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Ppriviþientrucãtrecã sunteþi
cele care atunci când
copiii voºtri daþi lumii mai

8 martie

multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele
care gãsesc, în fiecare zi, timp pentru
orice problemã ºi orice nevoie a celor
dragi, pentru cã sufletul vostru ºtie ce
e iubirea, cum se oferã ºi cum se
primeºte ea, pentru tot ceea ce
reprezentaþi, pentru cã timpul pare sã se
opreascã puþin în loc, sã vã aducã un omagiu,
la fiecare început de Primãvarã, pentru tot ceea
ce aþi fost, sunteþi ºi veþi fi mereu, vã mulþumim
ºi vã dãruim recunoºtinþa noastrã fãrã sfârºit.
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La mulþi ani!
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Parteneriat Universitatea Spiru Haret Societatea ªtiinþificã de Management
din România
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova  conf univ.dr.
Mihail Cristian Negulescu ºi prof.univ.dr. Laura ªtefãnescu  a devenit partener al Societãþii ªtiinþifice
de Management din România în organizarea Conferinþei Naþionale Experimentul SSMAR  Proiectul
COMOR.
Evenimentul, organizat de SSMR în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, Universitatea Petre
Andrei din Iaºi, Universitatea Româno-Americanã ºi Universitatea din Piteºti, are loc joi, 7 martie,
în Bucureºti, la sediul Universitãþii Româno-Americane.
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Capra râioasã
cu coada pe sus
Mioara VERGU-IORDACHE
Opinia naþionalã ureazã colegilor de la
TVH2.0 ºi HFM 2.0
la împlinirea unui an de la relansare,
noi ºi valoroase realizãri în
consemnarea unei vieþi universitare de
succes, ca ºi în prezentarea obiectivã a
unei realitãþi româneºti aflate sub
semnul armoniei ºi al izbânzilor.
La mulþi ani!

Campanie pentru susþinerea
performanþei în educaþie
Universitatea Spiru Haret continuã acþiunea de susþinere a
tinerilor care au nevoie de mijloace tehnice pentru a-ºi putea
lãrgi aria de pregãtire ºi informare. Campania prin care au fost
donate liceenilor peste 1000 de calculatoare a intrat într-o
nouã etapã. De curând, încã douã instituþii au beneficiat de
sponsorizare din partea celei mai importante universitãþi private
din România. Este vorba de Liceul Tehnologic Sf. Antim
Ivireanu, ºi Spitalul pentru copii Grigore Alexandrescu din
Bucureºti.
Echipamentele furnizate de cãtre universitare dau
posibilitatea beneficiarilor de a accesa arii largi de programe
educaþionale, fiind de utilitate directã. Cu ajutorul acestor
calculatoare, tinerii liceeni, dar ºi studenþii mediciniºti vor putea
fi angrenaþi în formule interactive moderne, on-line de pregãtire
ºi dezvoltarea profesionalã.
Universitatea Spiru Haret îºi continuã, astfel, campania de
susþinerea a performanþei în educaþie.

Biroul Comunicare ºi Relaþii Publice al Universitãþii Spiru Haret

Competenþe ºi oportunitãþi de finanþare UE
pentru Regiunea Dunãrii (SUERD) pag.4

Fiul meu, când era mic, dacã în urma negocierilor
ºi rugãminþilor, ale promisiunilor, nu primea ceea ce
îºi dorea, îmi declara dârz ºi demn, printre lacrimi
pitite în gene, cã, de fapt, nici nu-l mai interesa ceea
ce fusese obiectul negocierii aprige. Fiul meu era un
copil de 3-4 ani!
Aproape uitasem, când un demnitar, ba, confirmat
de premier, întregul Guvern al României, mi-a
reamintit comportamentul infantil, explicabil pentru
un copil...
Aºadar, ministrul afacerilor externe, Titus
Corlãþean, a declarat cã, dacã la Consiliul JAI din
6-7 martie 20013 România nu va fi acceptatã în
Spaþiul Schengen, aderarea nu va mai constitui o
prioritate pe agenda þãrii noastre. Adicã nu ne mai
intereseazã! Vom aºtepta invitaþii ºi rugãminþi pentru
a finaliza integrarea in Uniunea Europeanã.
Între timp, speriaþi de declaraþia ministrului român,
oficiali din þãrile uniunii, au fãcut declaraþii deloc
mãgulitoare. Ministrul german de interne a afirmat clar
cã Germania se opune aderãrii României ºi Bulgariei,
prezentând ºi varianta unui veto in cazul in care Consiliul
JAI ar accepta chiar ºi o aderare parþialã. Marea Britanie
ºi Germania, de asemenea, cer diminuarea, eliminarea
turismului social, Franþa condiþioneazã sprijinul sãu de
retragerea rromilor de pe teritoriul sãu. Se intensificã,
întâmplãtor sau nu, difuzarea de informaþii  unele
false  deloc mãgulitoare la adresa þãrii noastre. Ce mai,
europenii chiar sunt speriaþi cã nu ne mai intereseazã
aderarea la Spaþiul Schengen!
Pãrea cã discuþia se pãstreazã în limite tehnice,
chiar dacã mijloacele diplomatice sunt infantile. Ei,
bine, nu! A fost introdus ingredientul politicã,
ingredient care ne limiteazã posibilitatea de a acþiona,
de a îndeplini condiþiile care ne-au fost impuse atunci
când noi am cerut aderarea la Uniunea Europeanã.
Este drept, regulile jocului s-au mai modificat pe
parcurs. Însã înainte de a ne supãra pe ceilalþi, ar
trebui sã ne gândim la felul în care am respectat
termenele, felul în care am îndeplinit condiþiile, sã ne
amintim de câtã bunãvoinþã am beneficiat.
Continuând sã ne comportãm ca o caprã râioasã
ce mai þine ºi coada pe sus, vom deveni din ce în ce
mai ridicoli ºi lipsiþi de credibilitate.
Eu mai sper. Fiul meu s-a fãcut mare.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Matei GEORGESCU, Facultatea de Sociologie  Psihologie

DISCIPLINE ALE COMUNICÃRII
Comunicarea este un proces de schimb, substanþial,
energetic, informaþional inter-sistemic, care instituie o
relaþie complexã între surse. Pe de altã parte, limbajul
reprezintã un sistem ºi o activitate de comunicare prin
intermediul limbii. În consecinþã, din perspectivã
psihologicã, fenomenul comunicãrii este relativ
cosubstanþial celui al limbajului, chiar dacã cel din urmã
poate fi, în unele perspective, subordonat. Având în
vedere raportul dintre filosofie ºi psihologie, filosofia
limbajului, teorie generalã a comunicãrii umane,
subordoneazã discipline precum psihologia limbajului
sau logica limbajului. Dacã psihologia limbajului
implicã studiul conþinutului gândirii, logica limbajului se
referã la forma în care aceste fenomene au loc. Psihologia
comunicãrii asambleazã cele douã discipline pentru a
permite studiul sistematic al fenomenelor psihice în
raportul lor cu fenomenul comunicãrii atât sub aspectul
conþinutului cât ºi sub cel al formei.
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Cui îi sunt utile
premisele oferite de
filosofia limbajului?
Premisele oferite de filosofia
limbajului sunt cu deosebire
utile înþelegerii fundamentelor
epistemice ale psihologiei
comunicãrii  în special al
raportului dintre cercetãtor ºi
obiectul de studiu.
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Ce este
limbajul simbolic?
Limbajul simbolic (al logicii
matematice) se referã la realitatea
imediat înconjurãtoare, la
obiectele sale aflate în diferite
raporturi prin care alcãtuiesc
stãri de fapt. Prin precizarea
alcãtuirilor desemnate de stãrile
de fapt, lucru posibil prin
modelarea realitãþii (în care
Când ºi în ce condiþii
existã o bunã corespondenþã
a apãrut aceastã
între elementele stãrii de fapt ºi
ºtiinþã?
cele ale modelului), se rãspunde
ªtiinþa s-a constituit graþie la întrebarea cum este realitatea.
capacitãþii cognitive de decupaj
al lumii fenomenale, datorat în
Dar limbajul
mare mãsurã gânditorilor
noþional?
antichitãþii greceºti. De pildã,
Limbajul noþional, propus
clasica lucrarea aristotelianã
De anima este ilustrativã în de logica tradiþionalã, nu se mai
privinþa analizei raportului dintre referã la raporturile dintre
gândire ºi maniera de comunicare, obiecte, ci la ceea ce este fiecare
în timp ce, Organon, pentru obiect, la esenþa sa. Acest limbaj
problematica generalã cognitivã, permite reflectarea realitãþii,
proces în care corespondenþa
analiza facultãþilor raþiunii.
dintre elementele realitãþii ºi cele
Prin ce se caracterizeazã reflectate este diluatã în raport
cu formele de modelare, pe
logica aristotelicã?
Logica, pe care o propune mãsurã ce nivelul de generaAristotel, este o teorie generalã lizare ºi abstractizare creºte,
a limbajului în care pune în concomitent cu trecerea de
relaþie noþiunea, judecata ºi la reflectarea perceptivã,
la cea reprezentativã ºi la
raþionamentul.
Lumea a început sã fie cea noþionalã.
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ordonatã prin intermediul
formelor de modelare, reflectare
sau reproducere a realitãþii, graþie
exerciþiului facultãþilor cognitive.
Pe fondul logicii noþionale,
devenitã clasicã, cãtre începutul
secolului XX, s-au instituit
treptat ºi alte discipline, precum
logica simbolicã, matematicã
sau cea speculativã, fiecare
propunând un limbaj specific.
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Ce este noþiunea?
Noþiunea, element fundamental al limbajului noþional,
reflectã esenþa obiectului
prin faptul cã s-a îndepãrtat
considerabil de obiectele
individuale (pânã când nu
mai corespunde niciunuia, ci
tuturora), conservând din fiecare
ceea ce este structural.
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La ce se referã limbajul categorial, al logicii speculative?
Limbajul categorial, al logicii speculative, permite
surprinderea prefacerilor, a dinamicii în care sunt angajate
obiectele, prin intermediul formelor de reproducere exprimate
prin categorii. Din perspectivã logicã, categoria reproduce dinamic,
constitutiv, totalitãþi nedeterminate prezente, trecute sau
viitoare, rãspunzând la întrebarea cum a fost, cum este ºi
cum va fi un obiect.
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Ce presupune cunoaºterea, din perspectivã logicã?

Cunoaºterea, din perspectivã logicã, presupune
reconstrucþia cognitivã a
realitãþii, prin intermediul
intelectului, al raþiunii sau
speculaþiunii. Acest lucru
presupune translatarea obiectelor
realitãþii în interior fie prin
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model (în care se încearcã o
corespondenþã totalã între lume
ºi produsul cognitiv), fie prin
noþiune sau categorie, adicã
reconstrucþia lumii prin diferite
grade de îndepãrtare de individual, unic ºi apropiere de
categorial, întreg.
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Care sunt fenomenele neinteligibile ale comunicãrii?
Fenomene neinteligibile ale comunicãrii sunt cele raportate la
câmpuri aperceptive înguste, astfel încât sã nu permitã emergenþa
unor factori care ar ordona schimbul dintre surse. Teoria haosului ºi
paradigmele holografice asupra universului indicã necesitatea unor
amenajãri aperceptive adecvate, chiar dacã acestea sunt deseori dificil
de realizat sau chiar imposibil. Psihologia comunicãrii desfãºoarã
ab initio o perspectivã holisticã în care fenomenul manifest studiat
este o fracþiune, decupatã deseori într-o manierã arbitrarã, din realitatea
în care se încadreazã cu necesitate. Concepte precum cel de
inconºtient, stãri ale Eului, analogic ºi digital sunt construite pentru
a lua în considerare fenomenul global al comunicãrii.
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Care este raportul dintre cunoaºterea
ºi conºtiinþa cunoaºterii celuilalt?

