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O ISTORIE SPULBERATÃ

Istoria este cea dintâi carte a unei naþiuni. Într-însa ea îºi vede trecutul, prezentul
ºi viitorul. O naþie fãrã istorie este un popor încã barbar ºi vai de acel popor care
ºi-a pierdut religia suvenirilor, ne spunea primul istoric modern reprezentativ,
Nicolae Bãlcescu. Astãzi, când istoria ar fi trebuit sã devinã o disciplinã care sã
contribuie la dezvoltarea culturii generale a tinerilor ºi la o cunoaºtere a valorilor
naþionale, ea a devenit, mai degrabã, o disciplinã derizorie ºi lipsitã de interes în
cultura ºi dezvoltarea viitoarelor generaþii. Pentru a distruge un popor ºi a-l supune,
este suficient a-l renega, a-i distruge miturile, tradiþia, istoria ºi credinþele. Astfel,
un popor fãrã identitate devine pleava universului.
Istoria naþionalã, din pãcate, a devenit principala þintã de denigrare sau de eliminare
din conºtiinþa românilor. Primii paºi au fost fãcuþi în anul 2007, când istoria este
acceptatã ca materie a ,,bacalaureatului naþional numai la clasele umaniste, iar
manualul de clasa a XII-a nu se mai numeºte Istoria românilor, ci, simplu,
Istorie, un manual în cuprinsul cãruia istoria românilor e tranºatã, ca la abator,
pe teme mari, pe care le înþelege un om care cunoaºte istoria românilor, dar nu unul
care trebuie s-o înveþe, fiindcã principiul cronologic a fost desfiinþat.
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La Facultatea de Litere, studenþii ºi masteranzii
se declarã mulþumiþi ºi foarte mulþumiþi

Recent, Comisia de audit intern a Facultãþii
de Litere a realizat o acþiune de cercetare
asupra calitãþii mediului de învãþaredezvoltare oferit propriilor studenþi ºi
masteranzi. O sutã de studenþi ºi masteranzi
(eºantion reprezentativ) au completat o fiºãchestionar. constituitã dintr-o serie de zece
întrebãri, ce au avut câte cinci variante de
rãspuns.
84 la sutã au acordat calificative de Foarte
bine ºi Bine relaþiei cu decanul facultãþii.
Referitor la evaluarea relaþiei student/
masterand  cadrele didactice, rãspunsurile
relevã faptul cã între cei doi actori implicaþi
direct în procesul de predare-învãþare existã
o relaþie extrem de strânsã, bazatã pe
colaborarea nemijlocitã, iar în acest sens
grãitor este numãrul extrem de mare, 94 la
sutã, al celor care au acordat calificativele
Foarte bine ºi Bine.
La întrebarea referitoare la evaluarea
relaþiei cu secretariatul facultãþii, 77 la sutã
dintre studenþi ºi masteranzi au apreciat ca
pozitivã aceastã relaþie, acordând calificative
de Foarte bine ºi, respectiv, bine, în timp ce

Grai tãmâiat, cãþuie de petale,
Gândul mi-a ciobãnit pe plaiurile tale.

Granguri de aur boabele-þi ciugul,
ªeºul þi-l arã dorul cu plugul.
Calc des cu sufletul arsu-þi coclaur,
Din fund ofteazã strãmoºii de aur.
De piscul tãu, unde se-mbinã
Pale de nori cu limbi de luminã,
Buzele-mi razãm fremãtãtoare,
Slãvit pristol de piatrã ºi floare.
23 la sutã considerã cã este loc pentru mai
bine (acceptabilã, slabã, f. slabã)
Cât priveºte relaþia student/masterand  ceilalþi colegi, un numãr mare de
subiecþi o considerã bunã ºi foarte bunã,
80 la sutã, iar 19 au optat pentru calificativul acceptabil ºi doar unu pentru slab.

Zona Braºov joacã deja ºi ar putea juca un rol ºi mai dinamic în
dezvoltarea social-economicã a României dacã va reuºi în viitorul
apropiat sã se cupleze la grupurile teritoriale economice UE, mai ales
în contextul noii oportunitãþi reprezentatã de Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii (SUERD). Aceastã strategie, ce se aplicã deja din
2011 în 14 state cu o populaþie de peste 115 milioane de locuitori,
vizeazã patru mari piloni de intervenþie: conectivitatea (transport
durabil, reþele de energie, turism ºi culturã); protecþia mediului, a
resurselor de apã ºi managementul riscurilor; prosperitate ºi dezvoltare
socio-economicã (educaþie, cercetare, dezvoltare ruralã, competitivitate,
piaþa internã); îmbunãtãþirea sistemului de guvernare (capacitate
instituþionalã ºi securitate internã).
(Continuare în pag.4)

Aprecierea generalã a studenþilor ºi
masteranzilor cu privire la condiþiile
materiale oferite relevã cã, în ansamblu,
75% dintre studenþi ºi masteranzi apreciazã
condiþiile materiale oferite de sãlile de curs,
seminar ºi laborator.
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Vasile Voiculescu

27 noiembrie 1884, Pârscov, Buzãu
- 26 aprilie 1963, Bucureºti

ÎN INTERIORUL REVISTEI GÃSIÞI

(Continuare în pag.3)

Comisia Europeanã a dat publicitãþii primul raport
intermediar privind Strategia Uniunii Europene pentru
regiunea Dunãrii (EUSDR), la doi ani de la lansarea
acesteia. Raportul prezintã în amãnunt realizãrile
importante în ceea ce priveºte soluþionarea problemelor
cauzate de lipsa legãturilor de transport, de absenþa
competitivitãþii, de poluare ºi de infracþiuni.
Macroregiunea Dunãrii este alcãtuitã din 14 þãri, dintre
care opt sunt state membre ale UE. Raportul explicã
amãnunþit modul în care acestea au reuºit deja, prin
numeroase proiecte ºi iniþiative comune, sã stabileascã
un sistem concret de cooperare.
Pe de altã parte, raportul Comisiei face apel la guvernele
din regiunea Dunãrii sã îºi respecte angajamente politice
prin prioritizarea strategiei în toate domeniile de politicã
relevante, îndemnând cele 8 state membre ale UE implicate
ºi Croaþia sã includã strategia în planurile lor pentru
viitoarele programe din cadrul politicii regionale pentru
perioada 2014-2020.
(Continuare în pag.6)

Primul gong la
Cerere în cãsãtorie la Serile Teatrului Studenþesc Teatrul din Mizil
Facultatea de Arte în festival

drd. Cristi Toma. Astfel, cei trei studenþiactori au prezentat în deschiderea
festivalului, luni, 8 aprilie, la ora 18.30,
spectacolul Cerere în cãsãtorie de Anton
Pavlovici Cehov, cu urmãtoarea distribuþie:
Stepan Stepanovici Cibukov (Costel
Bulgaru), Natalia Stepanovna (Sigrid
Bãltãþescu) ºi Ivan Vasilievici Lomov
(Marius Voicu).
(Continuare în pag.3)

cu Maria-Cristina Ghiþã, Mihaela
Drãgan,
Mihaela Puiu ºi Veronica
Soare, absolvente ale Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret
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Grai valah

ªerpi de rãcoare verde-n pârâie,
Cãrãri de bucium lung te stretaie.

Colocviu Regional ºi Sesiune de Formare Practicã
- CJ Braºov / Universitatea Spiru Haret, centrul
Braºov, 26 - 27 aprilie 2013

Între cele 10 trupe selectate pentru Festivalul
Naþional Serile Teatrului Studenþesc - 2013
s-a aflat ºi trupa Ha-Ha-Comedy a
studenþilor de la Facultatea de Arte a
Universitãþii Spiru Haret, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), anul II, clasa
conf. univ. dr. George Grigore ºi asist. univ.

Limba românã este patria mea

Umblã singur pe munþi de sare,
Vânt bãtrân cu miere-n spinare.

STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNÃRII
Potenþialul de
C Raport intermediar al CE
e
afaceri
t
ã
al zonei Braºov
þ

Conf. univ. dr. George GRIGORE

foto: www.frontpress.ro

Luni, 8 aprilie 2013, ora 18:00, la Centrul
Cultural Adrian Pãunescu din Mizil, ºi-a
reluat activitatea, dupã 45 de ani de
întrerupere, teatrul înfiinþat în urmã cu 125
de ani de Leonida Condeescu, la iniþiativa
marelui dramaturg Ion Luca Caragiale.
(Continuare în pag.3)

În þara lui o sã
s-a nãscut talent
ºi a murit speranþã
Mioara VERGU-IORDACHE
O sã plãtim, o sã decentralizãm, o sã lãsãm justiþia liberã, o sã
creãm locuri de muncã, o sã rezolvãm problema câinilor fãrã stãpân,
o sã stârpim corupþia, o sã construim autostrãzi, o sã privatizãm,
o sã creºtem salariile, o sã îmbunãtãþim condiþiile din sistemul de
sãnãtate, o sã finanþãm învãþãmântul ºi cercetarea, o sã , o sã
Dar extrem de puþine am fãcut, am realizat, am împlinit,
am .Suntem încremeniþi în proiect, cum se spune. S-a nãscut
talent ºi a murit speranþã. Inventarul promisiunilor este uriaº ºi
rezistã oricãrei verificãri. Este acelaºi, nimic nu se schimbã,
oricâte modificãri ar suferi structura clasei politice, a guvernului,
existã împliniri parþiale la termene devansate. Între timp, suntem
campioni la scandal. Întãrâtã-i drace, cã ºi mie-mi place!
Normalitatea o privim cu suspiciune, cãutãm în spatele ei
scenarii fantasmagorice, orice care sã ne þinã pe loc, sã bãltim în
neputinþã. De ce sã ne fie bine, când poate sã ne fie rãu?!
O sã ne fie bine?! Cine mai crede? Ce înseamnã, de fapt, acest
o sã? În mod normal, exprimã o acþiune posibilã sau realizabilã,
îl percepem ca pe o garanþie a unei realizãri viitoare: vom face
ceva. Politica, însã, la noi, converteºte ºi semantica.
ªi în timp ce politicienii o sã, membrii Consiliului Naþional al
Cercetãrii ªtiinþifice (CNCS) demisioneazã în bloc din organismul
care asistã Ministerul Educaþiei în coordonarea, finanþarea,
monitorizarea ºi evaluarea activitãþilor de cercetare ºtiinþificã
din România (Hotnews), au apãrut pãduchii în ºcoli, abandonul
ºcolar  ascuns sau la vedere - e în floare, coplata în spitale i-a
fãcut pe români sã caute (ºi sã gãseascã ) noi metode de a fenta
legea, infecþiile intraspitaliceºti iau amploare, sunt arestaþi din
ce în ce mai mulþi medici ºpãgari ºi sunt ignorate marile valori ale
medicinei româneºti, românii bolnavi internaþi cumpãrã tot mai
multe medicamente ºi material sanitar pentru a putea fi îngrijiþi,
proprietarii de autovehicule sunt puºi la grele încercãri pe ºoselele
patriei, inundaþiile fac ravagii pe o mare suprafaþã din þarã, a
crescut numãrul ºomerilor, tot mai mulþi români trãiesc la limita
subzistenþei, comunitatea internaþionalã ne priveºte cu multã
condescendenþã (în sensul peiorativ). ªi exemplele pot continua.
Politicienii fac ºi desfac alianþe interesate ºi interesante, aþi
ghicit, cu scopul clar cã o sã , se aºteaptã la cotiturã pentru a
se arãta cu degetul ba tu, ba tu!. În jurul nostru, lumea, chiar
dacã traverseazã, în mare, aceleaºi probleme, globale, cu noi,
merge înainte, zideºte. Chiar ºi atunci când dãrâmã, se asigurã cã
pun ceva în loc. Sigur, ºi noi o sã
Proverbialele calitãþi, inteligenþã ºi hãrnicie, ale poporului
român  cunoscute ºi recunoscute  se aflã, parcã, într-un repaus
prelungit. Despre trezire?! O sã
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Emanuel ALBU, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

NOÞIUNEA DE DEONTOLOGIE A FUNCÞIEI PUBLICE
Termenul de deontologie defineºte,
pe de o parte, doctrina privind
normele de conduitã ºi obligaþiile
etice ale unei profesii
ºi pe de altã parte, teoria datoriei,
a obligaþiilor morale.
În concepþia unor autori deontologia
este definitã ca fiind ansamblul
normelor care contureazã un anumit
comportament profesional ºi privat.
Deci, deontologia include astfel
norme de comportament care
privesc atât relaþiile de serviciu de
toate tipurile, ceea ce poate fi
evocat prin sintagma de
comportament profesional,
cât ºi cele care privesc viaþa privatã
a celui care exercitã o funcþie,
deoarece aºa cum observa un alt

autor omul nu este un robinet pe
care sã-l porneºti când se aflã în
societate ºi sã-l închizi când ajunge
acasã ºi considerã cã nu mai este
obligat la un comportament special.
Din acest punct de vedere, existã o
deontologie a profesiilor libere,
dar, totodatã, existã ºi o deontologie
a funcþiei publice.
Astfel, în cadrul categoriei largi a
deontologiei profesiilor libere,
vor putea fi incluse:
deontologia profesiei de avocat,
deontologia profesiei de medic,
deontologia profesiei de arhitect,
deontologia medicului dentist,
deontologia farmacistului etc.
Pe de altã parte, existã ºi o
deontologie a funcþiei publice.

1

Ce se înþelege prin funcþie publicã?
Pentru a vorbi de o deontologie a funcþiei publice, este necesar
sã precizãm cã prin funcþie publicã înþelegem o profesie, o activitate
exercitatã în legãturã cu treburile statului, în baza unei învestiri
obþinute prin alegeri, numire, desemnare etc., al cãrei statut este
stabilit de stat prin organele sale competente.
Din acest punct de vedere, putem vorbi de o deontologie a funcþiei
de parlamentar, de o deontologie a funcþiei de judecãtor sau
procuror, dupã cum vorbim, cel mai adesea, de o deontologie a
funcþionarului public, dar, peste toate acestea, se poate vorbi ºi se
vorbeºte de o deontologie a funcþiei publice, în general, care include
un set de principii ºi norme care rãmân general valabile.

