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ASASH continuã campania de succes

Renunþã la indiferenþã!

În spiritul sãrbãtorilor de iarnã ºi urmare a succesului de anul trecut,
ASASH organizeazã proiectul Renunþã la Indiferenþã!
Studenþii arhitecþi îºi propun sã se transforme în micii Elfi ai
Moºului ºi sã iniþieze o campanie de colectare de daruri pentru
copiii mai puþin norocoºi, care nu au posibilitatea de a-ºi petrece
Sfintele Sãrbãtori în sânul familiei, pentru a oferi celor mici un strop
de fericire, speranþã, ºi a le arãta cã, acolo, undeva, existã oameni
cãrora le pasã de ei ºi cã nu sunt singuri.
În perioada 7-14 decembrie (orele 10:00-14:00), pot fi donate haine/
jucãrii/ dulciuri/fructe/etc la sediul ASASH (din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Facultatea de Arhitecturã, strada Ion Ghica nr. 13,
Sala 607), acestea urmând sã fie oferite pe data de 15.12.2012 copiilor
cu vârste cuprinse între 3 ºi 18 ani.
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100 de ani de la moartea lui SPIRU HARET
Ceea ce este unic ºi ireductibil la structura de personalitate a lui Spiru Haret ºi ceea ce îl
impune ca profil de individualitate singularã, atât în cultura noastrã naþionalã, cât ºi în cea
universalã, se referã la acea osmozã organicã dintre cuvânt ºi faptã, la acea proteicã ºi stãruitoare
relaþionare a idealului gândit cu punerea lui în practicã. Realist vorbind, am putea spune cã
marelui nostru gânditor i-au fost strãine contemplãrile pasive, iar verbiajul vetust ºi impenitent
l-a desconsiderat ºi l-a supus unei stigmatizãri binemeritate. Nu vorbe, ci fapte, repeta el frecvent
în limba românã celebra maximã din Bucolicele lui Vergiliu, adicã non verba, sed facta.
Am extras rândurile de mai sus din volumul
Spiru C. Haret  Haretismul ca fenomen social,
semnat de Virgiliu Constantinescu-Galiceni ºi
apãrut la Editura Fundaþiei România de mâine,
cu prilejul comemorãrii a 100 de ani de la
trecerea în eternitate a ctitorului învãþãmântului
românesc modern.
Structuratã pe ºapte capitole esenþiale ºi un
cuvânt de încheiere, lucrarea dedicã marelui
savant român 167 de pagini remarcabile pentru
cei interesaþi de viaþa ºi activitatea unei
personalitãþi singulare atât în cultura noastrã
naþionalã, cât ºi în cea universalã.

CETÃÞEAN
EUROPEAN



97% dintre europeni cred
cã persoanele cu dizabilitãþi
ar trebui sã participe mai
mult la viaþa societãþii.
Ministerul Educaþiei,
în colaborare cu trei
universitãþi, a demarat un
proiect de integrare a
persoanelor cu disabilitãþi.
Graþie noilor norme
propuse de Comisia
Europeanã, peste 100 de
milioane de cetãþeni ai UE
ar putea sã acceseze mai uºor
serviciile publice online.
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Postgraduate Iniþiative at Guys, ediþia a 4-a

A fost. Campania electoralã

Antreprenoriatul
din perspectivã
academicã ºi industrialã

Ce va fi dupã?!
Mioara VERGU-IORDACHE

Cea de-a 4-a ediþie a evenimentului Postgraduate Iniþiative at
Guys (PIG2012), organizat anual la Kings College London, a
fost pentru prima datã o acþiune internaþionalã. Guys Researchers
Society, organizatorul principal, a primit sprijinul ºi suportul
Universitãþii Spiru Haret ºi a Asociaþiei pentru ªtiinþe Alternative,
Bucureºti. Cu aceastã ocazie, circa o sutã de tineri cercetãtori, în
special postdoctoranzi, dar ºi tezari în ultimul an ºi tineri lectori,
se întâlnesc în Guys campus ºi promoveazã schimburile de idei
în vederea creãrii de noi parteneriate.
(Continuare în pag.4)

Larisa MIHOREANU, student Universitatea Spiru Haret

Lector univ. dr. Alexandru MATEI, Facultatea de Litere:

Ceea ce s-a câºtigat dupã 1989 e imens!

Domnule lector univ. dr. Alexandru Matei,
Exagerezi, Mihãiþã. Am colegi cu CV-uri mai bune
la Facultatea de Litere. Cred cã am avut niºte ocazii
de care am profitat, aºa dupã cum am avut altele
de care nu am ºtiut sã profit. Am pornit de la
literatura francezã contemporanã, ºi de la niºte
cursuri, foarte importante pentru mine, ale
profesorului meu de secol XX, Radu Toma, dupã
care am avut ocazia sã plec în Franþa de câteva ori.
Cred cã e esenþial sã pleci la, cum se spune,
specializãri în strãinãtate, pentru a putea aduce
de acolo lucruri noi. În 2010, am obþinut o bursã
postdotoralã POSDRU ºi am început ceva nou: o
cercetare, prima pânã acum în þarã, asupra istoriei
TVR, care ar trebui sã se încheie cu un volum ºi cu

În noaptea de 5 spre 6 decembrie trebuia sã vinã, pe la fiecare casã cu
copii, blândul Moº Nicolae. Pentru cei mai mulþi (ºi cuminþi!) - cu
daruri. Pentru mai puþini (ºi necuminþi!) - cu, celebra de acum, ori
nedorita, ori de-a dreptul ameninþãtoarea  nuieluºã. Cât de
ameninþãtoare a fost, prin vremi, nuieluºa adusã necuminþilor de

Conf.univ.dr. Laura GORAN

Pe rând, sunt abordate, astfel, teme precum:
Spiru Haret ºi haretismul în sociologia
româneascã ºi universalã, Fenomenul Haret 
premise istorice, ªcoala  cel mai mare
producãtor de social în doctrina haretianã,
Haret ºi haretismul, ca fenomen transductiv
bivectorial, Mecanica socialã  corolar ºi
iniþiere în euristica ºi practica sociologicã, Spiru
Haret ca politolog, dar ºi ca om politic, Politica
de partid ºi politica pentru þarã.
Emblematice pentru gândirea haretianã,
cuvintele puse în pagina ce deschide lucrarea
impresioneazã, fãrã îndoialã, cititorul, pentru
realismul lor contemporan:

aveþi un CV impresionant
câteva articole, dintre care unul a apãrut, anul
acesta, în Franþa, ºi altul sper sã aparã curând în
Olanda, acolo unde o româncã, Dana Mustaþã, se
ocupã de acelaºi lucru (istoria TVR ºi a televiziunilor
europene). Mai e ceva de spus: pânã în urmã cu
câþiva ani, cercetarea ºtiinþificã îngloba toate articolele
publicate în periodicele culturale pentru marele
public. Astãzi, nu mai e cazul: sã fii jurnalist e una,
sã cercetezi e alta. ªi, pentru ultima alegere, trebuie
sã renunþi la vanitatea celui care se ºtie citit de multã
lume, a celui care are opinii superioare altora.
Interviu realizat de Mihãiþã ENACHE
(Continuare în pag.3)

Moº Nicolae? Cât de spãimoasã mai este ea pentru copii, acum, în
vremea telefoanelor inteligente ori a jocurilor pe calculator? Mai are
ea, nuieluºa, vreun rol educativ? Sau, încet-încet, ºi l-a pierdut? Dar
l-a avut vreodatã? La toate aceste întrebãri ºi la multe altele referitoare
la relaþiile de forþã dintre pãrinþi ºi copii rãspunde articolul de faþã.

Pedeapsa corporalã la copil

Cu toþii trebuie sã admitem faptul ca bãtaia
corporalã îndreptatã asupra copilului este un
subiect extrem de delicat ºi asta pentru cã, încã
de la începutul dezbaterii acestui subiect trebuie
sã vorbim de anume categorii de pãrinþi:
- pe de o parte, unii pãrinþi recunosc, în circumstanþe apropiate, adicã între prieteni sau

chiar în abordãri formale (de exemplu, la ºcoala
unde învaþã copilul sãu) cã aplicã pedeapsa
corporalã la copii, având ca premisã sintagma
potrivit cãreia bãtaia este ruptã din rai;
- altã categorie de pãrinþi este cea care,
deºi aplicã astfel de corecþii copiilor lor,
nu recunosc în niciun fel asemenea practici;
- vorbim ºi de pãrinþii care, de fiecare datã
în situaþii limitã, când cel mai uºor ar fi sã-þi

De aceea trebuie sã ne intre bine în minte
cã, la o vreme de nevoie, nu vom avea a conta
decât pe noi înºine ºi pe propriile noastre forþe.
Politica internaþionalã nu este o chestie de
sentiment, iar mai ales pe noi, propria noastrã
istorie ne-a învãþat ce preþ trebuie sã punem pe
dragostea ºi dreptatea altora, când noi înºine
nu suntem în stare sã ne impunem respectul lor.
Valoarea contemporanã a acestor idei este
subliniatã de autor ºi în cuvântul de închidere,
unde remarcã faptul cã întreaga operã a lui Spiru
Haret, ca operã noeticã ºi cu un profund conþinut
uman, a devenit una de referinþã pe plan mondial.
În acest spirit, autorul menþioneazã iniþiativa
descinsã direct din opera lui Spiru Haret ºi
promovatã ca program de acþiune extrauniversitarã, Societatea Naþionalã Spiru Haret,
pentru educaþie, ºtiinþã ºi culturã, întemeiatã de
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, care a fost
ºi este susþinutã de personalitãþi de seamã ale
ºtiinþei ºi culturii româneºti, precum ºi de
instituþii publice. (G.N.)

zboare palma sau sã-þi urechezi copilul,
gãsesc alternative la pedeapsa corporalã, fie
cã vorbim aici de comunicare, de un alt fel
de pedeapsã (de exemplu, interdicþia de a
mai folosi calculatorul timp de 2-3 zile, de
putere de discernãmânt ºi de înfrânare a
instinctului de a arãta cine-i mai mare).
(Continuare în pag.4)

Am scãpat! Gata! Ne-am fãcut datoria de cetãþeni cu drept
de vot. De-acum, hai, nu vã grãbiþi sã vã întoarceþi gândurile la
muncã! cã abia intrãm în vacanþa sãrbãtorilor de iarnã, apoi ne
revenim din mahmurealã, ne scuturãm de zãpadã ºi, pe la
primãvarã, ne intrãm în ritm Nu mã luaþi în serios! Glumeam
ºi eu. Când s-a pomenit ca românul sã fugã de muncã?!
Ei, dar dacã tot avem o pauzã Veþi fi remarcat cã nu am
scris nimic despre rezultatele acestui scrutin. Va fi destul
timp de discutat, dupã ce rezultatele vor deveni definitive.
Acum vã supun atenþiei o observaþie personalã. Mii de candidaþi
s-au situat, au fost situaþi în poziþie de adversitate faþã de un
singur om. Ceilalþi s-ar fi aliat, cu o timiditate aproape
inexplicabilã, dar sã nu ºtie nimeni! Preºedintele Traian
Bãsescu, fãrã a fi personaj principal, a dat un pic de viaþã ºi
de culoare campaniei electorale. O personalitate politicã atât
de puternicã, prin comparaþie. A fost (aproape) singurul care
a fãcut agenda.
În toatã perioada ni s-a spus cã Preºedintele este prãbuºit
(în sondaje), cã nu mai este important, cã nu mai conteazã. Dar
toþi pãreau cã aºteaptã cu nerãbdare o intervenþie, o declaraþie a
sa, cãreia sã-i dea replici tari, uneori caraghioase.
Aºteptarea ºi replica adversarilor, care au afiºat o atitudine
infantil belicoasã, fãrã conþinut, dar cu pretenþii sclipitoare,
fãrã soluþii, mai mult sau mai puþin convingãtoare, au definit
aºa zisa campanie. În fine, asta a fost. Continuarea partidei
de la referendum! Mirarea mea, de om care nu-ºi doreºte
decât o þarã curatã, respirabilã, harnicã, inteligentã, inventivã,
armonioasã, om care nu pariazã pe indivizi, (deºi am foarte
mare încredere în oameni), ci pe principii, pe idei, a fost cã
aliaþii tradiþionali ai preºedintelui s-au manifestat cu reþinere,
s-au ferit sã se încoloneze în spatele acestuia...Impresia mea
a fost cã le-a fost fricã sã nu le dea preºedintele vreo replicã
plinã de substanþã. S-au oglindit cam vinovat...N-au ºtiut sã
explice când au luat mãsuri nepopulare, nu au ºtiut acum sã ºi
le asume, au ieºit la bãtaie cu capul plecat, gata vinovaþi. O
ofertã electoralã anostã. Sigur, sunt necesare niºte nuanþe.
Mulþi au dovedit bun simþ, mulþi sunt intelectuali rasaþi. Dar
ºi aceºtia, intelectualii, sunt de mai multe feluri: unii sunt
ravisanþi la catedrã, alþii sunt spectaculoºi în rezultatele
cercetãrilor, alþii ºtiu ºi pot fi populari, le este la îndemânã
comunicarea... Sigur n-au lipsit ºi nu ne-au lipsit grobienii,
mult prea voluntarii...Candidaþii sunt din popor, ca poporul!
N-avem a ne mira.
M-am luat cu vorba ºi m-am îndepãrtat de impresia despre
care v-am vorbit. Anume: apreciat, neapreciat, iubit, urât,
preºedintele Traian Bãsescu este o personalitate politicã extrem
de puternicã, care, însã, nu lasã nimic în urmã. Cel puþin pânã
acum. Nici pe stânga, nici pe dreapta. ªi astfel, viaþa politicã
româneascã continuã sã fie fãrã sare ºi piper, cantonatã în
perimetrul aprecierilor negative. Nu e cazul sã repet: hoþi,
mincinoºi, plagiatori....
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Luminiþa IONESCU, Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti

EXPERTIZA CONTABILÃ

1

Ce este expertiza contabilã?
Expertiza contabilã se exercitã de cãtre un profesionist
contabil, adicã un expert contabil în vederea clarificãrii unor aspecte,
evenimente sau fenomene economice. În condiþiile crizei economice,
care se manifestã ºi în România, expertiza contabilã a cãpãtat noi
valenþe. Expertiza contabilã privind activitatea agenþilor economici
aflaþi în situaþia de insolvenþã sau de faliment poate avea ca obiect
aspectele unor infracþiuni ca bancruta simplã sau frauduloasã.
În esenþã, expertiza contabilã este o formã de cercetare ºtiinþificã
efectuatã în vederea lãmuririi modului în care sunt reflectate în
documente ºi evidenþa tehnic-operativã ºi contabilã anumite fapte,
împrejurãri, situaþii de naturã economico-financiarã.
În practicã, existã mai multe tipuri de expertize, între care pot fi
enumerate:  expertiza tehnicã;  expertiza merceologicã;  expertiza
medicalã;  expertiza filatelicã;  expertiza grafologicã;  expertiza
criminalisticã;  expertiza contabilã.