Chiar dacã dobândim, graþie de cunoºtinþã dobânditã despre
redundanþei, cunoaºterea compor- celãlalt ºi priveºte în mod special
tamentului celuilalt, nu deþinem comunicarea. Constituie, în
conºtiinþa acestei cunoaºteri. consecinþã, o necesitate de fond
Cunoaºtem sensul comporta- ºi obiect de studiu, prin excelenþã,
mentului celuilalt fãrã a cunoaºte al psihologiei comunicãrii comufaptul cã îl cunoaºtem  în nicarea asupra comunicãrii,
consecinþã modul în care îl comunicarea asupra modalitãþii
cunoaºtem. În aceste condiþii, în care comunicãm. Pentru
cunoaºterea implicitã este aceea aceasta este nevoie de a distinge
care ne guverneazã, fãrã drept de nivelul logic ºi ontologic la care
Cum a devenit posibil acest exerciþiu?
control, comportamentul. Acest cercetãtorul îºi situeazã discurAcest exerciþiu a devenit simbolic nu va înþelege fenomenul fapt este valabil pentru orice gen sul, din considerente psihologice.
posibil datoritã aceloraºi surse transcendenþei, în timp ce un
Care sunt palierele comunicãrii?
antice, a gânditorilor greci, prin metafizician nu va putea reproPlotin ºi discipolul Porfir care duce în laborator, graþie limbajului
Arborele neoplatonician permite o bunã raportare la
descrie ascensiunea sau coborârea categorial, o anumitã reacþie perspectiva holisticã în comunicare, necesar adecvatã
în raport cu Unicul. Esenþa chimicã. Filosofia limbajului pune caracteristicilor globale ale fenomenului pe care-l studiazã. Se
arborelui porfirian  un problema complementaritãþii, dar comunicã pe paliere verbale, infra-verbale (mimicã, gesticã etc.) ºi
continuum logic desfãºurat între ºi a compatibilitãþii dintre para-verbale (atitudinale). Prin comunicare, toate palierele sunt
individual ºi categorial  face facultãþile gândirii implicate în asamblate sub formã comportamentalã, astfel încât fiinþarea
inteligibile sursele diferenþelor limbaj, în comunicare. Sub acest individului este un fenomen de comunicare, iar non-comunicarea
dintre perspectivele asupra lumii. aspect s-a instituit relativismul devine o imposibilitate. În acest sens, de determinare, obiectul de
De exemplu, un cercetãtor care cultural, graþie expertizei lingvistice studiu al psihologiei comunicãrii este comportamentul.
foloseºte în special limbajul ale lui Benjamin L. Whorf .
Existã limite ale facultãþilor gândirii? Ce indicã
perspectivele (psiho)genetice asupra gândirii?
Care este raportul dintre forma
ºi conþinutul comunicãrii?
Dacã existã deseori un reflex adecvat perceput fenomenul.
Forma în care un individ comunicã este deseori determinantã simplificator al fenomenului Perspectivele (psiho)genetice
asupra conþinutului. Sub aspect logic, limbajul oricãrui individ comunicãrii, astfel încât un asupra gândirii indicã (re)sursele
reflectã balansul dintre cele trei facultãþi ale gândirii, a cãror anumit mesaj este doar un anumit afective ale cogniþiei, capacitate
dezvoltare este determinatã de întreaga istorie a personalitãþii mesaj, faptul se datoreazã fie care devine operativã sub aspect
sale. De aceea, perspectiva logicã asupra gândirii ºi limbajului dezvoltãrii unor forme specifice categorial, graþie grupãrii
sunt fenomene maximal intricate ºi constituie un important filon ale gândirii prin care este perceput operaþiilor formale în care este
fenomenul (de pildã formele de posibilã dubla reversibilitate
de cercetare al psihologiei comunicãrii.
modelare pentru care nimic nu (inversiunea ºi reciproca). Prin
poate fi lãsat în afara modelului), urmare, comunicarea verbalã,
În ce constã viziunea funcþionalistã în abordarea
fie limitelor facultãþilor gândirii, paraverbalã ºi capacitãþile cogfenomenelor comunicãrii?
în sine, care nu pot trasa adecvat nitive superioare sunt ulterioare
Holismul, în abordarea susþine cã nu obiectele în sine fondul aperceptiv prin care sã fie comunicãrii infraverbale.
fenomenelor comunicãrii, se creeazã realitatea, ci relaþiile
poate construi pe o viziune dintre ele, funcþiile acestora, cele
Ce alte concluzii au evidenþiat cercetãrile în domeniu?
funcþionalistã asupra lumii, care alcãtuiesc esenþa percepþiilor
Studiile realizate asupra comunicãrii dintre mamã ºi copil
similarã celei din matematicã. (dupã cum miºcarea nu poate fi aratã complexitatea fenomenului ºi precizeazã modul în care se
Matematica este ºtiinþa care se perceputã decât ca funcþie între constituie ºi consolideazã patternuri comunicaþionale bazale.
ocupã cu studiul relaþiilor dintre douã puncte). Regãsim în aceastã Fundamentele raportului cu celãlalt încadrate, de pildã, de ªcoala de
entitãþi ºi nu cu natura acestora viziune esenþa concepþiei la Palo Alto, într-un palier al relaþiei, pot exercita o influenþã
 de aceea se întemeiazã pe intersubiectiviste, conform determinantã asupra capacitãþilor cognitive consolidate ulterior,
facultatea intelectului ºi cãreia subiectivitatea are sens mergând pânã la anularea acestora (reacþii spontane involuntare care
limbajul simbolic. Din aceastã numai în interiorul contextului invalideazã funcþiile cognitive, situaþia în care individul vede negru
perspectivã, în comparaþie cu un relaþional. Niciun individ nu în faþa ochilor). Sub acest aspect, al substratului afectiv, iraþional,
numãr (care desemneazã o poate exista decât în raport cu al raportului cu celãlalt, devine dificilã educaþia pentru o comunicare
mãrime concretã), o variabilã nu figura celuilalt. Alter-ul eficientã: indicaþia cognitivã nu se poate opune cutumei afective,
are semnificaþie în sine; are sens reprezintã punctul de referinþã bine consolidate, care opereazã de la începuturile vieþii subiectului.
doar în raport cu altã variabilã. aristotelic în definirea
Dacã influenþele afective fac deseori greu inteligibilã comunicarea,
Funcþionalismul matematic propriei persoane.
întrucât nu pot fi ordonate cognitiv, fiind de ordin energetic ºi
factor dinamic global, funcþiile comunicãrii, ca ansamblu de
Dacã sine ºi alter se constituie reciproc, cum se poate reprezentãri care întemeiazã fenomenul, pot fi mai facil discutate.
cunoaºte celãlalt ºi sensul comportamentului sãu fãrã
o cunoaºtere simetricã de sine?
Care sunt funcþiile comunicãrii?
Dupã cum un individ scos din contextul sãu nu poate fi înþeles în
Funcþiile comunicãrii influenþei celuilalt; Influenþarea
coordonatele personalitãþii sale, comportamentul acestuia scos din sunt: Informarea (în cunoaºterea (elementul implicit al oricãrei
contextul sãu relaþional apare ca aberant. Pentru a face predicþii comunã  elementul cel mai interacþiuni care apare, în speþã,
asupra comportamentului unui subiect este nevoie de date vizibil ºi cu caracter general; bine conturat prin faptul cã
reperabile, dar mai ales repetabile. Repetiþia constituie redundanþa, Poziþionarea - ansamblul de identitãþile se construiesc ºi se
iar, fãrã redundanþã, fenomenele exterioare par a avea o desfãºurare statusuri (element preponderent modificã prin influenþa celuilalt
stocasticã. Fãrã un model bazat pe redundanþã eºueazã orice structural) ºi roluri (element ca placã turnantã a mediului
încercare de înþelegere a comportamentului uman.
preponderent dinamic) pe care le socio-cultural); Contactul afectiv
Prin urmare, orice model al comunicãrii se fundamenteazã pe cumuleazã o persoanã de-a lungul (fãrã dragostea maternã nimic nu
redundanþa conþinutã de fenomen. Simptomul, spre exemplu, este istoriei personale ºi care este). Prin trãirea sentimentelor
un segment comportamental cu influenþã asupra anturajului determinã formarea specificã a se creeazã veritabile punþi cu
pacientului: simptomul este o funcþie a anturajului.
Eului; Normarea (existã o nevoie lumea fãrã de care individul nu ar
Prin urmare, holismul în comunicare pune problema câmpului implicitã de ordine în orice relaþie avea acces la alteritatea psihicã ºi
aperceptiv, pe care cercetãtorul îl foloseºte ca fundament ºi prin care individul se aflã la s-ar manifesta în special în
mediator în cercetarea fenomenului.
adãpost de haosul discreþionar al domeniul instinctual.
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Unde ne sunt absolvenþii

Lansarea apelului pentru

Cristina Hrinciuc TIMUª:

Programul de cooperare
bilateralã
România  Austria

în viaþã pregãteºte-te
pentru mai rãu ºi aºteaptã-te la mai bine
Conf. univ. dr. George GRIGORE
În fiecare zi, de luni pânã vineri, Cristina
Hrinciuc Timuº prezintã emisiunea Un
doctor pentru dumneavoastrã la TVR
Internaþional, o sursã zilnicã de informaþii
diverse din domeniul sãnãtãþii, fiind singurul
program care aduce sugestii de tratament
prin intermediul medicinei alternative
româneºti pe un canal de televiziune
internaþional. Emisiunea oferã, în direct,
sfaturi de specialitate ºi rãspunsuri la
întrebãrile adresate de telespectatori.
Cristina HrinciucTimuº - o femeie foarte
frumoasã, atât fizic, cât ºi moral - a absolvit
specializarea Artele Spectacolului (Actorie),
la Facultatea de Teatru, clasa prof. univ.
Costantin Codrescu, conf. univ. drd. Vlad
Rãdescu, conf. univ. dr. Doru Ana, asist. univ.
dr. George Grigore. Începând cu anul 2000,
ea devine reporter-prezentator la TVR
Internaþional. În domeniul teatral, în ultimii
ani a fãcut parte din distribuþia mai multor

piese, cum ar fi: Dale - regia Horaþiu Mãlãele,
la Teatrul Nottara; Gaiþele ºi Azilul de
Noapte - regia Constantin Codrescu,
la Teatrul Nottara ºi Rapsodia Românã; O
Farmacie cu nebuni - regia Harry Eliad,
la Teatru Evreiesc de Stat, unde este
colaborator ºi în prezent. În copilãrie îºi dorea
sã devinã doctoriþã ca sã-ºi poatã vindeca
mama, pentru cã ºi atunci, ca ºi acum, cei mai
importanti din viaþa ei sunt pãrinþii. Actorii
preferaþi sunt cei alãturi de care joacã în
piesa O farmacie cu nebuni, de la Teatrul
Evreiesc de Stat, ºi cu care se înþelege de
minune: Ileana Stana Ionescu, Miºu Fotino,
Nicolae Cãlugãriþa, Mihai Ciucã.
Ca experienþã filmicã, o descoperim în
distribuþia filmului american Epicentrul,
turnat în anul 2000 la Studiourile Castel
Film. Preferã muzica interpretatã de
Anastasia, Sade ºi colecþia Buddha Bar, iar
la capitolul sporturi favorite menþioneazã

PREZENÞI
ÎN VIAÞA CETÃÞII



Conf. univ. dr Francisc Tobã, cadru didactic al
Facultãþii de Relaþii Interna-þionale, Istorie ºi Filosofie
a participat, recent, la masa rotundã Evaluãri privind
parteneriatul strategic SUA-România organizatã la
sediul ambasadei SUA .
Printre participanti s-au numarat: dr. Doru Claudiu
Frunzulicã, preºedintele asociaþiei absolvenþilor din
România a studiilor Centrului European pentru Studii
de Securitate George C.Marshall; Douane C.Butcher,
charge daffaire ad interim al Ambsadei SUA; col. Glen
Lawson, ºeful biroului pentru apãrare ºi cooperare,
ambasada SUA; Sorin Encuþescu, consilier de stat,
consilier al premierului pentru securitate naþionalã;
gl.flotilã dr.Florian Campan, ºeful direcþiei pentru
doctrine ºi pregãtire, MApN; col.Roderick E.Dorsey,
senior defense attache, ambasada SUA; gl.maior dr.Virgil
Bãlãceanu, consilier al ministrului apãrãrii MApN.
În cadrul discuþiilor conf.univ.dr. Francisc Tobã,
vicepreºedinte al asociaþiei Geroge C.Marshall România, a fãcut câteva precizãri privind valenþele
acestui parteneriat strategic. Aspectele cele mai
spectaculoase sunt cele din sfera cooperãrii militare
dar existã foarte multe semne de întrebare privind
realele beneficii reciproce. În acest sens, vorbitorul a
remarcat lipsa unei cooperãri consistente în domeniul
industriei de apãrare iar prezenþa investitorilor
strategici americani (nu putem afirma cã umbrela de
securitate oferitã de calitatea României de membru
al NATO a determinat un aflux semnificativ de
oameni ºi companii americane) este extrem de
nesemnificativã. Potenþialul economic naþional, ºi
implicit potenþialul de a genera resurse de securitate,
este prea puþin determinat de acest parteneriat
strategic. Dacã dorim sã aibã viaþã lungã atunci trebuie
sã abordãm toate relaþiile din perspectiva win-win.
Pentru ca parteneriatul sã fie un instrument puternic,
ºi nu doar un deziderat politic, el trebuie sã aibã la
bazã, dupã aprecierile lui Francisc Tobã, încrederea,
determinarea ºi o listã foarte clarã de obiective.