2

La ce ne referim când vorbim de principiile
ºi normele comune deontologiei funcþiei publice?

Considerãm cã principii ºi
norme precum: supremaþia
Constituþiei ºi a legii, apãrarea ºi
sporirea prestigiului autoritãþii
sau instituþiei publice în cadrul
sau în numele cãreia exercitã
funcþia încredinþatã, prioritatea
interesului public, asigurarea
egalitãþii cetãþenilor în faþa legii
ºi a autoritãþilor ºi instituþiilor
publice,
exercitarea
cu
profesionalism ºi bunã credinþã
a funcþiei încredinþate,

imparþialitatea ºi independenþa în
exercitarea funcþiei, integritatea
profesionalã ºi moralã în
exercitarea funcþiei, cinstea ºi
corectitudinea în exercitarea
funcþiei etc., trebuie considerate
ca fiind principii ºi norme
comune deontologiei funcþiei
publice, în general, chiar dacã,
alãturi de alte principii ºi norme,
le vom regãsi în deontologia
oricãrei categorii de titulari ai
unei funcþii publice.

3

Deontologia funcþionarului public cum se
defineºte?
În accepþiunea specialã, cu
Deontologia funcþionarului
referire la funcþionarii publici, public a fost definitã ºi ca repreprin deontologie a funcþionarului zentând totalitatea normelor care
public din sfera activitãþii guverneazã comportamentul
executiv-administrative, se profesional ºi privat al funcþioînþelege ansamblul atribuþiilor, narului public, în virtutea
obligaþiilor morale ºi juridice ale statutului sãu de detentor al
funcþionarilor publici necesare autoritãþii publice.
pentru îndeplinirea misiunilor ce
Normele deontologice sunt
incumbã acestora, considerate ca structurate în funcþie de faptul
îndatoriri în slujba societãþii, în dacã relaþiile sociale la care se
scopul înfãptuirii raþionale, referã sunt relaþii din interiorul
eficiente, operative ºi legale a instituþiei sau serviciului public,
sarcinilor administraþiei publice ori sunt relaþii care s-au stabilit
ºi a satisfacerii drepturilor ºi între funcþionarii publici ºi
intereselor legitime ale persoa- persoane situate în afara
nelor fizice ºi juridice.
instituþiei sau serviciului public.

5

Dar relaþiile care se
realizeazã în afara
instituþiei sau a
serviciului public?
Relaþiile care se realizeazã în
afara instituþiei sau a serviciului
public sunt relaþiile care se
stabilesc între funcþionarii
publici ºi beneficiarii serviciului
public, ori cu diferite organizaþii
nonguvernamentale
care
colaboreazã cu administraþia.
Or, în cazul acestei categorii
de relaþii, caracteristica normelor
deontologice este aceea cã
prescriu funcþionarului public
adoptarea unei conduite de
servire a interesului general ºi a
beneficiarilor serviciilor publice,
ceea ce nu înseamnã cã acest lucru
se ºi întâmplã întotdeauna ºi în
realitate.
Un alt autor defineºte
deontologia funcþionarului public
ca reprezentând ansamblul
normelor juridice ºi morale
aferente funcþiei publice statuate
obiectiv, la un moment dat, de
cãtre legiuitor, care contureazã
comportamentul profesional ºi
privat al funcþionarului public, ca
expresie a celui învestit cu
autoritate publicã în scopul
eficientizãrii serviciului public.

4

Care sunt relaþiile realizate în interiorul instituþiei
sau serviciului public?
Relaþiile realizate în interiorul
- relaþii stabilite cu ceilalþi
instituþiei sau serviciului public, funcþionari publici, în cadrul
sunt:
cãrora funcþionarul public
- relaþii stabilite între funcþio- trebuie sã dea dovadã de
narii publici ºi ºefii lor ierarhici, în colegialitate, respect, cooperare
cadrul cãrora funcþionarul public ºi colaborare;
are datoria generalã de a executa
- relaþii stabilite cu restul
ordinul funcþionarului ierarhic personalului contractual din
superior, iar acesta, la rândul sãu, cadrul instituþiei sau serviare obligaþia generalã de apreciere ciului public, care trebuie sã se
ºi motivare a funcþionarilor bazeze pe colaborare ºi respect
ierarhic inferiori;
reciproc.
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Ce trãsãturi sunt
caracteristice deontologiei funcþiei publice?
Din definiþiile date mai sus se
pot desprinde urmãtoarele
trãsãturi caracteristice deontologiei
funcþiei publice, în raport cu
deontologia altor categorii
profesionale:
- deontologia funcþiei publice
reprezintã un ansamblu de norme
juridice ºi morale, constituind, deci,
o îmbinare a dreptului cu morala ºi
punând în evidenþã în mod special
relaþiile privilegiate ale dreptului cu
morala;
- normele deontologice menþionate sunt aferente funcþiei publice
exercitate ca element intrinsec
serviciului public;
- statuarea obiectivã a acestor
norme de cãtre societate face
referire în primul rând la un cadru
legal, ºtiut fiind cã legea are caracter
general ºi impersonal, fapt ce
permite o abordare obiectivã
deontologiei funcþiei publice;
- aprecierea deontologiei funcþiei
publice trebuie fãcutã þinând seama
de caracterul istoric ºi geografic al
evoluþiei sociale a dreptului ºi
moralei. Astfel, o anumitã abordare
avea deontologia funcþiei publice
într-o anumitã orânduire ºi o cu
totul altã abordare are în momentul
de faþã, dupã cum aceasta va
cunoaºte abordãri diferite de la o
þarã la alta, în fiecare epocã istoricã,
dar ºi în prezent.
- scopul deontologiei este
circumstanþiat serviciului public,
având un caracter nu numai
teoretic, ci ºi unul practic foarte
bine determinat.

7

Se deosebeºte deontologia
funcþionarului public de
cea a altor categorii
profesionale?
Spre deosebire de celelalte
categorii profesionale, deontologia
funcþionarului public prezintã
specificul cã el acþioneazã în numele
puterii publice, reprezentând
instrumentul de a acþiona al
autoritãþii, prin care impune astfel
suveranitatea legii, dar cu respectarea drepturilor ºi intereselor
legitime ale particularilor, persoane
fizice ºi juridice.
Pentru cã funcþionarii publici
sunt purtãtorii puterii discreþionare
a administraþiei publice ºi adesea
se pot corupe sau manifesta abuziv
prin încãlcarea drepturilor ºi
intereselor cetãþenilor, este necesar
ca normele ce privesc comportamentul profesional ºi moral al
funcþionarului public, deontologia
acestuia, sã se refere atât la relaþiile
sale în interiorul serviciului, cu ºefii
ierarhici, cu subalternii, cu întregul
personal, cât ºi cu beneficiarii
activitãþii sale, cu celelalte persoane
juridice, inclusiv cu celelalte
instituþii ale statului, de fapt cu
societatea în ansamblul sãu.
Deontologia funcþionarului
public este conturatã pe deplin
odatã cu analizarea drepturilor ºi
obligaþiilor potrivit Statutului
funcþionarilor publici, a regulilor de
comportament potrivit Codului de
conduitã al funcþionarilor publici,
a exercitãrii corecte, dar ºi a
exercitãrii abuzive a funcþiei
publice, precum ºi a rãspunderii
juridice a funcþionarilor publici.

REDACÞIA:

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

8

Care sunt izvoarele deontologiei funcþiei publice?
În
literatura
de obligaþii sau conduita unor
specialitate au fost identificate titulari de funcþii publice, cum
ºi prezentate izvoarele sunt, între alþii, funcþionarii
deontologiei funcþiei publice, ca publici, ori unele categorii
ºi în cazul altor ramuri ale speciale de funcþionari publici.
dreptului, urmând sã subliniem Aceste
norme
sunt
cã vor avea calitatea de izvoare reprezentate de: Constituþie,
ale raporturilor juridice numai Lege, Codul Muncii, alte acte
acele norme juridice care normative, alãturi de izvoarele
reglementeazã drepturi ºi indirecte.

9

Ce reprezintã Constituþia din perspectiva
deontologiei funcþiei publice?
Constituþia reprezintã principalul izvor al deontologiei
funcþiei publice, ca lege fundamentalã în care se regãsesc norme
ºi principii privind statutul ºi conduita persoanelor cãrora le
sunt încredinþate funcþii publice.
Astfel, la art.73 alin.(3) lit.j) se precizeazã cã statutul
funcþionarilor publici este reglementat prin lege organicã, la art.16
alin.(1) ºi (2) sunt consacrate principiile egalitãþii în faþa legii ºi
al respectãrii necondiþionate a legii, la art.54 alin.(1) ºi (2) este
consacrat principiul fidelitãþii faþã de þarã ºi obligaþia depunerii
jurãmântului de credinþã de cãtre titularii de funcþii publice etc.

10

Dar Legea?

Legea, organicã sau
ordinarã, este al doilea izvor
important al deontologiei
funcþiei publice, pe scara
ierarhiei actelor normative.
În primul rând, este vorba de
Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici,
care constituie reglementarea

cadru a regimului juridic al
funcþiei publice ºi al drepturilor
ºi obligaþiilor funcþionarilor
publici, dar este vorba ºi de alte
legi care reglementeazã statutele
unor categorii speciale de
funcþionari publici, precum ºi de
Legea nr.7/2004 privind Codul de
conduitã a funcþionarului public.

11

Poate fi Codul Muncii izvor al deontologiei
funcþiei publice?

Codul muncii, poate fi izvor al deontologiei funcþiei publice,
deoarece, potrivit art.117 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici, republicatã, dispoziþiile prezentei legi se
completeazã cu prevederile legislaþiei muncii, în mãsura în care
nu contravin legislaþiei specifice funcþiei publice.

12

Ce alte acte normative pot fi izvor al deontologiei
funcþiei publice?
Alte acte normative, precum ordonanþe sau hotãrâri ale
Guvernului, alte acte administrative cu caracter normativ, prin
care se prescriu norme speciale privind drepturile ºi obligaþiile
unor titulari de funcþii publice, ale funcþionarilor publici sau ale
unor categorii speciale de funcþionari publici, ori norme de
conduitã ale acestora.
Spre exemplu, Hotãrârea nr.328/2005 a consiliului Superior
al Magistraturii, prin care a fost adoptat Codul deontologic al
judecãtorilor ºi procurorilor, Ordinul nr.2794/2004 al Ministrului
Justiþiei, prin care a fost aprobat Codul deontologic al
personalului din sistemul administraþiei penitenciare etc.

13

Sunt ºi izvoare indirecte ale funcþiei publice?
Izvoare indirecte ale deontologiei funcþiei publice pot
fi jurisprudenþa instanþelor judecãtoreºti, precum ºi doctrina, în
mãsura în care conþin soluþii sau interpretãri de principiu în
materia drepturilor, obligaþiilor ºi conduitei funcþionarilor publici.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

617  15 aprilie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

La Facultatea de Litere, studenþii ºi masteranzii
se declarã mulþumiþi ºi foarte mulþumiþi

(Urmare din pag. 1)
80 la sutã dintre studenþi ºi masteranzi apreciazã condiþiile de examinare.
76 la sutã dintre studenþi ºi
masteranzi considerã cã serviciile
oferite de bibliotecã se ridicã la
aºteptãrile lor ºi îndeplinesc toate
standardele specifice unei biblioteci din
mediul academic.
Site-ul facultãþii reprezintã, fãrã
echivoc, un instrument de bazã în
informarea studenþilor ºi masteranzilor.
73 la sutã dintre respondenþi au
apreciat, în ansamblu, calitatea site-ului

ca fiind foarte bunã ºi bunã, 27 dintre ei
considerând cã unele aspecte ar trebui
îmbunãtãþite.
Facultatea de Litere, prin intermediul
emisiunilor realizate de canalul de
televiziune TVH2.0, pune la dispoziþia
studenþilor ºi masteranzilor o serie de
cursuri ºi consultaþii.
În ansamblu, 59 la sutã dintre
studenþi ºi masteranzi apreciazã
calitatea emisiunilor TVH2.0 (cursuri
ºi consultaþii).
La întrebarea referitoare la pãrerea
generalã cu privire la mediul de
învãþare oferit de Facultatea de Litere,

Facultatea de Psihologie
ºi Pedagogie, Braºov

Universitatea
Spiru Haret
la Festivalul

Oferta de studii
pentru viitorul
an universitar

regional
francofon,

Bucureºti
8-13 aprilie 2013
Universitatea Spiru Haret (USH) a
participat la deschiderea celei de-a doua
ediþii a Festivalului Regional al Tinerilor
Francofoni, organizatã de Bureau
Europe Centrale et Orientale (BECO)
ºi de Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), care a avut loc la
Bucureºti, la Casa Universitarilor, în
perioada 8-13 aprilie 2013. USH a fost
reprezentatã la festivitatea de deschidere
a lucrãrilor de: Larisa Mihoreanu
(student), Anca Ungureanu (asist.univ.drd.)
ºi Adrian Vasile (doctorand).
Evenimentul a reunit în jur de
cincizeci de studenþi din regiunea
Europei centrale ºi orientale, care, timp
de o sãptãmânã, au participat la
conferinþe ºtiinþifice ºi culturale, ateliere
creative ºi artistice, concursuri ºi serate
în jurul tradiþiilor locale.
Adevãrat festival al limbii franceze,
ediþia de anul acesta, cu tema Carrefour
des cultures francophones, creeazã un
spaþiu în care tinerii din diverse þãri
interacþioneazã într-o atmosferã
convivialã ºi interculturalã http://tiny.cc/
ogy7uw. Studenþii participanþi - finaliºti
în urma selecþiei AUF - provin din
15 þãri ale Europei centrale ºi orientale:
Albania, Armenia, Bulgaria, Croaþia,
Georgia, Kazahstan, Macedonia,
Moldova, Mongolia, România, Rusia,

80 la sutã dintre studenþi ºi masteranzi
îl apreciazã cu calificativele Foarte bine
ºi Bine.
Concluziile preºedintei Comisiei de
audit, conf. univ. dr. Maria Osiac:
Scopul cercetãrii noastre, acela de
investigare a gradului de satisfacþie a
studenþilor ºi masteranilor Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii Spiru
Haret cu privire la mediul de învãþare
oferit, considerãm cã a fost atins.
Relaþiile student - conducere, student
- cadre didactice, student - personal
administrativ, dar ºi calitatea condiþiilor
de predare-învãþare, de studiu individual
ºi de examinare pot reprezenta factori
care faciliteazã ºi/sau bariere în
procesul de predare-învãþare.
În urma administrãrii fiºelorchestionar am constatat faptul cã un
mare numãr de studenþi ºi masteranzi
ai facultãþii noastre (80 la sutã) se
declarã mulþumiþi ºi foarte mulþumiþi de
mediul de învãþare, pe care-l apreciazã
ca fiind propice formãrii ºi dezvoltãrii
lor. Studiul realizat a reliefat însã cã
este loc pentru mai bine în fiecare dintre
compartimentele vizate. Rezultatele
studiului vor fi prezentate conducerii
facultãþii, în vederea luãrii unor mãsuri
oportune, acolo unde este cazul ºi când
se impun. Considerãm utilã realizarea
periodicã a unor astfel de demersuri.