2

Când a fost adoptatã legea insolvenþei în România?
Legea insolvenþei a fost politici economice sãnãtoase ºi a
adoptatã în prima parte a anului ocrotirii locurilor de muncã, dar ºi
2006 ca o necesitate imperativã, prin combaterea fraudelor, a
în condiþiile în care în România transferurilor ilicite ºi a economiei
numãrul comercianþilor aflaþi în subterane1.
În perioada 2009-2012,
dificultate se afla în creºtere.
Contrar aparenþelor ºi menta- numãrul agenþilor economici
litãþii generate de spiritul Codului aflaþi în dificultate s-a majorat în
comercial din secolul al XIX-lea, mod dramatic, iar blocajele
legislaþia actualã a insolvenþei se financiare s-au generalizat. Acest
caracterizeazã, în primul rând, context al crizei economice este
prin protecþia împotriva urmãririi propice dezvoltãrii activitãþii de
silite private, în detrimentul unei expertizã contabilã în România.

3

Care sunt tipurile de expertizã contabilã?
Dupã destinaþia sa, expertiza contabilã este nu numai mijloc de
contabilã poate fi de douã feluri: probã în justiþie, ci ºi mijloc de
- expertizã contabilã judiciarã, fundamentare a acþiunilor
adicã solicitatã de anumite arbitrale, judecãtoreºti sau penale,
organe pentru soluþionare unor care se bazeazã pe date din
cauze aflate în stare de anchetã, documente ºi evidenþe contabile.
cercetare sau judecatã;
Practica în domeniu a dovedit
- expertizã contabilã extra- cã multe din acþiunile adresate
judiciarã (amiabilã), adicã organelor de cercetare penalã
solicitatã de persoane fizice sau sunt o consecinþã a modului
juridice, fãrã sã existe un dosar defectuos de conducere a contade anchetã, cercetare sau judecatã. bilitãþii, a nerespectãrii prevedeRolul expertizei contabile la rilor legale, a fluctuaþiei
prevenirea pagubelor în patrimo- personalului din compartiniul public ºi privat, pãstrarea mentul financiar-contabil, a
integritãþii acestuia ºi respectarea slabei implicãri a comisiei de
legalitãþii este cu mult mai impor- cenzori sau a consiliului de
tant în condiþiile crizei economice administraþie în gestionarea
internaþionale. Astfel, expertiza resurselor materiale ºi bãneºti.

4

Cum se exercitã profesia de expert contabil ºi de
contabil autorizat?

Profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat se exercitã de
cãtre persoanele care au aceastã calitate, în condiþiile prevãzute de
lege2. În ultimii ani, profesia de expert contabil ºi de contabil
autorizat a cãpãtat noi valenþe, ca urmare a complexitãþii legislaþiei
fiscale ºi comerciale, precum ºi ca urmare a adoptãrii directivelor
europene, ceea ce a condus la un profund proces de armonizare
contabilã.
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceastã calitate
în condiþiile legii ºi are capacitatea de a þine contabilitatea ºi de a
pregãti lucrãrile în vederea elaborãrii situaþiilor financiare.
Expertul este definit în diferite forme, ºi anume:
 persoanã care posedã într-o specialitate o competenþã deosebitã
ºi care este numitã de cãtre un organ de stat sau de pãrþile interesate
spre a fi consultatã pentru a-ºi da avizul în cazuri de neînþelegeri,
precum ºi în materie de organizare a unei întreprinderi sau instituþii;
 persoanã cu pregãtire superioarã într-o anumitã specialitate
desemnatã de cãtre organele competente sã corecteze o anumitã
problemã, cauzã, dosar ºi sã se refere în scris asupra situaþiei
constatate;
 persoanã cunoscãtoare, versatã, care a probat, a încercat, are
experienþã. Latinescul expertus înseamnã priceput, persoanã care a
probat, a încercat, are experienþã.
Expertul, în general, este persoana care, prin profesiunea sa ºi
cunoºtinþele sale speciale, este desemnatã de organul judiciar sau
ales de pãrþile în litigiu sã procure anumite informaþii, sã constate
anumite fapte ºi sã-ºi dea avizul asupra chestiunilor care ar forma
obiectul unui proces sau unui litigiu între douã sau mai multe pãrþi.
Expertul contabil este persoana care a dobândit aceastã calitate în
condiþiile legii ºi are competenþa profesionalã de a organiza ºi conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societãþilor comerciale ºi
de a întocmi situaþiile financiare ºi de a efectua expertize contabile.
Expertul contabil poate, de asemenea, sã organizeze ºi sã conducã
contabilitatea societãþilor comerciale ºi efectueze analize economicofinanciare ºi evaluãri patrimoniale.
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În ce fel se poate dobândi calitatea de expert contabil?
Accesul la profesia de
Se pot prezenta la concursul
expert contabil se face pe bazã de admitere pentru profesia de
de concurs de admitere prin expert contabil persoane care
efectuarea unui stagiu de 3 ani ºi îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
prin susþinerea unui examen de
 are capacitatea de exerciþiu
aptitudini la terminarea stagiului. deplinã;
Regulamentul privind accesul
 are studii economice supela profesia de expert contabil se rioare, cu diplomã recunoscutã
elaboreazã de Corpul Experþilor de Ministerul Educaþiei, CerceContabili ºi Contabililor Autori- tãrii ºi Tineretului;
zaþi din România, avizat de
 nu a suferit nicio condamnare
Ministerul Economiei ºi Finan- care interzice dreptul de gestiune
þelor, respectiv de cãtre Ministe- ºi de administrare a societãþilor
rul Educaþiei, Cercetãrii ºi comerciale;
Tineretului ºi aprobat prin
 a promovat probele privind
hotãrâre a Guvernului.
accesul la profesia de expert contabil.
Organizarea concursului de
La cerere, persoanele care au
admitere, efectuarea stagiului ºi titlul de academician, profesorii
susþinerea examenului de aptitu- ºi conferenþiarii universitari,
dini pentru accesul la profesia doctorii în economie ºi doctorii
de expert contabil sunt în docenþi cu specialitatea finanþe
competenþa Corpului Experþilor sau contabilitate au acces la
Contabili ºi Contabililor Auto- profesia de expert contabil pe
rizaþi. Programele de concurs în baza titlului de doctor, dacã
vederea accesului la profesia de îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
expert contabil, reglementãrile
 au capacitate de exerciþiu
privind stagiul ºi examenul de deplinã;
aptitudini se elaboreazã de Corpul
 nu au suferit nici o condamExperþilor Contabili ºi Contabi- nare care interzice dreptul de
lilor Autorizaþi ºi se avizeazã de gestiune ºi de administrare a
Ministerul Economiei ºi societãþilor comerciale.
Finanþelor, urmãrindu-se armoAccesul la profesia de expert
nizarea cu prevederile directivelor contabil se realizeazã pe bazã de
europene din domeniu.
examen de admitere la care sã se

6

Ce este expertiza contabilã judiciarã?
Expertiza contabilã judiciarã este un
mijloc de probã în justiþie, o formã de
cercetare ºi lãmurire a unor fapte sau
împrejurãri de naturã economic-financiarã
indicate de organele judiciare în scopul
soluþionãrii litigiilor dintre persoane juridice,
dintre acestea ºi persoane fizice, precum ºi a
proceselor penale privind infracþiuni prin care
au fost aduse pagube patrimoniului.
Expertiza contabilã judiciarã constituie un
mijloc de probã, la care organul de urmãrire
penalã sau instanþa de judecatã apeleazã, la
cererea pãrþilor sau din oficiu, în vederea
lãmuririi unor împrejurãri de fapt ºi stabilirii
adevãrului. Ea se încredinþeazã de instanþele
respective unor specialiºti pentru a constata
ºi evalua anumite fapte, pe care judecãtorii
nu le-ar putea procura sau aprecia ei înºiºi,
stabilind, în acest scop, punctele asupra
cãrora experþii numiþi urmeazã sã se
pronunþe4.
Expertiza contabilã judiciarã are ca sarcinã
principalã sã contribuie la stabilirea adevãrului
ºi la justa soluþionare de cãtre organul judiciar a
cauzei aflatã în faza de cercetare sau judecatã.
Ea trebuie sã ofere organului judiciar în cauzã o
probã temeinicã, de neînlãturat pentru tragerea
la rãspundere a persoanelor vinovate de
încãlcarea legalitãþii, nesocotirea disciplinei
financiare ºi valutare ºi pãgubirea patrimoniului.
Expertiza judiciarã este definitã ca un
mijloc de probã prin care se aduce la
cunoºtinþa organelor judiciare opinia unor
specialiºti cu privire la acele împrejurãri de
fapt pentru a cãror lãmurire sunt necesare
cunoºtinþe deosebite, opinie care se formeazã
pe baza unei activitãþi de cercetare concretã a
cazului ºi a aplicãrii unor date de specialitate
de cãtre persoanele competente desemnate
de cãtre organul judiciar5.
Expertiza depãºeºte acþiunea de control
prin aceea cã include ºi opinia expertului în
legãturã cu operaþiile asupra cãrora se
efectueazã expertiza.
Expertiza este deci o lucrare personalã ºi
criticã care pe lângã rezultatul examinãrii
faptelor din punct de vedere al exactitãþii formale
ºi de fond cuprinde ºi pãrerea expertului asupra
cauzelor ºi efectelor în legãturã cu obiectul supus
cercetãrii. Concluziile expertizei sunt un
revelator de fapte dar ºi un îndrumãtor în
deciziile ce urmeazã a se lua de cãtre cei în
drept: magistraþi, terþi, manageri.

obþinã cel puþin media 7 ºi
minimum nota 6 la fiecare disciplinã ºi prin efectuarea unui stagiu
de trei ani, dupã care urmeazã
susþinerea unui examen de
aptitudini la terminarea acestuia3.
Examenul de admitere se
organizeazã de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România
(CECCAR). Stagiul de pregãtire
se efectueazã de persoanele care
au promovat examenul de
admitere pentru accesul la
profesia de expert contabil. Dupã
efectuarea stagiului de pregãtire
sub autoritatea profesionalã a
tutorelui de stagiu se organizeazã
examenul de aptitudini, care
constã în probe scrise ºi orale, ce
conduc spre o apreciere finalã
complexã ºi completã.
Exercitarea profesiei de expert
contabil se face fie individual, ca
persoanã fizicã, fie în societãþi
comerciale de profil, ca persoane
juridice. Indiferent de modul de
exercitare a profesiei de expert
contabil existã obligativitatea
înscrierii în Tabloul CECCAR
care cuprinde toþi membrii 
persoane fizice ºi juridice de
profil, grupate în funcþie de
criteriul teritorial.