În perioada 18-22 februarie 2012, Irina Velicu, lector
univ. dr. în cadrul Facultãþii de Relaþii Internaþionale, Istorie
ºi Filosofie, a fost invitatã sã-ºi prezinte activitatea de
cercetare privind miºcarea anti-minerit din Roºia Montanã
în cadrul seminarului Teorii si Perspective în Ecologia
Politicã organizat de Facultatea de ªtiinþe ale Mediului ºi
Dezvoltãrii din cadrul Universitãþii Manchester. Cursul
face parte din proiectul FP7- Marie Curie ENTITLE
prin care se urmãreºte crearea unei reþele europene de
cercetãtori în domeniul ecologiei politice. Proiectul este
coordonat de Institutul de ªtiinþe ºi Tehnologii de Mediu
- Universitatea Barcelona.

Lect.univ.dr. Alexandru LUCINESCU
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skiul ºi... mâncatul fructelor. Dacã fructele
intrã la capitolul sport, când vine vorba de
preferinþe gastronomice, Cristina aminteºte
aripioarele picante de la KFC, tocãniþa
specialã a mamei ºi multe alte bunãtãþi...
În viaþã se cãlãuzeºte dupã
motto-ul: Pregãteºte-te pentru mai rãu, ºi
aºteaptã-te la mai bine. Mereu deschisã ºi
volubilã, Cristina Hrinciuc Timuº se
implicã creativ în tot ceea ce întreprinde,
fiind o prezenþã tonicã ºi pozitivã. Foºtii
profesori, dar ºi foºtii colegi gãsesc la
Cristina optimismul de care avem cu toþii
nevoie pentru a trece peste obstacolele cu
care ne încearcã viaþa. Îi dorim la mai multe
prezenþe scenice ºi la mai multe proiecte
culturale cu care sã ne încânte ºi sã ne
dovedeascã valoarea talentului sãu real!

Festivitatea de închidere a proiectului

Studii
PostDoctorale
în
Economie

Conf. univ. dr.
Luminþa Ionescu

program de formare continuã a cercetãtorilor de elitã - SPODE
În data de 27 februarie 2013 a avut loc festivitatea de absolvire la ªcoala
Post-doctoralã a Academiei Române, Studii Post-Doctorale în Economie:
program de formare continuã a cercetãtorilor de elitã- SPODE.
ªcoala Post-doctoralã a Academiei Române reuneºte un numãr important
de cercetãtori, academicieni ºi doctori în economie, ºi se bucurã de un
prestigiu deosebit pe plan naþional ºi internaþional.
La ªcoala Post-doctoralã a Academiei Române au participat ºi cadre
didactice ale Universtitãþii Spiru Haret, dupã cum urmeazã: conf. univ.
dr. Luminiþa Ionescu, Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bucureºti; conf. univ. dr. Raluca Zorzoliu, Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale; conf. univ. dr. Claudia Baicu, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale.
Proiectul Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare
continuã a cercetãtorilor de Elitã- SPODE, a fost cofinanþat din Proiectul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU/89/1.5/S/61755. Acest
proiect urmãreºte asigurarea continuitãþii cercetãrii ºtiinþifice de nivel
european a doctorilor în economie, sub imperativul de învãþare pe tot
parcursul vieþii, perfecþionare continuã ºi gãsirea celor mai bune soluþii
pentru dezvoltare economicã.

Aºa cum vã informam în numãrul trecut, precizând cã vom reveni cu
amãnunte, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã (http://
cercetare.spiruharet.ro/) anunþã cercetãtorii din cadrul Universitãþii Spiru
Haret despre lansarea în data de 15.02.2013, în cadrul Programului
Capacitãþi, a apelului pentru Subprogramul Cooperãri bilaterale Programul de cooperare România - Austria. Scopul acestui subprogram
îl reprezintã consolidarea cooperãrii ºtiinþifice între România ºi Austria
prin finanþarea mobilitãþilor cercetãtorilor între cele douã þãri.
Condiþii de participare
- Propunerile de proiecte se
încadreazã în domeniile de cercetare
prezentate în Pachetul de Informaþii
- Proiectul se desfãºoarã în instituþii
sau unitãþi de cercetare-dezvoltare din
România, inclusiv în instituþii de
învãþãmânt superior
- În cazul în care, pentru realizarea
activitãþilor proiectului, participã mai
multe instituþii gazdã din România,
propunerea de proiect va fi depusã de o
singurã entitate, cu rol de Coordonator
- Instituþia coordonatoare de proiect
trebuie sã aibã un contract în derulare,
finanþat din fonduri publice, naþionale sau/ºi din fonduri internaþionale
(PC7, Eureka, F4E, etc.) având aceeaºi tematicã de cercetare, sau similarã,
cu cea propusã în proiectul de cooperare bilateralã (condiþie eliminatorie).
Depunerea propunerii de proiect se va face simultan, atât la CNCS 
UEFISCDI (Agenþia de finanþare din România) de cãtre Coordonatorul
din România, cât ºi la Austrian Exchange Service (OeAD  Agenþia de
finanþare din Austria); nedepunerea propunerii de proiect la ambele
agenþii de finanþare, pânã la termenul limitã, atrage dupã sine
neeligibilitatea propunerii depuse.
Propunerea de proiect va fi evaluatã atât la nivel de CNCS  UEFISCDI,
cât ºi la nivel de OeAD, urmând a fi finanþatã doar dacã primeºte acceptul
ambelor agenþii de finanþare.
Valoarea estimatã a bugetului competiþiei este de: 600.000 lei.
CNCS  UEFISCDI va asigura finanþarea în limita de maxim 6.500
euro echivalent lei/proiect.
Durata unui proiect este de maxim 24 luni ºi este cuprinsã între
lunile ianuarie 2014 ºi decembrie 2015.
Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanþare va fi publicatã
pe pagina web a UEFISCDI.
Calendar:  lansarea competiþiei: 15.02.2013  depunerea cererilor de
finanþare: 30.04.2013  publicarea rezultatelor privind eligibilitatea:
mai 2013  publicarea rezultatelor finale: octombrie 2013  contractarea:
noiembrie 2013.
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã oferã acces cercetãtorilor
din cadrul Universitãþii Spiru Haret la informaþii de ultimã orã privind
oportunitãþile naþionale ºi europene de finanþare a cercetãrii, asigurând
asistenþã în identificarea surselor de finanþare potrivite pentru domeniul
lor de cercetare.
Pe website-ul http://cercetare.spiruharet.ro/ puteþi gãsi evenimentele organizate
de Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, precum ºi de Centrele de
Cercetare/Facultãþile din cadrul Universitãþii Spiru Haret, atât pe pagina
principalã, la secþiunea Calendar, cât ºi pe pagina specificã fiecãrui domeniu:
ªtiinte Sociale, Economie, ªtiinþe, Artã si Arhitecturã, ªtiinþe Umaniste.
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã oferã posibilitatea cercetãtorilor din toate domeniile de cercetare sã îºi evidenþieze realizãrile
ºtintifice prin intermediul rubricii Cercetãtorul lunii, rubricã pentru
fiecare domeniu de cercetare.

Cãtãlin RADU,
referent cercetare, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã

Pop, Rock ºi Science Fiction
Facultatea de Litere, Departamentul de Filologie,
Institutul Central de cercetare ºtiinþificã,
Institutul de studii multilingvistice ºi
interculturale, Departamentul pentru Studenþi
Strãini ºi Cercul studenþesc mixt al studenþilor
Universitãþii Spiru Haret ºi al Universitãþii din
Viena continuã tradiþia colaborãrii în organizarea
unor sesiuni internaþionale anuale ºi în 2013.
Manifestarea ºtiinþificã, organizatã în acest an
sub titul Rock, Pop & Science Fiction, se va
desfãºura la sediul din str. Ion Ghica nr. 13, în
perioada 16-19 mai 2013 ºi se constituie într-o
încercare de a structura diversele abordãri
empirice ale fenomenelor Rock, Pop ºi Science
Fiction, deschizându-le domeniului larg al
culturii populare.
Þinând cont de structura eterogenã a punctelor
de confluenþã ale tematicii relativ largi,
organizatorii au structurat întreaga sesiune în
opt micro-sesiuni.
Secþiunea I ROMPOP: Importing Western
Rock & Pop, Developing Local Pop, organizatã
de Anamaria Schwab (USH) împreunã cu George
Volceanov (USH), analizeazã poziþia rock-ului
ºi pop-ului în România postbelicã pânã în anii
1990, modul ºi intensitatea impactului ideologic
ºi politic autohton asupra fenonmenului rock în
epocã. Limba de lucru a secþiunii este engleza.
Secþiunea a doua, AUSTROPOP: Before and
After Falco, organizatã de Peter Ernst

(Universitatea din Viena) împreunã cu Christiane
Pabst (Universitatea din Viena), se va desfãºura
în limba germanã ºi are ca scop analiza
fenomenului Falco în cultura austriacã, precum
ºi receptarea sa internaþionalã.
A patra secþiune este organizatã de patru
membre ale Cercul studenþesc mixt al studenþilor
USH ºi al Universitãþii din Viena: Lisa
Atzelsdorfer (Universitatea din Viena), Iris
Gassenbauer (Universitatea de Arte Aplicate din
Viena), Loredana Panã (USH) ºi Georgiana Voicu
(USH) care propun participanþilor o secþiune
studenþeascã sub titlul: Rock, Pop and SF: The
Melting Pot, la care ºi-au anunþat deja
participarea peste 30 de studenþi din þarã ºi
strãinãtate. Limbile de prezentare la aceastã
secþiune vor fi româna ºi engleza.
Nici studiile de gen, care au cunoscut, în
ultimii ani, la USH o extindere consistentã, nu
lipsesc din program: Susanne Hochreiter
(Universitatea din Viena) ºi Ramona Mihãilã
(USH) ºi-au propus sã discute despre identitãþi
de gen feminine ºi masculine în rock ºi pop sub
titlul: Wo/men do popular culture? Present Pop,
Gender, Politics. Limba de prezentare la aceastã
secþiune va fi engleza.
A cincea secþiune a sesiunii s-a constituit
dintr-o colaborare între studenþii ºi cadrele
didactice ale Facultãþii de Litere ºi este organizatã
de Alina Mãciucã (USH) ºi Florin Pîtea (USH),

care îºi propun, sub titlul: From Fantasy to
Science Fiction în analizã diacronicã a acestor
genuri ºi a subspeciilor lor.
Ioana Crãciun-Fischer (Universitatea
Bucureºti) ºi Sorin Gãdeanu (USH) îºi propun,
în secþiunea a ºasea a sesiunii, sub titlul:
Deutsche Science-Fiction-Romane und ihre
Verfilmungen im Kontext der europäischen und
der amerikanischen Filmkultur, analiza
contrastivã a transpunerii filmografice a
romanelor science-fiction de limbã germanã în
spaþiul european ºi cel american.
Secþiunea francezã, organizatã de Mihaela
Chapelan (USH) ºi Alexandru Matei (USH)
dezbate, sub titlul: French Studies on Pop, Rock
and Popular Culture, impactul culturii
americane pop asupra celei franceze.
Andreea Lupu (USH) ºi Elena Silvestru
(USH) organizeazã a opta secþiune a sesiunii
sub titlul: De la cultura textului la cultura
popularã în epoca pop-rock, propunând
circumscrierea etapei rock-pop ca un
contrapunct faþã de tradiþii culturale înrãdãcinate
în mentalul colectiv.
Constituirea în secþiuni patchwork a
lucrãrilor sesiunii rãmâne un experiment inedit,
al cãrui scop este sã filtreze idei, cunoºtinþe ºi
metode, pentru a aduna participanþii la sfarºitul
manifestãrii la o masã rotundã.