Slovacia, Turcia, Ucraina ºi Ungaria. Alte
patru þãri: Egipt, Liban, Maroc ºi
Palestina s-au regãsit printre invitaþi.
Dintre temele festivalului, amintim:
1) Instituþiile francofone; 2) Cum sã te
înscrii la o diplomã în limba francezã discuþii, experienþe, posibilitãþi de noi
joburi; 3) Meseria de jurnalist francofon
în Europa centralã ºi orientalã. De
asemenea, în fiecare dupã-amiazã,
participanþii vor activa în cadrul
diverselor ateliere culturale propuse de
organizatori: coregrafie, improvizaþie
teatralã, picturã, fotografie, jurnalism,
cântece francofone, dezvoltare durabilã.
În program a fost prevãzutã vizitarea
expoziþiei deschise la Biblioteca
Naþionalã a României: Repere
francofone - 20 de ani de la aderarea
României la Organizaþia Internaþionalã
a Francofoniei (OIF) .
Festivalul s-a încheiat cu un concurs
pe tema Întrebãri pentru un francofon
ºi cu o expoziþie cuprinzând toate
lucrãrile realizate în cursul acestei
sãptãmâni de schimburi interculturale.
Cele mai reuºite lucrãri au fost premiate
în cadrul unei gale festive. USH, membru
asociat AUF, felicitã organizatorii
Festivalului ºi este hotãrâtã sã participe,
activ, la urmãtoarea ediþie, prin cât mai
mulþi dintre studenþii sãi.

Adrian Vasile, Larisa Mihoreanu, Anca Ungureanu

Dupã cum am aflat de la prof.
univ. dr. Petru Lisievici, decanul
Facultãþii de Psihologie ºi Pedagogie
Braºov, zilele acestea au loc, în
cadrul facultãþii, mai multe acþiuni
menite sã atragã atenþia celor
interesaþi asupra ofertei de studii a
acestei facultãþii, pentru viitorul an
universitar.
Astfel, au fost repartizate cadrele
didactice care realizeazã acþiuni de
promovare a programelor de studiu
ale facultãþii în unitãþi de învãþãmânt
din localitãþile: Braºov, Fãgãraº,
Prejmer, Codlea, Zãrneºti, Rupea,
Bran-Moeciu.
În cadrul aceluiaºi program de
ofertare, au fost pregãtite pentru
acces, în cadrul zilelor Porþi
Deschise, laboratoarele: Psihologie
experimentalã, Psihodiagnostic,
Statisticã ºi prelucrare automatizatã a datelor, Tehnologie
didacticã, Limbi strãine, care au
fost vizitate de grupuri de elevi din
licee din Braºov.
În acelaºi scop, a fost pregãtitã
pentru postare pe pagina web a
Facultãþii înregistrarea unei emisiuni,
de la postul local de televiziune
Mix TV, despre problemele învãþãmântului românesc. (G.N.)

Stagii de
practicã la Intel
Centrul de cercetare ºi dezvoltare
software din România al Intel, cel
mai mare producãtor global de
microprocesoare, cautã nouã
studenþi stagiari pentru perioada
verii. Stagiile se adreseazã
studenþilor din anii I, II ºi III ºi se
desfãºoarã în perioada 10 iunie-10 septembrie a.c.. Domeniile vizate de
Intel sunt dezvoltarea de software
pe platforma Android, pe Yocto ºi
pe Tizen, precum ºi pe zona de high
performance computing, perceptual
computing sau cloud computing.
Studenþii interesaþi de unul din cele
nouã stagii pot trimite CV-ul pânã
pe data de 13 mai 2013, folosind
informaþiile oferite pe pagina web
www.intel.stagiipebune.ro.
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Facultatea de Arte în festival

Cerere în cãsãtorie la
Serile Teatrului Studenþesc

(Urmare din pag. 1)
În organizarea Sindicatului
Studenþilor din Facultatea de
Ciberneticã, Statisticã ºi Informaticã
Economicã (SiSC) a avut loc, în
perioada 8-12 aprilie 2013, la Casa
de Culturã a Studenþilor - Bucureºti
(CCSB), o nouã ediþie a Festivalului
Naþional Serile Teatrului Studenþesc.
Festival a luat naºtere în anul 1996,
din dorinþa de a apropia tinerii de
manifestãrile culturale ºi, în acelaºi
timp, de a oferi o ºansã de afirmare
tinerelor trupe de teatru. Ediþia de anul
acesta, cea de-a XV-a, a avut ca temã
Ghinionul (Hai la teatru ca sã scapi
de ghinion!) ºi a dorit sã aducã în atenþia tinerilor studenþi o competiþie adevãratã
între 10 trupe de teatru, competiþie ce a fost jurizatã de personalitãþi importante
din lumea teatrului. Anul trecut, Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret a
fost prezentã la acest festival cu piesa Preþioasele ridicole de Moliere, (anul III,
clasa prof. dr. asoc. Mircea Constantinescu, conf. univ. dr. George Grigore,
lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ. drd. Cristi Toma), primind Premiul
pentru cea mai bunã actriþã în rol principal (Oana Burcescu) ºi Premiul pentru
cel mai bun actor în rol principal (Rãzvan Marina).
Piesa Cerere în cãsãtorie de A.P.Cehov este un studiu dramatic despre oamenii
singuri, care nu ºi-au gãsit jumãtatea, nu-ºi mai gãsesc locul ºi echilibrul în viaþã.
Singura lor dorinþã este de a-ºi trãi viaþa alãturi de cineva, de a se implica serios ºi
emoþional într-o relaþie, dar singura piedicã în calea fericirii este însãºi natura lor,
felul lor de-a fi. Pentru harnica Natalia Stepanovna ºi pretendentul sãu Lomov, cel
care se aflã deja la o vârstã criticã (dupã cum ne ºi mãrturiseºte), este dificil sã-ºi
þinã în frâu temperamentul impulsiv ºi agitat. În loc ca legãtura dintre ei sã se
dezvolte într-o dragoste armonioasã, între cei doi creºte o tensiune ce culmineazã
cu un adevãrat scandal datoritã faptului cã ei sunt mereu pe poziþii contradictorii.
Bine cã totul se sfârºeºte cu panaceul universal al fericirii conjugale.
Arhiplina salã a Casei de Culturã a Studenþilor din Bucureºti a aplaudat
frenetic minute în ºir la finalul spectacolului, ridicându-se în picioare spre a
mulþumi tinerilor artiºti pentru minunata lor realizare artisticã.

Primul gong la Teatrul din Mizil
(Urmare din pag. 1)
Apariþia acestui teatrului în 1895 are
o poveste interesantã: vizitele lui
Caragiale la amicul sãu Leonida din Mizil
ºi convorbirile sale cu Matei Eminescu,
fratele poetului, devenit ginerele
primarului de aici, îl determinã pe
Leonida Condeescu sã construiascã o salã
de teatru în care se vor reprezenta, printre
altele, cu artiºti de renume ai timpului,
operele lui nenea Iancu.
Acum 45 de ani, din pãcate, acesta a
fost închis. Sala, ajunsã în paraginã, a
fost demolatã în anul 1968. Despre
fostul primar al oraºului Mizil, Leonida
Condeescu, se spunea cã avea douã idei,
catalogate drept nebune: sã facã un
teatru la Mizil ºi sã obþinã ca expresul
de Berlin sã opreascã un minut ºi la
Mizil, iar pe tabliþele vagoanelor sã stea
scris Bucureºti-Breslau, via Mizil.
Expresul de Berlin nu a oprit în gara
din acest oraº, dar iatã cã teatrul sãu
reînvie ca o pasãre Phoenix, dupã atâþia
ºi atâþia ani. La inaugurarea ce a avut loc,
în sala de spectacole a Teatrului
Tineretului George Ranetti din Mizil,
coordonatã directorial de cãtre
cunoscutul cantautor-actor Mircea

Bodolan, a fost prezentat în premierã
absolutã spectacolul cu piesa
anoTIMPUL iubirii, de Emil Proscan,
primarul actual al oraºului Mizil, în regia
absolventei Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie) ºi a
masteratului de Artã Teatralã a aceleiaºi
facultãþi, actriþa Maria-Cristina Ghiþã. Pe
scenã au urcat patru actriþe, care au
absolvit Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, dupã cum
urmeazã: Mihaela Drãgan (Primãvara),
Maria-Cristina Ghiþã (Vara), Mihaela
Puiu (Toamna) ºi Veronica Soare (Iarna).
Primarul oraºului Mizil, Emil Proscan,
autorul piesei, a invitat la acest eveniment
de marcã o seamã de personalitãþi ale
vieþii culturale ºi politice româneºti, dintre
care menþionãm pe actorul ºi directorul
Teatrului Naþional din Bucureºti, Ion
Caramitru, dar ºi pe actualul ministru al
Culturii, Daniel Barbu.
La sfârºitul spectacolului, absolventele Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), MariaCristina Ghiþã, Mihaela Drãgan,
Mihaela Puiu ºi Veronica Soare au fost
aplaudate îndelung.

Workshop de compoziþie
Centrul de Cercetare ºi Creaþie
artisticã din cadrul Facultãþii de Arte a
invitat luni, 8 aprilie, ora 15, sala 118,
studenþii anilor I, II, III - pedagogie
muzicalã - sã ia parte la al II-lea
WORKSHOP de COMPOZIÞIE
susþinut de conf. univ. dr. Maia
Ciobanu: De unde vin ideile unui
compozitor? Cum apare imaginea
muzicalã?
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STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNÃRII

Cadre didactice de la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii participã la

Potenþialul de afaceri al zonei Braºov

 Colocviu Regional ºi Sesiune de Formare Practicã - CJ Braºov / Universitatea Spiru Haret,
centrul Braºov, 26 - 27 aprilie 2013
(Urmare din pag. 1)
În urma celei de-a treia ediþii a Forumului
Naþional pentru SUERD, cu sprijinul
principal al Consiliului Judeþean Braºov,
precum ºi în parteneriat cu Universitatea
Spiru Haret, centrul Braºov, ºi Sindicatul
Naþional al Specialiºtilor Experþi în Achiziþii
Publice (SN SEAP), Catedra Internaþionalã
Onorificã în sprijinul Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (CIO-SUERD) a decis sã
organizeze la Braºov, în perioada 26-27 aprilie
2013, un nou Colocviu Regional ºi o Sesiune
de Formare Practicã pentru realizarea a trei
obiective-cheie: reunirea resurselor de
promovare ºi expertizã pentru implementarea
SUERD în Regiunea de Centru; consultarea
deþinãtorilor de interese ºi propulsarea a
1-2 proiecte majore de susþinut în cadrul
SUERD; pregãtirea beneficiarilor potenþiali
pentru consorþiile de parteneriat, ce vor fi
încheiate cu ocazia Forumului Inovare
Dunãre-Marea Neagrã (IBR, 23-24 mai 2013).
Prin participarea la Sesiunea de Formare
SUERD, participanþii vor înþelege cadrul general
ºi perspectivele oferite de Strategie ºi vor avea
posibilitatea sã se implice - în calitate de
promotor, facilitator, formator - în colective
de elaborare ºi prelucrare proiecte europene.

Competenþele ºi abilitãþile vizate sunt
urmãtoarele: înþelegerea cadrului instituþional
ºi decizional ce derivã din adoptarea Strategiei,
stimularea capacitãþii de participare ºi implicare
în procesul de consultare ºi planificare a
implementãrii SUERD; înþelegerea ºi utilizarea

Clubul de Afaceri Viitori Manageri

economie, despre viaþã ºi
despre cunoaºtere. A
preluat ºtafeta Alexandru
Taºnadi: Vis-a-vis de BNR
este un afiº care se terminã
cu: o lume în schimbare.
Pe vremea când era decan,
Costicã venea ºi mã
întreba: Sandule, cine se
schimbã: lumea sau noi?
Sigur eu îi rãspundeam:
Dacã eºti un om normal,
nu îþi pui problema sã
schimbi lumea, ci sã te
schimbi tu. Dacã vrei sã
schimbi lumea, iar tu nu te
schimbi, trãim ca-n
România. Din firea lui,
omul este comod, a completat Constantin Popescu.
Trebuie sã te schimbi, sã
treci într-o zonã de disconfort ca sã te obiºnuieºti
cu comodul în gândire ºi
în comportament. Singurul
adevãr în viaþa, dupã ce
ne naºtem, este certitudinea
cã vom muri. Frumuseþea
acestei înþelepciuni sistemice este cã nu ºtim când
vine moartea, sã dea
Dumnezeu sã nu ºtim
niciodatã, nu ºtim nici cum
vine ºi nici ce vine dupã
ea. Un mare înþelept de

Pentru conformitate,
EUROLINK - Casa Europei

ªi studenþii arhitecþi
haretiºti pot participa!