7

Dar expertiza contabilã extrajudiciarã?
Expertiza contabilã extrajudiciarã sau amiabilã este
aceea care, în afarã de orice intervenþie judecãtoreascã,
are loc direct între pãrþile în litigiu sau este solicitatã de
persoane fizice sau juridice în vederea stabilirii ºi
respectãrii adevãrului ºi legalitãþii în activitatea lor.
Contribuþia expertizei contabile la prevenirea pagubelor
în patrimoniu, pãstrarea integritãþii acestuia ºi respectarea
legalitãþii este mai operativã ºi eficientã în condiþiile utilizãrii
acesteia nu numai ca mijloc de probã în justiþie, ci ºi ca mijloc
de fundamentare a acþiunilor de arbitraj, judecãtoreºti sau
penale, care se declanºeazã prin acþiuni adresate organelor
judiciare. Practica dovedeºte cã multe acþiuni adresate
organelor judiciare sunt o consecinþã a defecþiunilor ºi a lipsei
de operativitate în sistemul de documente ºi evidenþe.
Într-o asemenea situaþie, agenþii economici care
declanºeazã acþiunile de arbitraj sau judecatã trebuie
sã aibã certitudinea ºi rãspunderea cã documentele ºi
evidenþele pe care se bazeazã acþiunea sunt legale,
corecte, exacte, reflectã fidel situaþia economicã,
financiarã, gestionarã, contractualã etc. Un mijloc de
fundamentare ºi asigurare a calitãþii, realitãþii, exactitãþii
ºi legalitãþii (sub aspectul formei ºi de conþinut) a
informaþiilor ce stau la baza acþiunii arbitrale 
judecãtoreºti îl constituie deci expertiza contabilã,
dispusã de conducerea agentului economic care
declanºeazã acþiunea de judecatã.
Expertiza contabilã extrajudiciarã, amiabilã, poate fi
utilizatã ºi pentru certificarea bilanþurilor contabile, a
conturilor de profit ºi pierdere, a situaþiei patrimoniului
agenþilor economici. Aceste analize ºi certificãri
financiar-contabile asupra situaþiei patrimoniului
agenþilor economici ºi a posibilitãþilor acestora de a
genera profit, de a fi rentabili, constituie o dovadã demnã
de încredere pentru terþi (alþi agenþi economici) în vederea
intrãrii în relaþii de comerþ. Prin expertiza contabilã
extrajudiciarã se previne stabilirea de relaþii de comerþ
cu agenþii economici care s-ar gãsi în imediata intrare în
starea de încetare de plãþi sau de faliment.
Expertiza extrajudiciarã (amiabilã) este reclamatã
de manifestarea plenarã a concurenþei în condiþiile
economiei moderne, fiind o cale eficientã de asistenþã
de înaltã specialitate a oricãrei afaceri pentru a fi feritã
de riscuri ºi asiguratã de reuºitã.
Expertiza contabilã amiabilã poate fi solicitatã de:
manageri, pentru a cunoaºte anumite situaþii ale
patrimoniului; asociaþi, în cursul funcþionãrii sau la
dizolvarea societãþii; pãrþile în litigiu; particulari, la
constituirea ori fuziunea societãþii comerciale etc. În
activitatea practicã, de cele mai multe ori se recurge la
expertiza contabilã amiabilã în cazurile de gestiune
frauduloasã ºi abuz în serviciu, înainte de începerea
acþiunii de urmãrire în justiþie. Cu aceastã ocazie,
consiliul de administraþie al societãþii poate sã aibã o
imagine mai clarã a debitelor care s-au produs.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Cum se finalizeazã
expertiza contabilã?
Lucrãrile expertului contabil se
menþioneazã într-un raport de
expertizã contabilã care se înainteazã instanþei. În raportul de
expertizã contabilã, prezentarea
materialului trebuie sã fie completã,
sã rãspundã la toate întrebãrile
puse, iar concluziile sã fie suficient
motivate, pentru ca instanþa sã fie
în mãsurã sã aprecieze asupra
valorii acestor concluzii.
Expertul contabil are îndatorirea sã prezinte determinãri
exacte, nu propuneri de variante
în formularea rãspunsurilor la
întrebãrile puse. În situaþia în care
raportul de expertizã contabilã se
efectueazã de mai mulþi experþi ºi
au pãreri deosebite, raportul
cuprinde pãrerea motivatã a
fiecãruia. În cazul expertizei
contabile judiciare, raportul de
expertizã contabilã se depune cu
cel puþin cinci zile înainte de
termenul fixat pentru judecatã.
Care este rolul
expertizei contabilã
în procesul penal?
Ca urmare a numãrului mare de
procese aflate pe rol ºi a
implicaþiilor economice, judecãtorii apeleazã adesea la expertiza
contabilã. Concluziile expertizei contabile constituie numai
elemente de convingere, lãsate la
libera apreciere a judecãtorului, ca
toate celelalte probe. Indiferent
dacã foloseºte sau nu concluziile
expertizei contabile, instanþa are
obligaþia sã motiveze poziþia sa.
Experþii ºi alþi specialiºti care
efectueazã expertize pentru
instanþele judecãtoreºti sau alte
organe cu activitate jurisdicþionalã
primesc pentru lucrãrile efectuate
onorarii stabilite de aceste organe
în funcþie de: complexitatea
expertizei, volumul de lucru,
gradul profesional ºi ºtiinþific.
Expertiza contabilã judiciarã
este foarte cunoscutã în România
ºi utilizatã foarte frecvent în situaþii
de litigiu între agenþi economici,
agenþi economici ºi instituþii publice
etc. Existã situaþii în care expertiza
contabilã judiciarã poate fi dispusã
de cãtre instanþã ºi pentru cauze în
justiþie între persoane fizice ºi
organisme publice.
În esenþã, expertiza contabilã
judiciarã aduce un plus de claritate, cunoaºtere ºi lãmurire în
cauzele penale, contribuind la
soluþionarea litigiilor de orice
naturã ºi acþionând pe linia perfecþionãrii activitãþii financiarcontabile în general. Expertiza
contabilã judiciarã are ca sarcinã
principalã sã contribuie la stabilirea adevãrului ºi la justa soluþionare de cãtre organul judiciar a
cauzei aflatã în faza de cercetare
sau judecatã.
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Ion Turcu  Tratat de insolvenþã, Ed.
C.H. Beck, Bucureºti, 2006, pg. 197
Art. 1. OG. Nr. 65/1994 privind
organizarea activitãþii de expertizã
contabilã ºi a contabililor autorizaþi,
republicatã în MO nr. 13 din 8.I.2008
3
Art. 3. OG. Nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi,
republicatã MO nr. 13 din 8.I.2008
4
I. Bonzat, I. Pinatel: Traite de droit
penal, vol. II, Paris, 1963, p. 922;
E. Glasson: Precis theorique et
pratique de procedure civile, vol. I,
Paris, 1902.
5
E. Mihuleac  Expertiza judiciarã.
Editura ºtiinþificã, 1971
1
2
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Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

Strategii privind calitatea proceselor de educaþie
ºi formare în învãþãmântul superior

Joi, 6 decembrie 2012, în Sala de Consiliu a Facultãþii de monitorizarea, evaluarea, intervenþia corectivã-preventivã ºi
Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a avut loc primul curs îmbunãtãþirea continuã a calitãþii în toate procesele didactice ºi
din cadrul proiectului Calitate Europeanã în Învãþãmântul ºtiinþifice din structura universitãþilor partenere. La finalul
Superior (POSDRU/86/1.2/s/62249). Derulat de Universitatea cursului, reprezentantul firmei de consultanþã, Octavian
Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de POPESCU, a spus: Astãzi s-a desfãºurat unul din pachetul
Apãrare Carol I ºi cu compania Pluri Consultants România, de cinci cursuri gândite cu angajaþii celor douã universitãþi
proiectul urmãreºte dezvoltarea ºi implementarea unor strategii ºi este compus din douã pãrþi: una teoreticã ºi una practicã.
ºi instrumente de asigurare a managementului calitãþii proceselor Tot astãzi, cei prezenþi au fost implicaþi în etapa practicã, ºi
de educaþie ºi formare în învãþãmântul superior, care sã includã anume: au construit un proiect pe care îl vor susþine în faþa
criterii, standarde specifice, indicatori de referinþã ºi mecanisme comisiei de evaluare, urmând ca în zilele urmãtoare sã
concrete pentru maximizarea calitãþii experienþelor ºi proceselor finalizãm ºi partea teoreticã, iar în faþa comisiei, sperãm cã
S-a desfãºurat, la Sinaia, cea de-a 7- interesate de procesul pregãtirii asociate formãrii ºi dezvoltãrii profesionale, care vor permite toatã lumea va lua un 10.
a ediþie a Congresului Internaþional al continue.
Asociaþiei Medicilor Veterinari pentru
Prin acest stand s-a încercat promoAnimale de Companie din România varea imaginii Asociaþie Studenþilor, a
(AMVAC).
evenimentelor organizate de aceasta, a
La eveniment, Facultatea de activitãþii asociaþiei, în general. Nu în
Medicinã Veterinarã a Universitãþii ultimul rând, Congresul a permis
Spiru Haret a fost prezentã cu standul stabilirea de contacte cu instituþiile ºi
ASMV-USH (Asociaþia Studenþilor de companiile din domeniul medical
Medicinã Veterinarã), realizat de veterinar, pentru organizarea viitoarelor
studenþii ºi de cadrele didactice manifestãri dedicate studenþilor.
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung Muscel a încheiat un
protocol de colaborare cu Liceul tehnologic Victor Slãvescu din Rucãr, în
scopul îmbunãtãþirii activitãþii de predare, prin crearea ºi utilizarea de soft
educaþional, în funcþie de disciplina predatã ºi de particularitãþile de vârstã
ale elevilor.
Iniþiativa vine în întâmpinarea nevoilor fiecãrui elev de a se simþi competent
în a deþine ºi utiliza informaþia, de a fi deschis spre schimbare, spre a învãþa ºi
respecta valorile unei societãþi democratice, într-un climat stimulativ de studiu.
Marþi, 11 decembrie, începând cu
Prima activitate concretã în acest sens este participarea studenþilor Facultãþii
ora 11.00, cercul TOTEM
de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung Muscel, împreunã cu cadrele didactice,
al Facultãþii de Sociologie-Psihologie ºi
la Simpozionul judeþen cu tema: Este important ceea ce studiem?, manifestare
Institutul de Sociologie al Academiei Române îl
în cadrul cãreia are loc ºi un concurs de eseuri ºi prezentãri PowerPoint.
au ca invitat pe prof.univ.dr. Gheorghiþã Geanã,

Al 7-lea Congres AMVAC

Facultatea de Arhitecturã

Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Câmpulung Muscel

Protocol de colaborare
studenþi-elevi

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Repere tematice în
antropologia artei

care va sustine o conferinþã pe tema: Repere
tematice în antropologia artei. Evenimentul va
avea loc la Casa Academiei din Bucureºti.

Cum sã devii avocat

Facultatea de Matematicã ºi Informaticã

Parþiale ºi nu numai

Emoþii pentru studenþii Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã. Joi, 13 decembrie
2012, începând cu ora 10, la sala 217, studenþii anului II vor susþine examenul
Parþial II la disciplina Tehnologii WEB. Tot joi, vor fi anunþate rezultatele parþialului
din 8 noiembrie 2012. Studenþii care nu au susþinut examenele parþiale I ºi/sau II, ori
cei care vor mãrire de note la unul din examenele parþiale, în sesiune vor da examen
din toatã materia (HTML, CSS, JS, PHP). Luni, 17 decembrie 2012, studenþii
anului I ai Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã  specializarea Informaticã vor
susþine cea de-a doua evaluare pe parcurs la disciplina Analiza matematicã 1.
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Centrul Universitar Braºov, prin Proiectul - Studenþi practicieni - studenþi
activi ºi integraþi, organizeazã miercuri, 12 decembrie, la ora 16.30, seminarul
cu tema: Cum sã devii avocat. Evenimentul se va desfãºura în sala nr.8,
Centrul de orientare ºi consiliere în carierã. Seminarul se adreseazã studenþilor
de la Programele de studii: drept ºi administraþie publicã ºi are ca tematicã:
1. Legislaþie actualã privind admiterea la Barou
2. Profilul ideal al unui avocat de succes
Prelegerea va fi susþinutã de avocat.dr. Iordache Ion. Motto-ul seminarului:
Fãrã perfomanþã nu existã succes, fãrã succes nu existã renume, fãrã renume
nu existã clientelã!
Prezenþa la seminar a unor personalitãþi din domeniu va contribui la orientarea
profesionalã a tuturor studenþilor participanþi.

Pregãtirea
proiectului la
Urbanism

Pentru studenþii anului IV al Facultãþii de
Arhitecturã, decembrie nu este atât o lunã de
relaxare, cât una de muncã intensã! Miercuri,
9 ianuarie 2013, între orele 12-14, ei vor preda
proiectul la Urbanism. Tradusã predarea
constã într-un proiect în format tradiþional ºi
electronic, fazele 1 ºi 2 cu piese scrise ºi piese
desenate conform temei, un memoriu ºi un CD.
Lipsa unor piese conduce la anularea proiectului.

Lector univ. dr. Alexandru MATEI, Facultatea de Litere:

Ceea ce s-a câºtigat dupã 1989 e imens!
(Urmare din pag. 1)

În ce constã cercetarea TVR 1966-1990. Totalitarismul
românesc: esteticã ºi tele-reprezentare?
În multe, dar în foarte puþine faþã de ceea ce mai trebuie. Am
pãtruns într-o lume scufundatã, fascinantã, dacã ai cu ce sã ajungi
acolo, la documente: arhiva de la Radio (SRR), arhiva documentarã
de la TVR ºi, mai ales, la Filmoteca TVR, de pe strada Moliere, în
vechiul sediu al TVR, în parte distrus de un incendiu în anii 1990,
unde Andrei Dimitriu, fiul fostului realizator ªtefan Dimitriu, îmi
pune role dupã role, la care mã uit cu un ochi în curs de formare. ªi la
Paris am ajuns la Institutul Naþional al Audiovizualului, unde am
vãzut majoritatea emisiunilor dedicate României între 1964 ºi 1989.
Pe lângã asta, interviuri cu tot felul de oameni, de la Sanda Þãranu la
Dumitru Popescu-Dumnezeu. Dar, aici, trebuie sã mulþumesc, în
primul rând, TVRM, acum TVH 2.0, unde l-am cunoscut pe fostul
preºedinte al TVR, Ionel Bucheru, de la care, cumva, a pornit totul.
Dintre toate articolele/eseurile dumneavoastrã, aveþi unul
preferat?
Aº spune cã am un articol la care þin foarte mult, cel intitulat
Germenul ºi detaliul, despre importanþa lui Bergson în noile metode
de abordare a istoriei literare (în speþã, cea fãcutã cunoscutã de
Franco Moretti în Graphs, maps, trees, editura Verso, 2005).
Germenul e un detaliu, dar germenele e acel ceva care devine curând
plantã, sau vietate  adicã o vizibilitate care face uitat detaliul care
i-a dat naºtere. Nu ºtiu dacã e foarte la modã, dar în mod sigur
valoarea euristicã a germenului, ca ºi a detaliului, e foarte importantã.
Am însã ºi un eseu, care nu e cercetare, ci, mai degrabã, trãire, sã
spunem, despre Ceauºescu, despre procesul de la televizor, pe
care l-am privit câþiva ani la rând dupã 1989, inserat în cartea mea
Mormântul comunismului românesc (IBU Publishing, 2011).
I-aþi cunoscut, prin participarea la activitãþile culturale
iniþiate de Service de Cooperation Culturelle de la Ambasada
Franþei, pe scriitorii Yann Apperry, Claire Legendre,
Christian Prigent, Camille Laurens, Patrick Deville, Philippe
Forest, Régis Jauffret, Marie Darrieussecq, Bernard Pivot ºi
Michel Houellebecq. Cu ce impresii aþi rãmas?
Nu pot sã dau o impresie generalã. Majoritatea sunt obiºnuiþi cu
presa ºi cu spaþiul public, pânã ºi Houellebecq a învãþat asta. Dintre
ei, trebuie spus cã Régis Jauffret s-a întâlnit cu studenþii Facultãþii
de Limbi ºi Literaturi Strãine din Universitatea noastrã, în 2008.
De asemenea, cu alþi studenþi, dintre care menþionez acum numele
Lilianei Dragomir, Anei Stan, Dianei Coman, lui Carmen Habãrã ºi
Alexandrei Gheorghe, am tradus, în 2008, volumul unui deja

important istoric literar francez, William Marx, profesor la Paris
III (Rãmas-bun literaturii, editura Romania Press, 2008)
Care a fost ideea de la care aþi pornit în redactarea cãrþii
Mormântul comunismului românesc. Romantismul
revoluþionar înainte ºi dupã 1989?
E vorba de un sentiment asociat cu niºte observaþii. Sentimentul
e cã, pânã pe la sfârºitul anilor 1990, lumea mai credea în idei, în
adevãrul politicii, în idealuri. ªi am o nostalgie a acelor vremuri,
care nu se deosebesc, din punctul acesta de vedere, prin reperul
1989. ªi înainte, ºi dupã, eram convinºi cã Rãul ºi Binele se aflã la
vedere ºi nu trebuie decât sã alegi. Dar, iatã cã, dupã cãderea lui
Ceauºescu  care a distrus tot ceea ce (se) construise valabil dupã
1960  fericirea nu s-a instalat în România. Acest romantism
revoluþionar, pe care-l regãsesc în formulãri incomparabile, dar
subîntinse aceluiaºi mit, ºi la un comunist convins ca Ceauºescu
(cel puþin atât cât puterea nu i-a subjugat deplin minþile), ºi la
poezia auguralã a anilor 1960 (Pãunescu, dar ºi Ana Blandiana),
este astãzi un rest de care spaþiul public trebuie sã scape.
Cum puteþi explica fascinaþia Puterii, trãitã la nivel
individual, în sistemul totalitarist?
Numai într-un sistem totalitarist aceastã fascinaþie se poate
dezvolta, sunt sigur de asta. Azi, politica e doar un mijloc de a
câºtiga niºte bani, ca de altfel orice acces la scena publicã. ªi da,
cred cã moartea lui Ceauºescu a consfinþit moartea politicului în
România (mort dupã mine dupã 1968, încet-încet), ºi pe cea a
sacralitãþii Puterii. Adicã atunci am ieºit din modernitate.
Fãcând o paralelã între cele douã perioade 
antedecembristã ºi postdecembristã, care este pãrerea dvs.
referitoare la libertatea de expresie? Mai este cenzurã?
Limbajul de lemn se regãseºte ºi în ziua de astãzi?
Limbajul de lemn se regãseºte pretutindeni, dar în mai multe tipuri
de discurs, astãzi (de pildã cel administrativ legat de învãþãmânt).
Cred cã e bine sã îl evitãm, dar cred ºi cã nu o putem face în totalitate.
Problema limbajului de lemn din comunism a fost excesul. Nu mai
puteai scrie, de la un moment dat, Ceauºescu, trebuia sã scrii tot
ºirul: tovarãºul Nicolae Ceauºescu, secretar general al partidului,
preºedinte al RSR. Excesul dã senzaþia unui câºtig imens în timp
scurt, dar durabilitatea lui e pe mãsura perioadei de acumulare.
Ce pãrere aveþi despre literatura contemporanã? Care vã
sunt scriitorii preferaþi?
E vie, dar e mult mai puþin cunoscutã decât literatura românã
contemporanã a anilor 1960-1970, perioada de vârf a dezvoltãrii