Facultatea de Litere
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Egomarket  tehnici de cãutare
a unui loc de muncã

Competenþe ºi oportunitãþi
de finanþare UE
pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD)
În perioada 28 februarie  1 martie 2013, la sediul central al curiozitatea ºi curajul de implicare. În esenþã, este vorba de
Universitãþii Spiru Haret, a avut loc sesiunea practicã de cel mai îndrãzneþ program informativ din secolul nostru care
formare Noile componenþe ºi oportunitãþi de finanþare prin ar urma sã relanseze economic ºi social o regiune a 14 state
programele Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD). cu o populaþie de peste 115 milioane de locuitori din Europa,
O iniþiativã care a demarat relativ recent, în vara anului într-o zonã care abordeazã o strategie complexã de
trecut, dupã cum a precizat ºi prof. Sever Avram, liderul dezvoltare, a doua dupã cea a Mãrii Baltice, a explicat liderul
grupului de acþiune Dunãre  Marea Neagrã în cuvântul sãu grupului de acþiune Dunãre  Marea Neagrã înainte de a
introductiv. Este un experiment foarte nou de începe dezbaterile.
internaþionalizare a învãþãmântului românesc pentru cã
Invitaþi speciali au fost Jamil Benabdallah, senior consultant
asemenea experienþe existã pe plan european ºi internaþional. Detente Consultants, Paris, conf. univ. dr. Gheorghe Ionaºcu,
Este atât o catedrã de acþiune alternativã, cât ºi de acþiune ºi membru al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România, ºi
de lobby pe care noi am afiliat-o grupului de acþiune Dunãre- Sandu Zamfirescu, SEO & Social Media Specialist, Phaeton
Marea Neagrã. Efortul nostru este de a deschide imaginaþia, Gala. PR & Lobby Consulting
îndoialã nu putem reuºi singuri. Deci, acest Ministerul Afacerilor Externe, ca în fiecare
fluviu ar trebui sã ne uneascã în interese altã þarã dunã-reanã, însã mai existã ºi
economice ºi nu numai. Aº vrea sã 11 coordo-natori ai ariilor prioritare în
subliniez faptul cã Universitatea Spiru care se va interveni. România deþine trei
Haret este onoratã sã gãzduiascã acest asemenea axe prioritare foarte
eveniment, iatã, este un eveniment de importante: navigabilitate - infrastrucformare, o sesiune practicã de formare. turã, dezvoltarea turismului ºi patriChiar dacã noi, cadrele didactice, moniului cultural, riscurile de mediu ºi
formarea o înþelegem în accepþiune managementul acestora. Com-plexitatea
tradiþionalã, sã ne gândim cã formarea acestora ºi gradul de implicare potenþial
sau dobândirea de cunoºtinþe pe cale al României ar asigura premisele unui
informalã este de cele mai multe ori succes. De acum înainte, practic, noi, prin
valoroasã pentru cã sunt
cunoºtinþe pe care le acumulãm
pentru cã ne dorim sã le
Rând pe rând, au preluat cuvântul acumulãm ºi nu pentru cã ne
cadrele universitare ale diferitor facultãþi impune cineva. Aº mai vrea sã
ale Universitãþii Spiru Haret din spun cã Universitatea Spiru
Bucureºti: Marketing, Arhitecturã, Litere, Haret este deschisã tuturor
precum ºi din teritoriu: Drept ºi iniþiativelor. Sperãm cã Strategia
Administraþie Publicã din Constanþa ºi Dunãrii va fi finanþatã la nivelul
ªtiinþe Juridice ºi Administrative din aºteptãrilor tuturor þãrilor
Braºov. Referitor la aceºtia, prof. univ. implicate ºi vom fi în mãsurã
dr. Manuela Epure, prorector activitãþi sã depunem proiecte care sã ne
cercetare, a spus: Mã bucur cã sunt schimbe existenþa.
specialiºti din diferite domenii. ProLa sfârºitul celor douã zile alocate organizarea acestei sesiuni de formare
punerea mea este sã schimbaþi datele de sesiunii, prof. Sever Avram a dorit sã la sediul Universitãþii Spiru Haret la care
contact ºi sã încercaþi sã pãstraþi legãtura puncteze faptul cã deºi Strategia UE participã cursanþi la nivel foarte ridicat
pentru cã, în România,de cele mai multe pentru Regiunea Dunãrii este inspiratã ca expertizã, ne-am propus realizarea
ori, suntem toþi entuziasmaþi în primele dupã povestea de succes a celor de la unei filiere de expertizã dunãreanã, aºa
zile, apoi, nu ºtiu ce se întâmplã, dar se Marea Balticã, România este alãturi de cum în universitãþile din Germania,
diminueazã acest efect ºi este pãcat.
Austria þarã cosemnatarã ºi coautoarea Austria ºi Ungaria existã de mulþi ani
În ceea ce priveºte gãzduirea acestui strategiei, iar sensul pentru care facem chiar masterate danubiene. Odatã cu
eveniment, prorectorul a dorit sã precizeze aceastã sesiune de formare la acest deziderat transpuns în realitate,
faptul cã: Universitatea Spiru Haret doreºte Universitatea Spiru Haret este acela de a Dunãrea va fi mai mult decât o simplã
sã aplice ceea ce se cheamã spiritul încerca sã dãm o posibilitate de conectare apã curgãtoare. Va fi fluviul ce uneºte
inovator, sã încercãm sã promovãm a mediului universitar în favoarea învãþãmântul universitar românesc de cel
curente noi, proiecte noi ºi mai ales realizãrii proiectelor dunãrene. În acest de peste hotare.
proiectele în care noi credem. Strategia moment existã un coordonator naþional
Mihãiþã ENACHE
Dunãrii o considerãm importantã. Fãrã al strategiei care este reprezentat de

Economia României încotro?

Revigorarea

Ca multe dintre þãrile Uniunii Europene ºi nu numai, în
prezent, România trece printr-o perioadã dificilã. Din acest
motiv este greu de vorbit despre viitor, mai ales atunci când
o þarã se aflã în mâna politicienilor. Totuºi, în acelaºi timp,
þine de datoria cetãþenilor unei astfel de þãri sã caute soluþii,
care sã îmbunãtãþeascã economia þãrii ºi, odatã cu aceasta,
propriul nivel de trai.
Trebuie fãcutã precizarea cã România nu mai are nevoie
doar de soluþii pur teoretice, ci de implementare ºi practicã.
Este nevoie de acþiune imediatã ºi nu de acele discuþii
interminabile care, în fond, nu fac decât sã genereze
promisiuni.
România încã mai are sã-ºi revinã. Acest lucru poate fi
realizat cu ajutorul agriculturii, dat fiind potenþialul agricol
de care þara dispune. Cu mãsurile potrivite, cu o investiþie
corectã ºi sustenabilã, care sã aducã industrializarea ºi
modernizarea, România are toate ºansele de a-ºi reveni din
punct de vedere agricol ºi de a repune pe picioare o
agriculturã care sã asigure atât necesarul intern, ºi astfel sã
previnã acele mãriri de preþuri ale unor produse ce pot fi
obþinute la nivel local ºi, astfel, sã asigure un nivel de trai
mai bun, cât ºi exportul.
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Un alt mod prin care România ar putea creºte economic
ar fi, dacã nu revenirea sectorului industrial, ce ar putea fi
greu de realizat, atunci cel puþin menþinerea cu ajutorul
unor politici bine puse la punct a sectoarelor industriale
existente ºi evitarea unor situaþii precum cea de la Oltchim.
Odatã ce aceste douã sectoare încep sã devinã aducãtoare
de profit ºi sã nu mai fie nevoie de atât de multe importuri,
care sã creeze un preþ al produselor ce este greu de susþinut
de populaþie, atunci s-ar înregistra nu doar o creºtere a
produsului intern brut, dar ºi al nivelului de trai al populaþiei
ºi al cererii ºi ofertei. În acest fel, datoria externã a României
ar putea fi acoperitã ºi þara ar începe cu adevãrat sã prospere
ºi sã aibã suficienþi bani pentru a investi în alte sectoare,
precum cel al transporturilor.
Chiar dacã acesta pare un scenariu care pentru timpurile
actuale poate fi aproape ireal, acesta nu este greu de pus în
aplicare, însã este nevoie doar de acele politici care sã fie
viabile ºi sustenabile.

Dãnuþ Alin OPRIÞA

Student, anul III,
Facultatea de Management Financiar-Contabil

Joi, 28 februarie a.c., Centrul de Orientare ºi Consiliere în Carierã din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov a organizat cea de-a
VIII-a întâlnire din ciclul de evenimente organizate în cadrul proiectului POSDRU/
90/2.1/S/64176  Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi. Tema întâlnirii
a fost Egomarket  tehnici de cãutare a unui loc de muncã. Acþiunea s-a adresat
studenþilor de la programele de studii: drept ºi administraþie publicã, management
ºi contabilitate ºi informaticã de gestiune, psihologie ºi pedagogie ºi a avut ca
invitat pe conf. univ. dr. Cornel Lazãr. Studenþii participanþi au fost instruiþi în
tehnicile de cãutare a unui loc de muncã: Curriculum Vitae, Scrisoarea de intenþie
ºi Interviul de Angajare.

întâlniri tehnice pentru
informaticieni
Talks by Softbinator reprezintã o serie
de întâlniri tehnice, sãptãmânale, dedicate
specialiºtilor din IT. Acestea au debutat
pe data de 21 februarie ºi vor avea câte
trei invitaþi pentru fiecare întâlnire: doi
specialiºti ºi un expert. Pe durata a 20 de
minute specialiºtii din IT îºi vor prezenta
ideile, noile tehnici de lucru, soluþiile
pentru problemele des întâlnite, urmând
o sesiune de Q&A. Expertul invitat va
avea la dispoziþie 30 de minute în care va
aborda un subiect complex, va povesti
din experienþã ºi va dezvãlui publicului
prezent despre cum se face performanþã
în Software Development.
În fiecare joi, la orele 19:00, cei interesaþi sunt aºteptaþi la Readers Cafe cu

cele mai interesante trenduri din
domeniu, o comunitate performantã,
avem profesioniºti dedicaþi, avem pasiune. Programarea este mai mult decât
o înºiruire de instrucþiuni: e o artã care
mai are încã multe de spus.

Talks! Concentrare ºi
simplitate-coding!
Pe 21 februarie, expertul invitat a fost
prof. Cristian Kevorchian,care a realizat
o foarte scurtã trecere în revistã a
oportunitãþilor de business create în jurul
conceptului de Software as a Service
(SaaS), iar specialiºtii în IT au fost RaduSebastian Amarie ºi Andrei Avãdãnei.