Învaþã sã fii om

Joi, 11 aprilie a.c., în Sala
Studio a Universitãþii Spiru
Haret, studenþi ºi masteranzi de la USH ºi ASE
s-au întâlnit la Clubul de
Afaceri Viitori Manageri.
Întâlnirea, cu tema: Învaþã
sã fii om, a fost coordonatã de prof. univ. dr.
Constantin Popescu ºi
prof. univ. dr. Alexandru
Taºnadi de la Academia de
Studii Economice. Moderatorul evenimentului,
conf. univ. dr. Miltiade
Stanciu de la Facultatea de
Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale a
Universitãþii Spiru Haret,
i-a prezentat auditoriului
pe cei doi invitaþi, autorii
volumului Respiritualizarea.
Învaþã sã fii om.
Am avut o experienþã
frumoasã care a dispãrut,
cã la noi toate lucrurile
frumoase dispar, în sensul
cã la ºcoala doctoralã de
la ASE vorbeam împreunã
ºase ore, de ne apuca
noaptea. Mai avem aceastã
experienþã ºi acum, a spus
Constantin
Popescu,
pornind motorul serii în
care s-a vorbit despre

adecvatã a instrumentelor financiare UE în
context transfrontalier; consolidarea abilitãþilor
practice privind integrarea instrumentelor
Social Media în procesul de relaþionare ºi lobby
corelat SUERD. Participanþii primesc, în urma
unei evaluãri practice finale, Certificat de
Absolvire de tip post-universitar, cu anexa
detaliatã a modulelor ºi modalitatea de evaluare,
eliberat de cãtre Catedra Internaþionalã
Onorificã în sprijinul SUERD, în parteneriat
cu Academia Românã ºi cu sprijinul
Universitãþii Spiru Haret, centrul Braºov.
Informaþii detaliate pot fi consultate
pe siteul www.houseofeurope.ro/SUERD/
USH-Brasov.html sau solicitate la adresa
de e-mail: info@houseofeurope.ro sau
tel./fax: 021.230.49.97.
Partener Media Asociat: Agenþia Naþionalã
de Presã - Agerpres. Parteneri Media: TV H20,
Opinia naþionalã, Finantare.ro, Calendar
Evenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii
Mobile, SmartFinancial.ro, NewsChannel.ro,
Tribuna Economicã, Economie ºi Administraþie
Localã, Euroconsultanþa-Ghidul Firmei,
ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro, GhiseulBancar.ro,
PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Early
Warning Support  EU-RO Clearing Funds.

mult, nu de amu, zicea
aºa: Ca un bou sã devinã
animal n-are nevoie de
nimic. Dar ca individul
uman sã devinã om are
nevoie de educaþie ºi
numai de educaþie. Asta
este diferenþa între omul
uman ºi boul animal.
Educaþia este singura
invenþie a societãþii
omeneºti. Iubirea ºi familia
sunt urmãtoarele teme
abordate de invitaþi.
Iubirea este cel de-al
treilea imperativ al vieþii,
a punctat Alexandru
Taºnadi. Ca sã þi se parã
viaþa frumoasã ºi uºor de
trãit trebuie sã armonizezi
cele trei imperative: viaþa
trãitã de tine în comunitate,
munca bazatã pe diviziunea socialã ºi iubirea.
Asta înseamnã sã nu
trãieºti împotriva ta, sã nu
iubeºti împotriva ta ºi sã
nu munceºti împotriva ta.
Câþi nu vor urî munca pe
care o vor face când intrã
în viaþa activã? Mulþi. Una
este munca de tip job, alta
este de tip carierã ºi alta de
tip vocaþie. Performanþa în
muncã se face numai din
vocaþie. Muncim ca sã
trãim, sau trãim ca sã
muncim?, a fost una dintre
temele (de gândire) pentru
acasã, date de invitaþi
studenþilor ºi masteranzilor
prezenþi în salã. Seara s-a
încheiat în aplauzele celor
prezenþi. Cu siguranþã, de
acum, poate vom privi
altfel viaþa.

Mihãiþã ENACHE

ARCHmedium a
lansat recent un
concurs cu tema
Sediul central al
Departamentului
de pompieri San
Franciso, organizat in colaborare cu Institutul American al
Arhitecþilor
ºi ªcoala de
Arhitecturã din
B arcel o n a
(ETSAB).
Competiþia este
deschisã tuturor
studenþilor arhitecþi, precum ºi celor din domeniile
disciplinelor legate de: inginerie, urbanism, design
etc. În acelaºi timp, ARCHmedium oferã premii
speciale, ce vor fi acordate separat, tinerilor
absolvenþi.
Informaþii suplimentare despre concursurile
ARCHmedium: http://en.archmedium.comConcursos/
SFFDH/Downloads.php

Congresul Naþional
de Istorie a Presei din
România, ediþia a VI-a

În perioada 18-20 aprilie 2013,
se va desfãºura în Bucureºti, la
Muzeul Naþional al Literaturii
Române, cel de-al VI-lea Congres
Naþional de Istorie a Presei din
România, cu tema: Elita culturalã
ºi presa. Scopul declarat al evenimentului este acela de a
stimula interesul comunitãþii ºtiinþifice în privinþa istoriei
presei, de a încuraja cooperarea ºi crearea unei reþele de
cercetare în acest domeniu, precum ºi de a asigura un cadru
de dezbatere academicã, privind problemele cu care se
confruntã acesta.
Instituþiile care susþin aceastã manifestare ºtiinþificã sunt
Asociaþia Românã de Istorie a Presei (A.R.I.P.),
Universitatea din Bucureºti, Muzeul Naþional al Literaturii
Române ºi Societatea Scriitorilor Militari. Consiliul
ºtiinþific al congresului: preºedinte de onoare: academician
Eugen Simion; preºedinte: prof. univ. dr. Ilie Rad, UBB,
Cluj-Napoca preºedinte al A.R.I.P.; membri: prof. univ.
dr. Lucian Chiºu, prof. univ. dr. Liviu Papadima, conf.
univ. dr. Marian Petcu, conf. univ. dr. Viorica Pauº, conf.
univ. dr. Adela Rogojinaru, prof. univ. dr. Ion Zainea, conf.
univ. dr. Silvia Grossu, conf. univ. dr. Aurelia Lãpuºan,
Ccnf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin, lector univ. dr. Vasile
Ilincan, lector univ. dr. Florin ªperlea, dr. Adrian Pandea.
Conferinþa inauguralã va fi susþinutÎ de academicianul
Dan Berindei.
Începând cu acest an, celor mai importante lucrãri din
domeniul istoriei presei le va fi acordat premiul Mihail
Kogãlniceanu.
Ediþia actualã a congresului are în prim-plan emitentul
mesajului jurnalistic, în diverse ipostaze ºi etape ale istoriei;
aprofundarea problemei se va face pornind de la douã
întrebãri cheie: Cine sunt cei care fac presa?, Este
jurnalistul o fracþiune a elitei cultural-intelectuale?
Temele propuse dezbaterii cercetãtorilor sunt:
 Delimitãri teoretice ºi metodologice în cercetarea istoriei
presei.  Presa ºi elita în spaþiul cultural românesc, înainte
de 1918.  Perioada interbelicã: mobilitatea elitelor ºi
evoluþia presei.  Noua elitã culturalã ºi presa de dupã
1945.  Elita culturalã ºi mass-media în postcomunism.
 Scriitorii gazetari, publicaþiile culturale de direcþie.
 Publicistica militarilor. Portrete, profile, publicaþii etc.
Programul manifestãrii este conceput sub forma
secþiunilor de comunicãri, urmate de dezbateri între specialiºti
din diverse domenii cu preocupãri pentru istoria presei.
Peste 90 de profesori universitari, cercetãtori, doctoranzi,
ziariºti ºi nu numai sunt aºteptaþi sã participe la aceastã ediþie.
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii din cadrul
Universitãþii Spiru Haret va fi reprezentatã la Congresul
Naþional de Istorie a Presei de: prof. univ. dr. Lucian Chiºu
(Jurnalistul în postcomunism), lector univ. dr. Ruxandra
Coman (Modalitãþi ale ironiei în publicistica lui Mihai
Eminescu), asist. univ. dr. Cristina ªerbãnescu (Publicistica
lui Mihail Sebastian. Cronica literar-artisticã) ºi asist. univ.
drd. Sonia Cristina Stan (Particularitãþi ale faptului divers
interbelic în cotidianul Curentul).

Asist. univ. dr. Cristina ªERBÃNESCU

Prostia ca eternitate

Conf. univ. dr. Ion CORBU
Dacã veþi citi cu atenþie scrierile
despre prostie, majoritatea autorilor,
ca sã nu spun integralitatea lor,
opereazã cu idei, concepte, caracteristici ºi toatã gama descriptorilor
fenomenului, care, fãrã excepþie, sunt
atribuite altora. Adicã prostia poate
atinge pe oricine, mai puþin pe ei.
O definiþie generalã datã prostiei
ar putea fi ºi aceasta: reacþie
neconformã a unor indivizi în raport
cu standarde pe care societatea ori
alþi indivizi le aºteaptã de la aceºtia
la un moment dat. Adesea se ºi spune
ironic: este mai prost decât prevede
standardul!
Prostia poate avea cauze de naturã
patologicã, situaþie în care, eventual,
poate fi tratabilã sau nu, ºi cauze care
þin de inadecvarea reacþiei individului
la mediu ca urmare a deficitului
de resurse de naturã cognitivã,
emoþionalã ori de altã naturã, de care

acesta, adicã individul, dispune, ori
ca urmare a influenþei sau non
influenþei anumitor factori. Sigur,
definiþia propusã nu este extrem de
riguroasã, însã, în opinia mea,
surprinde, generalizat, ansamblul
fenomenului. Prin mediu înþeleg tot
ce înconjoarã un individ la un
moment dat, adicã oameni, naturã,
manifestãrile acestora etc. În aceastã
a doua ipostazã, prostia nu poate
ocoli pe nimeni. De la omul simplu
la academician, de la neinstruit la
omul cultivat, de la inteligent la prost
etc. O observaþie se impune: ca
urmare a raportãrii la anumite
standarde (comportamentale, de
inteligenþã, de emoþionalitate etc)
rezultã cã prostia are o anumitã dozã
de relativitate, pe de o parte, iar, pe
de alta, o anumitã evoluþie în timp.
Prostia poate fi individualã sau
colectivã. Exemple? Priviþi în jur ºi,
de ce nu, priviþi-vã ºi, poate, veþi gãsi.
A scrie despre prostie, ba
chiar a lua atitudine împotriva
prostiei ºi a proºtilor nu reprezintã
de plano o garanþie cum cã autorul
este exonerat de aceastã calitate.
Ba, de multe ori, proºtii se dau
antiproºti cu speranþa mai mult sau
mai puþin deºartã cã, procedând
astfel, ei ar fi spãlaþi de acest pãcat.

Nici simpla afirmaþie a cuiva,
indiferent unde s-ar afla pe scala
inteligenþei, despre cineva, cum cã
acest cineva este prost, nu oferã
garanþia cã domnia sa, adicã acela care
face afirmaþia, ar fi scutit de acest
dar. Aºadar, când cineva vã face prost
ori sugereazã aceasta s-ar putea
sã aibã dreptate sau nu. Însã,
consolaþi-vã, de multe ori, în astfel
de situaþii, s-ar putea sã avem de-a
face cu un efect de bumerang.
Prostia poate fi ºi o armã redutabilã. Atunci când deºteptul face pe
prostul. Evident situaþia prezintã ºi
un risc: sã rãmânã aºa.
Diferenþa dintre un deºtept ºi un
prost nu constã în aceea cã prostul
greºeºte iar deºteptul nu. Ambii pot
face prostii, însã, numai cel din urmã
le repetã!
Prostia nu poate fi eradicatã. Poate
fi diminuatã, se poate lupta
împotriva ei însã, atâta timp cât vor
exista oamenii, va exista ºi prostie.
Asumabilã sau nu.
Privit din anumite perspective,
textul acesta poate fi o prostie. Din
altele nu. Depinde de standarde.
Un fapt este cert: prostia
este eternã, însã poate fi þinutã
sub control. De cãtre fiecare
ºi de cãtre noi toþi.
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Despre valoarea creºtinã
ºi spiritualã a bunurilor (II)
Drd. Stelian GOMBOª
Majoritatea exegeþilor autorizaþi ai Sfintei Scripturi, atunci când se referã
la Evanghelia cu tânãrul bogat (Luc.18, 18-28), sunt unanimi în
recunoaºterea cã cele douã cãi la care se referã Mântuitorul Iisus Hristos
îi privesc, pe de o parte, pe cei care au renunþat la tot de bunãvoie, intrând
în monahism, iar, pe de altã parte, la ceilalþi, cei mulþi, care deþin bunuri.
Dar ºi unii ºi alþii sunt chemaþi în final la dobândirea aceluiaºi scop:
mântuirea; scopul fiindu-le comun, diferitã este numai calea, modalitatea
de a ajunge la ea. Nu putem spune cã una este superioarã ºi cealaltã
inferioarã, pentru cã, finalmente, ele trebuie sã ducã la acelaºi scop. Pãzirea
poruncilor se justificã numai în mãsura în care te va duce la cunoaºterea lui
Dumnezeu, care e ascuns în poruncile Sale ºi pe mãsura împlinirii lor ni
se face cunoscut (Sfântul Marcu Ascetul), iar prin stãruinþa în cunoaºterea
lor poþi ajunge la dobândirea dragostei: Cine are poruncile Mele ºi le
pãzeºte, acela este cel care Mã iubeºte, rãsplata fiind pe mãsura strãdaniei:
Îl voi iubi ºi Eu ºi Mã voi arãta lui (In. 14- 21), scopul ultim fiind acela de
a curãþi ºi sfinþi inimile credincioºilor (Teoclit Dionisiatul, Dialoguri la
Athos, voI. 2, pag. 36). Dar, ºi dacã ai renunþat la bunuri, aceasta nu
înseamnã cã ai câºtigat automat mântuirea, pentru cã acesta este abia
începutul, greul începe dupã aceea, iar simplul fapt cã ai renunþat la ele, cã
ai depus votul sãrãciei de bunãvoie nu-þi va aduce mântuirea: desãvârºirea
nu vine odatã cu lepãdarea de avere ºi de bunuri, ci dupã dobândirea
dragostei (Sfântul Ioan Casian, Filocalia, vol. 1, pag. 164).
Aºadar, fie cã deþinem bunuri ºi ne folosim de ele, dar pãzim poruncile, fie
cã urmãm sfatul evanghelic, cel numit al sãrãciei de bunãvoie, ºi ne debarasãm
de tot, în final, prin ambele cãi vom ajunge la acelaºi ideal: mântuirea. Cred
cã la aceasta s-a referit Domnul nostrum Iisus Hristos atunci când a spus:
În casa tatãlui Meu sunt multe locaºuri. Iar de nu, oare v-aº fi spus Eu vouã
cã mã duc sã vã pregãtesc loc? (In. 14. 2) În genere, creºtinismul nu este
împotriva bunurilor, a averii, dimpotrivã, atunci când aceasta este câºtigatã
prin muncã cinstitã ºi fãrã sã fie în defavoarea celorlalþi este recunoscutã ºi
chiar consfinþitã de Dumnezeu: agonisitã cu dreptate este datã omului de
Dumnezeu, fiind un semn al binecuvântãrii cereºti (Fac. 24,35). Ceea ce ne
aduce însã mereu aminte Sfânta Scripturã este faptul cã noi nu suntem
proprietari de drept ai acestor bunuri, ci cel mult niºte chivernisitori ai lor:
Ce ai pe care sã nu-l fi primit? Iar dacã l-ai primit, de ce te trufeºti ca ºi cum
nu l-ai fi primit? (1 Cor. 4, 7). Ni se recomandã sã pãstrãm totdeauna
mãsura în agonisirea bunurilor, aceasta fiind confirmarea respectului pe care
omul ºi-l datoreazã sieºi ºi, implicit, se respectã pe sine ca fãpturã a lui
Dumnezeu. Sf. Scripturã ne îndeamnã în acest sens la cumpãtare ºi pãstrarea
echilibrului în viaþã, ca mãsuri sigure în vederea dobândirii mântuirii ºi, în
virtutea acestor principii, nu condamnã bunurile materiale, care nu sunt
dãunãtoare în sinea lor, dãunãtoare este reaua lor întrebuinþare, care duce la
pervertirea sensului major al vieþii umane - mântuirea. Este întru totul
legitimã câºtigarea bunurilor ºi împlinirea trebuinþelor fireºti cãci nimeni,
niciodatã, nu ºi-a urât trupul sãu, ci fiecare îl hrãneºte ºi-l încãlzeºte,
precum ºi Hristos Biserica (Ef. 5, 29), însã transgresarea anumitor limite
duce la nimicirea a ceea ce are omul mai frumos în sine, provocând o gravã
rupturã în însãºi integritatea sa psiho-fizicã: grija faþã de trup sã nu o
prefaceþi spre pofte, citim în Sfânta Scripturã.