României: a doua dupã anii 20-30, din punct de vedere cultural,
poate, dar prima din punct de vedere economic din întregul secol
trecut. Ceea ce s-a câºtigat dupã 1989 e însã imens: libertatea de
circulaþie a scriitorilor ºi a textelor. Asta nu s-a mai întâmplat
niciodatã. ªi, dacã scriitorii e azi sunt mai sãraci decât cei din anii
1960-1980, cred cã posibilitatea de a circula, de a-ºi exprima opiniile
ºi de a-ºi cuceri public pretutindeni compenseazã cu vârf ºi îndesat.
Scriitori preferaþi? Prea mulþi. Vreau sã amintesc doar numele
unei debutante, în Franþa, Julia Deck, cu romanul Elisabeth Viviane
Fauville, de la editura Minuit, 2012. Altfel, dacã spun Flaubert,
Musil, Joyce, Proust, Beckett, devin profesoral, ºi nu vreau.
Dupã 15 ani de activitate didacticã, cum apreciaþi  de
dincolo de catedrã  evoluþia tinerilor?
Mulþi absolvenþi au reuºit foarte bine în viaþã. Studenþii sunt cei
pentru care predau, ºi e foarte frumos sã formezi feluri de a vedea
lumea. Sper cã am reuºit asta de-a lungul timpului, la Universitatea
Spiru Haret. Rolul învãþãmântului privat la noi este încã subevaluat,
cred, pentru cã uitãm cã, în 1989, eram þara europeanã cu cei mai
puþini studenþi pe cap de locuitor (în urma Albaniei). Mi-au trecut
prin mânã o mulþime de studenþi, unii foarte buni, pe care sunt
mândru sã-i fi îndrumat. Nu atât în învãþarea limbii franceze, cât în
modul de a gândi, repet. Ar fi foarte mult de spus despre evoluþia
învãþãmântului universitar în ultimii 15 ani, mai ales dacã avem în
vedere, iatã, recent, renunþarea la învãþarea în clasã (loc socotit
desuet acum). Ceea ce pot spune este cã informaþia este astãzi
împrãºtiatã din multe surse ºi foarte fragmentar, ceea ce face
imposibilã aglutinarea ei sub forma unor poveºti. Or, noi am învãþat
un fel de poveºti (a literaturii franceze, a istoriei etc) sau niºte
exerciþii aplicative ale cãror metode se modificã azi rapid.
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Postgraduate Iniþiative at Guys, ediþia a 4-a

Antreprenoriatul din perspectivã
academicã ºi industrialã
(Urmare din pag.1)
Tema centralã anul acesta a fost
Antreprenoriatul din perspectiva academicã,
industrialã, atât a profesorilor cât ºi a studenþilor.
Astfel dr.Richard Wingate a vorbit despre idei pe
care le-a testat ºi studiat ºi care au contribuit la
creºterea creativitãþii actului didactic. Prin
înfrãþirea ºtiinþei cu arta (desenul, teatrul) el a reuºit
sã sporeascã interesul studenþilor pentru materiile
ºtiinþifice. Ca studenþi, vã puteþi oare imagina pe
voi înºivã în ipostaza de actori principali într-o
poveste participând direct la desfãºurarea ei, în
loc de a intra ca un spectator pasiv în sala de
clasã? ªi de ce nu! Poate cã tocmai acesta va fi
sensul în care realitatea virtualã îºi va gãsi locul în
clasã, o nouã formã prin care informaþia ne va fi
comunicatã pentru a ne stârni curiozitatea ºi a ne
impregna memoria, insipând mai mult decât

predând. Dr Adam Hill, a vorbit despre
asemãnãrile dintre universitãþi ºi companii,
accentuând faptul cã universitãþile sunt adevãrate
incubatoare ale ideilor, care permit, totodatã,
formarea unei cumunitati benefice în jurul fiecãrei
idei cu un rol esenþial în promovarea ºi
implementarea lor ulterioarã în lumea realã.
Michael Hill-King a adus la cunoºtinþã studenþilor
de la Kings College London existenþa unor
programe care sprjinã prin cursuri ºi fonduri
transpunerea ideilor în realitate. Doi studenþi:
Mehmet Fidanboylu - doctorand la Kings ºi
Shyam Masrani - masterand la Imperial College
ne-au prezentat parcursul care i-a motivat sã-ºi
creeze propriul loc de muncã la conducerea
companiilor pe care le-au înfiinþat, Marblar ºi
ShyDen. Andreea Ciucã de la Deloitte ne-a
prezentat unele aspecte practice absolut esenþiale
pentru materializarea ideilor.

Manifest canin în sala de lecturã

Joi, 6 decembrie a.c, Biblioteca
Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu
a fost gazda lansãrii proiectului
educativ pentru copii intitulat
Manifest canin în sala de lecturã.
Invitatã de onoare a acestui
eveniment a fost soprana Carol
Buyers, reprezentantã Animal
Care Austria, renumitã la nivel
mondial pentru implicarea în
ajutorarea animalelor.
Proiectul a fost iniþiat de
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), Asociaþia Animal Care
Austria, Teatrul LUNI de la Green

Hours, Asociaþia Red Panda ºi
Compania de Teatru Replika ºi
constã în prezentarea unui spectacol de teatru în cadrul unor biblioteci publice partenere din România.
Intitulat Confesiunile unui
câine, spectacolul este realizat
dupã romanul A Dogs Life (Viaþã
de câine) de Peter Mayle ºi vorbeºte despre animalele fãrã stãpân,
personajul principal relatând, cu
umor ºi autoironie, o poveste de
viaþã care l-a fãcut celebru.
Realizat de Ioana Macarie ºi
Mihaela Rãdescu, spectacolul
ºi-a declarat drept scop sensibi-



Azi, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, Constanþa,
organizeazã o nouã sesiune de
consiliere ºi orientare în carierã
pentru studenþi.



Azi, începând cu ora 10.00,
are loc în amfiteatrul Ctin.
Rãdulescu-Motru din cadrul
Facultãþii de Sociologie-Psihologie
(Bd. Basarabiei nr.256, sector 3,
Bucureºti) Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice pe tema Noi orizonturi în
ºtiinþele socio-umane.
La eveniment ºi-au anunþat
participarea cadrele didactice ale
facultãþii, studenþii ºi masteranzii,
precum ºi specialiºti din cele douã
domenii de activitate.



Marþi, 11.12.2012,
în Amfiteatrul mic
al Facultãþii de Arte (sala 212),
începând cu ora 13.00, va avea loc
spectacolul de muzicã ºi poezie
În preajma Crãciunului,
susþinut de Corul
Facultãþii de Arte ºi dirijat de lect.
univ. dr. Luminiþa Guþanu ºi asist.
univ. dr. Aurel Muraru.
Studenþii clasei de Canto,
coordonaþi de conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, cât ºi studenþii
specializãrii Artele spectacolului
(Actorie), coordonaþi de conf. univ.
dr. George Grigore, lect. univ. dr.
Ioana Visalon ºi asist. univ. dr.
Cristian Toma, vor oferi publicului
un spectacol complet.
Formaþia Apartamentul de Jazz ºi
studentul - pianist Radu Rodideal
vor acompania interpreþii.
Intrarea este liberã!

lizarea ºi responsabilizarea
tinerilor faþã de câinii fãrã stãpân.
Sala de documentare Istrate
Micescu a Bibliotecii Pedagogice
Naþionale, unde a avut loc
spectacolul, a fost arhiplinã cu
spectactori de vârste diferite.
Spectacole de acest gen se vor
desfãºura ºi în alte biblioteci
partenere: Biblioteca Judeþeanã
George Bariþiu, Braºov, Biblioteca
Judeþeanã Mureº ºi Biblioteca
Alexandru ºi Aristia Aman, Dolj.
Aºa cum aprecia, în finalul
manifestãrii, doamna Mihaela
Rãdescu, «Confesiunile unui
câine» este un spectacol pentru
cei care au un cãþel acasã ºi se
fericesc; un spectacol pentru cei
care nu au un cãþel acasã, dar îºi
vor lua unul ºi se vor ferici; un
spectacol pentru cei care iubesc
animalele, dar ºi pentru cei care
nu le iubesc... ºi le vor iubi.

Maria Andreia FANEA
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Remember:

Cella Delavrancea 
125 de ani de la naºtere

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Arte
ºi Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii,
împreunã cu Asociaþia Culturalã Irina Saþchi
organizeazã miercuri 12 decembrie a.c.,
la sediul din ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti
(Amfiteatrul Mic, etajul 2, 212, ora 14,00), manifestarea
intitulatã Cella Delavrancea  125 de ani de la naºtere.
Remember-ul este realizat cu participarea criticului
ºi istoricului literar Valeriu Râpeanu.
Din program: prezentarea volumului
Cella Delavrancea  paradigmatica prezenþã,
de cãtre autoare; lector universitar doctor Dorina Arsenescu,
ºi vizionarea documentarului Cella Delavrancea, realizat de
Biblioteca Judeþeanã Antim Ivireanul, Vâlcea.

Irina ªaþchi

 un nume sinonim cu prestigiul ºi dãruirea
Prezidatã de lector universitar
doctor Dorina Arsenescu,
Asociaþia culturalã pentru
educaþie, ºtiinþã ºi culturã Irina
ªaþchi poartã numele distinsei
profesoare Irina ªaþchi 
Popovici (29.11.1909 
3.01.1988), muzician de prestigiu
ºi animator cultural cãreia i se
datoreazã multe dintre realizãrile
vieþii artistice vâlcene de astãzi.
În memoria celor care au
cunoscut-o, Irina ªaþchiPopovici rãmâne exemplul
pedagogului dãruit cu har, cu
neistovitã putere de muncã ºi o
neclintitã credinþã în menirea
muzicii, a artei, a culturii. A fost
ºi o redutabilã pianistã, nevoitã
sã-ºi înceteze activitatea
concertisticã datoritã unei
probleme de sãnãtate. Nãscutã
într-o familie polonezã, bine
instruitã în tainele muzicii ºi ale
artei pianistice la Praga, una din
marile capitale europene ale
muzicii, Irina ªaþchi a activat
în România, mai întâi la

Bucureºti, apoi în micul oraº de
provincie, Râmnicu-Vâlcea. Aici
a devenit un adevãrat catalizator
al vieþii artistice. A învins
ostilitatea vremurilor trecute
printr-o devoþiune totalã faþã de
muzicã ºi o tenacitate pe mãsurã.
A luptat pentru existenþa unor
instituþii profesioniste de artã
vâlcene. Irina ªaþchi a fost un
profesor cu rezultate excepþionale care s-a perfecþionat pe
tot parcursul carierei didactice,
fiind în contact permanent cu
mari personalitãþi muzicale ale
României. Nu avea reþineri în
consultarea foºtilor sãi elevi,
deveniþi peste ani, maeºtri. Intuia
talentele de mare perspectivã ºi
le urmãrea evoluþia în timp.
Irina ªaþchi a lãsat o impresionantã moºtenire spiritualã
de înaltã þinutã: o stagiune
complexã de recitaluri ºi
concerte, cursuri de mãiestrie
interpretativã, Festivalul Tinere
talente. Pe fondul acumulãrilor
ºi eforturilor depuse de acest

muzician de prestigiu ºi
animator cultural de excepþie,
au apãrut, în timp, instituþiile
profesioniste pentru care a
luptat. Exemplul sãu uman ºi
profesional este greu de
egalat, constituind un model
atât de necesar timpurilor
noastre. (G.Grigore)

PEDEAPSA CORPORALÃ LA COPIL

(Urmare din pag.1)