 Apariþii editoriale
Vineri, 22 februarie 2013, la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureºti a avut loc
dubla lansare de carte a volumelor Je ne regrette rien (Prozã scurtã), al prof.
univ. dr. Mihaela Albu, respectiv, ªi atunci ar fi trebuit sã vorbesc... (Elegii), al
dr. Dan Anghelescu.
Fastuoasa Salã Eliade a devenit
neîncãpãtoare în faþa publicului prieten
al culturii. Cunoscuþi cititorilor Opiniei
naþionale mai ales datoritã statutului de stâlpi ai societãþii Carmina
Balcanica, precum ºi ai revistei cu acelaºi nume, cei doi autori au venit în faþa
auditoriului cu douã lucrãri bilingve, în
limbile englezã ºi francezã, pãstrând în
acelaºi timp sensul conþinutului original românesc. Acest lucru a fost posibil graþie traducãtorilor Elena Florea,
Denisa Albu-Rasmussen ºi Leþiþiei Ilea.
Invitat sã vorbeascã despre cele douã
volume a fost criticul literar Florin
Popescu. Je ne regrette rien (Prozã
scurtã), nuvelele Mihaelei Albu  avem
în faþã primul ei volum de prozã  configureazã un scriitor interesat sã
pãtrundã ºi sã disece mãruntaiele
sufletului femeii aflate în tensiunile unor
schimbãri drastice de mediu social, de
limbã ºi culturã. Cel mai adesea,
integrarea în noua societate este
asociatã cu renunþarea la reperele care
þi-au definit partea de viaþã care a
precedat emigrarea. Unii dintre cei care
au ales sã trãiascã departe de þarã
ºi-au abandonat la frontierã sau în
preajma ei bagajul de obiceiuri, limbã,
comportamentele dobândite în timp.
Personajele povestirilor, toate feminine, nu renunþã la nimic. Se zbat din

rãsputeri sã nu uite, viseazã dealuri
natale, încearcã sã regãseascã privirea
pierdutã a iubitului de acasã. Cât
despre cea de-a doua carte, volumul de
poezii al dr. Dan Anghelescu - ªi atunci
ar fi trebuit sã vorbesc... (Elegii),
criticul literar a dorit sã citeze din
revista Noua ProVincia Corvina: Trei
lucruri trebuiesc ca sã poþi sã scrii
asemenea lui Dan Anghelescu: 1) sã ai
talent (ºi, slavã Domnului, el îl are cu
carul); 2) o culturã solidã în spate (care
existã ºi este desãvârºitã, vastã,
minuþios ºi cu trudã construitã, cu
cunoºtinþe de poezie germanã, muzicã,
filosofie ºi câte altele); 3) sensibilitate
acompaniatã de perceperea ºi observarea lucrurilor din jur, mergând pânã
la denudarea lor, la golirea lor deplinã,
dar fãrã ca ea sã fie invazivã. Este atât
de important ca lucrurile sã vinã de la
sine, sã fie dorite, aºteptate, râvnite În
fiecare din poeziile lui Dan Anghelescu
se simte, sau este aluziv exprimatã idea
lui filosoficã ce þine mai mult de stoicism,
de un ascetism nu numai al vieþii de zi cu
zi, ci de cel al existenþei în cuvânt, a poziþiei
lui faþã de cuvânt, chiar a severitãþii lui
faþã de cuvânt.
Aplauzele celor prezenþi au întãrit
spusele criticului, încheind totodatã
seara în care cultura a venit mai aproape
de public prin cele douã cãrþi lansate.
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STUDENÞI VEDETÃ

Folk-pop cu Anamaria Maranda
ºi Constantin Neculae

Valori româneºti

Virgil Carianopol. Cântãm numai
poezie, aºa cum ºade bine folkistului.
Cu toate cã rãmâne deschisã discuþia
dacã ceea ce cântãm noi mai este folk
sau nu...Am auzit pe unul la radio, la
emisiunea lui Andrei Pãunescu, care a
trimis urmãtorul mesaj: Scânteia este
pentru foc ceea ce este poezia pentru
muzica folk. Nu ºtiu cum îl chemã pe
ascultãtor, dar am reþinut treaba asta,
mi-a plãcut. Pe lângã Carianopol
mai cântam dupã poeþi ca: Romulus
Vulpescu, Constanþa Buzea, Adrian
Pãunescu, Ion Minulescu, Otilia
Cazimir. Cântãm ºi poeþi mai recenþi,
ca Mariana Ghicioi, Sorin Poclitaru,
Elena-Liliana Popescu... Recitalurile
noastre înseamnã alternanþa pieselor
proprii cu piese în limba englezã. Uite
alt motiv pentru care recitalul nostru îl
numim CONTRASTE. Cântam interpreþi ca Eva Cassidy, Joan Baez,
Anouk, Patty Griffin, Adele, Terra
Naomi, Sting ºi alþii. Încercãm sã cântam
piese puþin interpretate, ca sã nu spun
chiar necântate de alþii.
În cei trei ani, de când cântã împreunã, duetul s-a sudat, iar cei doi
artiºti se înþeleg chiar ºi fãrã sã se mai
priveascã. Simt muzica, ritmul ºi
culoarea ei. Simt totul fãrã ca sã intre
în... contrast.

Nicolae Titulescu
sau diplomatul
care ne lipseºte

Mihai BOGATU
ªansa studentei Anamaria Maranda
a fost aceea de a-l întâlni pe chitaristul
ºi compozitorul Constantin Neculae,
cãruia cunoscãtorii îi spun simplu
Lae. Era în anul de graþie 2010
când ºi-a pus câteva piese pe net, iar
vulpoiul Lae a mirosit ca a descoperit o vedetã în devenire. El cânta la
vremea aceea într-un duet folk consacrat, alãturi de Raul Cârstea. Anamaria
Maranda, o voce deosebitã, o prezenþa
foarte agreabilã pe scenã, este tânãrã
absolventã de litere (românã-italianã),
este la master la Antropologie, dar
ºi studentã la Conservator (muzicã
religioasã), care ar putea face carierã
internaþionalã dacã va fi bine îndrumatã, promovatã ºi susþinutã.
Lae compune ºi cântã la chitarã,
Anamaria asigurã partea vocalã ºi au
cucerit ascultãtorii încã de la primul
concert. Cântã pe scenã împreunã cu
Lae din toamna anului 2010. Pe albumul
la care lucreazã cei doi, care se va
numi Contraste, vor figura 13 piese
compuse de Lae, plus o piesã a Tatianei
Stepa. Þin mult la colaborarea asta,
spune Lae, pentru ca aº vrea ca lumea
sã-ºi mai aducã aminte de Tatiana.
Nimeni nu-i mai cântã piesele. Albumul
se va numi Contraste. Asta ºi dupã o
poezie cântatã de noi, poezie scrisã de
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În aceste zile, când Europa cam strâmbã din nas, privindu-ne chiorâº, este
normal sã ne ducã gândul la Nicolae Titulescu, omul care i-a impus Europei
drepturile României, a prevestit cel de al doilea Rãzboi Mondial ºi a militat sã-l
împiedice, fãrã sã fie nici înþeles, nici ajutat.
Descendent dintr-o familie de moºieri, fiu de avocat, Nicolae Titulescu s-a nãscut
la Craiova (4 martie 1882), unde a terminat clasele primare ºi liceul. Dupã abslvirea
Facultãþii de Drept la Paris, unde ºi-a luat ºi doctoratul, s-a întors în þarã. În 1905
ajunge profesor la Facultatea de Drept din Iaºi, iar în l907 la cea din Bucureºti.

De douã ori preºedinte
la Liga Naþiunilor din Geneva
Vorbea fluent mai multe limbi strãine
ºi, încã de timpuriu, s-a impus prin elocinþã, eleganþa discursului, uºurinþa de
a-ºi expune pãrerile ºi, mai ales, pentru
sinceritatea ºi determinarea de a-ºi urmãri
principiile ºi de a le transpune în acþiuni.
În 1912, este ales deputat, iar, la izbucnirea Primului Rãzboi Mondial,
militeazã pentru ieºirea României din
neutralitate ºi întregirea hotarelor þãrii
cu sabia, dacã nu se poate altfel.
În 1918, dupã ce sabia ºi-a spus cuvântul,
înfiinþeazã, împreunã cu alþi fruntaºi ai
vieþii politice româneºti, Comitetul Naþional Romîn din Paris, menit sã susþinã recunoaºterea internaþionalã a drepturilor
României, în noul context european.
Devenit diplomat, a urcat rapid scara
unei cariere strãlucite. În perioada 19281936, a fost de mai multe ori ministru de
externe al României, iar, începând cu anul
1921, a funcþionat ca delegat al României
la Liga Naþiunilor (predecesoare a
ONU de astãzi), fiind ales de douã ori
preºedinte al organizaþiei.
Adversarul stãrilor conflictuale
mocnite
De pe aceastã poziþie, a reuºit sã se
impunã întregii Europe în ce priveºte
pãstrarea frontierelor aºa cum au fost stabilite prin tratatul de pace, abandonarea

oricãrei idei de revizionism ºi egalitatea în
drepturi a tuturor statelor, mari ºi mici.
A fost unul dintre puþinii politicieni ai
vremii, care ºi-a dat seama de pericolul
pe care îl reprezintã pentru România o
stare conflictualã mocnitã, menþinutã cu
cea mai puternicã vecinã a sa: Rusia
Sovieticã.
Ca urmare, a stabilit bune relaþii cu
ministrul rus de externe Litvinov, obþinând participarea României la semnarea
unor acorduri privind respectarea principiului bunei vecinãtãþi, precum ºi
convenþia de definire a agresorului.
Pe de altã parte, tot Titulescu a fost
susþinãtorul moral al încheierii celor
douã alianþe regionale, din care România
a fãcut parte: Mica Antantã (Cehoslovacia, Iugoslavia, România) ºi Înþelegerea Balcanicã (Iugoslavia, România,
Grecia ºi Turcia).
Un orator fãrã egal
Ca preºedinte al Ligii Naþiunilor, dar
ºi ca diplomat român, s-a remarcat prin
fermitatea discursului diplomatic ºi
modul cum s-a impus, chiar în faþa
marilor puteri. Iatã câteva exemple de
discurs, din anul 1935:
Regret a nu fi de acord nici cu delegatul
Franþei, nici cu delegatul Marii Britanii.
Aceasta nu mi se întâmplã des. Dar când
mi se întâmplã, nu voi lipsi de a persista
în opinia mea, cu aceeaºi tenacitate
pe care mi-o cunoaºteþi cu toþii.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Veneþiile lui Iacob Lazãr
Ion LAZÃR
Pictorul trifeºtean a revenit cu o recurentã constanþã asupra
acestui motiv atât de îndrãgit de artiºti de pe toate meleagurile
ºi din toate timpurile.
Locul oraºului scufundat între ape, purtãtor al unui
farmec ºi romantism de secol XX, are, alãturi de alte teme
permanente din creaþia autorului  marginea de pãdure,
crângul, casa pãdurarului, conacul domnesc, lunca, bãrcile,
delta, locuinþele lacustre, temã care deschide visarea pictorului
cãtre întinderile de ape  un loc aparte în opera sa, desfãºuratã
pe parcursul a unei peste jumãtãþi de veac.
Veneþia a inspirat nu numai pe pictori, cei care au redat
atât principalele obiective turistice (Bazilica San Marco)
cât ºi ungherele cele mai ascunse ale vestitei localitãþi, nelipsind din reprezentãrile lor panoramele oraºului, cu inconfundabilele gondole în prim-plan (Canal Grande, cel suprins
pe mari pânze de pictorii secolului XVIII, Tiepollo,
Guardi ºi Canaletto, continuatorii unei ºcoli de picturã
renascentistã în care au strãlucit Antonello da Messina,
Tizian sau Tintoretto) ori celebra clãdire Ca dOro, devenitã
emblematicã pentru peisagistica veneþianã, ci ºi pe scriitori
(Moarte la Veneþia de Thomas Mann), pe muzicieni
(preclasicul Alessandro Marcello sau celebra canþonetã O
sole mio), iar în secolul trecut pe cineaºti, prin capodopera

lui Luchino Visconti
Anonimul veneþian, o
peliculã care ºi-a pus
amprenta (asemeni unui
Love story avant la
lettre) asupra unei generaþii din care fãcea parte
ºi pictorul nostru.
Revenirea asupra acestei teme generos ofertante, având
în pictura româneascã antecedente celebre prin Gheorghe
Petraºcu, Nicolae Dãrãscu sau Corneliu Baba, însemneazã
în cariera pictorului un traseu ascendent, care urmeazã
traiectoria devenirii sale artistice, din tinereþe pânã la deplina
maturitate, de la exerciþiul dupã naturã al anilor studenþiei
pânã la sintezele componistice ºi cromatice ale experienþei
acumulate între timp, cu perseverenþã ºi priceperea artistului
care ºi-a fãcut o profesiune de credinþã din urcarea treaptã
cu treaptã, pe o scarã imaginarã, a meºteºugului transformat
în artã.
Titlul acestui mic eseu are intenþia de a sublinia particularitãþile artistului în discuþie, în comparaþie cu cei care
ºi-au încercat puterile ºi capacitãþile vizuale de a transpune
în arta picturii frumuseþile de nedescris ale acestui loc încãrcat
de istorie, poezie ºi mister liric. Folosindu-se de documentaþii fotografice, cele menite sã concretizeze în
culoare ºi formã amintirile ºi aºteptãrile unor închipuiri
ce se plãmãdeau odatã cu înaintarea în lucru pe pânzele
cândva albe precum însãºi natura luminii din univers,
pictorul a creat ºi a recreat o Veneþie care-i aparþine.
Aceastã sublimã ºi sublimatã Veneþie conþine ºi
însumeazã coordonatele concluziilor sale de o viaþã
petrecutã la ºevalet, în preajma paletei unde amestecurile culorilor se impun prin eclatanþã, dar concomitent
se degradeazã pânã cãtre cele mai infinitezimale
nuanþe. Geometria suprafeþei stimuleazã raporturi de
tonuri apropiate valoric ºi caloric. Linia desenului,
fãrã a fi tocmai descriptivã, sugereazã o arhitecturã
plinã de nobleþe, dominatã de verticalele specifice
construcþiilor, întretãiate aparent aleatoriu de orizontale ferme ºi precis conturate.
Detaliile baroce sunt vag sugerate, lãsând privitorului
ocazia de a recompune mental propriile impresii legate
de o Veneþie pe care întreaga umanitate ºi-o doreºte
veºnicã ºi nemuritoare.