Oraºul vãzut
de generaþia 80
Galeria Victoria Art Center informeazã
cã în parteneriat cu Universitatea
Naþionalã de Arte Bucureºti a deschis
expoziþia Oraºul vãzut de generaþia
80, curator Adrian Guþã, printr-un performance al artistului Ütõ
Gusztáv, intitulat Global-local 2. Pe durata expoziþiei, pânã pe
25 mai, sunt organizate o Searã Mircea Florian, o masã rotundã:
Oraºele vizibile/ Oraºele invizibile ºi o Searã de poezie optzecistã
pe tema condiþiei citadine. Expoziþia poate fi vizitatã la Victoria Art
Center, Calea Victoriei 12 C, Bucureºti. Program de vizitare: marþi 
vineri: 15:00  19:00; sâmbãtã: 11:00  15:00.

Valori româneºti

Anghel Saligny:

un premergãtor al ºtiinþei
construcþiilor metalice
Nãscut pe19 aprilie 1854, în comuna
ªerbãneºti, judeþul Tecuci (decedat pe
17 iunie 1925, la Bucureºti), inginerul
constructor (devenit, ulterior, academician,
ministru ºi pedagog român de notorietate)
Anghel Saligny este considerat astãzi
unul dintre pionierii tehnicii mondiale în
proiectarea ºi construcþia podurilor cu
structurã metalicã.
Primele clase de ºcoalã le-a urmat la
pensionul de copii din Focºani, înfiinþat de
tatãl sãu, Alfred Saligny, pedagog de origine
francezã din Alsacia, stabilit în România, apoi
a urmat studiile secundare la gimnaziul din
Focºani, Colegiul Naþional Unirea, din aceeaºi
localitate, ºi, ulterior, liceul, în Germania, la
Potsdam. Fiind iniþial atras de astronomie, a
frecventat cursurile Universitãþii din Berlin
(1821 - 1894). În perioada 1870 - 1874, a
urmat studii de inginerie la ªcoala Tehnicã
Superioarã din Charlottenburg. A lucrat, sub
conducerea profesorului G. Mehrtens, la
construcþia cãii ferate Cottbus-Frankfurt pe
Oder ºi, sub conducerea lui Gh. Duca (în
perioada 1877 - 1879), la construcþia cãii ferate
Ploieºti-Predeal.
Anghel Saligny a fost un remarcabil
inginer constructor, premergãtor mondial al
ºtiinþei construcþiilor metalice ºi de beton
armat, realizator de multiple invenþii ºi soluþii
unice în proiectarea ºi construirea podurilor
ºi a constructiilor industriale, pentru fundaþia
cheiurilor portuare ºi a docurilor, precum ºi
a silozurilor de grâu, prin folosirea
prefabricatelor de beton, toate în premierã
mondialã. A proiectat liniile ferate Adjud Târgu Ocna, realizând primele poduri
combinate - ºosea ºi cale feratã din þara
noastrã (1881 - 1882). A proiectat ºi construit
numeroase poduri metalice, înlocuindu-le pe

cele necorespunzãtoare, executate de firme
strãine, aºa cum ar fi podul peste Siret, la
Cosmeºti, de 430 m lungime (1888).
Sprijinindu-se pe invenþii proprii,
construieºte, pentru prima oarã în lume,
silozuri din beton armat la Brãila ºi Galaþi.
Silozurile proiectate ºi executate sub directa
îndrumare a lui Anghel Saligny puteau
cuprinde peste 25.000 tone cereale (aveau
30 m x 120 m la bazã ºi peste 18 m înãlþime).
Pereþii celulelor hexagonale ale silozurilor au
fost realizaþi, tot în premierã mondialã, din
piese fabricate la sol, sub formã de plãci.
Prefabricarea plãcilor la sol, colþurile de
rigidizare ºi de joncþiune, sudura barelor
metalice ºi mecanizarea la montaj constituie
alte prioritãþi pe plan mondial. În perioada
1884 - 1901, ca ºef al Serviciului docuri, ºi,
din 1877, ca ªef al Serviciului lucrãrilor noi
din Direcþia Generalã a Cãilor Ferate
Române, soluþioneazã problema înlocuirii
podurilor de lemn cu poduri metalice, pe
linia feratã Filiaºi - Târgu Jiu (1886).
Lucrarea sa cea mai importantã este
proiectarea, în 1888, ºi construcþia, între
1890  1895, a podului peste Dunãre de la
Cernavodã, care era, la acea vreme, cel mai
lung din Europa ºi printre cele mai
importante poduri metalice cu deschidere
mare din lume.
Cum a obþinut Anghel Saligny proiectarea
ºi coordonarea acestei importante lucrãri?
În anul 1885, ca de obicei când era vorba de
mari lucrãri inginereºti publice, guvernul
român a organizat un concurs internaþional
pentru proiectul unui pod de cale feratã
peste Dunãre, la Cernavodã. Nemulþumitã
de ofertele prezentate de firme strãine, atât
Comisia de adjudecare a ofertelor, alcãtuitã
din specialiºti români ºi strãini, cât ºi Direcþia

Muzeul Naþional de Artã al României ne invitã

Sã învãþãm despre ceilalþi: Obiceiuri
ºi veºminte din lumea orientalã

ªi în luna aprilie, Muzeul Naþional de Artã al României invitã elevii ºi
profesorii sã participe la programele educative cu tema Sã învãþãm despre
ceilalþi: Obiceiuri ºi veºminte din lumea orientalã, în cadrul expoziþiei Carol
Popp de Szathmari ºi revelaþia artisticã a Orientului, ce prezintã în premierã
absolutã o selecþie de 47 de lucrãri de graficã (desene ºi acuarele) cu tematicã
orientalã din patrimoniul MNAR: joi, 25 aprilie, ora 11.00; vineri, 26 aprilie,
ora 11.00. Participarea se face doar pe baza programãrii la tel. 021.313.30.30
interior 923, sau prin e-mail la educatie@art.museum.ro. Tariful este de 7 lei/
persoanã. Programul constã într-o vizitã interactivã în expoziþie ºi un atelier de
creaþie. În cadrul vizitei, elevii vor analiza acuarelele lui Carol Popp de Szathmari,
vor intra în pielea personajelor cu ajutorul unor jocuri de rol, vor sintetiza
informaþiile oferite de educator în câteva cuvinte-cheie pe care le vor utiliza
apoi în cadrul atelierului, ca punct de pornire pentru un colaj sau o dezbatere.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Artã pentru sãnãtate
de Claudia Bucur
Aristotel BUNESCU
De mult timp, au fost constatate ºi valorificare efectele benefice ale artei asupra sãnãtãþii. Pe acest drum, al
ajutorãrii semenilor prin intermediul virtuþilor artelor vizuale, s-a angajat, cu multã tenacitate, ºi Claudia
Bucur. Artista este foarte bine plasatã pentru acest demers, având dublã calificare, atât în medicinã,
cât ºi în plasticã.
Nãscutã la data de 1 martie 1965, Claudia
Bucur a terminat foarte bine Facultatea de
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Medicinã Generalã, promoþia anului de graþie
1989, iar apoi s-a apropiat tot mai mult de
domeniul fascinant al
picturii de calitate. În
primul rând, aici a avut
un îndrumãtor în persoana pictorului Ion
Hultoanã, în cadrul
Asociaþiei Artiºtilor
Plastici din Bucureºti.
Dar, Claudia Bucur a
dorit mai mult decât
atât. A fost admisã cu
brio la Universitatea
Naþionalã de Artã din
Bucureºti ºi a început
studiul temeinic al
picturii la clasa profesorului
Horia
Paºtina, lector Mihai
Sârbulescu. Au urmat
expoziþii colective ºi

personale, dintre care rememorez cu plãcere
pe aceea gãzduitã de Cercul Militar din
Bucureºti. Pãstrez ºi acum pe birou catalogul
acestei expoziþii având pe copertã un frumos
vas alb pentru câteva flori de un roºu aprins. În
interior, alte imagini cu buchete de flori
multicolore, un luminiº de pãdure deasã, douã
cascade, în care apa se revarsã nãvalnic într-un
lac verde, ori un stol de porumbei, care se bucurã
de hrana oferitã de trecãtori. Toate lucrãrile
semnate Claudia Bucur sunt tot atâtea ocazii
ce conferã autenticitate artei sale, care este
destinatã sã aducã mulþumire, admiraþie, un
strop de armonie, într-o lume de prea multe ori
dominatã de violenþã, manifestatã în gânduri,
cuvinte sau în gesturi. Un copac înflorit
prefigureazã o primãvarã prea mult aºteptatã
de toatã lumea. Florile sunt asemãnãtoare
pãsãrilor ce sunt gata de zbor spre un tãrâm fãrã
suferinþã, fãrã durere ºi fãrã nemulþumiri. Îi urãm
Claudiei Bucur mult succes ºi sã facã bine tuturor
celor care o urmãresc!

generalã a Cãilor Ferate Române iau decizia
de a încredinþa dificila lucrare inginerului
român Anghel Saligny ºi colaboratorilor sãi.
La numai cinci ani de la începerea
lucrãrilor, în ziua de 14 septembrie 1895,
în prezenþa regelui Carol I ºi a unei
numeroase ºi entuziaste asistenþe, era
inaugurat sistemul de poduri de cale feratã
ce traverseazã Dunãrea între Feteºti ºi
Cernavodã. Aºa cum o dovedeºte trecerea
a peste un secol de funcþionare neîntreruptã,
sistemul de poduri de la Cernavodã. este o
adevaratã operã de artã inginererascã, cea
mai grandioasã de acest fel din Europa
continentalã la ora construirii sale ºi încã
multã vreme dupã aceea. Sistemul cuprinde
douã poduri principale, cu deschideri între
140 ºi 190 metri ºi cu o înãlþime liberã de
30 de metri, precum ºi o serie de alte lucrãri.
Podul de la Cernavodã, dublat astãzi de
un sistem de poduri combinate, construit
tot de ingineri români, rãmâne cel mai
important simbol al ingineriei româneºti din
perioada de început, examenul sãu de
maturitate, trecut cu strãlucirea datã de
împlinirea secolului de existenþã ºi
funcþionare non-stop.

Gabriel NÃSTASE

Turneul

Pianul cãlãtor
în a treia
cãlãtorie

Pianul cãlãtor nu este doar o metaforã, ci o realitate
transformatã într-o frumoasã poveste cu muzicã de cea
mai bunã calitate, istorisitã de pianistul Horia Mihail
într-o lungã ºi plãcutã aventurã artisticã în 15 oraºe din
România ºi Republica Moldova. Cel de-al treilea pian
cãlãtor va avea destinaþia finalã Tulcea, unde instrumentul
va rãmâne pentru urmãtorii ani, informeazã organizatorii,
Radio România Cultural ºi asociaþia culturalã
Accendo. Horia Mihail a vizitat în 2013 ºi primele douã
piane cãlãtoare, aflate la Mediaº ºi Sânnicolau Mare, oraºe
ce au primit în folosinþã douã piane de care melomanii se
bucurã ºi pe care artistul le cântã ºi în a treia ediþie.
Începutã în 24 martie, cãlãtoria pianului cãlãtor continuã
cu un recital, în 17 aprilie, la Bucureºti, Sala Radio, apoi,
concert cu orchestra, la Sala Radio, în 19 aprilie, ºi la
Chiºinãu, Sala cu Orgã, 25 aprilie; recital Pianul Cãlãtor:
20 aprilie, Bârlad, Pavilionul Marcel Guguianu, 21 aprilie,
Tecuci, Casa de Culturã, 22 aprilie, Roman, Casa de Culturã,
27 aprilie, Tulcea, Teatrul Jean Bart.

