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PAPA
FRANCISC

Noul Suveran Pontif, Jorge Mario Bergoglio,
este de origine argentinianã ºi va fi cunoscut
de-acum înainte ca Papa Francisc.
Papa Francisc, primul Suveran Pontif
din America de Sud este unul dintre
cei 62 de cardinali întemeiaþi de Papa Ioan Paul al II-lea,
Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret.

Viitorul a început ieri  tradiþie ºi inovaþie în educaþie

Limba românã e patria mea

George Topîrceanu
(20 martie 1886 - 7 mai 1937)

Singuri
Dormi!... Un val de aer umed am adus cu mine-n casã.
Tremurând s-a stins vãpaia lumânãrii de pe masã,
Iar acuma numai ochiul de jãratic din cãmin
Licãreºte-n umbra dulce, ca o piatrã de rubin.
Bate vânt cu ploaie-n geamuri
ªi e noapte neagrã-afarã...
Plânsul streºinii suspinã ca un cântec de vioarã
Monoton, ºoptind povestea unei vremi de mult uitate...
Nici o razã nu pãtrunde prin perdelele lãsate.
Ci-ntunericul prieten stãpânind pânã departe,
ªi de oameni ºi de patimi fericirea ne-o desparte.
Singur eu veghez în noapte,
Ploaia cântã tot mai tare...
ªi m-apropii, ochii negri sã-i deschid cu-o sãrutare.
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Cãrþile profesorilor noºtri

Lazãr
CÂRJAN
Pândã
neîntreruptã

Europa Jurnaliºtilor
din Amfiteatre

ION DODU BÃLAN
Un elogiu convingãtor adus Poliþiei,
Pândã neîntreruptã de general maior (r),
prof.univ.dr. Lazãr Cârjan este o carte
mare, în sensul cã e voluminoasã, dar ºi
în sens valoric, fiind o carte cu mesaj
nobil, cu o arhitecturã solid gânditã ºi
frumos scrisã, captivantã, dedicatã
poliþiºtilor oneºti. Fãrã a fi un mixtum
compozitum haotic, opera aceasta de o
limpezime clasicistã captiveazã prin
structura ei mozaicatã, aºezatã pe firul
epic al unui bieldungs-roman, pe
povestea unui erou care porneºte
dintr-un sãrac sat ardelean, trece prin
felurite experienþe de viaþã, ºcoli civile ºi
militare, într-o societate complexã, în
formare, pânã ajunge la gradul de generallocotenent.
(Continuare în pag.3)

Foto: Robert FRUNZESCU
student anul II, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii
Miercuri, 13 martie 2013, a avut loc o întâlnire între reprezentanþii Comisiei Europene în România ºi
studenþii de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Întâlnirea a avut drept scop informarea viitorilor jurnaliºti (studenþi, masteranzi, doctoranzi) în
legãturã cu importanþa pe care aceºtia ar trebui sã o acorde subiectelor din aria Uniunii Europene.
Principalele teme abordate au fost: accesarea fondurilor europene, promovarea relansãrii economice,
ocuparea forþei de muncã, Anul European al Cetãþenilor (2013), reforma politicii agricole comune ºi de
dezvoltare ruralã, integrarea rromilor  temã care a nãscut cele mai aprinse discuþii  câtã atenþie trebuie
sã le acordãm noi, ca jurnaliºti, dacã meritã sã tratezi un subiect legat de aceastã problemã înaintea altor
cazuri, altor situaþii, altor probleme...

Georgiana MIHÃILÃ, masterand la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

Cetãþean european
Campania Comisiei Europene
E dreptul tãu! Acþioneazã!
Transportul aerian
Comisia Europeanã vrea sã uºureze
viaþa IMM-urilor prin relaxarea celor mai
împovãrãtoare 10 acte legislative ale UE
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Bafta ºi credinþa-n
Dumnezeu

Gabriel NÃSTASE

Acestea par sã fie, conform unui sondaj realizat printre
liceenii suceveni, condiþiile esenþiale ale reuºitei în viaþã.
ªi, sunt convins, colegii lor de generaþie din toatã þara
gândesc la fel. Unii - mai puþin duºi la bisericã - ar înlocui,
poate, credinþa, cu ºpaga, mita, hoþia, minciuna, nesimþirea,
agresivitatea de orice fel, sistemul garantat al linsului mâinii
stãpânului ºi al scuipãrii peste cel mai slab.
Unora poate sã li se parã ciudatã aceastã opþiune a
adolescenþilor suceveni care, deºi trãiesc într-o societate
tot mai pragmaticã, plaseazã pe primul loc, în ierarhia
valorilor lor, încrederea în Dumnezeu; urmatã îndeaproape
de încrederea în forþele proprii. Câteva explicaþii pot fi,
totuºi, repede gãsite.
Prima ar fi aceea care se impune oricãrui român ce a
cãlcat, mãcar odatã, în spaþiul binecuvântat al Bucovinei.
Acolo aerul pare mai rarefiat, ori eteric, ºi nu e deloc de
mirare cã, dincolo de toate relele lumii, cei nãscuþi în preajma
Putnei vor aºeza la baza împlinirii lor în lume credinþa în
Dumnezeu. Pe de altã parte, aºa cum sesiza ºi una dintre
cercetãtoarele care a realizat sondajul cu pricina, apropierea
adolescenþilor de Dumnezeu este o consecinþã a faptului
cã, într-o societate instabilã, roasã din temelii de viciu,
hoþie ºi minciunã, singurul reper stabil rãmâne tocmai
aceastã credinþã.
Nici alte valori morale ca indulgenþa, tactul sau politeþea,
nu sunt luate în serios de responsabilii de mâine ai
destinelor României. Apreciind, la modul ideal, cinstea,
inteligenþa, curajul ºi înþelepciunea, calitãþi situate, oricum,
dincolo de orizontul lor imediat, adolescenþii suceveni
considerã cã succesul personal poate fi mai degrabã atins
în cadrul familiei decât prin muncã, iar pentru a te realiza
în viaþã trebuie sã ai, în principal, noroc. Cultura generalã,
apropierea de naturã ºi artã sunt opþiuni împinse spre
ultimele locuri, cei intervievaþi apreciind cã pentru
realizarea profesionalã e suficient sã te axezi pe un domeniu
bine stabilit.
Aºadar munca sau iubirea de bine ºi de frumos, valori
esenþiale pentru formarea unei personalitãþi armonioase ºi
performante sunt aruncate de adolescenþii români la coºul
de gunoi al vieþii. Dacã mai trebuia un argument pentru
grava crizã de valori în care se adânceºte tot mai temeinic
societatea româneascã, acesta îmi pare unul semnificativ.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Maria GÂF-DEAC, Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti

CONÞINUTUL ªI EVOLUÞIA NOÞIUNII DE ÎNTREPRINDERE
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Care este
Ce reprezintã scopul firmei?
diferenþa între
Scopul firmei reprezintã raþiunea construirii ºi
întreprinderea
existenþei sale. Afirmarea scopului, enunþarea sa se bazeazã
comercialã
ºi
pe intuiþia de a obþine rezultate finale practice. Existã
societatea
scopuri individuale, interese ºi aspiraþii ale indivizilor din
comercialã?
firmã. Remodelarea ºi redefinirea scopului firmei este o
Cum se defineºte întreprinderea?
Î
n
t
r
e
prinderea
condiþie a pãstrãrii convergenþei obiectivelor individuale
comercialã este o unitate
Întreprinderea este o entitate neitate tinde sã se instaleze tot mai în cadrul orizontului general al firmei.
economicã având ca scop
productiv-economicã de profil, accentuat principiul coordonãrii în
Care sunt formele obiºnuite de întreprinderi? achiziþionarea de mãrfuri
caracterizatã printr-un mod reþea, respectiv auto-coordonarea.
Formele obiºnuite de întreprinderi întâlnite în (produse) ºi servicii de la
specific de acþiune ºi activitate,
Întreprinderea ca agent ceare
producãtori sau furnizori
având funcþionalitate ºi organizare legãturi contractuale cu utiliza- mediul economico-productiv sunt urmãtoarele:
tehnologicã, o anumitã capacitate torii. Întreprinzãtorului i se  întreprinderi persoane fizice (individuale, private, de familie); pentru a le vinde.
Societatea comercialã
de a produce bunuri ºi servicii, de încredinþeazã responsabilitatea  întreprinderi asociative (cooperative);
a se conduce ºi gestiona raþional. de a conduce ºi gestiona, de a  întreprinderi considerate juridic ca fiind societãþi este o persoanã juridicã
înfiinþatã printr-un contract
Întreprinderea are autonomie determina execuþia mulþimii de comerciale;
Acestea pot fi: a) de persoane, în nume colectiv ºi în între mai multe persoane
financiarã, fiind consideratã un contracte. Aceastã determinare
microsistem de coordonare ºi de defineºte explicit ºi implicit comanditã simplã; b) de capitaluri, pe acþiuni, respectiv fizice sau juridice, care
cooperare. Coordonarea, în general, volumul resurselor necesare societãþi pe acþiuni (corporaþii); c) societãþi cu rãspundere convin sã aducã în comun
diferite valori, bunuri sau
este ierarhicã, însã în contempora- atingerii obiectivelor propuse. limitatã de persoane ºi de capitaluri;
 regii autonome de stat, constituite din resursele directe activitãþi în scop lucrativ,
Ce este o firmã?
ºi indirecte ale statului.
pentru a obþine profit.
O firmã, în înþeles general, este un sistem complex adaptiv,
În câte forme se pot constitui societãþile comerciale cu
format dintr-un set integrat de elemente aflate în interacþiune, fiind
personalitate juridicã?
cooperant faþã de niºte obiective predeterminate, referitoare la
transformarea materiilor prime ºi materialelor în produse
Societãþile comerciale cu personalitate determinant este capitalul, respectiv
comercializabile.
juridicã se pot constitui în una din acþiunile. Se aseamãnã cu societatea pe
urmãtoarele forme (Legea nr. 31/1990 ºi acþiuni în ceea ce priveºte constituirea,
Care sunt componentele principale ale unui sistem
completãrile ulterioare):
funcþionarea, dizolvarea ºi lichidarea.
complex adaptiv?
1) Societate în nume colectiv. Obligaþiile
4) Societatea pe acþiuni. Este forma tipicã
Componentele principale ale
- relaþiile între elemente  sociale sunt garantate cu patrimoniul social de societate pe capitaluri, de regulã
unui sistem complex adaptiv sunt: resursele, materiile prime, mate- ºi cu rãspunderea nelimitatã ºi solidarã a importante ca valoare. Obligaþiile sociale sunt
- asamblarea  care reprezintã rialele care împreunã cu procesul tuturor asociaþiilor. Nu se prevãd condiþii garantate cu patrimoniul social, iar acþionarii
mulþimea de elemente distincte de fabricaþie interacþioneazã pentru restrictive cu privire la numãrul de membri sunt obligaþi numai la plata acþiunilor lor.
reunite în sistem (subsisteme, a produce;
ºi la mãrimea capitalului social, care, de
Acþionarii nu sunt consideraþi
oameni, maºini, echipamente,
- obiectivele  procesul de fabri- regulã, este restrâns.
comercianþi, neavând faþã de terþi nicio
compartimente);
caþie poate avea obiective multiple.
2) Societate în comanditã simplã. rãspundere, dar au dreptul sã participe la
Obligaþiile sociale sunt garantate cu luarea deciziilor în cadrul adunãrilor
Care sunt
Care este scopul principal
patrimoniul social ºi cu rãspunderea generale a acþionarilor ºi sã încaseze cota
elementele
al procesului de fabricaþie?
nelimitatã ºi solidarã a asociaþiilor de beneficiu ce li se cuvine. Constituirea
Scopul principal al procesului de constitutive ale firmei? comanditaþi. Aceºti asociaþi reprezintã societãþii se poate face pe calea simultanã
Firma este un sistem elementul activ în cadrul societãþii. Ei sau prin subscripþie publicã.
fabricaþie este de a organiza elementele
5) Societate cu rãspundere limitatã.
ºi subsistemele, astfel încât sã social de activitate, ce dispun de gestiune, presteazã muncã,
Obligaþiile sociale sunt garantate cu
satisfacã anumite obiective (realizarea reuneºte resurse umane ºi desfãºoarã activitãþi comerciale.
Asociaþii comanditari rãspund numai patrimoniul social. Asociaþii sunt obligaþi
de produse conform configuraþiei resurse materiale, prin
procesului ºi a specificaþiilor intermediul cãrora este pânã la concurenþa aportului lor, neavând numai la plata pãrþilor sociale. În caz de
proiectate, obþinerea unor produse realizat obiectivul pentru calitatea de comercianþi (nu pot interveni aport în naturã, acesta nu poate
într-o scarã  interval de timp definit, care a fost creatã: produse, în conducerea societãþii în raportãrile cu reprezenta mai mult de 60% din capitalul
cu un anumit nivel de calitate ºi cost, lucrãri, servicii, co- terþii). Se manifestã deplina încredere social ºi se transmite în momentul
respunzãtor comenzilor reciprocã a acþionarilor. Nu se prevãd construirii societãþii. Prestaþiile în muncã
acceptabile pentru consumatori);
condiþii restrictive cu privire la numãrul ºi creanþele nu pot constitui aport.
-adaptarea  un proces de fabricaþie sociale.
Elementele constitutive de membri ºi la mãrimea capitalului social, Capitalul social se divide în pãrþi sociale
trebuie sã fie operaþional, sã fie capabil
care, de regulã, este restrâns.
egale, care nu pot fi reprezentate prin
sã se adapteze la condiþiile de piaþã, ale firmei sunt:
3) Societatea în comanditã pe acþiuni. titluri. Societatea cu rãspundere limitatã
 indivizii (oamenii);
economice ºi politice ale mediului,
Obligaþiile sociale sunt garantate cu are la bazã deplina încredere a asociaþiilor
 grupurile umane;
pentru a supravieþui ºi a se manifesta
 liderii (conducãtorii). patrimoniul social ºi cu rãspundere (de la societatea în nume colectiv), deci cu
competitiv.
nelimitatã ºi solidarã a asociaþiilor limitarea rãspunderii (specificã societãþii
Cum se caracteriCum se constuieºte
comanditaþi. Capitalul social este împãrþit pe acþiuni). Este cea mai frecventã formã
zeazã
subsistemul
structura unei firme?
în acþiuni. Comanditarii sunt obligaþi numai de societate utilizatã în mediul productivindividual?
la plata acþiunilor lor. Elementul economic general.
Structura rezultã din combinarea,
Subsistemul individual
din relaþionarea oamenilor, grupurilor este dominat de procesele
Sub ce forme se pot constitui societãþile comerciale fãrã
ºi liderilor. Fiecare dintre cele trei caracteristice, precum:
personalitate juridicã?
categorii de elemente reprezintã un
 motivaþia;
Societãþile
comerciale fãrã personalitate juridicã se pot constitui în urmãtoarele
subsistem important al organizaþiei 
 dezvoltarea (evoluþia forme (Decretul Lege nr. 54/1990):
subsistemul individual, subsistemul profesionalã ºi umanã);
 Asociaþii familiale. Se constituie între membrii unei familii cu gospodãrie comunã.
grupal ºi subsistemul conducerii.
 adaptarea.
 Persoane fizice autorizate sã desfãºoare activitate independentã.
Autorizarea pentru prestarea de servicii se elibereazã pe baza atestãrii capacitãþii
Ce cuprinde sistemul grupal?
profesionale specifice activitãþii respective.
Subsistemul grupal cuprinde procese în planul intragrupal
Alegerea amplasamentului firmei se rezumã la un spaþiu care are:
(în interiorul grupului) ºi extragrupal (la nivelul exterior dintre
 în imediata apropiere, o piaþã bine structuratã de materii prime ºi materiale;
grupuri). Procesele caracteristice sunt:
 forþã de muncã disponibilã cu tradiþie în domeniul activitãþii firmei;
 interacþiunea dintre indivizi ºi socializarea lor;
 infrastructurã corespunzãtor amenajatã ºi cu acces neîngrãdit;
 competiþia ºi cooperarea dintre grupuri.
 piaþã de desfacere pentru bunurile ºi serviciile oferite ºi concurenþi loiali;
 cadru legal permisiv pentru desfãºurarea activitãþii;
La ce se referã subsistemul conducerii?
 vecinãtãþi neostile;
Subsistemul conducerii (liderul ca element al organizaþiei)
 condiþii naturale propice desfãºurãrii activitãþii.
indicã procese, precum:
Ce sunt întreprinderile asociate ºi întreprinderile personale?
- influenþarea;
- adoptarea deciziei ºi coordonarea execuþiei acesteia;
Întreprinderile asociate sunt cat dimensional. În acest caz, se pot întâlni
- comunicarea în interiorul spaþiului de autoritate;
entitãþile care convin sã aducã în comun o formule de asociere în care rãspunderea poate
- realizarea conducerii în condiþii de normalitate, stabilitate ºi în contribuþie (în bani sau naturã) în vederea fi limitatã la aportul de capital social subscris.
condiþii de schimbare.
constituirii unui capital social cu ajutorul
Întreprinderile personale sunt entitãþile
cãruia, în continuare, prin procesare înfiinþate fiecare de câte un proprietar care
Care este principiul de bazã al organizãrii?
productivã, sã se realizeze profit, urmând organizeazã ºi conduce în nume personal
Principiul de bazã al organizãrii este cel al asigurãrii ca acesta sã se partajeze între asociaþi.
activitãþile productiv-economice sau de servicii.
funcþionãrii firmei, ocazie cu care se structureazã relaþiile de
Majoritatea întreprinderilor asociative
Rãspunderea este nelimitatã, situaþie în
autoritate, putere, rãspundere ºi responsabilitate.
sunt forme simple de asociere, în care rãspun- care proprietarul rãspunde de întreaga
Funcþionarea firmelor reprezintã procesul realizãrii activitãþilor derea este nelimitatã ºi solidarã. Existã ºi infrastructurã ºi, în totalitatea sa, de
specifice prin care este exprimatã capacitatea de a corela dinamic forme superioare de asociere, când volumul sistemul relaþional, nu numai cu capitalul
resursele cu obiectivul asumat.
capitalului necesar pentru persoane este ridi- investit în întreprinderea respectivã.
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Care sunt principalii actanþi
economico-financiari ai societãþii
moderne?
Întreprinzãtorul este persoana fizicã sau
juridicã supusã riscului de a organiza, desfãºura
ºi dezvolta o afacere sau activitate profitabilã.
Firma este un element de identificare a unei
întreprinderi ºi constã în denumirea unui
comerciant care este înmatriculat la Registrul
Comerþului. Ea este necesarã, din punct de vedere
administrativ, pentru evidenþã ºi control. Uzual în
limbajul economic comun, termenul firmã este
utilizat ºi în înþelesul mai larg de întreprindere.
Compania este o entitate economicã de mare
dimensiune, cu caracter de trust monopolist, de
regulã cu profil industrial, comercial, de
transport, turistic º.a.
Corporaþia este o formã specificã de organizare a activitãþii economice. Iniþial, acest tip
de organizare purta denumirea de breaslã, fiind
constituitã cu scopul de a promova interesele ºi
drepturile profesionale ale membrilor sãi.
În contemporaneitate, corporaþiile sunt organizate sub forma societãþilor comerciale pe acþiuni.
De regulã, corporaþia este o mare firmã
(întreprindere), care, prin poziþia ºi forþa ei pe
piaþã, are un rol important în viaþa economicã a
unei þãri.
Concernul desemneazã o uniune de
întreprinderi comerciale, bancare, de asigurãri
º.a., legate financiar pe calea participaþiilor.
Întreprinderile au autonomie, dar sunt
controlate de cãtre persoanele care deþin pachetul
majoritar de acþiuni.
Trustul este o formã de integrare orizontalã
sau verticalã a producþiei ºi serviciilor ºi de
concentrare a capitalurilor. Trusturile au apãrut
pentru prima oarã în SUA, iar ulterior ºi în alte
þãri industrializate. Aceastã formã (trustul) a
început sã piardã din importanþã pe mãsura
apariþiei legilor antitrust ºi a dezvoltãrii pieþelor
financiare, când au apãrut ºi alte forme mai evoluate de concentrare a capitalurilor ºi producþiei.
Holdingul este o societate sau companie care
deþine cea mai mare parte de acþiuni a mai multor
firme sau filiale ale acestora.
Fiecare entitate din holding îºi pãstreazã
forma de organizare ºi identitatea, concomitent
cu instalarea pe pieþele de aprovizionare ºi
desfacere. Legãturile dintre compania principalã
ºi filiale se concretizeazã în domeniul
investiþional, financiar ºi tehnologic.
Frecvent este întâlnitã ºi forma de holding
financiar, care grupeazã un numãr mare de firme
din domenii diferite de activitate, fiecare având
independenþã decizionalã limitatã faþã de o unitate
centralã care deþine pachetul majoritar al acþiunilor.
Societãþile transnaþionale (multinaþionale)
reprezintã generic entitãþile private ºi publice
care realizeazã activitãþi prin implantãri de
infrastructuri ºi operaþii în afara teritoriului
naþional, unde îºi au sediul social.
O societate transnaþionalã are ramuri, filiale
ºi sucursale localizate în diferite regiuni ale
globului. Între aceste substructuri sunt realizate
legãturi strânse pentru fluxuri tehnologice,
operaþiuni financiare, de aprovizionare ºi
desfacere, cercetare-dezvoltare.
Strategia societãþii transnaþionale este
formulatã în manierã globalã. Au loc delocalizãri,
deplasarea unei activitãþi de producþie dintr-o þarã
în alta în cãutarea avantajului comparativ,
precum ºi multinaþionalizãri, respectiv extinderi
progresive ale activitãþii unei întreprinderi, grup
financiar º.a. prin înfiinþarea de filiale în exterior.
Societãþile transnaþionale sunt rezultatul
liberalizãrii economiei mondiale. Ele constituie
deja centre de forþã economicã, principali operatori
în comerþul internaþional, reglând cvasitotalitatea
investiþiilor pe plan mondial, fiind la originea
principalelor fluxuri financiar-monetare.
Regia autonomã este o formã de unitate
economicã, având scop lucrativ de exploatare prin
folosire ºi valorificare pentru profit a bonurilor
aflate în proprietatea statului. Are independenþã
patrimonialã, întocmeºte buget de venituri ºi
cheltuieli, bilanþ contabil ºi cont de profit ºi
pierderi. Poate contracta credite ºi beneficia de
subvenþii de la bugetul de stat sau de la cele locale.
Regiile autonome se organizeazã ºi funcþioneazã în ramurile considerate strategice ale unei
ramuri naþionale.
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Facultatea de Sociologie-Psihologie

Adrian CIGLENEAN

creatorul Teatrului senzorial Labirint
Conf. univ. dr. George GRIGORE

Adrian Ciglenean, din Focºani, în anul 1996, este declarat admis la Facultatea de Teatru a Universitãþii
Ecologice, clasa prof. univ. Constantin Codrescu, conf. univ. Vlad Rãdescu, conf. univ. Doru Ana ºi
asist. univ. George Grigore. Îºi asumã cu deplinã maturitate rolurile repartizate de cãtre catedrã ºi participã
la Gala Absolvenþilor de la Teatrul Nottara, cu spectacolele Gaiþele, de Alexandru Chiriþescu, Azilul
de noapte, de M. Gorki, ºi Unchiul Vania, de A.P.Cehov. Aceste spectacole se vor mai juca apoi pe scenã
la Rapsodia Românã, Teatrul Tony Bulandra  Târgoviºte, Teatrul Maria Filotty  Brãila, etc. Absolvent
de marcã al facultãþii, Adrian Ciglenean susþine examenul de licenþã, în anul 2004, la Facultatea de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret, pe care îl trece cu felicitãri din partea comisiei de examinare. Fire
scrutãtoare ºi aplicatã, Adrian Ciglenean participã la work-shopuri de creativitate în þarã ºi peste hotare,
urmând cursurile academiei Moving Academy for Performing Arts din Olanda  Amsterdam, finalizat
cu MAPA Diploma  Visual and Performing Arts. Ca urmare a acestei specializãri, va deveni, din anul
2008, Creative Coordonator and Project Manager la Epsilon III.
Adrian, cum ai ajuns ceea ce eºti în prezent?
M-am licenþiat în Arta Teatralã la Facultatea
de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, apoi
am lucrat trei ani cu niºte olandezi, la Moving
Academy for Performing Arts. Am învãþat de
la ei sã gândesc ºi sã aplic niºte idei novatoare
în zona asta de performance, exact ce tip
de spectacol vreau ºi-mi place mie mai mult.
Apoi am jucat în film, dar ºi în reclame, de
unde am mai câºtigat niºte bani, însã pasiunea
mea merge direct în zona comunitãþilor, mã
pasioneazã ideea de a genera entuziasm. De
o vreme chiar am o familie extinsã de
oameni, care fac ce fac ºi eu, stransã în jurul
Teatrului senzorial Labirint, pe care l-am
creat. Avem un proiect mare, Povestesc
România, depliat în activitãþi pas cu pas:
Povestind Bucureºtiul, Povestesc Slatina,
Povestind Focºaniul. Ideea noastrã a fost
urmãtoarea: luãm genul ãsta de teatru, eu
antrenez niºte actori ºi artiºti mai tineri, unii
proaspãt absolvenþi, iar ei lucreazã, la rândul
lor, cu comunitãþi locale. Adicã vor aplica ce
au învãþat cu oameni ºi mai tineri, din
comunitate, între 15 ºi 25 de ani. Am ales
provincia fiindcã acolo existã o absorbþie mai
mare a fenomenelor culturale noi. Pe mine
mã intereseazã faptul cã metoda asta de teatru
dã putere oamenilor, iar cei mici folosesc
suportul ãsta pentru a-ºi crea o comunitate,
pentru a-ºi face curaj sã se exprime, sã devinã
activi. Trebuie spus cã nu suntem în zona
clasicã, de voluntariat, ci în zona artisticã.
În ce constã Teatrul senzorial Labirint?
Teatrul senzorial Labirint are un caracter
sincretic ºi poate îngloba multe mijloace,