Se spune cã la Geneva ar fi state care
îºi fac situaþia cu pumnul ºi cã ar fi altele
care nu obþin doleanþele lor, cu toate
gesturile de devoþiune repetate neîncetat,
de 15 ani. Or, domnilor, nu existã religie
sã nu fi creat pe lângã paradis ºi un infern.
Dacã eºti totdeauna sigur cã te urci în
rai, poþi fi la fel de sigur cã o atare religie nu
va fi niciodatã respectatã. Românii
acceptã toate suferinþele, dar tot eu vã spun
cã ei nu vor accepta niciodatã nedreptatea.
Un obstacol în calea fascismului
Nicolae Titulescu s-a dovedit a fi unul
dintre primii diplomaþi europeni capabili
sã prevadã ascensiunea fascismului. În
cartea sa Douãzeci de ani de tensiuni
diplomatice, apãrutã la Paris în 1958, jurnalista francezã Genevieve Tabouis,
preluatã de ziare.com, dezvãluie cã, în
momentul când Hitler ºi-a dat seama ce
obstacol major îl reprezintã Nicolae
Titulescu pentru planurile sale, a hotãrât
sã-l înlãture. Jurnalista pretinde cã a
vãzut cu ochii ei o listã întocmitã de Hitler,
cuprinzând fruntaºi europeni care trebuie
uciºi. Primul pe listã era Titulescu.
Dacã moartea prematurã a diplomatului a fost opera unor manevre ale
serviciilor de resort germane, sau numai
consecinþa unei boli naturale, este greu
de spus. Cert este cã, la puþin dupã
izbucnirea celui de al Doilea Rãzboi
Mondial, Nicolae Titulescu s-a stins la
Cannes, în ziua de 17 martie 1941.

Coana Chiriþa interpretatã
de Stela Popescu

Coana Chiriþa, unul dintre cele mai
populare personaje ale literaturii
noastre, care a stârnit râsul generaþiilor
întregi de spectactori mari ºi mici pe
toate scenele din România, soseºte cu
- alaiul ei de franþuzisme greºit
pronun-þate spre hazul tuturor - pe
scena Operei Comice pentru Copii
(Calea Giulesti, nr. 16). Dacã de-a
lungul istoriei teatru-lui românesc
Coana Chiriþa a însemnat magistrale
interpretãri ale marilor noastre actriþe,
printre care le amintim pe Draga

Olteanu ºi Tamara Buciuceanu, de
aceastã datã moºiereasa grosolanã cu
preocupãri mondene va prinde viaþã
graþie unui alt important nume al scenei
noastre: Stela Popescu.
În toate zilele de vineri ale lunii
martie  8, 15, 22, 29  de la ora 17.00,
la Opera Comicã pentru Copii, Chiriþa
cu cei trei copii ai ei Aristiþa, Calipsiþa
ºi Guliþã, ºi celelalte personaje, pitoresc
creionate de Alecsandri în seria sa de
comedii, vã aºteaptã la un spectacol
plin de haz ºi voie bunã.

Orchestra Naþionalã Radio România,
în premierã la Chiºinãu
Pentru prima oara în istoria sa, Orchestra Naþionalã Radio România a susþinut
un concert la Chiºinãu, duminicã, 3 martie, la Palatul Naþional. Manifestarea
a avut loc în cadrul evenimentelor ce marcheazã împlinirea a 85 de ani de la
înfiinþarea radioului public din România ºi a fost transmisã în direct pe Teleradio
Moldova - postul public de la Chiºinãu  ºi preluat de Radio România Cultural
ºi Radio România Muzical.
Concertul s-a desfãºurat sub bagheta dirijorului Yuri Botnari, de la
Filarmonica din Moscova.
Programul serii a reunit trei lucrãri celebre, care traseazã o frumoasã punte
artisticã între creaþia muzicalã româneascã ºi cea rusã: Ceaikovski  Simfonia
a V-a, Rahmaninov  Concertul nr. 2 pentru pian ºi orchestrã ºi Enescu 
Rapsodia Românã nr. 1.

Tudor Gheorghe ºi Nicolae Breban,

câºtigãtorii Premiilor Marin Sorescu 2013
Manifestãrile prilejuite de cea de-a
XIII-a ediþie a Zilelor Marin Sorescu,
au început lunea trecutã, la Craiova.
Evenimentul organizat de Primãria
municipiului în memoria autorului
volumului La Lilieci a debutat cu
festivitatea de decernare a Premiilor
Marin Sorescu, care, în acest an, au
revenit cunoscutului rapsod Tudor
Gheorghe ºi academicianului Nicolae
Breban.
Cu acest prilej, Tudor Gheorghe a
mãrturisit cã este o bucurie sã îl avem
pe Marin Sorescu model de viaþã

spiritualã, culturalã, istoricã ºi, în acelaºi
timp, umanã.
La rândul sãu, academicianul Nicolae
Breban i-a felicitat pe reprezentanþii
autoritãþilor locale cã ºi-au amintit de
Marin Sorescu. Marin Sorescu a fost
un mare dramaturg, un mare poet.
Am avut norocul sã-i fiu apropiat.
Pentru cã eu eram puþin între el ºi
Nichita, mergeam uneori de la unul la
altul. Erau doi prinþi ai poeziei
româneºti, o poezie care nu va mai
fi egalatã în urmãtorii 50 de ani, dacã
nu chiar mai mult, a spus Breban.
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E dreptul tãu! Acþioneazã!
Startup-ul clujean UseTogether a
obþinut 30.000 euro prin programul
de accelerare LAUNCHub

Garanþia produselor
Care sunt drepturile tale atunci când ceva ce ai
cumpãrat nu funcþioneazã cum trebuie?
Produsele vândute trebuie sã se potriveascã întocmai
cu descrierea lor ºi sã fie de o calitate corespunzãtoare,
sã funcþioneze conform scopului pentru care au fost
fabricate. De exemplu, un laptop promovat ca având
o capacitate de 640 GB nu poate fi de 320 GB.
Ce înseamnã garanþie legalã?
Majoritatea produselor pe care le cumperi sunt
garantate prin lege cã vor funcþiona corespunzãtor cel
puþin timp de doi ani. Aºadar, dacã un produs se
deterioreazã în aceastã perioadã, tu ai anumite drepturi,
în calitate de cumpãrãtor. În cazul în care produsul
este cumpãrat de mai mult de ºase luni, este necesar sã
dovedeºti cã defectul respectiv exista ºi în momentul
achiziþionãrii produsului.
Ce este o garanþie comercialã?
Un comerciant sau un producãtor poate oferi
clientului, în plus, ºi o garanþie comercialã, însã aceasta
nu poate limita drepturile pe care þi le oferã garanþia
legalã. De exemplu, cele mai multe maºini de spãlat sunt
vândute cu cinci ani garanþie comercialã. Garanþia trebuie
sã specifice în mod clar perioada ºi domeniul de aplicare
(de exemplu: o garanþie pentru un boiler poate acoperi
doar anumite pãrþi componente ale acestuia), datele de
contact ale celui care oferã garanþia, acoperirea geograficã
ºi faptul cã nu anuleazã garanþia legalã.
Care sunt opþiunile tale, atunci când produsul
achiziþionat este defect?
Poþi beneficia de repararea sau înlocuirea produsului,
în principiu la alegerea ta, cu excepþia cazului în care
costurile legate de mãsura aleasã sunt mult mai mari
decât costurile pentru cealaltã mãsurã  de exemplu,
tu alegi înlocuirea, dar costurile acesteia sunt mai mari
decât cele pentru reparaþie. Toate costurile legate de
reparaþie sau înlocuire sunt suportate de cãtre vânzãtor.
Important! Asigurã-te mereu cã etichetele ºi
sigiliile aplicate de fabricant rãmân intacte.
Vânzãtorul poate refuza sã ia mãsurile reparatorii
pentru produsele desigilate.

Ai dreptul la o reducere corespunzãtoare a preþului
sau poþi chiar renunþa la produs, în cazul în care:
- nu beneficiezi de repararea sau înlocuirea lui;
- vânzãtorul nu a reuºit sã remedieze defectul
într-un timp rezonabil;
- remedierea defectului este în dezavantajul tãu.
Trebuie sã mergi la service sau la producãtor?
Vânzãtorul de la care ai cumpãrat produsul trebuie
sã te ajute în rezolvarea problemei tale.
Care sunt excepþiile de la regulã referitoare la
garanþia legalã pe o perioadã de doi ani?
Termenul de garanþie este redus pentru produsele a
cãror duratã medie de utilizare este mai micã de doi
ani, de exemplu încãlþãmintea.
Atenþie!
- Atunci când cumperi prin poºtã, telefon sau
Internet, ai aceleaºi drepturi privind garanþia, ca ºi
atunci când cumperi dintr-un magazin obiºnuit.
- Atunci când cumperi de la o persoanã care nu este
comerciant, garanþia legalã nu se aplicã.
- Atunci când cumperi bunuri second hand, garanþia
legalã poate fi redusã la un termen de un an.
Nu uita!
- Pãstreazã întotdeauna bonul fiscal sau factura.
Acestea dovedesc data ºi locul achiziþionãrii
produsului.
- Pãstreazã ºi copii ale tuturor documentelor primite
de la comerciant, originalele se pot pierde.
- Verificã dacã durata reparaþiei este trecutã
în garanþie.
Cine te poate ajuta dacã întâmpini vreo
problemã?
Apeleazã la serviciul clienþi al agentului economic
de la care ai cumpãrat produsul ºi fã o sesizare în scris;
trimite plângerea, prin scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire, oferind toate informaþiile
necesare: data comenzii, coordonatele locului, preþul
plãtit, modalitatea de platã, motivele exacte ale
reclamaþiei, soluþia pe care o propui (repararea,
înlocuirea, restituirea produsului etc.).

O echipã de tineri antreprenori, care
ºi-a propus sã aducã o schimbare în
societatea de astãzi prin încurajarea
folosirii obiectelor în comun, a fost
acceptatã în programul de accelerare
LAUNCHub. Printre beneficiile acestui
program se regãsesc o investiþie de
30 000 de euro ºi o perioadã de incubare
de 6 sãptãmâni în Sofia, Bulgaria.
În aceastã competiþie au participat în
jur de 220 de startup-uri, UseTogether
numãrându-se printre cele 14 proiecte
ajunse în finala desfãºuratã la începutul
lunii februarie, în Sofia. Finala a
însemnat sesiuni de mentorat ºi
training intensiv facilitate de cãtre
LAUNCHub ºi prezentarea proiectului
în faþa investitorilor din Europa ºi
Statele Unite ale Americii. Începând din
luna martie, o parte a echipei va merge
în Sofia timp de 6 sãptãmâni pentru a
dezvolta produsul cu scopul final de a

Capitala Europeanã
a Voluntariatului
Centrul European de Voluntariat (European Volunteer Centre CEV) lanseazã
Capitala Europeanã a Voluntariatului (European Volunteering Capital), o
competiþie care îºi propune sã promoveze ºi sã dezvolte voluntariatul la nivel
local prin recunoaºterea localitãþilor care sprijinã ºi consolideazã parteneriatul
cu organizaþiile de voluntariat ºi voluntarii ce implicã organizaþiile în comunitate
ºi implementeazã recomandãrile din Carta albã a voluntariatului în Europa
(Policy Agenda on Volunteering in Europe P.A.V.E).
Municipalitãþi de orice dimensiune îºi vor putea depune candidatura între
1 martie ºi 1 octombrie 2013. Municipalitãþile candidate vor fi prezentate în
cadrul conferinþei CEV de la Sarajevo, iar decizia juriului va fi anunþatã în data de
5 decembrie, de Ziua Internaþionalã a Voluntariatului.

Detalii pe pagina CEV http://www.cev.be/european-volunteering-capital-competitionlaunch/.