În mod cert, sunt absolut împotriva
violenþei de orice tip ºi cum copiii
reprezintã tot ce este mai important pe
lumea aceasta, evident cã pedeapsa
corporalã îndreptatã asupra copiilor, din
punctul meu de vedere, ar trebui cu totul
interzisã. De pildã, Suedia este una din
þãrile europene unde acest
comportament nu existã. În aceastã þarã,
un pãrinte poate fi tras la rãspundere
sau chiar trimis la puºcãrie dacã dã
câteva palme la fund copilului sãu.
De regulã, când aplicãm pedepse
corporale asupra unui copil (îl tragem
de pãr sau îi dãm câteva palme peste
faþã, îl închidem într-o camerã
întunecoasã te învãþ eu minte sau îi
impunem sã stea în genunchi cu mâinile
sus etc), aceste practici de violenþã fizicã
sunt însoþite de violenþã verbalã (se
strigã, se urlã la copil) ºi de violenþã
psihicã: pe de o parte, copilul se poate
speria, se poate bloca, pe de altã parte
copilul poate dezvolta comportamente
nespecifice, nesãnãtoase: de rãzbunare,
de rãzvrãtire, dar ºi de dezamãgire,
descumpãnire, pânã la a dezvolta
adevãrate traume, care, cu siguranþã,
trãite într-un astfel de mediu, duc la
frustrãri cu reacþii adverse în dezvoltarea
lui fizicã, ºi mai ales, psihicã de mai
târziu. Pe scurt, bãtaia este însoþitã de
abuz. Ca sã nu mai vorbim de faptul cã
aceºti copii învaþã cã violenþa reprezintã
o strategie acceptabilã ºi potrivitã
pentru rezolvarea conflictelor sau pentru
a obþine ceea ce vrei.
Cum spunea ºi Sigmund Freud:
orice comportament inadecvat
manifestat la o anumitã vârstã, trebuie
sã-ºi aibã cauza/ele undeva în copilãrie.
Ori, aceste cauze sunt, de cele mai
multe ori, tocmai pedepsele corporale
aplicate copiilor chiar la cele mai
fragede vârste. Aceºti copii pot suferi,
mai devreme sau mai târziu, tulburãri
de comportament, anxietate ºi

probleme legate de dependenþa de alcool
ºi consumul de droguri.
E adevãrat, dacã luãm ca reper
psihologia behavior-istã (comportamentalã), comportamentele care nu sunt
modelate ºi care nu sunt îndreptate spre
un scop pot deveni ineficiente ºi chiar
autodistructive. Încã din primii ani de
viaþã, copiii trebuie sã înveþe sã-ºi
controleze anumite comportamente ºi,
printr-un proces dificil de învãþare, sã
deprindã altele noi. În primele faze,
învãþarea presupune atât aspecte
pozitive, cât ºi aspecte negative, ceea
ce, în termeni mai vagi, înseamnã rãsplata
ºi pedeapsa. Comportamentele inacceptabile ºi distructive sunt controlate prin
asocierea lor cu ceva neplãcut, incluzând
1-2 palme sau forþa fizicã.
Este mult mai simplu sã reacþionezi
la ceea ce a fãcut copilul tãu decât sã
încerci sã înþelegi semnificaþia actelor
sale; când batem un copil, adulþi fiind,
înseamnã cã am încetat sã mai gândim
(reflectãm).
În acest haos al lumii moderne în care
trãim cu toþii ºi în care cu toþii cãutãm în
permanenþã sã distingem binele de rãu,
frumosul de urât, ceea ce este permis de
ceea ce e ilegal etc., în care cu toþii ne-am
transformat în experþi pe orice temã,
existã o nemulþumire din ce în ce mai
mare faþã de utilizarea bãtãii în creºterea
ºi educaþia copiilor.
Noi nu trãim într-o lume perfectã.
De aceea, nu vom atinge niciodatã acea

dragoste desãvârºitã. Totuºi, indivizii
raþionali, când ajung la maturitate, ajung
aproape întotdeauna sã aprecieze
disciplina ºi îndrumarea care le-au fost
impuse în tinereþe de cãtre pãrinþi, cu
condiþia ca disciplina sã fie blândã ºi
plinã de dragoste.
Copiii au aceleaºi drepturi ca ºi adulþii
privind respectul pentru demnitatea lor
umanã, pentru integritatea lor fizicã ºi
pentru protecþie egalã în faþa legii. În
2006, acesta a devenit nu numai un scop
regional, ci ºi unul global.
Studiul Secretarului General al
Naþiunilor Unite despre violenþa
împotriva copiilor, într-un raport
supus Adunãrii Generale a ONU a
stabilit anul 2009 ca datã limitã pentru
realizarea abolirii universale a pedepsei
corporale asupra copiilor.
Pedeapsa corporalã este ineficientã
ca metodã de disciplinare. Existã
moduri pozitive de a-i învãþa, corecta
ºi disciplina pe copii, care sunt mai
bune pentru evoluþia copiilor ºi care
contribuie la constituirea de relaþii
bazate pe încredere ºi respect reciproc.
ªi-atunci ce-ar trebui sã ºtie, în
primul rând, pãrinþii?
Orice pãrinte vrea sã fie o mamã bunã
sau un tatã bun pentru copilul sãu. Dar,
uneori, este greu de realizat. Calitatea
de a fi pãrinte, pe lângã latura sa veselã
ºi plãcutã, poate fi ºi foarte stresantã.
De aceea, pãrinþii au nevoie de susþinere
pentru a depãºi stresul, pentru a þine
conflictele sub control ºi
pentru a-ºi stãpâni furia.
Mulþi pãrinþi îºi împart
timpul ºi energia între diferite
sarcini (precum serviciul,
îngrijirea copiilor, îngrijirea
membrilor mai vârstnici ai
familiei). Timpul petrecut cu
copiii este foarte preþios  trece
repede ºi nu se mai întoarce.
Educaþia parentalã pozitivã
cere timp pentru ca pãrinþii ºi
copiii sã poatã fi împreunã.

Acest lucru este deosebit de important
în primii ani ai vieþii copilului, dar nu
trebuie sã uitãm cã ºi adolescenþii au
nevoie ca pãrinþii sã le fie aproape.
Este, de asemenea, vital ca pãrinþii
sã-ºi gãseascã timp pentru ei înºiºi,
pentru a avea grijã de propriile nevoi
de intimitate, companie ºi recreere.
Pãrinþii au nevoie de politici privind
locurile de muncã ºi de prevederi
referitoare la îngrijirea copiilor, care
sã le permitã sã împace viaþa de
familie cu cea profesionalã.
Pãrinþii pot învãþa multe discutând
despre experienþele lor cu alþi pãrinþi,
cu prietenii sau cu alþi membri ai
familiei. De asemenea, pãrinþii pot
recurge la servicii profesionale, care
sã-i ajute fie direct (de exemplu:
educaþia pentru a fi un pãrinte bun)
fie indirect (de exemplu: terapia de
cuplu). A cere ajutor este un semn de
responsabilitate, nu de slãbiciune.
Pentru a putea fi un pãrinte eficient
ºi a asigura copiilor sprijin ºi
îndrumare, fiindu-le în permanenþã
aproape, pãrinþii au nevoie de resurse
ºi de susþinere. ªi spun toate acestea
pentru cã educaþia pozitivã are multe
efecte secundare pozitive!
Jordan Riak scria în Discuþie despre
bãtaie: Actul pedepsirii corporale a
copiilor erodeazã legãtura de
încredere dintre copil ºi pãrinte.
Copilul bãtut este mai puþin capabil
sã-ºi priveascã pãrintele ca pe o
sursã de protecþie ºi confort, care sunt
vitale dezvoltãrii sãnãtoase a fiecãrui
copil. Cum traducem acest citat?
Sentimentul propriei valori ºi al
stimei faþã de sine suferã puternic când
este agresat. Cei ce sunt bãtuþi  sau
chiar ameninþaþi cu bãtaia  devin
rebeli, rãzbunãtori ºi refractari faþã de
pãrinþii lor. Nu devin mai de încredere
ºi responsabili, cu un control intern al
comportamentului lor, dupã ce au fost
bãtuþi. Bãtaia creeazã mai degrabã o
relaþie plinã de teamã, furie ºi evitare,
ºi nu o apropiere emoþionalã reciprocã.
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Realitãþi ºi spiritualitãþi
autentic ortodoxe (IV)

Sã ne cunoaºtem profesorii

Lector univ. dr.
Dorina Arsenescu

Drd. Stelian GOMBOª

sau

Monahismul

pianul, ca un instrument
cu suflet

Dupã ce, în perioada 1973 - 1977, urmeazã Liceul de Artã
din Piteºti, secþia Muzicã, luând bacalaureatul în acest domeniu
ºi devenind artist instrumentist, respectiv pianist acompaniator,
Dorina Arsenescu se angajeazã ca profesor la ªcoala de muzicã
ºi Liceul de Artã din Râmnicu Vâlcea (1977-1999). Din anul
1999 este asistent universitar titular la Colegiul universitar
pedagogic de institutori (U.S.H.)  Râmnicu Vâlcea, urmând ca,
din septembrie 2003, sã vinã în Capitalã, ca asistent universitar
titular la Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti. Se înscrie ºi urmeazã cursurile doctorale la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, specializarea Muzicologie, în
perioada 2004  2010. În tot acest timp îndrumã paºii tinerilor
studenþi dornici de cunoaºtere, publicã articole ºtiinþifice ºi susþine
concerte de pian. În anul 2009 susþine examen ºi devine lector
universitar doctor la aceeaºi facultate de prestigiu a Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti.
Fiind un bun comunicator, bun organizator de manifestãri
cultural-artistice ºi competiþionale, lector universitar doctor
Dorina Arsenescu este numitã ºi Preºedinte al Asociaþiei
Culturale Irina ªaþchi din Râmnicu Vâlcea.
Întotdeauna preocupatã de comunicarea cu semenii sãi,
Dorina Arsenescu propune diferite modalitãþi de abordare a
fenomenelor artistice, oferindu-l constant iubitorilor de artã
prin gesturi ce solicitã timp ºi suflet. Am cunoscut-o când
eram cancelarul Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret ºi mi-a propus sã colaborãm de ziua aniversãrii
poetului nostru naþional, Mihai Eminescu, creând un adevãrat
pod de flori între teatru ºi muzicã. În acel an, de ziua lui
Mihai Eminescu, a fost o evocare-manifest de un înalt nivel
artistic, colaborarea dintre cele douã arte dovedindu-se o
adevãratã simbiozã, o frãþie de cruce între poezie ºi acorduri
serenisime de pian. Au urmat concertele de pian de la Teatrul
Masca, dar ºi cele din perioada Sãrbãtorilor de Crãciun. ªi în
acest an, în urmã cu o sãptãmânã, în cadrul Sesiunii
de comunicãrii ºtiinþifice anuale a cadrelor didactice de
la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret, lector

România, colindatã
de vienezi

universitar doctor Dorina Arsenescu a susþinut un concert de
pian, acompaniatã de un grup de studenþi de la specializarea
Pedagogie Muzicalã din cadrul Facultãþii de Arte, moment care
a pregãtit atmosfera pentru prezentarea lucrãrilor ºtiinþifice.
Justificându-ºi, într-un fel, aceastã febrilitate artisticã,
lector universitar doctor Dorina Arsenescu menþiona într-unul
dintre articolele sale: Trãim într-o lume în care mijloacele
comunicãrii au atins performanþe greu de imaginat, iar
adevãrata comunicare între oameni devine o problemã din ce
în ce mai dificil de soluþionat. Carenþele în comunicare ºi
lipsa comunicãrii produc perturbãri comportamentale la nivel
de individ, de grup, cu grave consecinþe asupra societãþii
contemporane. Încotro ne îndreptãm? Care este misiunea
muzicii, a slujitorilor ei în aceastã lume supusã deopotrivã
efectelor cuceririlor ºtiinþei, tehnologiei, cunoaºterii dar ºi
haosului, arbitrarului, violenþei? Avem nevoie de un sprijin,
de un prieten. ªi dacã muzica este cel mai fidel însoþitor al
omului, de la naºtere pânã la moarte, sã ne îndreptãm atenþia
spre muzicã, un mijloc salvator de comunicare interumanã.
Secondatã de Camelia Pavlenco, lector universitar doctor
Dorina Arsenescu a organizat, în urmã cu douã sãptãmâni, la
Palatul ªuþu, concertul Melancolii Schubertiene. Desfãºurat sub
egida Muzeului Municipiului Bucureºti (director Ionel Ioniþã) ºi a
Atelierului de Culturã ºi Civilizaþie Universalã MM, în cadrul
Stagiunii Muzicale Iosif Sava, programul a cuprins lieduri,
sonate ºi lucrãri pentru pian la patru mâini de Franz Schubert.
Aplauzele au rãsunat în ecouri largi pe holurile Palatului
ªuþu, confirmând valoarea interpretativã a celor douã doamne
dãruite total muzicii. Mulþumim dragei noastre colege de
departament, lector universitar doctor Dorina Arsenescu,
aceea care, din neliniºtile sale, ne oferã liniºtea actelor
interpretative, îmbrãþiºându-ne pe toþi într-un fel mai special,
cu vibraþia unor acorduri muzicale cu adevãrat vrãjite.

Hibernal de Chitarã
ºi cãrþi

Din 10 noiembrie ºi pânã în 22 decembrie 2012,
acordurile de chitarã încãlzesc spaþiul impunãtor
al Atriumului central din noul sediu al Bibliotecii
Naþionale a României, într-un periplu muzical presãrat cu popasuri de lecturã ºi culturã.
Agapele muzicale programate în ediþia 2012
propun un repertoriu variat, cu muzicã veche,
muzicã de camerã, muzicã napolitanã, chitarã solo, flamenco, poezie, dans, sunete
electronice ºi revizitãri simbolice ale altor epoci.

Conf. univ. dr. George GRIGORE

Gravurã
experimentalã
la Mogoºoaia
Asociaþia Experimental Project
în parteneriat cu Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti
Mogoºoaia anunþã deschiderea
celei de-a 5-a ediþii a Bienalei
Internaþionale de Gravurã
Experimentalã (IEEB).
Evenimentele din cadrul
IEEB5 vor fi prezentate la
Palatul Mogoºoaia, la Victoria
Art Center ºi Atelier 030202
din Bucureºti în perioada
8 decembrie 2012  28 februarie
2013.

Vienezii de la Johann Strauss Enesemble revin,
pentru al optulea an consecutiv, la colindat în
România. De la Strauss ºi Lehar, la Bethoven,
Haydn, Mozart sau Schubert, cãlãtoria magicã în paºi de vals, de polcã sau mazurcã - îl va avea
drept ghid pe extraordinarul Russel McGregor,
dirijor al orchestrei palatului Schonbrunn din Viena.
Johann Strauss Ensemble a pregãtit special pentru
spectacolele din Romania câteva surprize
muzicale, alãturi de invitatul lor special, violoncelistul Adrian Naidin. Turneul lor de anul
acesta va strãbate þara noastrã, între 10 ºi 20
decembrie, trecând prin Timiºoara, Oradea, Sibiu,
Cluj, Mediaº, Târgu Mureº, Braºov ºi Bucureºti.
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Festival
nemþesc
cu filme
româneºti
Institutul Cultural Român Titu
Maiorescu Berlin în colaborare
cu Zeughauskino, cu sprijinul
Centrului Naþional al Cinematografiei organizeazã în
perioada 11-16 decembrie
2012 festivalul de film
Rekonstruktion. Filmland
Rumänien II.
Deschiderea va avea loc marþi,
11 decembrie 2012, ora 19.30,
la Zeughauskino, cu proiecþia
filmului Dupã dealuri, regia:
Cristian Mungiu, în prezenþa
interpretelor din rolul principal, Cristina Flutur ºi
Cosmina Stratan.
Rekonstruktion. Filmland
Rumänien II dedicã ºi în
2012 douã lungmetraje istoriei filmului românesc. De
ce trag clopotole, Miticã?
(regia: Lucian Pintilie) ºi
Nu te teme, Iacove!, (regia:
Radu Gabrea) apãrute la
începutul anilor 1980.