Mogoºoaia ClasicFest, ediþia a II-a

Palatul Mogoºoaia
Palatul muzicii

De pe 20 aprilie pânã pe 26 mai, Asociaþia Pro Valores,
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti, Inspectoratul
ªcolar al Municipiului Bucureºti, Radio România Cultural
ºi ExcesMusic propun iubitorilor muzicii 10 regaluri sonore,
în care se vor marca aniversãrile ºi comemorãrile importante
ale anului. Peste 30 de artiºti de primã valoare, printre care
se aflã: soprana Sorina Munteanu, pianistul Horia Mihail,
tenorul Hector Lopez, violoncelistul Alexandru Moroºanu,
flautistul Ion Bogdan ªtefãnescu, clavecinista Raluca Enea,
Melinda Beres la vioarã barocã, Duo Atris, Cvintetul de
suflãtori Five ºi Cvartetul ArtMusik, vor oferi seri muzicale
de excepþie, sâmbãta ºi duminica de la ora 17 la Palatul
Brâncovenesc de la Mogoºoaia. Programul complet
pe: http://mogosoaiaclasicfest.wordpress.com/
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Strategia UE pentru regiunea Dunãrii

Raport intermediar al CE

ªtii ce
mãnânci?
CITEºTE ETICH ETELE !

(continuare din pag.1)

Anca este alergicã la nuci ºi trebuie sã fie sigurã cã acestea nu
sunt conþinute de alimentele pe care le cumpãrã, în timp ce Gelu,
soþul ei, urmeazã o dietã sãracã în grãsimi, pentru cã îºi doreºte sã
piardã în greutate.

Ce informaþii trebuie sã gãseºti pe eticheta unui produs
alimentar?

Etichetele produselor alimentare trebuie sã conþinã informaþii
exacte, suficiente, verificabile ºi uºor de comparat, astfel încât sã
îþi permitã sã alegi acel produs care corespunde nevoilor tale,
precum ºi sã afli riscurile la care ai putea fi supus. Etichetele
trebuie sã prezinte, în limba românã:
 Ingredientele pe care le conþine alimentul respectiv, inclusiv
apa ºi aditivii alimentari
 Data expirãrii, producãtorul ºi originea alimentului, modul de
depozitare ºi de preparare
 Eventuale ingrediente sau substanþe care ar putea determina
anumite efecte adverse;
 Detaliile clare despre adresa de contact a producãtorului, astfel
încât sã poþi face o plângere sau sã poþi obþine mai multe informaþii
despre produs
 Denumirea alimentului, data durabilitãþii minimale sau data
limitã de consum, cantitatea;
 Etichetele cu informaþii despre conþinutul nutritiv prezintã,
de exemplu, cantitatea de energie, de proteine, de carbohidraþi, de
grãsimi, de fibre, de sodiu, de vitamine ºi de minerale din alimente;
informaþiile se prezintã grupat, în acelaºi loc, sub formã de table,
cu numerele aliniate, cu caractere lizibile ºi într-o formã ce nu
permite ºtergerea.

Atenþie! Verificã informaþiile ce fac referire la valabilitate:
A se consuma, de preferinþã, înainte de  sau Expirã la
data de , pentru a nu te îmbolnãvi.
De ce este important sã citeºti eticheta?

 Pentru a avea posibilitatea sã alegi produsul potrivit pentru tine
 Pentru a te informa, în cazul în care suferi de anumite alergii,
cu privire la reacþiile adverse la anumite substanþe
 Pentru a avea posibilitatea de a opta pentru produse sãnãtoase
 Pentru cã trebuie sã încurajezi producãtorii de produse alimentare
sã transmitã informaþii suplimentare, faþã de cele impuse prin lege.

Ai grijã! Producãtorii te pot atrage cu informaþii eronate:
 Se interzice modificarea termenului de valabilitate înscris prin
etichetarea originalã;
 Denumirea, indicaþiile, semnele sau orice altã formã de
prezentare trebuie sã fie menþionate clar, astfel încât sã nu existe
nicio îndoialã asupra calitãþii sau provenienþei respectivului produs.
Atenþie! Etichetele alimentelor pot conþine menþiuni privind
sãnãtatea ºi menþiuni nutriþionale numai dacã acestea nu induc în
eroare consumatorii. Menþiunile trebuie sã fie adevãrate, exacte,
uºor de înþeles ºi susþinute ºtiinþific.

Raportul se axeazã pe progresele concrete înregistrate
în cele patru domenii principale ale strategiei:
interconectarea regiunii Dunãrii, protejarea mediului, creºterea
prosperitãþii ºi consolidarea regiunii Dunãrii.
Potrivit raportului, Strategia Uniunii Europene pentru
regiunea Dunãrii a contribuit la instituirea unei structuri de
cooperare valoroase pe termen lung ºi a generat un angajament
politic clar în rândurile partenerilor sãi.
Raportul stabileºte recomandãri clare pentru viitor: face
apel la statele membre ale UE sã includã strategia în viitoarele
programe din cadrul politicii regionale pentru perioada 2014-2020.
Îndeamnã guvernele sã utilizeze fondurile disponibile în
mod eficient, combinând finanþãri atât din fondurile structurale
europene ºi din Fondul european de investiþii, cât ºi din cadrul
programului Orizont 2020, al programului COSME ºi al
mecanismului Conectarea Europei.
Face apel la cele 14 þãri implicate sã se asigure cã dispun, la nivel
naþional, de structuri cu personal adecvat ºi finanþate corespunzãtor
pentru realizarea prioritãþi-lor Strategiei pentru regiunea Dunãrii.
Invitã guvernele din UE sã abordeze obiectivele strategiei în
cadrul reuniunilor sectoriale relevante ale Consiliului de Miniºtri
(de exemplu, ale miniºtrilor transporturilor, ale miniºtrilor
mediului, ale miniºtrilor cercetãrii ºi ale miniºtrilor de interne).
Raportul evidenþiazã o serie de proiecte noi ºi explicã în
detaliu modul în care strategia impulsioneazã iniþiativele existente
prin încurajarea colaborãrii ºi a combinãrii finanþãrilor, contribuind
astfel la programul de creºtere pe termen lung al UE Europa 2020.
Interconectarea regiunii Dunãrii
(Legãturi de transport/energie suste-nabilã/culturã ºi turism)
Declaraþie privind întreþinerea cãii navigabile a Dunãrii,
adoptatã de miniºtrii transporturilor din regiunea Dunãrii
în iunie 2012. Memorandum de înþelegere între România ºi
Bulgaria privind navigabilitatea. Strategia a impulsionat

finalizarea podului Calafat-Vidin dintre România ºi Bulgaria
 cel de-al doilea pod de pe secþiunea de frontierã de 630 km
aflatã de-a lungul fluviului. Noi proiecte de cercetare privind
navele inovatoare, cum este proiectul NEWS destinat sã
reînnoiascã flota de pe Dunãre. Proiectul de interconectare
gazierã Bulgaria-Serbia avanseazã pentru a lega zona Mãrii
Baltice de Marea Adriaticã, de Marea Egee ºi de Marea Neagrã.
Protejarea mediului în regiunea Dunãrii (Calitatea
apei, riscuri de mediu/conservarea biodiversitãþii)
Proiectul Danube Floodrisk: 8 þãri din regiunea Dunãrii pun
în comun baze de date ºi cartografii ale riscurilor de inundaþii.
Grupul operativ pentru sturionii din Dunãre (Danube Sturgeon
Task Force) a fost creat pentru a asigura protecþia populaþiilor
viabile din aceastã specie importantã care trãiesc în fluviu.
Creºterea prosperitãþii în regiunea Dunãrii (capacitate
de cercetare/educaþie/tehnologia informaþiei, competitivitatea
între-prinderilor)
Forumul întreprinderilor din regiunea Dunãrii (Danube Region
Business Forum), coordonat de Camera de Comerþ a Austriei,
reuneºte peste 300 de IMM-uri ºi sprijinã crearea de legãturi cu
institute de cercetare ºi universitãþi. Fondul pentru cercetare ºi
inovare în regiunea Dunãrii (Danube Research and Innovation
Fund) se bazeazã pe experienþele programului BONUS din
macroregiunea Mãrii Baltice. O Declaraþie comunã a tuturor
celor 14 miniºtri ai cercetãrii din regiunea Dunãrii: semnatã la
Ulm, în Germania, la 9 iulie 2012.
Consolidarea regiunii Dunãrii
(Capacitate/cooperare instituþionalã în vederea combaterii
crimei organizate)
Consolidarea cooperãrii între organele de poliþie din regiunea
Dunãrii: o iniþiativã lansatã chiar de ºefii serviciilor de poliþie,
destinatã sã amelioreze mãsurile de combatere a criminalitãþii
legate de fluviu (inclusiv a crimei organizate) ºi sã creeze o platformã transnaþionalã în sprijinul aplicãrii legislaþiei. EUROPOL:
proiect privind analiza ameninþãrilor din regiunea Dunãrii.

Femeile continuã sã fie subreprezentate în domeniul cercetãrii din UE
În Europa, proporþia cercetãtorilor de
sex feminin este în creºtere, însã femeile
continuã sã fie subreprezentate în
disciplinele ºi carierele ºtiinþifice. Acesta
este mesajul ultimei ediþii a raportului She
Figures, publicat de Comisia Europeanã.
Femeile reprezintã numai 33% din totalul
cercetãtorilor europeni, 20% din numãrul
profesorilor universitari titulari ºi 15,5%
din numãrul ºefilor de instituþii de
învãþãmânt superior.
Potrivit raportului, femeile reprezintã
aproximativ 40% din totalul cercetãtorilor
în sectorul învãþãmântului superior, 40%
în sectorul public ºi 19% în sectorul
întreprinderilor. Deºi în toate sectoarele

numãrul lor creºte mai rapid decât cel al
bãrbaþilor (+ 5,1% în cazul femeilor, faþã
de +3,3% în cazul bãrbaþilor în perioada
2002-2009), femeile cercetãtori continuã
sã întâmpine mari dificultãþi pentru
ocuparea funcþiilor de decizie, ponderea
lor în consiliile ºtiinþifice ºi de
administraþie din întreaga UE fiind, în
medie, de numai o femeie la doi bãrbaþi.
În 2010, proporþia femeilor în rândul
studenþilor (55%) ºi al absolvenþilor de
studii superioare (59%) a depãºit-o pe cea
a bãrbaþilor, însã majoritatea doctoranzilor
ºi a absolvenþilor de doctorat au fost bãrbaþi
(femeile reprezentând doar 49%, respectiv
46%). Mai mult, urcând mai sus în cariera

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

academicã, s-a constatat cã femeile
reprezentau 44% dintre cercetãtorii cu
doctorat de pe prima treaptã a carierei ºi
doar 20% dintre cei aflaþi pe poziþiile de
vârf. Subreprezentarea femeilor devine ºi
mai frapantã în domenii precum ºtiinþa ºi
ingineria.
Promovarea egalitãþii dintre sexe este una
dintre prioritãþile-cheie stabilite de Comisie
pentru realizarea Spaþiului european de
cercetare (SEC). Comisia a solicitat statelor
membre sã elimine obstacolele care
împiedicã recrutarea, reþinerea ºi avansarea
în carierã a femeilor cercetãtori. De asemenea,
Comisia urmãreºte sã soluþioneze problema
inegalitãþii dintre sexe la nivel decizional.
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La intersecþia dintre realitatea
aparatului de filmat ºi cea a spectatorului

Silviu ªERBAN
Jan Nìmec este regizorul Noului
Val ceh cu cea mai serioasã
contribuþie în zona filmului
suprarealist ºi avant-garde, iar
Démanty Noci (Diamantele nopþii)
este primul dintre cele trei piese
experimentale create de Nìmec
înainte de exilul sãu de la începutul
anilor 70. Deºi, prin tematica sa,
pelicula se înscrie în categoria
numeroaselor filme cehe ºi slovace
despre Holocaust, Démanty Noci
nu insistã deloc asupra contextului
istoric, ci îºi propune, mai degrabã,
utilizând mijloacele filmului
experimental, sã redea emoþia
personajelor sale, mentalul acestora
aflate în situaþia de persecutat, de
urmãrit. Subiectul, inspirat de
povestirea scriitorului Arnot Lustig
Întunericul nu lasã umbre, este
mai mult decât simplu: doi tineri
evrei evadeazã din vagonul unui

tren care-i transporta, apoi,
rãtãcesc prin pãdure pânã când
ajung într-un sat unde fugarii sunt
prinºi ºi condamnaþi la moarte.
Execuþia însã pare sã aibã sau sã nu
aibã loc, finalul ezitând a impune o
versiune sau alta. Nìmec transferã
povestea într-un scenariu compus
într-o manierã avant-garde,
utilizând masiv filmarea cu camera
din mânã ºi accentuând asupra
imaginilor mentale, confuze,
repetitive ºi obsesive ce traverseazã
conºtiinþa unuia dintre bãieþi
(Ladislav Jánsky), în timp ce
celãlalt (Antonin Kumbera), deºi la
fel de prezent fizic, participã
emoþional mai puþin la acþiune (aºa
cum rezultã din ceea ce ne spune
camera, care când este neutrã, mult
prea aproape de personaje, ca ºi
cum ar fi unul dintre ele, când
devine mintea primului bãiat,
reflectând gândurile ºi trãirile
acestuia inserate cinematografic
prin flashback-uri). Datoritã acestei
identificãri, în cea mai mare parte
a filmului, între obiectivul aparatului
de filmat ºi psihicul bãiatului evadat,
limita dintre realitate ºi halucinaþie
devine dificil de trasat. Mai mult,
câteva secvenþe indicã, prin flashforward, viitoare posibilitãþi de
dezvoltare a acþiunii, ceea ce creeazã
confuzie în legãturã cu ceea ce s-a
întâmplat cu adevãrat. (Este ºi cazul
scenei finale, când nu ºtim dacã cei

doi au fost executaþi sau nu). Intrând
în casã pentru a cãpãta ceva de
mâncare, bãiatul apare în cadru
închizând uºa, dupã care suntem
prinºi în gândurile sale: privim, pe
rând, pe masã, sub masã, pe pereþi,
la dulapuri, spre pat ºi, în final, cãtre
femeia (Irma Bischofova) rãmasã
nemiºcatã ºi fixându-ne, prin
obiectivul camerei. Deodatã, bãiatul
se repede ºi o loveºte cu o mãciucã
pe aceasta, care cade fãrã cunoºtinþã