produsul fiind suma opiniilor exprimate
artistic de cãtre toþi cei ce participã. Oamenii
sunt foarte implicaþi, asta e important pentru
mine, produsul fiind al lor, urmând ca, mai
apoi, eu sã îl susþin ºi sã îl ofer în cadrul
comunitãþii. Spre exemplu, niºte tineri din
Focºani au devenit chiar un pic incomozi
pentru factorul politic local, pentru cã fãceau
un spectacol stradal cu participarea
trecãtorilor, care exprimau anumite frustrãri.
Însã foarte important de spus este cã noi ne
dorim un produs artistic, el luând forma unui
traseu
tu, ca spectator, îl parcurgi
individual (e un fel de quest), în diferite
puncte ale acestui traseu se întâmplã ceva
Metoda este a spunerii unei poveºti, la
început afli povestea, apoi, elementele ce o
compun sunt generate de participanþi.
Tu ce eºti de fapt în tot acest concept: actor,
street artist, regizor, designer de experienþe?
Sunt ºi actor ºi coordonator de proiecte ºi
trainer în metodele astea de teatru participativ.
Cel mai mult îmi place partea de actorie ºi
regie de spectacole interactive. Mã motiveazã
mult sã muncesc cu tineri ºi comunitãþi, cred
foarte tare cã e foarte util pentru societate.
Atunci când vrei sã-þi faci auzitã vocea, trebuie
doar sã mã chemi. Am început sã mã pricep
la chestia asta, am chiar ideea cã ceea ce fac
eu este un fel de team building pentru
comunitãþi. Dar flash mob-ul e doar un fel
de scobitoare în tot meniul ãsta, pentru cã
sunt multe alte mijloace ºi experienþe ºi mai
interesante, care se pot genera. În mod ideal,
aº vrea sã ajung acolo unde comunitatea va
deveni atât de puternicã încât sã poatã spune

clar ºi la obiect
în cazul unei
oferte: Dacã
vrei sã ne vinzi
ceva, cumpãrãm doar dacã ne place dacã
nu ne place, nu cumpãrãm!
Eu m-am fãcut actor pentru cã-mi
place aºa cã nu-s dispus sã dau înapoi,
profesionalizându-mã excesiv. Provocarea
mea în legãturã cu actoria e legatã de anumite
lucruri pe care nu eram sigur cã le puteam
face, din cauza unor dificultãþi de
comunicare. Este ºi o magie, însã, în realitate,
eu cred cã funcþia unui actor sau regizor e
cea de comunicator. Ideea e sã fii în legãturã
directã cu publicul. Ca actor, am fãcut la fel,
am mers pe pasiune, am fãcut un film cu
irlandezii (What Means Motley, regia John
Ketchum ºi John Riley  2006), iar filmul
fãcut cu Gabi Achim (Visul lui Adalbert), la
fel, e fãcut pentru cã-mi place sã lucrez cu
Gabi. Am avut ºi un rol principal în serialul
Efect 30 de la Prima TV. Am putut fi vãzut
ºi în numeroase piese de teatru, printre care
Triptych (coregrafia: Ursula MawsonRaffalt). Am mai jucat în spectacolul Orfeu
sau cum sã te dezbraci de pene (regia: Nona
Ciobanu), Azilul de noapte, de Maxim
Gorki, Gaiþele, de Kiriþescu, Unchiul Vania,
de A.P.Cehov, toate în regia de scenã a
maestrului Constantin Codrescu etc.
Viziunea mea e cã noi, oamenii, suntem ok
ºi nu simt nevoia sã favorizez vreun concept
sau vreo doctrinã. Însã ceea ce mã
intereseazã când mã implic într-un proiect
este pasiunea, entuziasmul. În general, existã
un joc de oglinzi care multiplicã foarte mult
ideile ºi ajungem într-un haos al
comunicãrii
ºi-atunci, de asta caut
autenticul, pentru cã e ultima barierã ºi
simplificã foarte mult lucrurile.
Mulþumim actorului Adrian Ciglenean,
pentru minutele oferite pentru acest
interviu ºi îi dorim mari reuºite în visul
sãu de a implica comunitãþile într-o mare
miºcare artisticã, alãturi de copilul sãu
de suflet, respectiv Teatrului senzorial
Labirint, pe care l-a creat ºi pe care îl
manageriazã cu succes.

Cercul de etnosociologie, antropologie ºi geografie umanã al
Facultãþii de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret ºi
Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei
Române vã invitã la masa rotundã cu tema Homosexualismul.
Despre revendicarea sexualã a identitãþii. În cadrul mesei rotunde
se va discuta despre: Feminitate ºi masculinitate în lumea
contemporanã; Homosexualitatea, între paradã ºi carnaval.
Abordare sociologicã.
Evenimentul va fi gãzduit de Institutul de Antropologie
Francisc I. Rainer din Bl. Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucureºti
în data de 20 martie, ora 10.00.

Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
iTEC

LIGA Studenþilor de la
Facultatea de Automaticã ºi
Calculatoare din cadrul
Universitãþii Politehnica din
Timiºoara ºi Organizaþia
Studenþilor de la Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a
Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti vã invitã la
unul dintre cele mai mari
evenimente IT din þarã.
iTEC este un concurs
organizat de Liga AC cu
sprijinul unor cadre didactice
ºi firme de specialitate. Acesta
se adreseazã atât elevilor de la liceele de profil din þarã, cât ºi
studenþilor de la universitãþi din domeniul calculatoarelor.
Nu rata ºansa de a te face cunoscut ºi vino cu ceea ce crezi tu
cã meritã sã fie auzit, vãzut ºi... apreciat!!!

Seminarului de Matematici Aplicate
ºi Computaþionale
Marþi, 19 martie 2013, orele 14.00 sunteþi invitaþi la sala 200
a Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, situatã în str. Ion Ghica nr. 13, unde va avea loc o
nouã manifestare din cadrul Seminarului de Matematici Aplicate
ºi Computaþionale.
Cu ocazia acestei întâlniri va fi prezentatã lucrarea Metode
optime pentru detecþie, acoperire ºi criptare în reþelisticã - Lector.
dr. Alina Olteanu.

Cãrþile profesorilor noºtri

LAZÃR CÂRJAN: Pândã neîntreruptã

(urmare din pag. 1)
Aºadar, Pândã neîntreruptã este într-un fel un
bieldungs-roman sui generis, construit în jurul unui
personaj cu un caracter foarte puternic, al unei
personalitãþi pornite de jos, dintr-un mediu oropsit,
dintr-o familie amãrâtã, trecând cu dureroase
privaþiuni ºi demnitate prin hãþiºurile ostile ale
societãþii ºi micimile morale ale unor oameni
meschini ºi invidioºi, pescuitori în ape tulburi. Pe
aceastã coordonatã, autorul se aratã un fin ºi
pãtrunzãtor analist al sufletului omenesc în toate
meandrele ºi ascunziºurile sale. Într-un asemenea
context, Iulian Medrea se contureazã ca un om
drept, de exemplarã omenie, curajos, devotat
meseriei sale. Pe firul principal al demersului epic,
într-o construcþie mozaicatã, autorul introduce zeci
de alte povestiri, sã zicem, pãstrând proporþiile,
precum în Hanul Ancuþei al lui Sadoveanu sau
Decameronul lui Boccacio. Fiecare din aceste
particule ale mozaicului epic conþine in nuce
posibilitatea unui alt roman, extinzând, astfel, aria
de cuprindere epicã, socialã, psihologicã ºi politicã
într-o veritabilã frescã. În toate, e prezent elementul
poliþienesc, judiciar. Anumite pagini sunt adevãrate
fragmente de curs universitar de la Facultatea de
Drept care nu fac corp strãin, ci se integreazã organic
în cursul naraþiunii. În aceste microromane, cum e
povestea autobuzului rãpit de la Haþeg, a unor mari
criminaliºti, atacul bãncii de la Bucureºti, jaful
secolului, fãcut de o gaºcã de mari intelectuali evrei,

ºi numeroase alte poveºti în care autorul pãstreazã,
cel mai adesea, pânã ºi numele adevãrate ale
personajelor, precum poetul Adrian Pãunescu,
ziaristul Nicolae Arsenie, regizorul Vitanidis, actorii
Ovidiu ºi Ovidiu Iuliu Moldovan, poetul legendar
Teodor Pâcã ºi graficianul Florin Pucã, regizorul
Titus Munteanu ºi alþii din varii domenii asigurând
romanului un profund ºi original caracter realist,
de plãcutã autenticitate.
O plãcutã forþã de evocare printr-o naraþiune
simplã, aº zice de poveste inspiratã, susþinutã de
dialoguri sprinþare, dinamice, care dau cu prisosinþã
senzaþia autenticitãþii, caracterizeazã arta narativã
a lui Lazãr Cârjan, în toate episoadele ce se
rânduiesc într-o cuceritoare arhitectonicã epicã.
Cercetarea unor crime de cãtre poliþiºti pricepuþi,
ajutaþi ºi de cãpitanul Tudorel Butoi cu poligraful,
furtul unui autobuz de la Haþeg, prãbuºirea unui
elicopter împuºcat din greºalã ºi moartea unor
personalitãþi cunoscute din miliþie (generalii Nuþã
ºi Mihalea), frecventele miºcãri de cadre cu stranii
dedesubturi în organizaþiile de partid ºi în viaþa
socialã a vremii, cercetarea unor crime misterioase
ºi stupide, date inedite de istorie a criminalisticii
române ºi despre un personaj fabulos cum a fost
Dumitru Ceacanica sunt înfãþiºate captivant, ca
pagini dintr-un foarte bun roman poliþist. Unele
secvenþe evocã întâmplãri din viaþa unor mari
personalitãþi, precum Adrian Pãunescu, tentativa
curioasã a unui plutonier de a-l ucide ºi reacþia
promptã a miliþiei, grija pentru cel mai mare poet
al României. Generozitatea poetului e cuceritor
prezentatã când cade în capcana abilului erou
principal: Tovarãºe comandant, vã rog sã nu-l
nenorociþi! Nu pot sã ºtiu cã un om cu copii ºi cu
nevastã fãrã serviciu e dat afarã din cauza mea.
Într-un asemenea context, autorul îºi creeazã prilejul
de a contura foarte sugestiv ºi o trãsãturã de caracter
a lui Medrea, chemat odatã la primul secretar Radu
Bãlan în legãturã cu o altã întâmplare a poetului, la
Orãºtie, când un nebun a urcat gol puºcã pe scena
Cenaclului. Reacþia miliþianului ºef e exemplarã,