Monahismul, ca formã de manifestare a vieþii creºtine, îºi are
izvorul în Evanghelii. Cãci idealul cerut în Evanghelie este cel al
perfecþiunii ºi al devoþiunii totale pentru celãlalt. A fi cãlugãr este o
vocaþie ºi nu o trimitere, înseamnã un credincios consacrat în întregime.
El ia libera lui decizie pentru sacrificiu, pentru devoþiunea totalã,
pentru generozitate ºi iubirea celuilalt. Iese din el însuºi pentru a se
oferi în întregime, pentru a renega ego-ul sãu, egoismul sãu. Nu
putem face distincþie fundamentalã între un creºtin ºi un cãlugãr, cãci
viaþa amândurora rãmâne un mister. Ea reprezintã un mod de existenþã
în comuniunea credinþei ºi în dragostea de Dumnezeu. Prezenþa
cãlugãrului în lume este un paradox. El este un pelerin ce nu aparþine
lumii, dar care, totuºi, o trãieºte deplin ºi se aflã în interiorul ei.
Viaþa cãlugãrului se desfãºoarã între credinþã ºi cãinþã, într-o
metanoia, într-o continuã schimbare a vieþii, care îl implicã în
realitatea de a trãi pãcatul naturii umane ca ºi realitatea nouã a mântuirii
într-un Iisus Hristos, la care el participã ca fiinþã vie ºi activã în
acelaºi timp. Cu credinþã ºi pietate, el trãieºte aceastã cãinþã continuã,
aceastã schimbare, ca pe o reînnoire a darului botezului, ca pe o
evoluþie întru Domnul, o evoluþie spre existenþa ºi Sensul ultim. Nu
dorim sã exagerãm importanþa monahismului ca atare, în contextul
creºtinismului contemporan, dar vrem sã subliniem faptul cã, dacã
Biserica se aflã într-o situaþie grea, numai monahismul ar putea-o
salva ºi revigora.
Monahismul a constituit, în România, în perioada comunistã, locul
de refugiu pentru creºtinii care nu puteau sã-ºi manifeste liber sentimentele
religioase. Mai mulþi comuniºti, aderând la partid pentru a obþine
privilegii, dar fãrã sã împãrtãºeascã doctrina marxistã, veneau la mãnãstire
pierduþi în anonimatul mulþimii pentru a se reculege sau a se confesa.
În prezent, când România trãieºte o teribilã crizã economicã,
juridicã ºi socialã, mãnãstirile ºi bisericile creºtine cunosc o reînnoire
fãrã precedent. Secularizarea doritã de propaganda atee comunistã
n-a putut sã-ºi atingã scopul, ci, dimpotrivã, a provocat reacþia inversã,
adicã reînnoirea religiosului de orice fel. ªi, în contextul în care, de o
parte, viaþa socialã pare sã devinã tot mai nesigurã ºi haoticã, de
cealaltã parte, viaþa religioasã a devenit adevãratul suport al þãrii.
Chiar dacã recesiunea economicã ºi sãrãcia au atins o mare parte a
populaþiei, se observã numeroase biserici în construcþie sau în renovare.

Designeri români
în Austria
O serie de obiecte create de designeri români au
fost expuse pentru publicul austriac în Galeria
Kunstbarkeiten din Graz. Expoziþia vernisatã
de Ziua României, pe 1 decembrie, reuneºte cele
mai recente colecþii de porþelanuri pictate manual
de la Wagner Arte Frumoase ºi Poveºti. Odatã
cu aceasta, casa Wagner propune în Austria ºi
obiectele din seria Photophore - lãmpi-fantezie,
create ºi produse în România ºi dispuse în forme insolite, prin suprapunere
a diverse accesorii de ceai ºi cafea din porþelan. Alãturi de designerii de
obiect, în galerie se regãsesc ºi lucrãri ale unor artiºti plastici români.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Eduard Sandu,
un artist de nota 10
Aristotel BUNESCU
Am cunoscut un pictor cu un destin aparte, care se desfãºoarã
în jurul cifrei 10. Este nãscut în data de 10 iulie 1967, la Bacãu
ºi a intrat la o facultate de arte cu nota...10. Dacã îi priveºti
tablourile, vei observa cã peisajele ºi portretele sale, naturile
moarte, nudurile ori buchetele de flori nu pot primi din partea
iubitorilor de artã decât tot o notã maximã.
Trãieºte la Tecuci înconjurat mereu de lucrãrile sale pline de
savoare. Martori sunt oamenii care au trecut pragul expoziþiilor

sale personale sau de grup, deschise începând cu
anul 2009. Fie cã au fost organizate la Tecuci, fie cã au
fost gãzduite de Bucureºti, dintre care una la Palatul
Parlamentului, expoziþiile au fost mereu dovada clarã a
talentului sãu aparte, a determinãrii de a lucra mereu. Foarte
interesant este la domnul Eduard Sandu cã trãieºte numai
ºi numai din picturã. Mãrturisesc aici faptul cã am
cunoscut pictori care, dupã o perioadã scurtã de timp, au
revenit la statutul de angajat pentru simplul fapt cã nu
puteau sã reziste din punct de vedere financiar. Eduard
Sandu a reuºit aceastã performanþã într-un climat economic puþin favorabil.
Dacã doreºti sã cunoºti ce curente îi plac mai mult,
Eduard Sandu se opreºte direct la impresionism, dar
studiazã foarte atent ºi curentele contemporane. Vincent
van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro ori William
Turner sunt primele nume care îi vin în minte, dacã îl
întrebi de pictorii preferaþi. Dar mai sunt ºi marii olandezi.
Dintre români, îi admirã mult pe Aman, Grigorescu,
Andreescu, Luchian, Petraºcu ºi Baba. Deseori, mã
gândesc la atelierul sãu din Tecuci, acolo unde se ascultã
multã muzicã bunã. Lumea se agitã foarte mult, iar
rezultatul este greu de vãzut. Dar, Eduard Sandu picteazã
permanent ascultând acolo piesele lui favorite, iar de pe
ºevalet ies noi ºi noi tablouri care uimesc privitorii. În
luna aprilie, la Tecuci, Eduard Sandu a avut o expoziþie
intitulatã O primãvarã printre anotimpuri.
Pentru afiº, artistul a ales un drum ºerpuind printre copaci
înfloriþi. ªtiu cã viaþa sa nu este doar un drum fãcut
printre flori, iar uneori apar ºi momente mai dificile.
Dar harul sãu ºi tenacitatea caracteristicã îl vor conduce mereu
spre noi dimensiuni cucerind definitiv alte suflete.
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Sfârºitul lu m i i .

Persoanele cu dizabilitãþi ar trebui sã participe
mai mult la viaþa societãþii
Cetãþenii europeni cred cu tãrie cã persoanele cu dizabilitãþi
ar trebui sã poatã participa pe deplin în cadrul societãþii, potrivit
unui nou sondaj realizat de Comisia Europeanã ºi publicat înainte
de 3 decembrie  Ziua internaþionalã a persoanelor cu dizabilitãþi.
Un procentaj de 97% dintre cei interogaþi au declarat cã persoanele
cu dizabilitãþi ar trebui sã aibã posibilitatea de a merge la ºcoalã,
de a-ºi gãsi un loc de muncã sau de a avea acces la magazine la fel
ca oricine altcineva. ªapte din zece respondeni au considerat cã o
mai bunã accesibilitate a bunurilor ºi a serviciilor ar ameliora
foarte mult viaþa persoanelor cu dizabilitãþi, a celor în vârstã ºi a
altor categorii de populaþie, cum ar fi pãrinþii cu copii mici. Un
procentaj de 84% cred cã bunurile ºi serviciile mai accesibile ar
crea de asemenea mai multe oportunitãþi pentru industrie.
Sondajul publicat la sfârºitul lui noiembrie a constatat cã
86% dintre europeni considerã cã soluþii similare în materie de
accesibilitate la nivelul întregii Europe ar permite persoanelor
cu dizabilitãþi sã cãlãtoreascã, sã studieze ºi sã lucreze în alte
state membre ale UE, iar 78 % considerã cã normele comune ar
facilita activitatea companiilor pe piaþa unicã a UE.

Pentru studenþii cu handicap

În România, conform ANPH, sunt
613.924 persoane cu handicap, dintre care
59.164 sunt copii iar 554.760 adulþi. Deºi
acest numãr este sub media europeanã
de 7-12% din populaþie, persoanele cu disabilitãþi din România încã au parte de mult
mai puþine servicii, facilitãþi ºi programe de
integrare comparat cu alte state membre
U.E. În consecinþã, numãrul de persoane
cu disabilitãþi angajate este de doar 21.906,
angajatorii preferând de multe ori sã
plãteascã amendã decât sã angajeze o

persoanã cu handicap. Lipsa de educaþie
precum ºi dificultatea pe care persoanele
cu disabilitãþi o au în a urma o carierã de
studiu este unul dintre motivele acestei
stãri de fapt.
Ministerul Educaþiei, în colaborare cu
trei universitãþi, a demarat un proiect de
integrare a persoanelor cu disabilitãþi
prin susþinerea ºi creºterea numãrului de
persoane cu disabilitãþi care frecventeazã
învãþãmântul superior. Conform www.
tribuna.ro, în total, primii beneficiari ai

programului vor fi 300 de persoane cu
dizabilitãþi, studenþi sau viitori studenþi,
cãrora li se va facilita accesul la programele
de studiu oferite de cele trei universitãþi.
Aceºtia vor fi instruiþi în utilizarea instrumentelor IT în procesul de învãþare ºi
vor fi sprijiniþi atât de cadrele didactice,
cât ºi de asistenþi ºi mentori educaþionali.
Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.

Alianþã mondialã împotriva abuzãrii copiilor prin Internet
Pe 5 decembrie, Cecilia Malmström, comisarul UE pentru
afaceri interne, împreunã cu Eric Holder, Procurorul general
al SUA, au lansat o alianþã mondialã împotriva abuzurilor
sexuale asupra copiilor comise prin intermediul internetului.
Iniþiativa are drept scop reunirea factorilor de decizie la nivel
mondial, obiectivele vizate fiind o mai bunã identificare ºi
ajutorare a victimelor, precum ºi aducerea în faþa justiþiei a
autorilor acestor infracþiuni. La acest eveniment vor participa
miniºtri ºi înalþi funcþionari din cele 27 de state membre ale
UE ºi din alte 21 de þãri din afara UE (Albania, Australia,
Cambodgia, Croaþia, Elveþia, Filipine, Georgia, Ghana,
Japonia, Moldova, Muntenegru, Nigeria, Norvegia, Noua

Zeelandã, Republica Coreea, Serbia, Statele Unite ale
Americii, Thailanda, Turcia, Ucraina ºi Vietnam).
Se estimeazã cã peste un milion de imagini înfãþiºând
copii supuºi abuzului ºi exploatãrii sexuale circulã în prezent
pe internet. Potrivit Biroului ONU pentru droguri ºi
criminalitate (UNODC), în fiecare an sunt adãugate 50 000
de noi imagini cu abuzuri comise asupra copiilor.
Þãrile care participã la alianþã se angajeazã sã
îndeplineascã o serie de obiective de politicã. Prin urmare,
datoritã intensificãrii cooperãrii internaþionale, lupta
împotriva abuzului sexual asupra copiilor prin intermediul
internetului va fi mai eficientã.

Agenda digitalã:
Acces mai uºor la serviciile publice on-line
Graþie noilor norme propuse pe 3 decembrie de Comisia
Europeanã, peste 100 de milioane de cetãþeni ai UE ar putea
sã acceseze mai uºor serviciile publice on-line pentru a
cãuta un loc de muncã, a înmatricula un autovehicul, a
prezenta o declaraþie fiscalã ºi a face o cerere pentru un
paºaport sau permis de conducere, cu ocazia Zilei
internaþionale a persoanelor cu dizabilitãþi. Propunerea de
directivã a Comisiei referitoare la accesibilitatea site-urilor
web ale organismelor din sectorul public ar introduce, de la
sfârºitul anului 2015, caracteristici de accesibilitate

standardizate la nivelul UE pentru 12 tipuri de site-uri web.
Accesibilitatea obligatorie s-ar aplica serviciilor publice
esenþiale, cum ar fi serviciile de securitate socialã ºi cele legate
de sãnãtate, cãutarea unui loc de muncã, înscrierea la universitate
ºi eliberarea de documente ºi certificate cu caracter personal (a
se vedea lista completã în anexã). Noile norme propuse ar
clarifica, de asemenea, definiþia accesibilitãþii internetului
(specificaþii tehnice, metodologia pentru evaluare, raportare,
teste de la bazã la vârf), iar guvernele vor fi încurajate sã aplice
aceste norme tuturor serviciilor, nu doar listei obligatorii.