Piatra de hotar
a noii cinematografii iraniene

Silviu ªERBAN
Vãzut ca prim motor al
Noului Val al cinematografiei
iraniene, Gaav (Vaca), produs cu
10 ani înaintea Revoluþiei
Islamice, a avut un destin
naþional ºi internaþional marcat
de întoarceri la o sutã optzeci de
grade. Interzis iniþial în Iran, din
cauza perspectivei pesimiste de
ansamblu, filmul ajunge totuºi în
Europa unde este premiat. În
ciuda succesului internaþional ºi
a retragerii interdicþiei de
cãtre Shah, propunându-se
amplasarea acþiunii cu patruzeci
de ani mai devreme, pelicula lui
Dariush Mehrjui rãmâne
aproape o necunoscutã pentru
publicul iranian. Gaav este
scos din aceastã nedreaptã
anonimitate dupã Revoluþia din
1979 de ayatollahul Khomeini,
cel care a vãzut în acest film

pauper al comunitãþilor sãteºti
din nordul ºi sudul Iranului.
Bayal, inexistent în realitate, dar
de un realism paralizant, este
satul-paradigmã configurat de
autor, cu casele din piatrã fãrã
uºi, cu intrãri tainice prin
acoperiº ºi cu ferestre mici ca
niºte scorburi, cu bazinul situat
central, sursa de apã a sãtenilor,
cu pustiul care înconjoarã satul,
delimitând comunitatea ºi
izolând-o în acelaºi timp. Toate

animal). Numai cã într-o zi în
care stãpânul este plecat din sat,
vaca moare inexplicabil, fãrã o
cauzã precizatã, iar sãtenii, prin
liderul lor Islam (Ali Nassirian),
încearcã sã gãseascã o soluþie
pentru a atenua aceastã pierdere
pentru Hassan. Astfel cã decid
sã-i ascundã adevãrul, spunându-i
cã vaca, pur ºi simplu, a fugit,
dar cã un sãtean, Ismail, este în
cãutarea ei ºi, negreºit, i-o va
aduce înapoi. În mintea lui

Gaav (Dariush Mehrjui, 1969)
aceste componente apar cu
obstinaþie în filmul lui Mehrjui,
decorul constituindu-se ca unul
dintre personaje.
Personajul central rãmâne
însã cel indicat în titlu. Vaca
lui Masht Hassan (Ezzatolah
Entezami) este singurul prilej de
bucurie în satul sãrãcit ºi prãdat
de hoþi. Pe de altã parte, stãpânul
îºi iubeºte animalul mai mult
decât orice pe lume, unele
secvenþe ale filmului sugerând
chiar cã aceastã iubire atinge
zona anormalului (Hassan bea
apã, mânâncã fân ºi doarme
alãturi de vacã, desfiinþând,
parcã, limita dintre om ºi

Mai multe detalii pe www.romaniapozitiva.ro

Competiþia

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
singura realizare cinematograficã
exemplarã în timpul regimului
Shah-ului. Mai mult, Gaav a
reprezentat firavul punct de
sprijin de care s-au agãþat oamenii
de film iranieni în strãdania lor,
de dupã Revoluþie, de a salva
industria cinematograficã de la
pieirea pe care ayatollahul o
promisese. Miºcarea neorealistã
a anilor 90, care a adus atâtea
succese internaþionale filmului
iranian, re-descoperã filmul lui
Mehrjui ºi-l re-valorizeazã
ca piatrã de hotar a noii
cinematografii iraniene.
Scenariul este una dintre
piesele tari ale filmului. Gaav
este la origine una dintre cele opt
povestiri scurte din volumul
Bocitoarele din Bayal. Autorul
este Gholam-Hossein Saedi,
reputat
scriitor
iranian
cu pregãtire în psihiatrie,
recunoscut pentru maniera sa
literarã circumscrisã realismului
psihedelic, unde teama de
necunoscut, inexplicabilul,
angoasa, tulburãrile psihice
ocupã un spaþiu privilegiat în
cadrul povestirilor sale. Cele opt
ficþiuni alegorice din Bocitoarele
din Bayal sunt rezultatul
cãlãtoriilor ºi însemnãrilor lui
Saedi cu privire la modul de trai

creºte numãrul utilizatorilor în Europa
Centrala ºi de Est.
LAUNCHub (www.launchub.com)
este un fond de accelerare susþinut din
fonduri europene care dezvoltã un
program de mentorat ºi investiþii
destinat startup-urilor.
UseTogether este o platformã online
care oferã comunitãþii sale acces la o gamã
largã de resurse fãrã sã fie nevoie sã le
deþinã. Practic, membri au posibilitatea
sã împrumute, sã schimbe ºi sã doneze
(respectiv sã primeascã) obiecte în cadrul
comunitãþii. Ei adaugã obiecte pe care
sunt dispuºi sã le foloseascã în comun ºi
au acces la toate obiectele pe care ceilalþi
membri le-au pus pe site. Comunitatea
se construieºte în jurul valorilor de
consum colaborativ, încredere ºi
contribuþie la comunitate. Motto-ul
UseTogether este: Its not about owning
things, its about access to things.

86

animalului. Ca ultimã soluþie,
Islam ºi alþi doi consãteni, se
hotãrãsc sã-l ducã pe Hassan în
oraº, la spital. Refuzul violent
(animalic) al bãrbatului de a se
lãsa scos din grajd îi determinã
pe cei trei binevoitori sã-l lege ºi
sã-l transporte trãgându-l de
funie (ca pe vacã). Îndãrãtnicia
lui Hassan de a se miºca îl face
pe Islam sã uite cã are în faþã
un om ºi sã-l biciuiascã.
Identificarea avusese loc pânã ºi
în mintea celorlalþi. Într-o clipã
de detensionare, Hassan (vaca)
se zmuceºte ºi scapã din mâînile
celor trei, îndreptându-se
orbeºte spre golul unui hãu
unde-ºi gãseºte sfârºitul.
Inexplicabilul construit de
Saedi în povestire este magistral
transpus pe peliculã de Mehrjui.
Realismul cu care este
portretizat satul ºi oamenii sãi
este încadrat de elemente
suprarealiste. Nu existã nicio
informaþie care ar putea duce la
localizarea aºezãrii sau a
conexiunilor ei temporale. (Din

aceastã cauzã, atunci când Shah-ul
a dispus reabilitarea peliculei,
acþiunea s-a putut decala
cu patruzeci de ani). Apoi,
viaþa sãtenilor este continuu
ameninþatã de aºa-numiþii
bandiþi din Bolour, care le-ar
fura animalele, vaca lui Hassan
fiind vãzutã ca o potenþialã þintã.
Identitatea acestor tâlhari
rãmâne necunoscutã (deºi
chipurile lor ocupã în fugã
prim-planul camerei), însã
prezenþa lor simbolicã a dat
naºtere la variate interpretãri, în
principal cu conotaþii politice: au
fost vãzute, spre exemplu,
agresiunile regimului tiranic al
Shah-ului ºi ale poliþiei sale
(Savak) sau puterile strãine care
prãdau bogãþiile naþîonale.

Hassan însã se produce un
dezechilibru major ºi, treptat,
bãrbatul trece de la credinþa cã
vaca sa nu a fugit ºi se aflã
în continuare în grajd la
identificarea propriului eu cu cel
al animalului. Eu sunt vaca
lui Hassan, repetã rãspicat
sãrmanul Hassan, aplecat peste
iesle ºi rumegând fân, spre
uimirea ºi confuzia lui Islam
ºi a celorlalþi. Nici adevãrul,
spus poate prea târziu, nici
* * *
argumentele de tot felul ale
Polonezul Roman Polanski debuteazã în forþã în 1962 cu Nóz w
sãtenilor, nu mai reuºesc sã
trezeascã sufletul bunului wodzie (Cuþitul în apã), un film în trei actori care ajunge rapid în
Masht Hassan, înghiþit pânã la atenþia criticii, obþinând o nominalizare pentru cel mai bun film
urmã, definitiv, de cel al strãin la cea de-a 36-a ediþie a premiilor Academiei.
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Televiziunea H2.0
LUNI  4 martie 2013
06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
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. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine) (r)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar.
Resursele viitorului
16:30 Film documentar.
Tech heads
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine)
19:00 Calitatea în educaþie
Emisiune de
prof.univ.dr.Gheorghe Duda
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 3
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrare.
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  5 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 3 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine) (r)
14:00 Medicina tv.
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar.
Resursele viitorului
16:30 Film documentar.
Tech heads
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine)
19:00 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 4
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
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MIERCURI  6 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 4 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine) (r)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar.
Resursele viitorului
16:30 Film documentar.
Tech heads
17:00 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine)
19:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Economia pentru cine?
Emisiune de Simona ªerban.
Invitat Ilie ªerbãnescu
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 5
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Interviurile TVH2.0.
Realizator conf. univ. dr.
Matei Georgescu
01:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  10 martie 2013

SÂMBÃTÃ  9 martie 2013
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Enciclopedia animalelor.
Film documentar - ep. 2
08:30 Film pentru copii.
Madison (SUA)
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Interviurile TVH2.0.
Realizator Matei Georgescu
11:00 Internetul ºtie tot? - best of
Emisiune de Robert Tache
12:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
14:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu (r)

15:00 Liceeni.
Emisiune de Tina Toma
16:00 Film artistic. Secretul de la
Arow Lake (SUA)
18:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale (r)
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic. Mysteria
(SUA)
00:00 Petrecere româneascã (r)
01:00 Internetul ºtie tot? (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna sportivã (r)

06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
08:00 Film documentar pentru
copii. Animalia  ep. 21
08:30 Film pentru copii.
Madison (SUA)
09:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili
Realizator Iustina Radu (r)
11:00 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
12:30 În cãutarea folkului
pierdut - best of
Realizator Maria Gheorghiu
13:30 Gala Cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã

marþi, 5 martie 2013 ºi
joi, 7 martie 2013 de la ora 21.00

Nocturna
sportivã
Dacã vã place sportul ºi în special fotbalul, nu pierdeþi Nocturna
sportivã în fiecare marþi ºi joi de la ora 21.00.
Realizatorii Cristina Matei ºi Mugur Popovici vor avea ca invitaþi
nume sonore ale fotbalului ºi sportului românesc. Cele mai
importante evenimente, cele mai incendiare declaraþii, cele mai
spectaculoase momente, cele mai noi imagini vor fi numai la
Nocturna sportivã.
Noi ºtim tot ce se întâmplã ºi tot ce se va întâmpla în sport, nu
ne scapã nimic. Nu ne place scandalul, dar ne place spectacolul, ºi
vrem sã facem spectacol în fiecare marþi ºi joi de la ora 21.00.
Jurnaliºti sportivi cu mare experienþã, Cristina Matei ºi Mugur
Popovici, împreunã cu invitaþi, numai unul ºi unul, vã promit o
emisiune dinamicã, interesantã, bine documentatã, obiectivã. Nici
o ediþie nu va semãna cu cealaltã.
Puteþi suna în direct ºi puteþi vorbi cu sportivii dumneavoastrã
preferaþi în fiecare marþi ºi joi de la ora 21.00.