plinã de demnitate: Tovarãºe prim, vin oricând
mã chemaþi, la orice orã, dar sã nu mã þineþi la uºã,
cã nu suport.
Marele merit al cãrþii lui Lazãr Cârjan este  cum
mã vãd obligat sã repet  autenticitatea atât de
cultivatã în proza sa, ca ºi la Camil Petrescu.
Autenticã e substanþa epicã a naraþiunii, autenticã
e varietatea caracterelor, a personajelor din toate
straturile sociale ºi a vorbirii lor, precum ºi
naturaleþea dialogurilor. Cartea, cuceritoare prin
autenticitatea ei, atribut al prozei moderne, este, în
esenþã, un îndreptãþit elogiu pentru cei ce-ºi petrec
viaþa într-o pândã neîntreruptã, pentru descoperirea
ºi explicarea evenimentelor misterioase ºi tragice.
Iatã de ce afirm cã lucrarea lui Lazãr Cârjan este în
substanþa ei ºi un plãcut ºi captivant roman
poliþist, specie pe care un critic francez, Regis
Messac, specialist în literatura poliþistã, o definea
un recit consacre avant tout a la decouverte
metodique et graduelle, par des moyens rationelle,
des circonstances exactes dun evenement
misterieux. Multe secvenþe ale acestui roman, suis
generis, au asemenea caracteristicã esteticã, semn
al prozatorului autentic - ºi sunt multe,
impresionant de multe, extrase direct din realitate.
Astfel viaþa pulseazã convingãtor în toate paginile
cãrþii, chiar ºi atunci când ni s-ar putea pãrea cã
epicul e înlocuit de jurnal sau de eseu. De altfel,
partea a treia a cãrþii are structura unui jurnal,
înfãþiºând realitatea, începând cu 17 decembrie 1989,
orele 6.30, de când eroul e ºi povestitor ºi
comentator al unor evenimente care, lui, om al noii
epoci, i se par stupide când într-o ºedinþã de analizã
i se pune întrebarea: <<Domnule general, sã ne
spuneþi ce aþi fãcut în ultimii cinci ani! Sã vedem
dacã vã primim sau vã dãm afarã!>> Nu mã
aºteptam sã fiu primit cu tâmpenia asta. Reacþia
lui dezvãluie un puternic ºi frumos caracter care
definea chipul unui adevãrat revoluþionar, ºi în
raporturile cu primul - ministru ºi preºedintele þãrii.
Eroul cãrþii e un personaj cu o demnitate exemplarã,
fãrã ca scriitorul sã dea tribut idilismului factice.

Personajele acestei cãrþi sunt oameni în carne ºi
oase, cunoºtinþe ale eroului principal, colegi,
prieteni, ºefi, subalterni, suspecþi, infractori, care
prin destinul lor se þes într-o amplã frescã socialã,
dintr-o complicatã societate aflatã mereu în
tranziþie. Un merit deosebit al autorului îl constituie
capacitatea lui de a înfãþiºa oameni, conflicte,
evenimente  cu obiectivitate ºi cu o mare liniºte
epicã, chiar ºi atunci când e vorba de confruntãri ºi
aprige maºinaþiuni pentru compromiterea eroului
principal. Cartea lui Lazãr Cârjan e, în egalã mãsurã,
un roman, o biografie, o suitã de povestiri ºi
reportaje, un eseu despre unele probleme de drept
ºi de viaþã poliþieneascã. Pânda lui Lazãr Cârjan e,
în acelaºi timp, o cronicã vie, dinamicã a lumii din
centrul Transilvaniei, structuratã pe elemente
economice, sociale ºi demografice extrem de variate,
interferate cu oamenii poliþiei, de la Brad la Deva,
de la Petroºanii din Vale la Orãºtie ºi Cluj-Napoca,
dar ºi de pretutindeni la Bucureºti, odatã cu
desfãºurarea biografiei personajului. Titlul
metaforic al cãrþii sugereazã un atribut esenþial al
vieþii de poliþist, pânda neîntreruptã exersându-se
asupra relelor din societate din perspectiva
poliþiºtilor oneºti care ard pentru aceastã meserie,
sacrificându-ºi familia ºi mirajul unui trai uºor,
întorcându-se acasã dupã nopþi de nesomn, neraºi,
cu cãmaºa murdarã, fericiþi cã au rezolvat un caz
dificil. Ceea ce este salutar în aceastã carte a lui
Lazãr Cârjan este faptul cã, preþuindu-ºi personajele,
nu le idealizeazã, nu le scoate în afara realitãþii
concrete, marcatã uneori de fapte abominabile, de
invidie ºi gelozie, de intrigi ºi meschinãrii. Astfel,
autorul reuºeºte realizarea unui bieldungs-roman,
urmãrind formarea unei personalitãþi, din anii
copilãriei ºi adolescenþei, plini de privaþiuni, ºi
înrâurirea lor pânã la apogeul existenþei.
Mulþi cititori îºi vor descoperi traiectoria
propriei lor vieþi în cartea lui Lazãr Cârjan. Pândã
neîntreruptã este o carte plinã de viaþã autenticã
ºi cu reale valori stilistice care se citeºte cu plãcere
ºi cu folos, ºi vorba lui Vergilius: Omne punctum
tulit, qui miscuit utile dulci.
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Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã

Realitãþi moderne în activitatea
normativã a statului român
Centrul de Cercetãri Juridice organizeazã între
23-24 mai 2013 Conferinþa Internaþionalã Realitãþi moderne
în activitatea normativã a statului român.
Data limitã pentru trimiterea talonului de participare este
18 martie 2013. Detalii ºi informaþii privind normele ce trebuiesc
respecatate de lucrãrile participante sunt disponibile pe
http://cercetare.spiruharet.ro/pdfs/CIDAPBUC2013RO.pdf.

Simpozionul

Viitorul a început ieri
 tradiþie ºi inovaþie în educaþie
Universitatea Spiru Haret prin reprezentanþii facultãþilor Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale Bucureºti ºi Finanþe Bãnci, Bucureºti a luat
parte marþi, 13 martie 2013, la Simpozionul Municipal Viitorul a început ieri
 tradiþie ºi inovaþie în educaþie  ediþia I.
Manifestarea a fost organizatã de cãtre ªcoala Superioarã Nicolae Kretzulescu
în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti, Universitatea
Bucureºti (Facultatea de Matematicã ºi Informaticã ºi Facultatea de Fizicã) ºi
Universitatea Spiru Haret (Facultatea Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale ºi Facultatea de Finanþe ºi Bãnci). Aceasta s-a desfãºurat în
cadrul Proiectului ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzlescu  150 de
ani de existenþã (1864-2014).
În cadrul evenimentului ºtiinþific au prezentat lucrãri cadre didactice de la
cele douã facultãþii ale Universitãþii Spiru Haret. Reuºita evenimentului s-a
datorat întregului comitet organizatoric îndrumat cu mãiestrie ºi pricepere de
dascãlii director prof. ec. Dinescu Mirela Nicoleta ºi director adjunct prof.
Chirilã Irimia Vasile Laurenþiu.
Manifestarea a oferit prilejul unui schimb fructuos de idei între participanþi,
deschizând un dialog între una dintre cele mai vechi ºi prestigioase ºcoli
economice româneºti ºi Universitatea Spiru Haret.
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Sediul central al NATO organizeazã un program de stagii, cu scopul de
a oferi unui numãr restrâns de studenþi sau tineri absolvenþi oportunitatea
de a lucra la sediul central al NATO de la Bruxelles.
Apelul la candidaturã se face o singurã datã pe an,
primãvara, existând douã date de începere a stagiului, mai
exact în lunile septembrie ºi martie ale anului viitor. În
principiu, stagiile dureazã 6 luni.
Programul de stagii NATO are patru obiective principale:
 sã îi ofere Organizaþiei acces la cele mai recente cunoºtinþe
teoretice ºi tehnice pe care stagiarii le pot aplica în lucrãri
practice, inclusiv cu ajutorul altor resurse oferite de
personalul NATO.
 sã le ofere stagiarilor oportunitatea sã înveþe de la membrii
NATO, sã înþeleagã mai bine ºi sã aibã o viziune mai echilibratã
asupra Organizaþiei.
 sã contribuie la crearea unui mediu de lucru mai divers.
 sã determine þãrile aliate sã înþeleagã mai bine Organizaþia.
Ce oferã NATO?
 Stagiarii vor avea ocazia de a vedea din interior cum
funcþioneazã o organizaþie internaþionalã, experienþã ce va
cântãri mult în CV-ul lor.
 Stagiile sunt oferite în NATO Divisions.
 Plata: stagiarii primesc o sumã forfetarã lunarã de 800
de euro. Salariul nu este scutit de impozitare.
În afara sediului central NATO, urmãtoarele Agenþii ºi
Birouri NATO oferã stagii prin intermediul sediului central.
Vor fi selectaþi studenþii sau cei care au absolvit de 1 an de
zile ºi care:
 au peste 21 de ani în momentul efectuãrii stagiului (în
vederea asigurãrii).
 sunt dintr-un stat membru NATO.

 au completat cel puþin doi ani de studii universitare sau
echivalentul acestora.
 au cunoºtinþe de nivel profesionist într-una din limbile
oficiale ale NATO (engleza ºi franceza) ºi se descurcã sã
lucreze ºi în cealaltã.
 stagiarilor li se solicitã sã aibã asigurare medicalã ºi sã se
ocupe singuri de formalitãþile necesare pentru a sta în Belgia.
Toþi stagiarii trebuie sã aibã avizul de securitate din partea
autoritãþilor naþionale, înainte de a lucra la NATO.
Data limita: 24 martie 2013.

Economia României încotro?

Ne afecteazã intrarea în Schengen?

Discuþia cu privire la adererea în
spaþiul Schengen a României ºi a
Bulgariei s-a amânat pentru luna
decembrie. Þara care s-a opus în mod
vizibil a fost Germania. Hans-Peter
Friedrich, noul ministru de Interne al
Germaniei, a declarat, referitor la
aderarea Romaniei ºi Bulgariei,
urmãtoarele: Cei care vin doar pentru
a primi ajutor social ºi pentru a abuza
de liberatea de miºcare trebuie sã fie
împiedicaþi sã facã acest lucru.
Uniunea Europeanã cere celor douã
state candidate sã mai aºtepte pânã
vor fi rezolvate toate problemele

referitoare la aderarea României ºi
Bulgariei în spaþiul Schengen. De
partea cealaltã, cele douã þãri afirmã cã
au îndeplinit toate condiþiile ºi
standardele impuse.
Acest lucru este unul îngrijorãtor
pentru anumite þãri, deoarece se pot
isca conflicte precum cel dintre Franþa
ºi Italia, provocat de refugiaþii plecaþi
din nordul Africii. Þãri precum
Danemarca deja au anunþat cã vor relua
verificarea paºapoartelor la granitã.
Pentru noi, românii de rând, acest
refuz nu are un efect ºi un impact
negativ, însã este o loviturã durã pentru

guvernul nostru ºi totodatã pentru cel
bulgar: Refuzul de a admite România
ºi Bulgaria va avea un impact practic
redus sau chiar inexistent pentru
majoritatea cetãþenilor celor douã þãri,
care pot cãlãtori fãrã dificultãþi în
Uniunea Europeanã, dar reprezintã o
loviturã politicã pentru cele douã
guverne, care sunt sensibile în
privinþa considerãrii lor drept þãri de
categoria a doua, menþioneazã cei de
la New York Times.