Punct ºi de la capãt

Isteria sfârºitului de lume loveºte din nou. O maladie de-o
seamã cu lumea al cãrui sfârºit se aºteaptã. Mai în liniºte ori mai
înfrigurat, dar, oricum, decent, cu suc ºi floricele... Aºa a fost
mereu. Îmi amintesc de eclipsa totalã de soare din august 99,
când Luna a trecut prin faþa Soarelui, pentru a-ºi vedea, apoi,
liniºtitã, de orbita ei. Între puþinii care au crezut cã lumea se va
prãpãdi a fost ºi nea Petricã, poºtaº în satul teleormãnean Beuca.
Om trecut prin viaþã (degeaba, dupã cum se hlizeau unii!) ºi cu
frica Celui de Sus, plecând urechea la anunþãtorii de catastrofe, nea
Petricã a lãsat treburile zilnice ºi s-a mobilizat pentru a întâmpina
sfârºitul lumii pregãtit. Aºa se face cã în gradina din faþa casei, locul
zarzavaturilor a fost luat de o groapã cinci pe zece. Iniþial sãtenii au
crezut cã poºtaºul lor se lanseazã în afaceri: Uite ºi Petre îºi deschide
cârciumã. Nu-i mai ajunge cã dã ºi carã atâþia bani dupã el, acum
vrea sã ºi îi strângã înapoi Nimic mai fals! Departede a fi
materialist, nea Petricã a fost mereu trup ºi suflet pentru urbe, cu
toate cã niciodatã nu s-a avut bine cu câinii sãtenilor. Poºtaº încã
din vremea în care oamenii îºi mai scriau scrisori ºi citeau Scînteia,
nea Petricã îºi ducea la îndeplinire misiunea, uneori ajungând în
ipostaza de a da pensia cu câinele ataºat de pantaloni. Cu toate
acestea, niciodatã nu a lovit un câine. Considera cã bietele animale
îºi fac doar datoria Neplãceri avea acasã, cu nevasta. Pricina?
Nevinovata groapã din grãdinã. Pentru a nu mai fi întrebat de
fiecare datã ce va construi acolo, într-o zi nea Petricã a plantat o
pancartã pe care a scris: Buncãr. Raiul în care o sã trãiesc fãrã
bãtãi de cap! Sãtenii acum luminaþi, înþeleserã cã omul nu-ºi rupea
mijlocul degeaba dând când la cazma, când la târnãcop. Deºi nu se
mai afla demult la prima tinereþe, nea Petricã era parcã o
multifuncþionalã de ºantier. Numai aºa a reuºit ca în decurs de
câteva luni de muncã neîncetatã sã anunþe deschiderea oficialã a
Raiului de sub pãmânt. Am fost ºi eu printre cei care au avut
curajul sã punã piciorul pe treptele scãrii care trosnea lãsându-þi
impresia cã urmãtorul pas este ºi ultimul. Este sistemul meu de
protecþie, obiºnuia sã spunã poºtaºul curioºilor. Aºa ºtiu cã nimeni
nu o sã mã deranjeze! Nu glumea deloc. Din punctul lui de vedere,
sfârºitul lumii putea sã vinã! Ticsit cu borcane de dulceaþã, murãturi
ºi evident damigene cu vin ºi þuicã, buncãrul putea face sfârºitul
mult mai plãcut. Nu poþi sã te duci dincolo pe uscat, glumea poºtaºul,
înainte de începerea eclipsei de soare.
Din pãcate, dupã câteva ore în care a aºteptat sã vinã sfârºitul, nea
Petricã a ieºit din buncãr. Un pic pe ºapte cãrãri ºi dezamãgit de
sfârºitul care-i dãduse þeapã, poºtaºul arãta mai îmbãtrânit. Fericitã
era nevastã-sa, Maria: Acum suntem ºi noi în rând cu lumea. Mãcar
avem unde sã þinem varza ºi murãturile! Meciul sfârºitului de lume
se încheia cu o înfrângere dureroasã pentru nea Petricã. Ca ºi trecerea
în noul mileniu, care a aprins din nou fitilul bombei din inima sa. O
bombã care nu va exploda, însã, nici de aceastã datã.
***
Sfârºit de noiembrie 2012 în satul Beuca. Anii trecuþi de la eclipsa
de soare din 99 au lãsat o puternicã amprentã asupra locului. Lovit
de inundaþii în plin an electoral (2004), satul a devenit între timp
comunã. Dar ce folos, când este pustiu! Ici-colo, pe uliþele asfaltate
acum câþiva ani, zãreºti câte un bãtrân. Momiþi de un trai mai bun,
tinerii au migrat în þãrile calde. Nici nea Petricã nu mai este. S-a
transferat acum câþiva ani, spun sãtenii. Unde?, întreb. În ceruri.
La mormântul fostului poºtaº, un brad scârþie, dând, parcã,
glas celui care, îndiferent la dinþii câinelui încleºtaþi în cracul
pantalonilor, îºi ducea meseria la bun sfârºit. Probabil cã, acolo
unde este, nu mai face pregãtiri pentru sfârºitul programat la
finele acestui an. Pentru el sfârºitul lumii deja s-a petrecut.

Mihãiþã ENACHE

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Revolta din spatele imaginilor

Silviu ªERBAN
Spre deosebire de Parajanov care
a plãtit scump pentru a crea la el
acasã, Iosseliani, dupã trei filme
care mai mult nu s-au difuzat, a
preferat sã emigreze pentru a se
putea exprima cinematografic.
Giorgobistve (Cad frunzele),
singura dintre peliculele produse în
Georgia sovieticã pentru care
cenzura a fost mai dulce, sintetizeazã perfect modul lui
Iosseliani de a face film, stil
inconfundabil ce va fi valorificat
de regizorul georgian în special în
cadrul carierei sale occidentaleuropene, din 1982 locuind
la Paris. Propensiunea cãtre

documentarism, folosind cadre
lungi filmate în unghi frontal,
accentuarea sunetului în detrimentul dialogurilor ºi impunerea
performanþelor actoriceºti sunt, pe
scurt, liniile generale ale cinematografiei lui Iosseliani. Un scurt
documentar, de aproximativ opt
minute, prefaþeazã subiectul
din Giorgobistve, anticipându-l.
Imaginile înfãþiºeazã procedeul
tradiþional de preparare a vinului
într-o comunitate ruralã. Culesul
viei, transportul strugurilor în
coºuri de nuiele, zdrobitul acestora
cu picioarele, curãþatul butoaielor
unde urmeazã sã fie turnat mustul,
toate aceste cadre însoþite de o
ambianþã sonorã realistã, de la
vorbãria lucrãtorilor ori melodiile
murmurate de aceºtia pânã la
cântatul pãsãrilor ori zgomotele
produse de scurgerea mustului în
gãleatã sau bolborisirea lichidului
în butoi, cautã sã impunã imaginea
paradisiacã a traiului la þarã, unde
bucuria de a munci ºi de a sãrbãtori
sunt comportamente manifestate
în mod natural ºi autentic. Brusc,
Iosseliani schimbã decorurile ºi
scena se mutã la oraº, unde avem
de-a face tot cu munca ºi cu
prepararea vinului, dar de data
aceasta totul se desfãºoarã într-o
fabricã de vinuri. Antagonismul

peþitã de aproape toatã lumea la
locul de muncã ºi nu numai, care
se joacã cu sentimentul sincer de
iubire al bãiatului, bãtându-ºi joc
de naivitatea ºi credulitatea
acestuia. Încurcat este ºi de apariþia situaþiei din fabricã legatã de
îndeplinirea cotei de vinuri, în
acord cu cerinþele
autoritãþilor sovietice. Nico ia
parte fãrã sã vrea
(Otar Iosseliani, 1966)
la o mascaradã
în care este
fabrica respectivã. Lapidarul implicat ºi prietenul sãu Otari.
interviu cu directorul dezvãluie Specialiºtii din laborator sunt
douã tipologii opuse: Nico, mai reuniþi de director pentru a degusta
tânãr, cu rezultate medii la vinul oþeþit din butoiul 49 ce urma
facultate, îi place sã joace biliard sã fie îmbuteliat împlinindu-se
ºi cãrþi ºi sã bea din când în când, astfel cota cerutã. În timp ce toþi
Otari, spilcuit, cu referinþe foarte ceilalþi apreciazã cu ipocrizie cã
bune, nu bea ºi nu-i plac jocurile vinul poate fi scos la vânzare,
de noroc. Primul este repartizat Nico, neînþelegând dedesubturile
la pivniþã, celãlalt, la laborator. situaþiei, se exprimã sincer arãSeriozitatea ºi pragmatismul îl tându-se nemulþunit de decizie.
ajutã pe Otari sã-ºi gãseascã rapid Poziþia sa atrage critica celor din
rostul în fabricã, în schimb, pentru jur: oenologul îi cere sã se trezeascã
Nico, idealist ºi copilãros, munca întrucât vremurile pe care le
nu-i decât o joacã iar timiditatea trãiesc nu sunt potrivite pentru a
încã îi creeazã probleme în re- avea principii; nepotul directorului
laþionarea cu ceilalþi. Felul sãu de îl sfãtuieºte sã fie mai ºmecher
a fi îl face sã fie convins, spre în relaþia cu ºeful sãu. O voce
exemplu, de sinceritatea compor- din spatele camerei, privindu-l pe
tamentului Marinei (Marina bãiat într-un gros-plan, îi explicã
Karþivadze), o tânãrã colegã, situaþia: lucrurile nu sunt aºa de
este evident încã din primele cadre.
Armonia ºi serenitatea rustice sunt
înlocuite de agitaþia ºi forfota unei
dimineþi în care doi tineri, Nico
(Ramaz Giorgobiani) ºi Otari (Gogi
Kharabadze), se pregãtesc pentru
o zi de lucru. Ambii urmeazã sã
aplice pentru un loc de muncã la
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simple; chiar dacã are dreptate, va
trebui sã înþeleagã cã nimic nu poate
fi fãcut. Respingerea Marinei dar,
mai ales, ochiul învineþit cu care se
alege din partea unui bãtãuº local,
interesat ºi el de fatã, îl determinã
pe Nico sã abandoneze starea sa
obiºnuitã de placiditate ºi sã se
transforme într-un bãiat rãu. A
doua zi la fabricã îi cere unuia
dintre colegi sã explice directorului mascate, un bravo rostit cu un
întârzierea sa, altfel va fi consem- calm forþat mascând revolta la
nat ca absent; interzice vânzarea adresa autoritãþilor iraþionale care,
ilegalã a vinului din butoaie unui în interiorul unor norme aberante,
beþiv, client obiºnuit al celor de la obligau fabrica sã producã cu orice
pivniþã; o trateazã cu indiferenþã preþ. Filmul se încheie purtând
ºi ironie pe Marina atunci când amprenta sonorã a acordurilor maraceasta încearcã sã-ºi cearã scuze ºului ritmat, cu care se ºi deschide,
pentru cele întâmplate; opreºte acoperind cu o notã de optimism
îmbutelierea vinului acru ºi toarnã ºi bunã dispoziþie ultimele cadre
gelatinã în butoi întârziind astfel care, prin tonul lor ludic, tind sã
livrarea ºi provocând neîmplinirea sugereze cã toatã chestiunea nu-i
cotei. Spre stupefacþia tuturor decât un moft al unui tânãr necopt.
însã, directorul nu-l concediazã pe Dintr-o datã însã, muzica tace ºi-n
Nico, ci, oarecum confuz ºi pe un locul ei se aud dangãte de clopot
ton amar, aprobã fapta tânãrului, în în timp ce camera, panoramând
timp ce-ºi continuã cu miºcãri coasta unui munte, se opreºte asupra
nervoase jocul de biliard. Este o unei biserici în ruinã. Sensul nu mai
imagine impresionantã a ripostei pare a fi acelaºi.
* * *
Viimne reliikvia (Ultima relicvã), produs în 1969, este, dupã
pãrerea multora, cel mai bun film estonian. Autorul lui este Grigori
Kromanov, un regizor care vine din teatru ºi unul dintre artiºtii din
Uniunea Sovieticã a anilor 60-70 care a reuºit, prin creaþiile sale, sã
se ridice deasupra ideologiei atotcuprinzãtoare.
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Televiziunea H2.0
LUNI  10 decembrie 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  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 26
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 11
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial  Suflete
pereche (Filipine) ep. 16
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  Detectivul
Putilin (Rusia) ep. 1
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  11 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii)  (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial  Detectivul Putilin
(Rusia) ep.1 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
pe piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 27
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 12
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.17
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 
Detectivul Putilin  ep. 2
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, absolvenþii ei pe
piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

SÂMBÃTÃ  15 decembrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks
(Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA),
ep. 52, 53, 54
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 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

15:00 Film artistic 
Pasiunea pentru Golf (SUA)
17:00 Film serial  Jane Show
(SUA), ep. 41, 42
18:00 Autoapãrarea.
Tehnici esenþiale. (r)
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 
Secretul de la Arrow Lake
(SUA)
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)

Petrecere
româneascã
sâmbãtã, 20:00
Emisiunea Petrecere româneascã îºi propune sã aducã în casele
telespectatorilor voia bunã ºi cele mai frumoase cântece prin glasul
îndrãgiþilor interpreþi ai cântecului popular românesc ºi nu numai.
Petrecere Româneascã, emisiunea noastrã, a tuturor românilor, difuzatã la
fiecare sfârºit de sãptãmânã, este menitã a descreþi frunþile ºi a lecui sufletele,
cãci toatã lumea ºtie: cântecul este leacul de alean.
Fie cã a fost singuratic ori în mijlocul oamenilor, chinuit sau îmbucurat,
românul a cântat aºa cum i-a spus sufletul. La naºtere sau la moarte, la muncã
sau la petrecere, pe lângã casã sau la drum, þãranul român ºi-a desprins cântecul
ca pe un zbor spre alte zãri, spre alte lumi mai bune. Toate apele sufletului
sãu încãrcat de dor, muncã, suferinþã ºi rãbdare, de atâta sete cãtre spaþiile
pure ale existenþei, au cãutat o ieºire, ºi-au fãurit o expresie.
Cântecul nostru popular este un chip frumos, modelat cu multã mãiestrie ºi
alcãtuit din prisosul sufletului. La acest neam, la români, oricât de mare ar
fi lipsa materialã sau durerea, nu lipseºte niciodat îndemnul cãtre o viaþã
armonioasã, þintind cãtre înalt.
Fiþi alãturi de interpreþii cântecelor noastre care poposesc în casele dumneavoastrã, aducându-vã voie bunã în suflet prin intermediul micului ecran.
Sperãm ca aceastã emisiune sã aducã zâmbet ºi voie bunã, aºa cum v-au
obiºnuit Georgel Nucã ºi invitaþii sãi.