Démanty Noci
pe podea, însã, imediat, camera îºi
revine ºi priveºte neutru cãtre
bãiatul stând în uºã. Perspectiva se
schimbã iarãºi ºi femeia ne apare,
schimbându-se rapid cadrele, în
diverse ipostaze, urmate de un replay
al loviturii. Se infirmã din nou
posibilitatea crimei, femeia
revenind în cadru vie ºi tãindu-i
câteva felii de pâine bãiatului.
Înainte sã pãrãseascã încãperea,
revedem încã o datã cadrul cu
lovitura ucigaºã. De data aceasta,
camera insistã pe privirea speriatã
a bãiatului ºi pe trupul neînsufleþit,
astfel încât, dupã ieºirea agresorului,
apariþia femeii în viaþã, într-un
prim-plan, aproape cã ºocheazã.
Seriile de flashback-uri, cuprinzând
scurte cadre cu conþinut discontinuu

ºi incoerent, întretaie fluxul prezent
al conºtiinþei. Fugare iniþial, aceste
imagini se coaguleazã ulterior,
alcãtuind chiar, la un moment
dat, un scurtmetraj montat într-o
manierã avangardistã, de aproximativ ºase minute, care este
inserat de Nìmec, în timp ce fugarii
sunt urmãriþi prin pãdure de
voluntarii Sudetenland. Un
traveling de-a lungul ºinei de
tramvai este urmat de apariþia în

(Jan Nìmec, 1964)
cadru a tramvaiului, pe a cãrui
fereastrã, din mers, se vãd variate
peisaje urbane; bãiatul coboarã,
ajutând o mãmicã cu un cãrucior,
camera urmãrind cum una din roþile
acestuia se desprinde. Tramvaiul
este prins, iarãºi, din mers ºi tânãrul
aleargã sãrind dintr-un vagon în
altul. În primul se opreºte zãrind o
fatã, o prietenã, probabil, care va
mai apãrea disparat în unele cadre
viitoare. Bãiatul coboarã din
tramvai, undeva într-un câmp, ºi
aleargã oprindu-se la uºa unei clãdiri,
sunând. În continuare, ºirul
imaginilor devine greu de descifrat,
pe ecran apãrând un montaj, care,
pe lângã bãiat, vizibil în variate
contexte, include planuri cu femei
la ferestre, balustrade ºi scãri,

mânere de uºi, lift ºi, repetitiv,
degetul care apasã soneria unei
uºi ce rãmâne închisã. Jocul
relaþiilor dintre imagine ºi sunet
(în cadrul cãruia dialogurile
aproape cã lipsesc) este o
componentã importantã în
construcþia trãirilor interioare.
În timp ce bãieþii sunt prizonieri,
aºezaþi la zid cu mâinile ridicate,
voluntarii petrec cu mâncare,
bãuturã, muzicã ºi dans, însã ceea
ce se aude este un mixaj
discontinuu, evidenþiindu-se alternativ una sau alta, precum mestecatul ºi sunetul halbelor de bere
lovind mesele (nu ºi vorbitul, deºi
aceºtia discutã între ei), aplauzele
(dar nu ºi muzica). Rememorarea
etapelor evadãrii, prin frânturi de
imagini anterioare, este însoþitã
sonor de tic-tac-ul unui ceas, care,
brusc, înceteazã odatã cu tunetul a
douã focuri de armã. Un plan destul
de lung ni-i aratã pe cei doi
prizonieri zãcând nemiºcaþi la
pãmânt. Numai cã, imediat, în cadru
reapar cei doi bãieþi, somaþi de
primar sã pãrãseascã clãdirea. De
data aceasta, sunetul este real,

camera însoþindu-i, ca de obicei. În
curte, se aude Achtung iar voluntarii
îºi îndreaptã puºtile cãtre cele douã
þinte mergând. Comanda Feuer,
însã, este urmatã mai întâi de un
moment de liniºte ºi, apoi, de
aplauze ºi râsete. Reapar câteva
secvenþe din episodul avangardist.
Camera de luat vederi îi urmãreºte
îndeaproape pe evadaþi în drumul
lor prin pãdure, în timp ce
luminozitatea scade gradual. Nu
doar în final, ci în întregime,
semnificaþia lui Démanty Noci se
regãseºte la intersecþia dintre
realitatea aparatului de filmat ºi cea
a spectatorului, cel cãruia îi revine
responsabilitatea încheierii.

* * *

Dupã Forman ºi Nìmec, mergem cãtre un alt prestigios regizor ceh,
Zbynìk Brynych, ºi la cel mai important film al sãu, din 1964, ...a
páty jezdec je Strach (Al cincilea cãlãreþ este frica), o poveste despre
Holocaust, dar, în acelaºi timp, ºi despre ocupaþia stalinistã din
Cehoslovacia anilor 50-60.
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Televiziunea H2.0
LUNI  15 aprilie 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)
14:00 Medicina tv.
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar. Medii
extreme (Extreme enviromens)
16:30 Film documentar
Aventura spaþialã
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. Fraþii Karamazov
(Rusia)  ep. 4
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  16 aprilie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar. Medii
extreme (Extreme enviromens) (r)
07:30 Film documentar
Aventura spaþialã (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Fraþii Karamazov
(Rusia)  ep. 4 (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)
14:00 Medicina tv.
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar. Medii
extreme (Extreme enviromens)
16:30 Film documentar.
Aventura spaþialã
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 Mugur Popovici
22:00 Film serial. Fraþii Karamazov
(Rusia)  ep. 5
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  17 aprilie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar. Medii
extreme (Extreme enviromens) (r)
07:30 Film documentar
Aventura spaþialã (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Fraþii Karamzov
(Rusia)  ep. 5 (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.
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film documentar. Medii
extreme (Extreme enviromens)
16:30 Film documentar
Aventura spaþialã
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. Fraþii Karamazov
(Rusia)  ep. 6
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Interviurile TVH2.0 (r)
Realizator conf. univ. dr.
Matei Georgescu
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  21 aprilie 2013

SÂMBÃTÃ  20 aprilie 2013
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar.
Medii extreme (Extreme
enviromens) (r)
07:30 Film documentar
Aventura spaþialã (r)
08:00 Film documentar
Enciclopedia animalelor - ep. 8
08:30 Film pentru copii
Madison (SUA)
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Interviurile TVH2.0
Realizator Matei Georgescu
11:00 Internetul ºtie tot? - best of
Emisiune de Robert Tache
12:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
14:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu (r)

15:00 Liceeni.
Emisiune de Tina Toma
16:00 Film artistic
Anonima (China)
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. Tigru ºi dragon
(China, 2000)
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)

CASÃ
DULCE
ROMÂNEASCÃ
vineri, de la
ora 20.00
În vastul edificiu al etnosului unui popor, creaþia muzicalã reprezintã un
tezaur, care, cu greu, poate fi integral inventariat ºi preþuit. Diversitatea zonelor
folclorice este bogat ilustratã de rapsozi, interpreþi, folcloriºti ºi nu numai.
Cãtãlin Maximiuc, el însuºi reprezentant al melosului popular, a ales sã creeze
o casã virtualã a undelor în emisiunea intitulatã chiar Casã dulce româneascã.
În fiecare ediþie a emisiunii cu care vã întâlniþi în dimineþile de duminicã,
interpreþi vocali ºi virtuozi ai instrumentelor populare, culegãtori de folclor
ºi reprezentanþi ai unor case de discuri, organizatori de festivaluri ºi nedei,
vin sub acoperiºul virtual pentru a reînnoda firul poveºtii. Este un bun prilej
pentru cei care simt folclorul ca o componentã a sufletului, de a asculta
creaþii memorabile în interpretãri din casa sufletului.
Este o lume specialã, care, în ciuda vârstei venerabile, strãluceºte prin
prospeþime ºi autenticitate cu fiecare generaþie de interpreþi. Perenitatea
creaþiei populare, ilustratã de cuvintele tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã
de moarte îºi gãseºte în casa dulce româneascã a lui Cãtãlin Maximiuc un
loc ideal de întâlnire a tuturor celor care îºi simt rãdãcinile ºi tradiþiile
profund ancorate, atât în trecut, cât ºi în prezent. Premiera emisiunii este
vineri la ora 20.00, iar cine rateazã aceastã întâlnire o poate revedea în
cursul dimineþii de luni începând cu ora 10.00.

JOI  18 aprilie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Medii extreme (Extreme
enviromens) (r)
07:30 Film documentar
Aventura spaþialã (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Fraþii
Karamazov (Rusia)  ep. 6 (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. Medii
extreme (Extreme enviromens)
16:30 Film documentar
Aventura spaþialã
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 Mugur Popovici
22:00 Film serial. Fraþii
Karamazov (Rusia)  ep. 7
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)

06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar pentru
copii. Animalia  ep. 27
08:30 Film pentru copii
Madison (SUA)
09:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili (r)
Realizator Iustina Radu
11:00 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Liceeni (r)
Emisiune de Tina Toma
13:30 Gala cântecului românesc
Realizator Georgel Nucã

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. Uniþi în dragoste
(Austria, 2002)
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  19 aprilie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar. Medii
extreme (Extreme enviromens) (r)
07:30 Film documentar
Aventura spaþialã (r)
08:00 Medicina tv (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film serial. Fraþii Karamazov
(Rusia)  ep. 7 (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. Medii
extreme (Extreme enviromens)
16:30 Film documentar.
Aventura spaþialã
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. O doamnã
adevãratã (Austria, 2002)
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.

vineri 21:00

O doamnã
adevãratã

F
i

l
m
(Austria, 2002)
a r t i s t i c
Insuportabila Regina Steinberg,
soþie de stomatolog, duce o viaþã
tihnitã ºi îndestulatã, mulþumitã
soþului ei Julius, care munceºte
pe rupte ca s-o ducã bine. Nora,
prietena Reginei, este o femeie de
treabã, singurã ºi ºomerã, aºa cã
Regina se hotãrãºte s-o angajeze
la cabinetul soþului ei, ca Nora
sã vadã dacã nu cumva Julius are
o amantã. Numai cã lucrurile iau
cu totul altã întorsãturã. Distribuþia: Aglaia Szyszkowitz, Julia
Stemberger, Harald Krassnitzer,
Nora Heschl, Bibiana Zeller.

Radio Hfm2.0
LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

MIERCURI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C. Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele
personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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Mihai FLOROIU,

student, anul I,
Facultatea de Istorie,
Universitatea Bucureºti
În anii 2007, prin ordinele ministrului
Educaþiei, din cele ºapte manuale
alternative de istorie pentru clasa a XII-a,
ºcolile ºi le aleg pe cele care li se par
mai accesibile, în funcþie de diverse
contexte. Manualele cuprind în prezent
cinci teme generale, socotite definitorii
pentru ca tânãrul de 17-18 ani sã
înþeleagã trecutul þãrii, anume:
I. Popoare ºi spaþii istorice, II. Oamenii,
societatea ºi lumea ideilor, III. Statul ºi
politica, IV. Relaþiile internaþionale,
V. Religia ºi viaþa religioasã. Cele cinci
capitole sunt divizate în subpuncte,
fiecare cu un titlu precis, însoþite de
studii de caz. Lipsite de principiul
cronologic ºi, totodatã, excesiv de
lacunare, manualele prezintã istoria ca
pe o înºiruire de fapte ºi evenimente,
de foarte multe ori nerespectându-se
principiul cauzalitãþii evenimentelor.
Astfel, elevii memoreazã, în cel mai bun
caz, ºi uitã, adesea, destul de repede,
astfel încât, la examenul unde istoria
este materie opþionalã, candidatul se
îndreaptã spre alte discipline.
Prezentarea celor cinci mari capitole
ajutã sau nu la receptarea ºi înþelegerea
informaþiilor? Spre exemplu, capitolul III
începe cu ,,Autonomii locale ºi instituþii
centrale în spaþiul românesc (sec. IXXVIII) ºi se încheie cu România
postbelicã. Stalinism, naþionalcomunism. Construcþia democraþiei
postdecembriste. Capitolul IV începe cu
,,Relaþiile internaþionale în spaþiul
românesc în Evul Mediu ºi ajunge la
Tratatul de la Varºovia ºi Uniunea
Europeanã, iar ultimul capitol începe
din nou în Evul Mediu - ,,Biserica ºi
ºcoala ºi se încheie cu România ºi
toleranþa religioasã în sec. XX.
Este de reflectat dacã receptarea ºi
înþelegerea se fac mai uºor ºi
cuprinzãtor plimbându-i pe elevi, la
fiecare capitol, din Evul Mediu pânã
în anul 2000, sau dacã materia ar fi
redatã pe etapele mari cronologice,
fiecare cu caracteristicile ºi conexiunile
ei de epocã. Ei bine, situaþia stã cu totul
altfel. Profesorii sunt nevoiþi sã recurgã
la un cadru cronologic ºi, firesc, situaþia
capitolelor se schimbã radical.
Capitolul I începe cu ,,Romanitatea
românilor în viziunea istoricilor,
capitolul II Autonomii locale ºi
instituþii centrale în spaþiul românesc
(sec. IX-XVIII), capitolul III ,,Spaþiul
românesc între diplomaþie ºi conflict
în Evul Mediu ºi la începuturile
modernitãþii, capitolul IV Statul
român modern: de la proiect politic la
realizarea României Mari (secolele
XVIII-XX)etc, etc.
Ce se va întâmpla cu elevii ai cãror
profesori nu mai acordã atenþie predãrii,
explicãrii ºi care lipsesc de la ore? Sunt
nevoiþi sã îºi aleagã o altã disciplinã
pentru examen sau, dacã aceasta e
obligatorie, sunt nevoiþi sã recurgã la ore
de meditaþie la alþi profesori, care au
respect faþã de disciplina ºi profesia lor
ºi care conºtientizeazã responsabilitatea
enormã pe care o are un profesor în
pregãtirea ºi destinul elevilor. O altã
variantã ar fi parcurgerea manualului,
care îngreuneazã ºi înceþoºeazã viziunea
elevului asupra cadrului istoric. Astfel,
conþinutul devine monoton ºi lipsit de
interes. În asemenea situaþii, câþi elevi
mai opteazã pentru Facultatea de Istorie?
În mare mãsurã doar cei care au medie
micã sau cei care nu au intrat la opþiunile
dorite. Este ºi o vorbã prin facultãþile de
istorie din România la întrebarea ,,De ce
ai ales istoria? Rãspuns: Ca sã am o
facultate. Dacã dificultatea de a face o
analizã a noþiunilor din carte ºi pentru a
le înþelege este mare, ei i se mai adaugã
ºi informaþiile excesiv de lacunare.
Astfel, din principalul manual de istorie
din învãþãmântul preuniversitar lipsesc
capitolele antichitãþii ºi strãvechimii
despre daci. Pur ºi simplu, a fost eliminatã complet orice informaþie despre
strãmoºii noºtri reali, traco-geto-dacii.

