãtoarele: sau pe care doresc s-o onoreze
devenit, cu timpul, un simbol, el mimica, poziþia corpului, þinuta,
sau celor cu grad inferior.
- când sunteþi prezentat cuiva în mod special.
impunându-se, însã, chiar ºi o infinitate de nuanþe care-i
astãzi, ca un anume ceremonial, modificã sau îi completeazã
ce ridicã multe probleme.
sensul. Un simplu salut poate
Sã ºtii sã saluþi este, într-adevãr, demonstra cuiva, de pildã, în ce
o dovadã cã ºtii sã respecþi mãsurã îl stimezi, cu condiþia sã
uzanþele. Salutul este prima mai adaugi încã un mic gest. Orice
manifestare de curtoazie cu salut este o formã de politeþe,
care întâmpini pe cineva. Deºi dar nu implicã acelaºi grad de
Sãrutatul mâinii continuã încã sã fie practicat în
formulele de salut sunt vechi de cordialitate.
numeroase locuri sau împrejurãri, fiind considerat
Fiecare þarã are câte un ele- sãrute
vârful
papucului ca o formã de curtoazie, mai ales când este vorba
ment specific pentru simbolul sultanului. Indienii, în semn de de femei în vârstã sau cãsãtorite, de soþii de înalþi
salutului.
salut, fumau din renumitã pipã demnitari etc. Sãrutul mâinii se face într-o formã
În cultura japonezã, existã o a pãcii. Unii orientali salutã politicoasã, prin aplecarea corpului. Este greºit sã
Este larg rãspândit obiceiul ca douã persoane
regulã a salutului, care se împreunându-ºi palmele la piept se sãrute mâna înmãnuºatã, sau peste masã. De care se întâlnesc sã se sãrute pe ambii obraji. În
pãstreazã încã de pe vremuri, ºi aplecându-se uºor. În cultura asemenea, este greºit sã se rezerve acest gest numai plinã stradã, acest lucru nu lasã o impresie bunã,
printr-o înclinare a gâtului ºi românã existã numeroase formule pentru unele dintre femeile care se aflã împreunã. dar la garã sau la aeroport nu ºocheazã pe nimeni.
trunchiului în direcþia celui de salut, în raport cu momentul
Nu uitaþi cã este obligatoriu sã rãspundeþi la orice salut deoarece a refuza sã rãspunzi la un salut
care este salutat. În Turcia, zilei ºi cu persoana cãreia îi
înseamnã sã-l jigneºti grav pe cel care þi s-a adresat!
exista obiceiul ca supuºii sã adresãm aceastã formã de respect.

Origine

Strângerea de mânã

Salutul ºi simbolurile

Ce trebuie sã ºtim
despre sãrutatul mâinii?

Salutul creºtin ortodox

Salutul ºi
codul bunelor maniere
La þarã , în oraºele mici sau la periferia marilor
oraºe, existã încã bunul ºi strãvechiul obicei de
a-i salute pe toþi cei pe care îi întâlneºti, fie cunoscuþi, fie necunoscuþi. În aceste locuri, sentimentul de apartenenþã la aceeaºi comunitate este
încã viu ºi sã nu saluþi înseamnã sã-þi atragi antipatia
tuturor. Anonimatul marelui oraº, unde eºti pierdut
în mulþime, nu mai permite, evident, acest salut
generalizat. Aici funcþioneazã alt cod, ale cãrui
uzanþe reglementeazã modul de a saluta, ca primã
manifestare de curtoazie faþã de altã persoanã. În
Codul bunelor maniere ni se specificã cum este
corect sã salutãm. Este politicos sã rãspundem
oricãrui salut, iar strânsul mâinii, la bãrbaþi, sã se
efectueze scurt ºi ferm.
Iatã câteva reguli de bazã referitoare la salut,
aºa cum sunt indicate de Codul bunelor maniere:
bãrbaþii salutã primii femeile; persoanele mai tinere

salutã primele pe cele mai în vârstã; subalternii
îi salutã pe superiorii în grad; la intrarea într-o
încãpere, noul venit salutã mulþimea.

Salutul cel mai folosit în satele româneºti este Doamne ajutã!. El este spus, de obicei, într-un
fel apãsat, care nu lasã loc niciunei superficialitãþi. Dincolo de aceste douã cuvinte, de simplitatea
paradiziacã a acestui salut, este tezaurizatã o întreagã adâncã teologie. Este invocat numele lui
Dumnezeu, care nu poate fi luat în deºert. Dumnezeu este Domn. Este recunoscutã atotputernicia
lui Dumnezeu ºi limita puterilor omului, imposibilitatea lui de a reuºi cu adevãrat fãrã El.
Este exprimatã credinþa în putinþa de a obþine ajutorul lui Dumnezeu, nãdejdea cã acesta va fi de folos,
este mãrturisitã iubirea faþã de Cel de la care ajutorul este totdeauna dezinteresat, absolut ºi neumilitor.
Doamne ajutã! este un salut, dar ºi o rugãciune, nu numai pentru cei ce se întâlnesc sau se despart, ci
ºi pentru toatã lumea, nefiind precizatã persoana. Sensul este acesta: Dumnezeu sã fie cu noi, cu toþi!.
Doamne ajutã! înseamnã punerea unui început bun, pornirea la orice înfãptuire împreunã cu
Dumnezeu. În ultimã analizã, Doamne ajutã! este rugãciunea isihastã a satului nostru, conducând,
prin pomenirea cât mai deasã a numelui Domnului, la liniºtire. De aceea el este, în accepþiunea cea
mai deplinã a cuvântului, un salut, o piatrã pusã la temelia mântuirii. De la Paºti pânã la Înãlþare,
þãranii se salutã cu Hristos a înviat!, iar apoi, pânã la Rusalii, cu Hristos S-a înãlþat!.
În Maramureº, mai ales, dar ºi în alte pãrþi din Ardeal, salutul obiºnuit al oamenilor când se
întâlnesc este Lãudãm pe Iisus! sau Lãudat fie Iisus!, la care se rãspunde cu Lãudat sã fie în
veci, amin! sau numai În veci, amin!. Poate fi recunoscutã aici o influenþã catolicã (de altfel
salutul acesta este mai prezent în zonele dominate de greco-catolicism), provenind din acel
Laudetur Jesus Christus! din Biserica Catolicã. Dar el a fost însuºit ºi deplin asumat în anumite
zone, care au þinut la mesajul transmis, de altfel cât se poate de corect.
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