MIERCURI  12 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Detectivul Putilin  ep. 2 (r)
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. 28
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 13
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.18
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 
Detectivul Putilin (Rusia)  ep. 3
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Economia pentru cine? (r)
01:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

JOI  13 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Detectivul Putilin  ep. 3 (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. 29
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 14
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 19
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 
Detectivul Putilin  ep. 4
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  16 decembrie 2012
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. 11
08:30 Film pentru copii  Madison
(SUA) ep. 55, 56, 57
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

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

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
ep. 43, 44
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  Defcon,
2012 (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  14 decembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial  Detectivul
Putilin (Rusia)  ep. 4 (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. 30
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 15
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.20
19:00 Oameni aproape invizibili
Realizator Iustina Radu
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic  Puterea legii
(The rule of law) (SUA)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:30 Viaþa fãrã fard (r)
01:30 Casã dulce româneascã (r)
02:00 Universitaria (r)
05:00 Medicina tv. (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

vineri

Oameni
19:00
aproape invizibili este o
emisiune despre cei mai curajosi
dintre noi care, înfruntându-ºi destinul vor sã-ºi cunoascã drepturile ºi
sã urmeze calea cea mai dreaptã.
Oameni atinºi de un handicap sever
sau cu probleme grave de sãnãtate
încearcã sã îi obiºnuiascã pe cei
din jur cu ideea ca au propriul lor
loc într-o societate surdã ºi oarbã.
Emisiunea va rezolva probleme de
viaþã, de legislaþie, administrative,
va depãºi bariere prin implicare ºi
semnale clare transmise autoritãþilor.
Cele mai multe dintre poveºtile
oamenilor noºtri... aproape invizibili
vor avea continuitate ºi vor aduce
soluþii pentru ca în cele din urmã sã
devenim reperul celor care au cea mai
mare nevoie de ajutor: persoanele cu
dizabilitãþi ºi probleme de integrare.

Radio Hfm2.0
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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Valori româneºti

NICOLAE LABIª  POEZIA NÃZUINÞEI SPRE ARMONIE ªI PURITATE
Sã ne reamintim: Nicolae Labiº s-a nãscut pe 2 decembrie 1935,
în Poiana Mãrului, comuna Mãlini, ºi s-a stins din viaþã la Bucureºti, pe 21 decembrie.
1956, în urma unui accident de tramvai suferit în noaptea de 9 spre 10 decembrie.
George Cãlinescu afirma: îl consider un poet pe deplin exprimat, de la care au
rãmas câteva poeme încântãtoare, pe care istoria literaturii noastre nu le poate
trece cu vederea.
Tudor Vianu l-a numit o conºtiinþã a epocii.
Mai târziu, dupã 1976, a început sã fie demitizat. Dupã 1990, n-a scãpat nici el de
învinuirea de a fi dedicat unele poezii idealului comunist. Mai nou însã, Stela
Covaci îl considerã primul dizident comunist.
Dar, fie ºi demitizat, fie ºi culpabilizat prentru o anumitã injoncþiune ideologicã,
Labiº rãmâne, înainte de toate, un poet de vocaþie, un punct de reper al resurecþiei
liricii româneºti.

Am Iubit...
Am iubit de când mã ºtiu
Cerul verii, strãveziu,
Despletitele rãchite,
Curcubeiele pe stânci
Ori pãdurile adânci
Sub ger alb încremenite.
Mi-a fost drag pe bãrãgane
Sã vãd fetele morgane
Ori pe crestele din munte
Joc de trãsnete rotunde,
Scurgerea cocorilor,
Pacea înãlþimilor,
Semeþia pinilor
Plini de scama norilor.
Am iubit iubirea purã,
Floare roºie pe gurã
ªi în inimã arsurã,
În priviri zãpezi candide
ªi-n piept voci necontenite.
M-a înfiorat ades
Tot ce gândurile þes:
Pe al filelor polei
Dansuri repezi, legãnate,
De pe arcuri înstrunate,
Sãgetarea de idei...
Toatã-aceastã mãreþie
Ne-a fost datã din vecie...

Confesiuni
Mângâie-mi pãrul. Astãzi mi-i
aspru ºi sãrat.
Aproape-ntotdeauna a fost
la fel, îmi pare...
De colburi nins, cu vânturi
ºi ploi amestecat,
În zgura de la trenuri scãldat
ºi-n stropi de mare.

I. În multe fragmente din amplul
poem Primele iubiri, care dã ºi titlul
volumului sãu antum din 1956, Labiº
frapeazã prin imagini naturiste de
mare frumuseþe ºi prospeþime, care
slãvesc armonia naturii, viaþa vegetalã
ºi animalã: Eu mã scãldam prin
pâraie cu ochii deschiºi,/ Era o apã
de cleºtar ºi de stele  / Peºti alburii,
pâlpâind ca-ntr-un vis,/ Lunecau
lângã genele mele. (Începutul).
Imaginile naturiste încântãtoare devin fascinante, de
basm, mai ales atunci când exprimã nu numai dragostea
poetului faþã de frumuseþile naturii, ci ºi primele sale iubiri:
Azi sunt îndrãgostit. E-un curcubeu/ Deasupra lumii
sufletului meu./ Izvoarele s-au luminat ºi sunã/ Oglinzile
ritmându-ºi-le-n dans,/ ªi brazii mei vuiesc fãrã furtunã/
Într-un ameþitor, sonor balans,/ În vii vibreazã struguri
strãvezii / Cristalurile cântecelor grele / ªi stropi
scãpãrãtori de melodii/ Ca roua nasc în ierburile mele./
Eu curg întreg în acest cântec sfânt:/ Eu nu mai sunt, e-un
cântec tot ce sunt. (Primele iubiri)
Labiº a apelat la imagini ale armoniei ca frumos natural
ºi pentru a exprima diferite aspecte ale frumuseþii
sufletului sau chipului uman, ca în excepþionala portretizare a lui Mihail Sadoveanu. Pentru a sugera vârsta
venerabilã a scriitorului, dar ºi puterea de creaþie a acestuia,
inclusiv de povestitor al unor întâmplãri silvestre, poemul
începe cu un vibrant tablou al pãdurii în iarnã, în care
evocã izvoarele, sub pânze de ghiaþã, delicate, mari pãsãri
care tãiau slava în zboruri rotunjite, cerbii, cu vânturile-n
coarne, zburând nãvalnic pe fragedul polei.
Mai departe, dupã ce analogiazã operele prozatorului
cu ecourile lor în sufletului copilului ºi, apoi, al tânãrului
sãu discipol, Labiº reia laitmotivul senectuaþii înþelepte ºi
deschise la noi împliniri prin imagini de rarã frumuseþe,
care asociazã iarna cu primãvara, iar zãpezile înflãcãrate
ale pãrului ºi jocul de pâcle ºi înseninãri ale ochilor cu
înflorirea viºinilor ºi minunata licãrire a zãrii:
E-n faþa mea, cu pãrul din flãcãri de zãpadã, cu ochii
plini de pâcle ºi plini de-nseninãri; o albã înflorire de
viºini în livadã, minunea licãririi unei zãri.
Iar în final, apoteotic, profilul spiritual al prozatorului
capãtã adâncimea apelor din fântânile mitice ºi înãþimea
astrului selenar ºi a munþilor veºnici:
Sentinþa o sã vinã. Oricare-o fi, totuna. El pentru
mine-i apa vrãjitelor fântâni. Îl voi slãvi în cântec cum
pot slãvi doar luna, iubindu-l ca pe munþii, natalii mei,
bãtrâni. (Mihail Sadoveanu)
II. Însetat de armonie, poetul înregistreazã însã ºi
dizarmonia ºi lupta existentã în naturã, îndeosebi
în lumea vie.
În poezia Râsul, un pui de cerb este ucis de un râs
nãpârlit ºi îmbãtrânit, care ºi-a omorât prada nu pentru
hrana vieþii,/ Ci numai pentru sânge-a omorât. (Râsul).
Iar în capodopera Moartea cãprioarei, dizarmonia
distructivã este produsã de secetã, care incendiazã
pãdurile ºi îi înfometeazã pe oameni. Extinse la nivelul

planetei ºi chiar al universului, imaginile pârjolului sunt
îngroºate ºi devin apocaliptice: Seceta a ucis orice boare
de vânt./ Soarele s-a topit ºi a curs pe pãmânt./ A rãmas
cerul fierbinte ºi gol./ Ciuturile scot din fântânã nãmol./
Peste pãduri tot mai des focuri, focuri,/ Danseazã
sãlbatice, satanice jocuri. În aceeaºi poezie, imaginile
cãprioarei care vine sã se adape într-un loc unde încã
mai sunã/ din strunele undelor line, izvoarele, dar cade
împuºcatã, aceste imagini se constituie într-un delicat
portret cvasi-omenesc pe un fundal de culori simfonice:
cercuri de apã arãmii, luminã lunarã palidã, flori stinse
de cireº pe blana caldã a cãprioarei, pe apã fugare roiuri
negre de mãrgele, zãri târzii ºi o pasãre albastrã, care
lasã în urmã cuiburi sure, pustii.
Setea de armonie a tânãrului poet a fost contrariatã nu
numai de aspectele dureroase întâlnite în naturã, ci ºi,
mai ales, de cele întâlnite în societate.
Pe de o parte, în copilãrie ºi adolescenþã, poetul a
trãit ºi, ulterior, a rememorat poetic, prin imagini ale
dizarmoniei sociale, penuria ºi însingurarea din anii celui
de-al doilea rãzboi:
O cetinã c-un fir de lumânare/ ªi c-o mãrgicã smulsã
din suman/ Vestea cã, pe vântoase reci, cãlare,/ Din
viaþa noastr-a mai trecut un an. (Zurgãlãul).
Pe de altã parte, Labiº a redat, în imagini nu mai puþin
memorabile, unele consecinþe ale rãzboiului, cum au fost
ororile produse în sânul naturii ºi frângerile de vieþi
omeneºti: Eu am vãzut arzând pãdurile în vânt/ Când
canonadele pe obcini bubuirã./ Se înclinau prin munþi
cu fruntea la pãmânt/ Copacii care legãnându-mã-mi
doinirã. (Pe obcinele Sâniºoarei)
III. Însetat de armonie, pentru tânãrul Labiº a fost
ceva firesc sã se încreadã în idealul comunist, pentru
cã acest ideal promitea pace, desãvârºirea omului
ºi ameliorarea condiþiei umane.
De aceea, faptul cã a tratat în unele poezii acest ideal
nu este, prin sine însuºi, incriminabil. De discutat rãmâne
însã faptul dacã poeziile respective sunt realizate artistic
sau nu. Or, trebuie spus cã multe poezii din volumul
Primele iubiri, cum sunt compoziþiile mai ample Primele
iubiri ºi Rapsodia pãdurii, sau chiar ºi Omul comun
din volumul postum Lupta cu inerþia, sunt minate pe
alocuri de epicitate, de o tratare a temelor prea explicitã,
ilustrativã ºi descriptivã. Dar, din nou trebuie precizat
cã, în câteva creaþii antologice, Labiº a înnoit poezia
socialã, atât ideatic, pentru cã a înþeles idealul numit
comunist ca ideal umanist, al armonizãrii sociale, iar
nu al luptei ºi urii de clasã, cât ºi imagistic, întrucât a
analogiat armonia socialã cu armonia cosmicã, în imagini
de mare forþã ºi frumuseþe, specific labiºiene. În poezia
românã de pânã la el sau de mai târziu, nimeni nu a mai
contopit imaginile înfrãþirii sociale cu cele ale ordinii
cosmice, cu talazurile marii, cu stelele cerului. Dar
viziunea lui ultimã, de cea mai mare profunzime ºi forþã
poeticã asupra lumii sale, va fi aceea a unei armonii
tensionate, iar nu a unei împãcãri senine ºi liniºtite.

Ioan N. ROªCA

Ce larg mã simt ºi lacom ºi
niciodatã plin!
Sorb prin pupile lumea ºi-n
tainã cu auzul,
Nepotolit ca-n faþa paharelor
de vin
Ce-mi scapãrã-n mustaþã
stropi limpezi ca hurmuzul.

Toamna îmi îneacã sufletul în fum...
Toamna-mi poartã în suflet roiuri de
frunzare.
Dansul trist al toamnei îl dansãm acum,
Tragicã beþie, moale legãnare...
Sângerã vioara neagrã-ntre oglinzi.
Gândurile-s moarte. Vrerile-s supuse.
Fãrã nici o ºoaptã. Numai sã-mi întinzi
Braþele de aer ale clipei duse.
Ochii mei au cearcãn. Ochii tãi îs puri.
Câtã deznãdejde paºii noºtri mânã!
Ca un vânt ce smulge frunza din pãduri,
Ca un vânt ce-nvârte uºa din þâþânã...
Mâine dimineaþã o sã fim strãini,
Vei privi tãcutã mâine dimineaþã
Cum prin descãrnate tufe, în grãdini,
Se rotesc fuioare veºtede de ceaþã...
ªi-ai sã stai tãcutã cum am stat ºi eu,
Când mi-am plâns iubirea destrãmatã-n
toamnã,
ªi-ai sã-asculþi cum cornul vântului
mereu
Nourii pe ceruri cãtre zãri îndeamnã.
Pe când eu voi trece sub castani roºcaþi,
Cu-mpietrite buze, palid, pe cãrare,
ªi-or sã mi se stingã paºii cadenþaþi În nisip, scrâºnitã, laºã remuºcare...

Cearcãn
Faþa unde te-a cules
Pentru care înþeles,
Pentru unde, pentru cine,
Curba de întunecime ?
Pentru gândurile tale,
Pentru visuri, pentru jale,
Saltul, dragostea ºi ura
Eu sunt drojdia ºi-s zgura.

Sunt douãzeci de ani...
Sunt douazeci de ani ºi
N-aº vrea niciunul sã i-l
Sã zboare toþi spre zare
Care apoi se-ntoarce
genunii.

Am strâns atâtea drumuri
în mine ca pe-un ghem,
Tam-tamuri de copite în mine
aspre sunã,
Dar tot mi-i dor de ducã, spre
mine încã chem
Acele panglici albe pudrate-n
colb de lunã.
Mã las purtat de focul aprins
sub placa frunþii
Ca norii ce se lasa mânaþi de vijelii
ªi dornici sã cunoascã atingerea
cu munþii,
Când trec prin brazi dau vamã
ºi rup din ei fâºii.

Dans

încã unul...
dau minciunii.
cum colunul
în pântecul

Dar toate astea-s fleacuri: mai presus
Eu ºtiu un lucru care-i þinta vieþii:
Sã þii un steag, destoinic, cât mai sus.
E steagul roºu-al meu ºi-al dimineþii.
E steagul cui? Eu cred cã e al meu,
Ori poate-al lumii, izbutind sã doarã,
Când din infernul inimii, mereu,
Însângerat mi-l flutur în afarã.

Casa memorialã din Poiana Mãrului, comuna Mãlini

Iar seara, când se lasã cu rãcoare,
ªi cerul se întunecã-n frumos
Însângerat ºi vast mai ard în zare
Înmiresmând în chip de chiparos.