617  15 aprilie 2013

O ISTORIE SPULBERATÃ
Conf.univ.dr. Gheorghe Iscru a
semnalat în nenumãrate rânduri, atât
prin articole publicate, cãrþi, conferinþe
cu caracter ºtiinþific, dar ºi prin scrisori
adresate preºedinþiei ºi ministerului de
resort, politica antinaþionalã din
manualele ºcolare. Istoricul Iscru îºi
exprimã mâhnirea ºi revolta împreunã
cu ceilalþi istorici menþionaþi în aceastã
paginã: ,,însuºi ministerul de resort,
conformându-se unor sugestii mai
înalte, din alternativele celui mai
important manual de profil al
învãþãmântului preuniversitar (clasa a
XII-a), coordonate de titraþi
universitari, editate în anul de
referinþã 2007  an în care
demnitari ai neamului ne-au cedat ºi
suveranitatea naþionalã cu de la ei
putere! , ministerul, deci, a eliminat,
pur ºi simplu, istoria strãmoºilor noºtri
reali. Astfel cã elevii, dar ºi educatorii
lor  profesori, pãrinþi, bunici, fraþi ºi
surori mai mari, prieteni ºi cunoscuþi 
, ca ºi orice om care mai vrea sã mai
cunoascã ºi ceva istorie, sã înveþe,
de acum înainte, cã noi ne-am nãscut
dupã anul 106, ca tânãr ºi nobil popor
roman. Direct sau indirect, s-a micºorat,
în preuniversitar, numãrul de ore de
predare pentru istorie, acordându-se, în

schimb, la gimnaziu, ore pentru cursuri
opþionale de istorie, la inspiraþia
profesorului, ca la Universitate. S-au
redus personalitãþi ºi evenimente la
câteva rânduri compensate cu 1-2 ºi
chiar mai multe imagini. S-a menþinut
viziunea stalinistã asupra naþiunii ºi
asupra statului naþional ºi s-a alimentat
în continuare blasfemia de acuzare a
naþionalismului.
Conf.univ.dr.
Gheorghe Iscru, la o vârstã destul de
înaintatã, când ar putea sã îºi petreacã
liniºtit bãtrâneþea, se luptã cu morile de
vânt pentru cã, la nenumãratele scrisori
ºi întrebãri oficiale, nimeni nu a gãsit
de cuviinþã sã-i dea un rãspuns.
Politica guvernamentalã, prin
ministerul de resort, deja a mers prea
departe, pur ºi simplu a tãiat rãdãcinile
istoriei reale a naþiunii române. În
manualele din anul 2000, avem un capitol
intitulat ,,Civilizaþia geto-dacilor, cu
citate din izvoarele istoricilor antichitãþii
(Herodot, Strabon, Dio Cassius,
Iordanes), în care aflãm nu numai lucruri
elementare, cã dacii ºi geþii sunt de
acelaºi neam ºi vorbesc aceeaºi limbã,
dar aflãm ºi despre cunoºtinþele lor
fabuloase de astronomie, medicinã,
filozofie, logicã: spre exemplu, despre
Decebal, Dio Cassius scria cã ,,era
priceput la planurile de rãzboi ºi iscusit
în înfãptuirea lor, ºtiind sã aleagã prilejul

pentru a-l ataca pe duºman ºi a se retrage
la timp, dibaci a întinde curse, viteaz în
luptã, ºtiind a se folosi cu dibãcie de o
victorie ºi a scãpa cu bine dintr-o
înfrângere; Iordanes, în ,,Getica,
precizeazã despre cunoºtinþele ºtiinþifice
la geto-daci: ,,[ ] Deceneu i-a instruit
în aproape toate ramurile filozofiei. El
i-a învãþat etica, dezvãþându-i de
obiceiurile lor barbare, i-a instruit în
ºtiinþele fizicii, fãcându-i sã trãiascã
conform legilor naturii; [ ] i-a învãþat
logica, fãcându-i superiori celorlalte
popoare, în privinþa minþii; dându-le un
exemplu practic, i-a îndemnat sã petreacã
viaþa în fapte bune; demonstrându-le
teoria celor douãsprezece semne ale
zodiacului, le-a arãtat mersul planetelor
ºi toate secretele astronomice ºi cum
creºte ºi scade orbita lunii ºi cu cât globul
de foc al soarelui întrece mãsura globului
pãmântesc ºi le-a expus sub ce nume ºi
sub ce semne cele trei sute ºi patruzeci ºi
ºase de stele trec în drumul lor cel repede
de la Rãsãrit pânã la Apus spre a se
apropia sau depãrta de polul ceresc. Vezi
cu mare plãcere cã niºte oameni prea
viteji se îndeletniceau cu doctrine
filozofice, când mai aveau puþintel timp
liber dupã lupte. Ei bine, aceste
informaþii nu apar în manualele noastre
ºcolare, ca sã stârneascã mândria
identitãþii naþionale. În cele patru
manuale (edituri Corint, Didacticã ºi
Pedagogicã, Corvin) nu aflãm absolut
nimic despre cine au fost Traian,
Decebal, Deceneu, zeul Zalmoxis, despre
rãzboaiele daco-romane din 101-102 ºi
105-106, care au fost cauzele rãzboaielor,
ce pãrþi a ocupat ºi administrat Traian în
Dacia, imensele bogãþii luate de romani
din Dacia (165.000 kg aur ºi 331.000 kg
argint), ce s-a întâmplat în intervalul
106-271, când avut loc Retragerea
Aurelianã. Despre toate aceste informaþii
nu aflãm absolut nimic în manualele de
istorie, decât în cele douã manuale
coordonate de Ioan Scurtu (editura
Gimnasium ºi editura Economicã ºi
Preuniversitarã) ºi în editurã Niculescu,
în care informaþiile sunt destul de
comprimate, dar elevul poate sã îºi facã
o idee. Cât despre culturile preistorice din
neolitic ºi epoca bronzului, care sunt
unice în Europa, cu o ceramicã de o
vechime impresionantã (Cucuteni,
Hamangia, Gumelniþa, Turdaº-Vinca),
aceastea sunt practic inexistente în
viziunea noilor generaþii de tineri.
The New York Times, cel mai prestigios
ziar din SUA, a publicat la data de
30 noiembrie 2009, în secþiunea Science,
un articol despre expoziþia gãzduitã de
Institutul pentru Studiul Lumii Vechi
(Institute for the Study of the Ancient
World) de la Universitatea din New York.
Expoziþia a cuprins exponate de o valoare
inestimabilã aparþinând culturii Cucuteni.
Americanii se mândresc cã în Europa ºi
în România existã o asemenea culturã.
Paradoxal, noi o eliminãm din manualele
ºcolare, ca nu cumva elevii noºtri sã
cunoascã cã pe acest teritoriu au fost
culturi antice unice ºi o continuitate de
locuire de mii de ani. ,,Este vorba de un
popor care prin strãmoºii sãi îºi are
rãdãcinile de patru ori milenare, aceasta
este mândria ºi aceasta este puterea
noastrã  spunea Nicolae Iorga în
secolul trecut. Putere ºi mândrie care zac
acum în ignoranþa elevilor ºi studenþilor
noºtri, care aflã cã sunt ,,romani, urmaºi
ai Romei, conform ,,etichetãrii de cãtre
unii istorici ºi împãraþi bizantini, pe

De ce i-au tãiat pe români din titlul
manualului pentru clasa a XII-a?
La aceastã întrebare, academicianul
Dinu C. Giurescu face o analizã
onestã ºi limpede: Ca sã se piardã
identitatea naþionalã a românilor.
O spun cu toatã seriozitatea, cu
deplinã rãspundere: mai multe fapte
asemãnãtoare merg cãtre acest scop.
Tineretul sã nu mai aibã conºtiinþa
apartenenþei la un neam.
Sã fie un tineret de ãsta, euroatlantic, axat pe valori precum malluri, vacanþe, cãlãtorii, breaking
news, vibe radio etc..
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, în
capitolul Concluzii din cartea
,,Revoluþia românã din 1989 în
contextul internaþional precizeazã:
,,Din manualele de istorie lipsesc
teme importante, precum etnogeneza
românilor, iar momente esenþiale,
cum sunt cele privind lupta pentru
apãrarea fiinþei naþionale sau
miºcãrile sociale sunt minimalizate.
Regretatul nostru istoric,
academicianul Florin Constantiniu,
într-un interviu luat de jurnalistul
Victor Roncea, spune: ,,Mã uitam pe
manualul de istorie de dinainte de
rãzboi, ediþia apãrutã în 1939, a lui
Giurescu, ºi mã uitam ce serios se
învãþa istoria. Spuneþi-mi mie, cum
de atunci nu se considera cã e prea
multã materie, cã elevul nu poate sã
înghitã atâta materie. Acum, când te
uiþi la manualele astea, ele sunt de
140 de pagini cu scheme ºi
fotografii mari. Am lucrat ºi eu la un
manual ºi, poate nu credeþi, dar
nicio lecþie nu trebuia sã
depãºeascã douã pagini, sã nu
depãºeascã cumva douã pagini.
parcursul secolelor din primul capitol
intitulat ,,Romanitatea românilor în
viziunea istoricilor.
Dacã despre antichitate nu aflãm
aproape nimic, nici despre evenimentele majore ale secolelor trecute nu
aflãm prea mult. Comprimarea excesivã
a informaþiei are consecinþe care nu pot
fi evitate de autori, oricât ar fi ei de
meºteri de a scrie multe, în puþine
cuvinte. De ce a izbucnit primul Rãzboi
Balcanic (1912)? Manualele citate nu
explicã (Corint 1, p.121; Corint 2, p.97;
Pedagogicã, p.230) de ce a continuat
armata românã operaþiunile la rãsãrit de
Nistru în 1941 ºi a mers pânã în stepa
Calmucã ºi Cotul Donului? Douã
manuale nu dau vreun rãspuns (Corint
1, p.124; Corint 2, p.98); cel al editurii
Pedagogice explicã (la p.250). Referitor
la colectivizare, nu se explicã þelul ei
real, nici consecinþele pe plan
individual. Tema ocupã un paragraf în
manualul Corint 1, pp.102-103, ºase
rânduri în Corint 2, p.80.
Aceastã conspiraþie împotriva istoriei
nu se opreºte aici, ea atinge ºi bãncile
facultãþilor de istorie din þarã. De pildã,
la primul curs de Evul Mediu de la
Facultatea de Istorie din cadrul
Universitãþii Bucureºti, aflãm de la
domnul profesor (care nu este
specializat pe etnogenezã) cã poporul
român s-a format pe ambele pãrþi ale
Dunãrii, în special la sud de Dunãre,
asemãnându-se cu romanitatea
orientalã, iar romanizarea Daciei nu

avea cum sã se concretizeze în doar
165 de ani, fiind mai mult o colonizare
de seminþii din toatã lumea romanã.
De asemenea, aflãm cã, dupã
Retragerea Aurelianã, populaþia de la
nord de Dunãre s-a mutat la sud de
Dunãre, apoi a revenit în secolele
VIII-XIII, gãsind pe unguri în Transilvania.
ªtim cu toþii ca domnul profesor ºi-a
susþinut doctoratul în Ungaria ºi cã
aceste teorii, respinse de istoriografia
româneascã, încã mai servesc
istoriografiei maghiare, sperând cã întrun moment de rãscruce (aºa cum se
întâmplã acum cu autonomia
ungurilor în Transilvania), aceste
pseudo-argumente sã fie invocate din
nou. Contradicþiile nu se opresc aici.
Aflãm cã românii nu au câºtigat
bãtãliile de la Rovine, Cãlugãreni,
Târgoviºte, iar conºtiinþa de naþiune ºi
unitatea teritorialã au existat doar la
1918 (evenimentele din 1600 ºi 1848
nu existã în viziunea d-lui profesor),
ceea ce manualele de istorie contrazic.
În final, aflãm despre Mihai Viteazu cã
avea douã ,,calitãþi: era viteaz ºi ,,îi
plãcea bãutura, iar dacã aducem
argumente în defavoarea ungurilor suntem acuzaþi cã ,,suntem obsedaþi dupã
discursul naþionalist. Întrebarea
fireas-cã ar fi urmãtoarea: un student
care terminã Facultatea de Istorie ºi
doreºte sã profeseze în învãþãmânt, ce
teorie va scrie în examenul pentru
ocuparea unui post de cadru didactic?
Teoria învãþatã în liceu (teoria oficialã)
sau teoria predatã la cursul facultãþii,
unde profesorul ne spune rãspicat cã
istoriografia româneascã este plinã de
minciuni ºi tributarã discursului
naþionalist?
Dupã 23 de ani de la revoluþie,
învãþãmântul nu este cu adevãrat modern.
Mai de grabã, în acest interval de timp, el
a devenit un domeniu subfinanþat ºi
neglijat de cãtre guvernanþi. Prin elaborarea de noi programe ºi manuale ºcolare,
eliminarea examenului de admitere,
reducerea duratei învãþãmântului
universitar la trei ani ºi salariile derizorii
din învãþãmânt, degradarea sistemului a
devenit evidentã. Istoria a devenit o
disciplinã oarecare, tinerii nu se mai
îndreaptã spre facultãþile de istorie,
deoarece pasiunea ºi rãdãcinile de
cunoaºtere au fost tãiate încã din liceu.