Dãnuþ Alin OPRIÞA

student anul III, Facultatea de
Management Financiar-Contabil

INTERVIU / Sonia Cristina STAN

Jurnalismul este, trebuie sã fie,
mai mult decât ce se vede astãzi pe ecranele televizoarelor
începutul secolului XX între Walter Lippmann ºi John Dewey,
care aveau viziuni diferite asupra mass-media ºi a ºtirilor în special.
Unul susþinea un model informaþional, celãlalt vorbea despre un
model care punea bazã pe participare ºi construire în comun a
Asist. univ. drd. la
sensurilor. Lippmann susþine cã ºtirile nu prezintã evenimentul aºa
s-a petrecut în realitate, ci oferã o fotografie degeneratã a
Facultatea de Jurnalism cum
acestuia, ºi cã singurele ºtiri cu adevãrat autentice sunt scorurile
ºi ªtiinþele Comunicãrii meciurilor sau ratele de schimb valutar. Constatarea poate pãrea
revoltãtoare, dar numai pentru necunoscãtori. De fapt, teoria
constructivistã de mai târziu avea sã-i dea dreptate. Ea spune cã
(urmare numãrul trecut)
ºtirile nu pot reflecta realitatea, pentru cã orice operaþiune efectuatã
peste informaþia brutã modificã acea informaþie. Dar impactul
Ce sfaturi aþi da celor care viseazã la o carierã în presã?
Nu dau sfaturi. Dar pot sã spun cum am fãcut eu: nu mi-am pierdut exercitat fie ºi de cãtre o informaþie deformatã existã, iar aici ne
niciodatã încrederea cã un text bun, verificat, documentat poate sã apropiem de ceea ce a vrut sã spunã Lippmann cu bolile opiniei
reziste la fel de bine în paginile Times ca ºi în paginile oricãrui ziar publice. El credea cã reprezentãrile corecte ale lumii sunt
de la noi. Regulile ºi respectul pentru meserie sunt aceleaºi oriunde indispensabile pentru formarea opiniei publice raþionale, iar acest
în lume. Doar spiritul nostru balcanic le face atât de interpretabile. lucru nu poate fi lãsat pe mâna unor oameni grãbiþi, mai puþin pregãtiþi
Totuºi, nu mã pot abþine, din pricina fricii a ceea ce ar putea sã ºi care nu oferã faptele, ci propria lor înþelegere asupra faptelor sau
însemne mâine jurnalismul. Aºa cã spun: sã nu se sperie ºi sã nu propriile stereotipii. Aceºtia ar fi jurnaliºtii. Poate mai expresivã ºi
abdice. Jurnalismul este, trebuie sã fie, mai mult decât ce se vede mai tranºantã este constatarea lui cã ºtirile ºi adevãrul nu sunt
astãzi pe ecranele televizoarelor, mai mult decât bârfe, ºuºanele, totuna. Cu care, da, sunt de acord. Definiþii ale jurnalistului prefer
mondenitãþi. ªi, esenþial, sã nu publice zvonuri. Dacã nu au mãcar sã nu dau. Existã deja prea multe. Pot sã spun doar, fãrã sã caut
o a doua sursã prin care sã verifice o informaþie, sã n-o mai publice. definiþii savante, ce este jurnalismul - o profesie, ºi ce nu este
Nu e vorba de niciun jurnalism aici. E vorba de vocea mahalalei sub jurnalistul - nu este o vedetã. Dacã îºi doreºte sã fie vedetã, e clar cã
formã tipãritã. Sau sã-ºi asume acest rol: de portavoce a mahalalei, ºi-a greºit meseria. Iar cine face jurnalism dupã ureche, fãrã reguli,
fãrã exigenþe sau deontologie nu face o profesie, chiar dacã este plãtit
care nu înseamnã jurnalism.
Care ar fi în viziunea dvs. definiþia jurnalistului? Jurnalistul pentru asta. Este doar un distribuitor de bârfe contra cost.
american Walter Lippmann considera cã mass-media contribuie Ce rãspuns aþi da celor care considerã cã mass-media înseamnã
la apariþia ºi permanentizarea unor boli ale opiniei publice. doar publicaþii tabloide? Ce pãrere aveþi de calitatea jurnalismului
în România?
Sunteþi de acord cu aceastã afirmaþie?
Observ cã la aproape 100 de ani de la apariþia Opiniei publice, Aº rãspunde cã au dreptate, din pãcate. Nu se întâmplã numai la
fascinaþia citãrii din aceastã lucrare nu a dispãrut. Ceea ce spune noi. ªi, deºi jurnalismul nu înseamnã doar publicaþii tabloide, ele
multe despre Lippmann ca om ºi destul de multe încã despre sunt cea mai vizibilã parte a lui ºi cea mai uºor de receptat pentru
jurnalism. Dar cel mai mult spune despre faptul cã Lippmann a cã nu necesitã nicio abilitate în plus, nu te solicitã, nu te invitã sã
fost jurnalist. Totul a pornit de la o disputã teoreticã celebrã la gândeºti. E greu de spus ce mai înseamnã jurnalismul astãzi chiar în

lume, darãmite în România. Cred cã practicile jurnalistice ºi
abordãrile teoretice trebuie sã treacã de stadiul lamentãrilor
moralizatoare asupra tabloidizãrii generalizate.
Dupã cum se ºtie, jurnalistul este un om care lucreazã 24/24 de ore.
În aceste condiþii, mai are timp de hobby-uri?
Cine îºi pune problema ce hobby-uri are jurnalistul? Pe nimeni nu
intereseazã ce face un om dincolo de locul de muncã, dacã mai are
timp sã facã ceva. E valabil în orice breaslã. Þi se cere doar sã fii
eficient, foarte eficient. Pentru pasiuni, va fi întotdeauna timp
cumva, chiar dacã doar pentru a te gândi la ele.
ªi dacã am ajuns la subiectul hobby-uri, care sunt pasiunile dvs.?
Pasiunile mele sunt foarte multe ºi foarte diverse, slavã domnului!
Prima dintotdeauna este literatura. ªi aºa va rãmâne. Apoi, culturile
diferite de a mea, Orientul, India în special, pe care am avut ocazia
s-o cunosc, cu contrastele ºi fascinaþia ei. În cele din urmã,
hobby-uri frivole, patinajul, pe care îl practic, cinematografia,
gimnastica, vinul negru, dar nu e cazul sã dezvoltãm, nu?
Ce pãrere aveþi despre mediul on-line? Credeþi cã în timp, netul
o sã ajungã în postura de a înlocui definitiv presa scrisã?
E posibil ca mare parte din presa scrisã sã fie înlocuitã în timp cu
jurnalismul on-line. Dar nu intru în panicã. Cred totuºi cã se va
întâmpla pentru un timp limitat, dupã care se va produce o
reîntoarcere cãtre cuvântul tipãrit, de data asta cu chiar mai multã
rigoare. Aceastã etapã trebuie însã experimentatã pânã la capãt
pentru ca acest lucru sã fie posibil. Pericolul mediului on-line este
acela de a confunda blogurile personale sau simpla exprimare a
unor pãreri cu jurnalismul. Nu mediul on-line mi se pare însã o
concurenþã realã la presa scrisã, ci televiziunea.
Ce pãrere aveþi despre învãþãmântul la stat vs cel privat?
N-am o pãrere bunã despre versus. Învãþãmântul de stat ºi cel
privat ar trebui sã fie un continuum academic, iar concurenþa sã se
bazeze pe oferta pur academicã.

Interviu realizat de Mihãiþã ENACHE
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Gala Premiilor Radio România Cultural,
un eveniment de tradiþie ºi cu prestigiu, ajuns
la cea de-a XIII-a ediþie, va avea loc luni,
18 martie, de la ora 19.00, la Teatrul Odeon,
într-o atmosferã caracterizatã de eleganþã,
fineþe ºi bun gust. Amfitrion va fi actorul
Vlad Ivanov.
Gala se va transmite în direct la Radio
România Cultural, TVR2 ºi pe internet la
www.radioromaniacultural.ro
Vor fi acordate premii la opt secþiuni
diferite care au fost gândite pentru a crea o

OPINIA NAÞIONALÃ
imagine cât mai fidelã a lumii culturale
româneºti ºi a celor mai importante realizãri
ale anului 2012, în diferite domenii ale
culturii : prozã, poezie, teatru, film, muzicã,
arte plastice, ºtiinþa ºi educaþie. Din juriu
fac parte: scriitorul ºi profesorul Titus Vîjeu,
scriitorul ºi traducãtorul Bogdan Ghiu,
regizorul Attila Vizauer, eseistul ºi traducãtorul Valentin Protopopescu, publicistul
ºi scriitorul Dorin Liviu Bîtfoi ºi muzicologul Oltea ªerban-Pârâu.
În cadrul galei vor fi acordate ºi cinci
premii speciale, ai cãror câºtigãtori sunt
deja cunoscuþi:
Premiul de Excelenþã îi va fi decernat
scriitorului ªerban Foarþã, Premiul Lux
Mundi îi revine regizorului Andrei ªerban,
Premiul In memoriam Iosif Sava se va
acorda tenorului Bogdan Mihai, Premiul
pentru Proiecte culturale- Centrului de
Proiecte Culturale al Primãriei Municipiului
Bucureºti ARCUB, Premiul Radio
România 85- Târgului Internaþional
Gaudeamus - Carte de învãþãturã.

Expoziþie
dedicatã

Lettrismului
Între 15 martie ºi 3 iunie 2013, Muzeul
Naþional de Artã Contemporanã prezintã
o prezintã o expoziþie de anvergurã cu
bandes lettristes  un ansamblaj de lucrãri
lettriste realizat de François Letaillieur 
o panoramã istoricã ºi tematicã cu peste o
sutã de lucrãri, documente ºi filme.
Unele lucrãri au fost prezentate anterior
la Centrul Pompidou din Paris ºi la Reina
Sofia din Madrid. Expoziþia include atât
opere cunoscute cât ºi opere inedite ale

artiºtilor lettristi: Roberto Altman, JeanLouis Brau, Françoise Canal, Jean Paul
Curtay, Guy Debord, Alain De Latour,
François Dufrêne, Antoine Grimaud, Isidore
Isou, Aude Jessemin, Maurice Lemaître,
François Letaillieur, MarcO, Gabriel
Pomerand, Poucette, François Poyet,
Roberdhay, Ralph Rumney, Roland
Sabatier, Alain Satié, Jacques Spacagna,
Florence Villers, Rosie Vronski,
Gil Wolman.

Zilele Filmului
Francofon

22-28 martie 2013
Ca în fiecare an de luna francofoniei,
Cinematograful Elvira Popescu gãzduieºte
Zilele Filmului Francofon.
Anul acesta Africa e la loc de onoare
cu o selecie de filme care ilustreazã diversitatea continentului.
Zilele Filmului Francofon se desfãºoarã
la nivel naþional, începând cu Clujul
(14  17 martie), apoi Sibiul (18  20
martie), Iaºul (20 -23 martie), Bucureºtiul
(22  28 martie) ºi încheiându-se la
Timiºoara (25  28 martie).
Printre acestea se numrã premierele
Rebelle de Kim Nguyen (Canada) 

nominalizat la Oscar pentru cel mai bun
film strãin 2013, La Pirogue de Moussa
Touré (Senegal)  selecþia Un certain
Regard, Cannes 2012, în prezenþa
regizorului, Aujourdhui (Tey) de Alain
Gomis ºi Les chevaux de dieux de Nabil
Ayouch (Franþa, Belgia, Maroc) 
selecþia Un certain Regard, Cannes 2012
ºi o serie de documentare.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Cãlin Raul Anton,
un artist de prestigiu
Aristotel BUNESCU
Un peisaj cu bãrci, un arlechin cu pãsãri,
marionete, ori clãdiri din Veneþia, portrete ori
naturi moarte, toate foarte viu colorate, ori
numai câteva schiþe în creion pe hârtie sunt
lucrãri ce poarte pecetea de aur a unui artist
de prestigiu, clujeanul Cãlin Raul Anton.
Nãscut 7 noiembrie 1964, Cãlin Raul
Anton este membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici din România, filiala Cluj, precum ºi
al mai multor asociaþii internaþionale de artã.