JOI  7 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 5 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine) (r)
14:00 Medicina tv.
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar.
Resursele viitorului
16:30 Film documentar.
Tech heads
17:00 Viaþa fãrã fard  best of
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine)
19:00 Orientarea în carierã.
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 6
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Enciclopedia 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)

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

15:30 Autoapãrare. Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial. Jane Show (SUA)
18:00 Stagiunea muzicalã TVH2.0
19:00 Cãlãtor prin þara mea.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Graþian Moldovan
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic. Teama de
necunoscut (Driving by braille)
00:00 Restart muzica românescã (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Film documentar pentru
copii. Animalia (r)
05:00 Cinefilia (r)

VINERI  8 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 6 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine) (r)
14:00 Medicina tv.
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar.
Resursele viitorului
16:30 Film documentar.
Tech heads
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine)
19:00 Oameni aproape invizibili
Realizator Iustina Radu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic. Recuperatorul
(The bill colector, SUA, 2010)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
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.

duminicã 22:00

Teama de
necunoscut

(Driving by braille)
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O poveste de viaþã.
Experienþa din propria
familie îi spune lui
Sarah cã o cãsãtorie
aduce numai necazuri.
Frica se insinueazã în
viaþa femeii când iubitul
acesteia îºi ia inima în
dinþi ºi o cere în
cãsãtorie

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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Ziua Internaþionalã a Femeii
P

entru cã sunteþi cele care însenineazã zilele bãrbaþilor, pe care-i învãþaþi cum sã dãruiascã necondiþionat, cum sã se smereascã sau cum sã aibã
încredere în ei, oferindu-le sprijin ºi încurajãri atunci când au nevoie, ori când viaþa le pare împotrivã, pentru cã sunteþi cele care, atunci când priviþi cãtre
copiii voºtri, daþi lumii mai multã frumuseþe, pentru cã sunteþi cele care gãsesc, în fiecare zi, timp pentru orice problemã ºi orice nevoie a celor dragi, pentru
cã, deºi vã mai plângeþi câteodatã, o luaþi de la capãt în fiecare zi, mai puternice ºi mai hotãrâte, pentru cã sufletul vostru ºtie ce e iubirea, cum se oferã ºi
cum se primeºte ea, pentru tot ceea ce reprezentaþi, pentru cã timpul pare sã se opreascã puþin în loc, sã vã aducã un omagiu, la fiecare început de
Primãvarã, pentru tot ceea ce aþi fost, sunteþi ºi veþi fi mereu, vã mulþumim ºi vã dãruim recunoºtinþa noastrã fãrã sfârºit.

Tradiþia celebrãrii femeii dateazã încã din

vremea grecilor. Pe atunci, inclusiv mãreþii zei
din Olimp aveau o zi în care sãrbãtoreau pe
zeiþa Rhea, zeiþa-mamã a tuturor, asociatã deseori
cu pãmântul. Astãzi, ziua de 8 Martie celebreazã
femeia la toate vârstele, zâmbetul, gingãºia,
generozitatea ºi dãruirea ei.

8 Martie,

Pe de altã parte, femeile din peste 50 de þãri
ale lumii sunt sãrbãtorite ca o recunoaºtere a
contribuþiei lor la dezvoltarea societãþii. În 1975,
cu prilejul Anului Internaþional al Femeii, Organizaþia Naþiunilor Unite a început sãrbãtorirea
Zilei Internaþionale a Femeii la data de 8 Martie,
potrivit Agerpres. Doi ani mai târziu, în
decembrie 1977, Adunarea Generalã a ONU a
instituit, printr-o rezoluþie, Ziua Internaþionalã
a Femeii ºi Ziua Naþiunilor Unite pentru
Drepturile Femeii ºi Pace Internaþionalã, ca
sãrbãtoare ce poate fi marcatã în orice zi a anului
de statele membre, conform tradiþiilor istorice
ºi naþionale.Prin adoptarea acestei rezoluþii,
Adunarea Generalã ONU a recunoscut rolul
femeii în eforturile de pace ºi dezvoltare ºi a
chemat la încetarea discriminãrii ºi la întãrirea
sprijinului pentru participarea femeilor la viaþa
societãþii.
În ultimii ani, Ziua Internaþionalã a Femeii a
cãpãtat o nouã dimensiune mondialã. Miºcarea
feministã, aflându-se în plinã dezvoltare, a ajutat
la impunerea sãrbãtoririi acestei zile ca punct
de concentrare a eforturilor pentru revendicarea
drepturilor femeilor ºi pentru participarea la
procesul politic ºi economic. Din ce în ce mai
mult, Ziua Internaþionalã a Femeii s-a
transformat într-o miºcare idealã de reflecþie la
progresele realizate sau un prilej pentru a cere
schimbãri ºi pentru a sãrbãtori actele de curaj ºi
hotãrâre ale femeilor obiºnuite care au jucat un
rol extraordinar în istoria drepturilor femeilor.

La mulþi ani!

Performanþele mondiale
ale unor românce pe nedrept uitate

Într-o lume a bãrbaþilor, performanþele feminine sunt, adeseori, trecute sub tãcere. Iatã de ce
ni s-a pãrut semnificativ cã, în aceastã zi, dedicatã lor, sã amintim doar câteva dintre performanþele
mondiale ale unor românce pe nedrept uitate, dar demne de toatã lauda:
1. Prima femeie inginer din Europa: Elisa
Leonida Zamfirescu. Nãscutã la 10 noiembrie
1887, este respinsã la ªcoala de Poduri ºi ªosele
Bucureºti (viitoarea Politehnicã), întrucât erau de
preferat studenþii bãrbaþi. Nu se descurajeazã ºi,
în anul 1909, este admisã ca studentã la Academia
Regalã Tehnicã din Germania, unde devine prima
femeie inginer din lume, în anul 1912.

Elisa Leonida Zamfirescu

istorie ºi legendã

Cu câteva zile înainte de 8 martie 1908, în New
York, angajatele dintr-o fabricã de textile au fãcut
grevã pentru a protesta faþã de condiþiile grele în
care erau constrânse sã lucreze: salarii mici ºi
program prelungit de muncã. Printre aceste femei,
multe erau emigrante, care munceau cot la cot cu
bãrbaþii, pentru a supravieþui.
Greva a durat câteva zile, pânã când, pe 8 martie,
proprietarul fabricii a blocat porþile clãdirii, pentru a
împiedica muncitoarele sã plece. Fabrica a luat foc ºi
129 de femei rãmase înãuntru au murit, arse de vii.
Se zvoneºte cã aceastã poveste este o istorie
falsã, care a fost elaboratã de cãtre propaganda
comunistã, în timpul Rãzboiului Rece. Incendiul
din fabrica Triangle Shirtwaist din New York a
fost însã o adevãratã tragedie, fãcând victime atât
bãrbaþi cât ºi femei.
Nefericita întâmplare a demarat, în anii urmãtori,
o serie de sãrbãtori, având ca scop amintirea acelor
evenimente dezastruoase.
Prima persoanã care a propus sã fie comemoratã
data de 8 martie a fost Rosa Luxemburg, o
militantã revoluþionarã.
În 1910, la Copenhaga, în timpul Conferinþei
Internaþionale a Femeii Socialiste, o activistã
germanã, Clara Zetkin, propune ca data de 8 martie
sã fie Ziua Internaþionalã a Femeii.

În Rusia, pe 23 februarie 1917 (8 martie, dupã
calendarul iulian) femeile au demonstrat împotriva Aurora Gruescu
regimului pentru pierderea în rãzboi a douã
milioane de soldaþi. Protestele au continuat timp
de câteva zile, pânã când þarul a fost forþat sã
abdice, iar Guvernul a trebuit sã acorde drepturi
de vot femeilor.
Din acea datã, Ziua Femeii este celebratã pe
8 martie, dar în trecut se sãrbãtorea în ultima
duminicã a lunii februarie.
În þãrile arabe, femeile musulmane sunt aproape
întotdeauna prezentate ca victime ale tradiþiei ºi
sistemului patriarhal al societãþii în care trãiesc.
Istoria contemporanã a unor þãri precum Algeria,
Liban, Egipt include însã figuri feminine care au
condus þãrile spre democraþie.
În Algeria, acesta este un adevãr palpabil,
începând cu lupta de eliberare de sub ocupaþie Elena Negruzzi
francezã, femeile au luptat cu sabia în mâna alãturi
de bãrbaþii lor. Din anii 70 au existat mereu femei
parlamentar ºi miniºtri în guvern.
Mai târziu s-au multiplicat iniþiativele de acest
gen, 8 martie devenind o sãrbãtoare politicã ºi
socialã, dar astãzi este vãzutã în multe þãri drept
prima zi a primãverii. Laleaua este simbolul
mondial al acestei zile, fiind apreciatã pentru
gingãºie ºi popularitate.

Femeia, în vorbe de duh
Despre femei s-au scris, în timp, nu tomuri cu zecile, ci biblioteci întregi. Cuvinte
Cecilia Cutescu-Storck
angelice ori vorbe grele. Un univers de gânduri, sentimente, pãreri, intrigi, judecãþi.
Din antologia citatelor celebre despre femei am selectat câteva, unele chiar de þinut minte:
Femeia frumoasã e o bijuterie. Femeia bunã e o comoarã (Napoleon Bonaparte)
Când femeile ne iubesc ne iartã orice, chiar ºi crimele; când nu ne iubesc, nu ne iartã nimic,
nici chiar virtuþile (Balzac)
Marea întrebare, la care nu ºtiu sã rãspund în ciuda a treizeci de ani de studiu despre femei,
este urmãtoarea: Ce vrea, de fapt, o femeie? (Sigmund Freud)
Uneori mi se pare cã nu eºti o femeie, ci lumina care cade pe flori (Virginia Woolf)
O femeie frumoasã pe care întâlnirea cu cineva n-o face mai frumoasã e una dintre cele
mai triste reuºite ale biologiei (Noica)
Bãrbaþii au descoperit focul, dar femeile au descoperit cum sã se joace cu el
(Sarah Jessica Parker)
Mai degrabã aº putea sã împac întreaga Europã decât douã femei
(Ludovic al XIV-lea)
Hoþii îþi cer banii sau viaþa; femeile le vor pe amândouã (Samuel Butler)
Smaranda Braescu
Femeilor le plac bãrbaþii plinuþi... în zona portofelelor (Kay Ingram)

2. Prima femeie doctor în drept, din lume,
Sarmiza Bilcescu. Nãscutã în România, la
25 aprile 1867, este prima femeie admisã la
Facultatea de Drept din Paris, pe care o absolvã în
1890, obþinând, tot acolo, ºi doctoratul în drept.

Sarmiza Bilcescu

3. Aurora Gruescu (1914-2005), prima
româncã intratã în Guinnes Book ºi prima femeie
inginer silvicultor din lume. La Facultatea de
Silviculturã din Bucureºti, a fost singura studentã,
alãturi de 130 bãieþi.
4. Prima româncã membrã a Academiei Franceze, Elena Vãcãrescu, nãscutã în 1864, este
cunoscutã în lumea mondenã româneascã nu atât
prin aceastã performanþã notorie, cât prin romanul
de dragoste trãit în preajma prinþului moºtenitor
Ferdinand al României, cu care nu s-a putut
cãsãtori, datoritã opoziþiei regelui Carol I. A avut
o bogatã activitate literarã ºi politicã la Paris.

Elena Vãcãrescu

5. Prima femeie avocat din România, Elena
Negruzzi. A fost admisã la baroul din Iaºi, prin
hotãrâre judecãtoreascã, dupã ce, timp de ºase ani,
cererile ei erau sistematic respinse pe motiv cã nu
este bãrbat.
6. Prima femeie care a escaladat vârful Moench
din Alpii elveþieni, unde a înfipt tricolorul
Românesc: Elena Ghica. Fiicã a marelui ban
Dimitrie Ghica ºi nepoatã a domnitorilor din
aceastã familie, Elena Ghica a primit o educaþie
aleasã. La vârsta de zece ani, cunoºtea nouã limbi
strãine, pictura ºi pianul. La 14 ani a tradus în
limba germanã Iliada lui Homer.
7. Prima femeie profesor universitar în învãþãmântul de artã din Europa, Cecilia CutescuStorck (nãscutã în 1879). În þarã este cunoscutã
ca fiind prma femeie care a executat picturã muralã
(decoraþiunile interioare la banca Marmorosch
Blank)

Elena Ghica

8. Iirina Burnaia (1909-1997) a fost prima
femeie pilot din lume care a traversat în zbor munþii
Carpaþi. Este cunoscutã prin numele de împrumut
Burnaia, numele real fiind Irina Cioc.
9. Smaranda Braescu, prima aviatoare de
origine românã, care a doborât un record mondial
feminin de saltul cu paraºuta, de la 6.000 m, în
anul 1931. În anul urmãtor, 1932, a doborât
recordul mondial absolut de salt cu paraºuta
(bãrbaþi-femei), de la înãlþimea de 7.233 de metri.
Tot ea a fost primul aviator european ce a obþinut
un brevet de pilot în SUA.
10. Prima cântãreaþã românã pentru care un mare
compozitor Italian a scris rolul titular dintr-o operã
a fost Hariclea Darclee. Compozitorul este
celebrul Giacomo Puccini, iar opera este celebrã
Tosca.
Premiera a avut loc în anul 1899, înregistrând un
rãsunãtor succes. Un clasament fãcut de societatea
americanã Opera America claseazã Tosca printre
cele mai jucate 20 opere în Statele Unite.

Iirina Burnaia

Hariclea Darclee