Bogatul sãu palmares cuprinde printre
altele - 2012 Marea Medalie de Aur MCA
la Grand Prix International de Prestige de
Cannes-Azur, 2010 - Medalia de Aur MCA
- la Grand Prix International de Prestige de
Cannes-Azur, 2009- Medalia de onoare a
oraºului Levignac sur Save- Franþa, 2009Medalia de onoare a oraºului Grenade sur
Garonne - Franþa, 1995 - Marele Premiu al
Ministerului Culturii din România la
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Valori româneºti

George Topârceanu,

un boem sub zodia spiritului
ºi a sensibilitãþii
Poet, prozator, memorialist ºi publicist român, membru corespondent al
Academiei Române din 1936 autorul Baladelor vesele ºi triste s-a nãscut în
Bucureºti, la 20 martie 1886, ca fiu al cojocarului Gheorghe Topârceanu ºi
al Paraschivei, þesãtoare de covoare la azilul Doamna Elena, amândoi originari
din pãrþile Sibiului.
Începe ºcoala primarã la Bucureºti
(1893 - 1895) ºi o continuã pe valea
Topologului, la Suici, judeþul Argeº,
unde pãrinþii se stabilesc o vreme.
Revine la Bucureºti ºi se înscrie la
liceul Matei Basarab pânã în clasa a
IV-a, apoi la Sf. Sava. Dupã absolvire
intrã funcþionar la Casa Bisericii, apoi,
ca profesor suplinitor, cu pauze de
ºomaj ºi de viaþã boemã. În paralel,
se înscrie la Facultatea de Drept
(1906), pe care o pãrãseºte pentru
cea de Litere, fãrã a termina studiile.
Prima încercare literarã dateazã
din timpul ºcolii primare ºi este
primitã cu rãcealã de colegul mituit
cu o peniþã ºi doi nasturi pentru
a-i folosi drept public.
Debuteazã încã din liceu, la 19
ani, publicând primele încercãri, sub
pseudonimul G. Top la revista
umoristicã Belgia Orientului (1904);
a publicat ºi la alte reviste: Duminica,
Spiruharetul, Revista noastrã, Revista
ilustratã, Sãmãnãtorul, Neamul
românesc literar. În 1909 publicã în
Viaþa româneascã parodia Rãspunsul
micilor funcþionari, ca o replicã la
Caleidoscopul (1908) lui A. Mirea

(prin care se face remarcat în lumea
literarã. Garabet Ibrãileanu (cu care
întreþine o interesantã corespondenþã),
îl cheamã la Iaºi (1911), ca subsecretar
de redacþie la Viaþa româneascã.
Subsecretar, apoi secretar de
redacþie la Viaþa româneascã, aflatã
sub influenþa lui Ibrãileanu,
Topârceanu cunoaºte ºi colaboreazã
cu scriitori de frunte, precum
Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor
Arghezi, Mihai Codreanu sau
Hortensia Papadat-Bengescu.
Între 1912 - 1913, împreunã cu
M. Sevastos publicã revista Teatrul.
În 1912 se cãsãtoreºte cu învãþãtoarea Victoria Iuga, cu care a avut
un fiu unic, Gheorghe, dar cãsnicia se
va destrãma. Ulterior, se va înfiripa
o poveste de dragoste discretã între
el ºi poeta Otilia Cazimir.
La Iaºi încearcã sã-ºi termine
studiile de filozofie dar este mobilizat
ºi participã la campania din Bulgaria,
apoi la primul rãzboi mondial, cãzând
prizonier în primele zile, la Turtucaia
(1916). Rãmâne în captivitate pânã
în 1918. Întors la Iaºi, redacteazã
împreunã cu Sadoveanu revista

Marele Gatsby,
în deschiderea
Festivalului
de la Cannes

Însemnãri literare, pânã la reapariþia Vieþii româneºti (1920), al cãrei
prim-redactor va fi. Prietenia cu
Sadoveanu se reflectã ºi în Povestirile
vânãtoreºti, în care tovarãºul de
puºcã ºi de undiþã este numit de
Sadoveanu prietenul meu, poetul.
Volumele sale se bucurã de succes
de public ºi de presã, în special
poezia, pentru care obþine în 1926
Premiul Naþional de Poezie.
În anul 1934 începe în Revista
fundaþiilor regale, publicarea romanului satiric Minunile Sfîntului Sisoe
(neterminat, publicat postum în 1938).
În 1936 este ales Membru corespondent al Academiei. Deºi bolnav
de cancer la ficat întemeiazã împreunã cu Sadoveanu ºi Grigore T.
Popa revista Însemnãri ieºene ca un
ultim efort creator.
Primãvara lui 1937 îl prinde la
Viena, într-un sanatoriu, de unde
trimite ziarului Adevãrul literar
(23 mai 1937) un pamflet de solidarizare cu Sadoveanu, care fusese
greu atacat în presa vremii ºi de
protest faþã de huliganismul care lua
amploare în presa românã. Articolul
acesta a fost publicat postum.
Carey Mulligan ºi Tobey Maguire va
fi proiectatã, în afara competiþiei, pe
15 mai, la Grand Theatre Lumiere din
Palatul Festivalurilor. Marele Gatsby
a fost ecranizat pânã acum de câteva
ori, cea mai celebrã versiune fiind cea a
lui Jack Clayton din 1974, cu Robert
Redford, Mia Farrow ºi Bruce
Dern. Alte douã filme ale lui Baz
Luhrmann, Ballroom Dancing
(din 1992), ºi Moulin Rouge
(din 2001) au fost ºi ele prezentate la Cannes. A 66-a ediþie a
Festivalului de Film de la Cannes
se va desfãºura între 15 ºi 26 mai
2013, Steven Spielberg fiind
preºedintele juriului.

Filmul lui Baz Luhrmann, Marele Gatsby,
cu Leonardo DiCaprio în rolul principal,
va rula în deschiderea Festivalului de la
Cannes 2013. Potrivit The Hollywood
Reporter, care îi citeazã pe organizatori,
ecranizarea romanului de Scott Fitzgerald
de cãtre Baz Luhrmann, cu DiCaprio,

The Beatles
în interpretare
simfonicã
la Sala
Palatului
Unul dintre proiectele inedite ale
Orchestrei Simfonice Bucureºti 
spectacolul The Beatles interpreted
by Bucharest Symphony Orchestra 
va avea loc pe data de 13 mai la Sala
Palatului. Orchestra va readapta
Festivalul Internaþional Lucian Blaga muzica celor de la The Beatles ºi o
ediþia a XV-a, 1998-Diploma de Onoare va prezenta într-o manierã clasicã.
a Teatrului de Stat Turda, 1987 - premiul Pentru a facilita acest demers, toboºar.
III ex-aequo pentru graficã la Festivalul
Naþional al Artei ºi Creaþiei Studenþeºti Expoziþia de
Tg. Mureº.
El este ºi fondator al grupurilor: fotografii
Atemporali Contemporani cu ARTA ºi
World Artists and Art Collectors.
Tablourile lui Cãlin Raul Anton pot sã
fie admirate la Muzeul Naþional de Artã
Cluj, Muzeul de Artã ºi Istorie Sebeº ori
la Muzeul Naþional de Artã Baia-Mare.
Viaþa monahalã în mânãstirile
A participat cu mult succes la expoziþii ortodoxe din întreaga lume face
de grup ºi personale, ori la stagii de pre- obiectul expoziþiei de fotografie
gãtire peste hotare ºi în România.
vernisatã miercuri, 13 martie 2013,
Cãlin Raul Anton, pentru toþi cei care la Libraria Predania. Monahismul
au avut ºansã sã îl cunoascã, este modelul ortodox, a doua expoziþie interunui pictor care ºi-a luat lucrul în foarte naþionalã a proiectului Orthserios ºi reuºeºte sã îºi punã amprenta Photo, reuneºte 200 de fotografii
din 25 de þãri. Expozitia poate fi
inconfundabilã pe toate operele sale.
Îi urãm din toatã inima sã fie sãnãtos vizitatã în perioada 13- 26 martie
ºi sã aibe putere de lucru pentru a da 2013, la Librãria Predania
mereu la ivealã mãrturii ale talentului sãu. (str. Vulturilor nr. 8, Bucureºti).

Monahismul
ortodox

Piese precum Hey Jude, Yellow
Submarine ºi Yestreday vor beneficia de o reorchestraþie din
partea artiºtilor, putând fi audiate
într-o manierã cu totul ºi cu totul
ineditã. Orchestra numãrã 70 de
muzicieni ºi beneficiazã de numeroase premii atât în þarã, cât ºi
în strãinãtate.
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E dreptul tãu! Acþioneazã!
Transportul aerian

Întârzieri, anulãri, bagaje pierdute:
drepturile tale în transportul aerian
Ai cumpãrat bilete pentru tine ºi soþia ta
ºi plãnuiþi sã plecaþi într-o scurtã vacanþã la
Paris, dar la check-in vi se spune cã avionul
este plin ºi cã trebuie sã aºteptaþi cursa
urmãtoare. Ce faci?
Iatã care sunt drepturile tale atunci când
zborul tãu este întârziat, anulat sau are
rezervãri mai multe decât locuri.
Ce se întâmplã dacã zborul tãu are
rezervãri mai multe decât locuri?
Dacã ai un bilet valabil ºi ai fãcut
check-in-ul la timp, dar þi se refuzã
îmbarcarea, ai dreptul la o compensaþie între
250 ºi 600 de euro. În cazul în care îþi oferã

un zbor alternativ, cu un program similar,
operatorul aerian poate reduce cu 50%
aceste compensaþii.
Ce se întâmplã dacã zborul tãu este
anulat?
Compania aerianã trebuie sã-þi ofere douã
mesaje gratuite (telefon, fax sau e-mail),
mese gratuite, bãuturi rãcoritoare, hotel ºi
transport gratuit, în cazul în care ai nevoie
sã stai peste noapte. În plus, ai posibilitatea
de a alege intre:
- Restituirea costului total al zborului, în
termen de ºapte zile;
- Redirecþionarea la destinaþia finalã, cu
prima ocazie sau la o datã ulterioarã,
convenabilã pentru tine. De asemenea,
ai dreptul la despãgubiri între 250 ºi
600 de euro, în funcþie de momentul în
care ai fost informat de anulare ºi de
cauza acesteia.

Nu ai dreptul la despãgubiri în cazul
în care:
- Anularea zborului este cauzatã de
împrejurãri excepþionale, care nu au putut fi
evitate, cum ar fi incidentul petrecut în 2010,
cu norul vulcanic;
- Ai fost informat despre anulare cu douã
sãptãmâni înainte de data plecãrii;
- Ai fost informat într-un termen mai scurt
de 14 zile, dar þi s-a oferit redirecþionarea în
condiþii apropiate de orarul iniþial.
Copilul tãu zboarã neînsoþit. Care
sunt drepturile lui?
Copiii fãrã însoþitor ºi pasagerii cu
mobilitate redusã sau persoanele care-i
însoþesc pe aceºtia au prioritate la transport

ºi dreptul la asistenþã adecvatã, cât mai
repede posibil, în toate aeroporturile din UE
Ce se poate face în cazul în care bagajele tale sunt pierdute sau deteriorate?
În cazul în care bagajele tale au fost pierdute
sau deteriorate ai dreptul, în conformitate
cu politica companiei aeriene, de a primi o
despãgubire de pânã la 1.220 euro. Pentru a
o obþine, trimite solicitarea ta companiei
aeriene în termen de ºapte zile  în cazul
deteriorãrii  sau de 21 de zile  în cazul în
care bagajul ajunge cu întârziere. Este bine
sã anunþi compania imediat dupã incident,
chiar dacã cererea efectivã de rambursare este
trimisã ulterior, în termenele menþionate.
IMPORTANT! Fie cã îþi cumperi biletul
de la o agenþie de bilete, fie cã îl achiziþionezi
on-line, trebuie sã te asiguri cã preþul
acestuia ºi costurile suplimentare sunt
specificate clar, astfel încât sã le poþi
compara cu alte oferte similare.

Comisia Europeanã vrea sã uºureze viaþa
IMM-urilor prin relaxarea celor mai
împovãrãtoare 10 acte legislative ale UE
Cele 20,8 milioane de întreprinderi europene mici ºi mijlocii
(IMM-uri) creeazã 85 % din
toate locurile de muncã noi din
Europa, angajând 2/3 din forþa
de muncã a UE ºi contribuind în
mod semnificativ la inovare ºi la
creºterea economicã. Conform
principiului sã gândeºti mai
întâi la scarã micã ºi în
concordanþã cu Small Business
Act, din 2008, Comisia a pus
IMM-urile în centrul agendei
sale de reglementare inteligentã
pentru sprijinirea creºterii
economice ºi a creãrii de locuri
de muncã în Europa.
În urma unei ample consultãri
lansate de Comisie, în jur de 1 000
de IMM-uri ºi organizaþii cu scop
lucrativ au identificat topul 10 al
celor mai împovãrãtoare acte
legislative ale UE Scopul acestei
consultãri ample a fost acela de a
determina în ce mod legislaþia UE
ar putea stingheri crearea de
locuri de muncã ºi creºterea
economicã ºi de a identifica
domeniile sau aspectele care ar
putea necesita o examinare mai
atentã ºi acþiuni suplimentare.
Potrivit rezultatelor, IMM-urile
considerã cã cele mai mari
dificultãþi ºi costuri decurg din
normele referitoare la legislaþia
REACH, taxa pe valoarea

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

adãugatã, siguranþa produselor,
recunoaºterea calificãrilor
profesionale, protecþia datelor,
legislaþia în domeniul deºeurilor,
legislaþia în legãturã cu piaþa forþei
de muncã, aparatura de înregistrare în transportul rutier,
achiziþiile publice ºi codul vamal
modernizat.
Fãrã a se îndoi de necesitatea
generalã de a dispune de norme
valabile la nivel european în
aceste domenii, Comisia va
aborda temeinic aceste preocupãri prin intermediul noului
Program privind adecvarea ºi
calitatea reglementãrilor (REFIT)
lansat în decembrie 2012 Prin
intermediul acestui program,
acquis-ul de reglementare al UE
este supus unei verificãri pentru
a se determina dacã acesta conþine
sarcini grele, diferenþe ºi aspecte
ineficiente, în vederea evaluãrii ºi,
dacã este necesar, a revizuirii
actelor legislative în cazul cãrora
este nevoie de acþiune. Comisia
va anunþa acþiunile ulterioare pânã
în luna iunie a anului 2013,
urmând sã þinã seama ºi de
rezultatul proceselor legislative
aflate în curs.
IMM-urile au identificat un
top al celor mai împovãrãtoare
10 acte legislative ale UE, ºi
anume: REACH (înregistrarea,

evaluarea, autorizarea ºi
restricþionarea substanþelor
chimice), TVA - legislaþia în
domeniul taxei pe valoarea
adãugatã, Pachetul privind
siguranþa generalã a produselor
ºi supravegherea pieþei,
Recunoaºterea calificãrilor
profesionale Transferurile de
deºeuri - legislaþia-cadru privind
deºeurile - lista deºeurilor ºi a
deºeurilor periculoase, Legislaþia
în legãturã cu piaþa forþei de
muncã, Protecþia datelor,
Timpul de lucru, Aparatura de
înregistrare în transportul rutier
(privind timpul de conducere ºi
perioadele de repaus), Procedurile de atribuire a contractelor
de achiziþii publice (contractele
de lucrãri publice, de aprovizionare ºi de servicii), Codul
vamal modernizat.
Dupã cum s-a putut observa,
în urma consultãrii, întreprinderile mici considerã cã
reducerea termenelor de platã,
realizatã în temeiul directivei
privind plãþile întârziate care
intrã în vigoare la 16 martie
2013, constituie una dintre cele
mai reuºite îmbunãtãþiri de ordin
juridic, alãturi de iniþiativa de a
permite IMM-urilor sã beneficieze de regimuri de contabilitate/
de audit simplificate.
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Trecutul, prezentul ºi nebunia Ofeliei

Silviu ªERBAN
Jak byæ kochan¹ (Cum sã fii
iubit) este o dramã psihologicã
filmatã la persoana întâi singular.
Naratoarea, Feljcia (Barbara
Krafftówna), în timpul unei
cãlãtorii cu avionul de la Varºovia
la Paris, recheamã amintirile
vechi de 20 de ani din Polonia
celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial. Discursul, frânturi ale
unui joc de puzzle cinematografic,
este redat polifonic, pe trei voci,
secvenþelor trecutului prezentate
filmic prin flash-back-uri repetate
adãugându-li-se scena prezentului ºi monologurile interioare
care fragmenteazã deseori ºuvoiul
imaginilor retrospective. Cele trei
voci sunt trepte ale conºtiinþei
eroinei: rãbufnirile trecutului care
neliniºteºte prezentul, ego-ul
ancorat în realitate manifestat în
dialogurile din timpul cãlãtoriei,

ºi, în fine, alter-ego-ul, monologul
interior vecin cu nebunia Ofeliei
din Hamlet-ul lui Shakespeare.
Secvenþa de debut, montatã
înaintea genericului, ne dezvãluie
acest al treilea nivel. Filmatã din
spate, aºezatã pe un scaun în faþa
barului, fumând ºi sorbind cognac
dintr-un pahar, Feljcia dialogheazã cu sine despre propria
viaþã pe marginea unei replici a
rãvãºitei Ofelia: Doamne, ºtim
ce suntem, dar nu ºtim ce putem
fi. Gândurile deprimante fac loc,
pentru scurt timp, prezentului:
un dialog dintr-o piesã de teatru
radiofonic relevã o iminentã
plecare la Paris a personajului
feminin. Ulterior, spectatorul va
înþelege cã monologul ºi replicile
de la radio aparþin aceleiaºi
persoane. La fel ca în teoria
freudianã nebunia prezentului
este explicatã prin traumele
trecutului. Gradual, acestea sunt
dezvãluite, secvenþã cu secvenþã.
Tânãrã actriþã, Feljcia nu apucã
sã experimenteze prea multe
roluri pânã ce Polonia sã cadã sub
ocupaþia germanã. Rolul Ofeliei
lasã însã urme adânci în
personalitatea ºi destinul femeii,
mai întâi pentru cã piesa îi dã
prilejul sã se îndrãgosteascã de
actorul ce-l joacã pe Hamlet,
Wiktor (Zbigniew Cibulski), apoi

pentru cã, la fel ca Ofelia, eºueazã
în tentativa de a se face iubitã de
bãrbatul la care visa. Asistãm la o
scurtã secvenþã din interpretarea
Feljciei, nu întâmplãtor aleasã:
scena în care Ofelia, cu mintea
rãtãcitã, rosteºte propoziþii fãrã
sens oferind flori celor prezenþi,
regelui, reginei, fratelui sãu.
Repetiþia este întreruptã de o
alarmã aerianã, apoi, o svasticã
postatã pe poarta teatrului ºi
marºul soldaþilor pe bulevard

eliberarea adusã de trupele
sovietice. Toate acestea nu-i aduc
însã ºi iubirea lui Wiktor. Ca ºi
Ofelia, avertizatã de fratele ºi,
apoi, de tatãl sãu, în legãturã cu
pericolele dragostei lui Hamlet,
Feljcia este prevenitã de Tomasz
referitor la slãbiciunea caracterului bãrbatului de care îºi legase
toate speranþele de viitor.
Sacrificiile Feljciei (violatã de
soldaþii naziºti ºi acceptând
colaborarea la teatrul german

Jak byæ kochan¹ (Wojciech Has, 1963)
sugereazã prezenþa germanilor.
Acum Feljcia lucreazã într-un bar
împreunã cu un coleg al ei,
Tomasz (Artur Mlodnicki), unde
devine martora evenimentului
ce-i va marca destinul definitiv.
Wiktor, furios pe fostul sãu coleg
de teatru, Peters (Tadeusz
Kalinowski), colaboraþionist
acum, declanºeazã un scandal care
se terminã cu împuºcarea
ultimului, în plinã stradã.
Presupusul autor pare a fi
Wiktor, iar nemþii pun premiu pe
capul acestuia. Îndrãgostitã,
Feljcia îl ascunde pe urmãrit în
apartamentul ei, acolo unde
acesta va petrece întreaga
perioadã a ocupaþiei, pânã la

pentru a-l salva pe Wiktor) sunt
interpretate altfel de bãrbat:
apartamentul este o colivie care-l
þine prizonier ºi-i rãpeºte gloria
eroului ce ar fi putut fi. Imediat,
dupã eliberare, Wiktor pãrãseºtre
ascunzãtoarea ºi pe Feljcia fãrã
cel mai mic semn de recunoºtinþã.
Este momentul în care scenariul
revine la nebunia Ofeliei. Avionul
face o escalã, iar Feljcia îºi ia rãmas
bun la un pahar de cognac de la
partenerul ei de cãlãtorie, un
medic bacteriolog american de
origine polonã (Wienczyslaw
Glinski). Drama acestuia îi
aminteºte de propria-i dramã.
Vocea personajului din piesa
shakespearianã revine: Se spune

cã bufniþa a fost fatã de brutar.
Lipsa de sens violenteazã
prezentul, nu ºi trecutul care-ºi
continuã revãrsarea. Fosta actriþa
este acuzatã de colaboraþionism
ºi îi este interzis sã mai joace o
perioadã. Resuscitarea carierei
este anunþatã de prezent. În
avion, jurnaliºtii unei reviste
recunosc faimosul personaj din
nu mai puþin faimoasa serie
radiofonicã. În flash-back
Tomasz îi cere Feljciei sã
colaboreze cu el în cadrul unui
serial radiofonic. Emisiunea se va
dovedi de mare succes, personajul feminin câºtigând o imensã
popularitate. (Scurtã revenire în
prezent. Cãlãtoria se apropie de
sfârºit. La fel ºi cea în trecut.)
Reîntâlnirea cu Wiktor îl gãseºte
pe acesta într-o stare depresivã
accentuatã. Îi aratã Feljciei
articole decupate din ziare. Scriu
despre el cã a fost spion, iar
despre ea cã a fost o târfã. Faptul
cã supravieþuiserã îi fãcea
vinovaþi. Iar ea era responsabilã

pentru acest lucru. Peters, în
schimb, era acum spion francez
împuºcat de naziºti. Wiktor îºi
dovedeºte laºitatea pentru ultima
datã. În camera de hotel, sub
privirile Feljciei, decide sã-ºi
curme viaþa. Un scurt cadru cu
fereastra deschisã a camerei ºi
þipãtul femeii, montat ca un
ghimpe ºi în debutul filmului,
semnaleazã dezastrul. Chipul
însoþitoarei de zbor anunþã
sfârºitul cãlãtoriei. Toate piesele
puzzle-ului fuseserã îmbinate.
Imaginea era întreagã.

* * *
Ceea ce urmeazã la Filmul de pe Bulevardul Capucinilor este
una dintre cele mai importante producþii cinematografice poloneze,
Faraon, creaþia din 1966 a liderului Polska Szkola Filmowa, Jerzy
Kawalerowicz. Pelicula a avut, de asemenea, un mare ecou
internaþional, fiind nominalizatã la Oscar ºi concurând pentru Grand
Prix-ul celei de-a 19 ediþii a Festivalului de la Cannes.
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Televiziunea H2.0
LUNI  18 martie 2013
06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
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.
Cãlãtorie în spaþiu
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 Graþian Moldovan
21:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 11
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  19 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 11 (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.
Cãlãtorie în spaþiu
17:00 Viaþa fãrã fard  best of
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 Graþian Moldovan
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 12
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  20 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Resursele viitorului (r)
07:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 12 (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.
Extreme enviromens
16:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu
17:00 Viaþa fãrã fard  best of
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 Graþian Moldovan
21:00 Economia pentru cine?
Emisiune de Simona ªerban.
Invitat Ilie ªerbãnescu
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 13
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  24 martie 2013

SÂMBÃTÃ  23 martie 2013
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar.
Extreme enviromens (r)
07:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu (r)
08:00 Film documentar.
Enciclopedia animalelor - ep. 4
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?
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. Legenda
lui Nethiah (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. Calea inimii
(PJ. A Journey of the
heart)(SUA, 2010)
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 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar pentru
copii. Animalia  ep. 23
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

duminicã, 24 martie 2013 de la ora 21.00

RESTART
MUZICA
ROMÂNESCÃ
România este o þarã a talentului ºi a muzicii de calitate. Avem oameni
valoroºi cu care ne putem lãuda unei lumi întregi. Meritã sã-i urmãriþi
pe artiºtii de succes care au fãcut istorie prin muzica lor ºi care de-a
lungul timpului s-au reinventat reuºind mereu sã ne surprindã, dar e
important sã-i cunoaºteþi ºi pe tinerii artiºti, dornici ca melodiile lor
sã devinã noile ºlagãre.
Credem în puterea muzicii ºi în efectul pe care o melodie bunã îl are
asupra societãþii actuale. Pe lângã artiºtii români, emisiunea de
divertisment vi-i aduce aproape ºi pe oamenii din spatele succesului, pe
compozitorii de top, care au influenþat direcþia muzicii româneºti ºi au
lansat cele mai puternice hituri.
Restart muzica româneascã promoveazã talentul muzical adevãrat,
indiferent de genul abordat. Duminicã seara, timp de o orã, meritã sã
asistaþi la revoluþionarea muzicii româneºti, alãturi de omul care dã tonul
acestei emisiuni, Sorin Lupaºcu. Este de remarcat neobosita strãdanie a
realizatorului de a gãsi în peisajul contemporan din þara noastrã noi ºi
noi talente pe care sã le ofere telespectatorilor TVH 2.0.

JOI  21 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Extreme enviromens (r)
07:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 13 (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.
Extreme enviromens
16:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu
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 Graþian Moldovan
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 14
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 La cererea dumneavoastrã
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. Defcon 2012
(SUA)
00:00 Restart muzica românescã (r)
01:00 Gala cântecului românesc (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Film documentar pentru
copii. Animalia (r)
05:00 Cinefilia (r)

VINERI  22 martie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Extreme enviromens (r)
07:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Copiii din Arbat
(Rusia)  ep. 14 (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.
Extreme enviromens
16:30 Film documentar.
Cãlãtorie în spaþiu
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. Ricky (SUA)
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.

sâmbãtã 22:00

Calea inimii

(PJ. A Journey
of the heart)
(SUA 2010)
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Un medic încearcã sã
rezolve misterul unui
bãrbat fãrã nume care
suferã de personalitate
multiplã. Cine este
bãrbatul misterios ºi ce
la adus în aceastã stare?

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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Englezi, vã aºteptãm! 10 motive
sã vã mutaþi în România
România este recunoscutã de cãtre expaþi ca un spaþiu primitor, populat de oameni zâmbitori, deschiºi, comunicativi. Este pãrerea mai multor strãini ce au petrecut un timp în þarã
ºi au ajuns sã înveþe sã aprecieze ceea ce are de oferit România. Pe de altã parte, speriaþi cã, odatã intraþi în spaþiul Schengen, românii le-ar putea invada þara, englezii, alãturi de alþi
speriaþi din UE, nu mai contenesc cu vãicãrelile, ca-n vechea poveste cu drobul de sare. Iatã de ce ne-am hotãrât ca, în cele ce urmeazã, sã le oferim temãtorilor englezi ºi altora
asemenea lor, cîteva repere pentru ca, nu doar sã nu se mai teamã cã românii vor emigra, in corpore, în Albion, ci, dimpotrivã, primitori ºi gazde bune, sunt gata sã-i aºtepte pe
britanici în România, cu tot ce au ei mai bun de oferit.
1. Pentru cã moºtenitorul Coroanei Britanice promoveazã
România
De mai multe ori în ultimii ani
Prinþul Charles a vizitat judeþul
Braºov ºi împrejurimile din
Transilvania, îndrãgostindu-se
de zonele rurale, de mâncarea ºi
mierea autohtonã - din care a ºi
comandat 100 de borcane.

5. Excelent refugiu pentru cei în etate

Da, Marea Britanie are Stonehange ºi Big Ben. România are însã
Delta Dunãrii, mânãstirile din Moldova ºi, sã nu-l uitãm, pe Dracula.
Palatul Parlamentului este de asemenea una dintre cele mai mari ºi
impozante clãdiri din lume, dar, de departe, cel mai cãutat loc dacã
ne referim strict la Bucureºti este centrul vechi, cu 260 de localuri
în care pot intra 10 mii de oameni. Sigur nu s-ar plicitisi în þarã ºi ar
avea ce sã viziteze ani de-a rândul.

Mai mult, Prinþul Charles
spunea cã ºi-ar dori sã întâlneascã
ºi la britanici sentimentul apartenenþei, al identitãþii, pe care la remarcat la locuitorii din
Transilvania. Mai mult, el va
promova ºi turismul în Carpaþi.

Corbu, Gura Humorului,
Vidrã, Poiana Mãrului, sunt doar
câteva dintre zonele din România
ce liniºtesc ºi pot oferi pace persoanelor de vârsta a treia.
Clima plãcutã este de asemenea
un mare plus pentru cei ce vor sã

Foto: Marius Adrian Rusu

se retragã la bãtrâneþe în locuri
liniºtite. De ce sã nu o spunem dupã o viaþã muncitã în Marea
Britanie probabil ai pus deoparte mulþi bani ºi costul vieþii în
România este mult mai scãzut
decât în vest!

2. Dacã e bun pentru alþi strãini, de ce nu ºi pentru englezi?
De-a lungul timpului am
interacþionat deseori cu antreprenori ºi oameni de afaceri
strãini, expati cu roluri de conducere în multinaþionale sau
companii mici ce încearcã sã îºi
facã loc pe piaþã.
Polonezul Ronald Binkofski,
fostul CEO al Microsoft
România, spunea la plecarea sa

7. Unicitate

din þarã cã regretã profund despãrþirea de România, ataºându-se
de oameni, de deschiderea ºi de
zâmbetele lor.
Antreprenorul american
Stephen Jones, ºeful Adulmec.ro,
a ales de asemenea sã vinã în
România pentru a extinde un
business local. ªi nu îi merge rãu
deloc, dupã achiziþii în serie.

8. Viaþa ieftinã ºi bunã în Bucureºti
Conform clasamentului Euro- cazarea cât ºi alimentele ºi
pean Backpacker 2013, Româ- bãutura.
nia se aflã în topul celor mai
În capitalã, o sticlã de bere
ieftine capitale de pe continent. costã între 1 ºi 2 euro, în timp ce
Iar calculele aratã cã, pentru un în Londra costul este de ~ 5 euro,
turist, 20 de euro pe zi sunt iar în þãrile nordice preþul este
suficienþi cât sã cuprindã atât chiar mai mare.

3. Ambasadoul Marii Britanii, fan al României
Ambasadorul britanic la
Bucureºti, Martin Harris, ºi-a
deschis cont pe Twitter, devenind,
astfel, primul diplomat strãin din
þara care are un cont în twitosfera.
Mai mult, ambasadorul Marii
Britanii a transmis romanilor urarea Crãciun fericit!, într-un
mod inedit: recitând Pluguºorul, îmbrãcat într-un tricou

inscripþionat cu mesajul Keep
calm and ReStart România, lângã
un brad împodobit.
Martin Harris a ºi învãþat
limba românã ºi se declarã un fan
al României.
Dacã România este plãcutã
pentru domnia sa, de ce nu ar fi
ºi pentru alþi cetãþeni ai Mãrii
Britanii?

6. Mâncare ºi bãuturã diverse
Nenumãraþi strãini ºi expaþi
laudã bucatele româneºti, diversitatea ºi gustul lor bogat. Totodatã,
românii pun mult accent (încã) pe
produse naturale, neimportate ºi fãrã
e-uri, crescute la þarã, în grãdini.

4. România, þara vinului
În Marea Britanie, din cauza
climei preponderent umede,
viticultura nu este tocmai cea mai
de preþ comoarã a þãrii. În schimb,
România prezintã pentru mulþi
turiºti o destinaþie importantã
pentru pasionaþii de vin. WallStreet.ro a scris despre mai multe
podgorii ce ar putea încânta pe orice
pasionat de licoarea lui Bahus.

Prinþul Charles:
Transilvania este sângele meu!
Jurnaliºtii englezi de la The Telegraph susþin cã Transilvania ar trebui
cunoscutã drept casa spiritualã a Prinþului de Wales, apãrãtorul dreptãþii,
care ºi-a fãcut o faimã din pasiunea sa pentru grãdinãrit ºi arhitecturã
clasicã, aºa cum este prezentat de cãtre reprezentanþii Oficiului Naþional
pentru Turism din România. Legãturile dintre Familia Regalã britanicã ºi
Vlad Þepeº, domnitorul din secolul al al-XV-lea care a inspirat legenda
vampirului Dracula, sunt exploatate la maximum pentru a-i ademeni ºi
pe turiºtii. În acest sens, autoritãþile române din domeniul turistic
promoveazã Transilvania prin imaginea lui Dracula ºi a Casei Regale
Britanice, prin diverse materiale promoþionale oferite la târgurile
internaþionale de turism, scriu jurnaliºtii britanici. Într-unul dintre acestea,
prinþul Charles ar fi exclamat: Transilvania este sângele meu!

Nu de puþine ori, în interviuri
cu expaþi, aceºtia au lãudat resta9. Mediu bun pentru antreprenoriat
urantele tradiþionale româneºti.
Fiind la confluenþa multor þãri de Vest, diferenþele fiind chiar mai
Clima permite de asemenea
o varietate largã de legume ºi ce nu vorbesc limba românã, tine- mari în domeniul IT. Totodatã
rii (în special) au fost nevoiþi sã România este una dintre cele mai
fructe.
înveþe foarte bine limba englezã. promiþãtoare þãri emergente din
Comunicarea se realizeazã deci regiune ºi nu trebuie neglijat faptul
foarte uºor.
cã este al doilea mare stat ca numãr
De asemenea, forþa de muncã de locuitori dupã Polonia.
este ieftinã în þarã, comparativ cu
Deºi birocraþia este ridicatã, odatã
Marea Britanie, un angajat din stabilit un cap de pod în þarã,
România având un salariu de 4-5 succesul poate veni mai repede în
ori mai redus decât unul din Europa România decât în Marea Britanie.
10. Apartamente ºi

servicii dentare ieftine

Ca preþ, un apartament în Bucureºti este de patru-cinci ori mai
ieftin decât unul în Londra.
Un englez ar fi încântat sã afle însã cã ºi serviciile private foarte
necesare sunt mult mai ieftine decât în Londra - un exemplu ar fi
serviciile dentare.

Casa din Viscri a lui
Charles, deschisã oaspeþilor

Potrivit Alteþei Regale, cartea publicatã în 1982 de
cãtre Sir Iain Moncreiffe, Prinþul Charles este un
strãnepot de gradul 16 al lui Vlad al-III-lea. O altã
legãturã dintre Casa Regalã Britanicã ºi România este o
nepoatã a Reginei Victoria ºi a Prinþului Albert, care
s-a cãsãtorit cu Regele Ferdinand I, cel care a condus
România dupã Primul Rãzboi Mondial.
Prinþul Charles nu a fãcut niciun secret din dragostea sa
pentru România, cãlãtorind aici destul de frecvent. În 2006,
el a cumpãrat o fermã în Viscri, sat transilvan devenit deja
celebru. Casa de aici a Alteþei Sale este deschisã, periodic,
vizitatorilor. Totodatã, Prinþul Charles este ºi cel care
patroneazã organizaþia Mihai Eminescu Trust, care
deruleazã proiecte de restaurare a patrimoniului cultural
românesc. Pânã acum, prin proiectele acestei organizaþii
au fost consolidate 180 de case medievale ºi mai multe
biserici, mai scriu jurnaliºtii britanici.
Castelul Bran din Transilvania, unde a locuit Vlad
al-III-lea, este celebru în toatã lumea ºi atrage anual sute
de mii de turiºti. Legãturile ºi povestea construitã în
jurul lui Dracula ºi a Casei Regale Britanice au reuºit sã îi
impresioneze mai ales pe britanici, care ºi-au programat
în numãr foarte mare, în acest an, vacanþele în Transilvania.
Simon Press, reprezentant al World Travel Market, a
declarat cã România are un mare potenþial turistic.
Este o þarã frumoasã, cu peisaje minunate, dar ºi cu o
culturã importantã.

Cum putem deveni
o destinaþie turisticã apreciatã
Românii trebuie sã fie conºtienþi cã au o faunã ºi o florã
extraordinarã, sã înveþe sã aprecieze incredibila moºtenire
naþionalã pe care o au. Românii coexistã cu mari carnivore
de mii de ani. Existã un echibru extraordinar între oameni ºi
mediu, care este de mare valoare ºi care a fost pierdut în
alte zone ale Europei. Sper ca românii sã realizeze faptul
cã au aºa o comoarã la picioare, în forma Munþilor Carpaþi
ºi a sãlbãticiei. Cu ajutorul tuturor, sperãm cã aceastã
sãlbãticie poate fi conservatã ºi cã arborii din zonã nu vor
fi tãiaþi, spune Charlie Ottley.
Prezentatorul britanic susþine, de asemenea, cã Munþii
Carpaþi nu se comparã cu cei din Scoþia, unde existã, în
prezent, doar un mare teritoriu arid ºi mlãºtinos, unde
arborii au cãzut ºi nu au mai crescut niciodatã la loc. Odatã
ce se pierde, rãmâne pierdut pentru totdeauna, spune
Ottley.
Este foarte uºor sã tai toþi arborii pentru a obþine bani rapid
ºi apoi sã rãmâi fãrã nimic. Încercãm sã propunem altceva.
De ce nu pãstraþi pãdurile ºi nu încercaþi sã obþineþi venituri
constante de pe baza acestora? O pãdure intactã are o valoare
mult mai mare, creeazã oportunitãþi turistice ºi un sistem de
silviculturã sustenabil, susþine, la rândul sãu Lister.
Sper ca guvernul român sã înceapã sã se gândeascã la ceea
ce are, sã aibã grijã de aceastã zonã pentru generaþiile viitoare.
Trebuie ca totul sã fie foarte bine gândit ºi în acest fel se vor
obþine bani pe termen lung din turism, completeazã acesta.

