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Ziua Pãmântului

este în fiecare zi.
La 22 aprilie doar sãrbãtorim!
Haideþi sã iubim ºi noi Pãmântul, aºa cum ne iubeºte
ºi el pe noi! Sã plantãm un pom, o floare, sã nu aruncãm
deºeuri la întâmplare, sã economisim resursele naturale, sã
contribuim la reducerea poluãrii Fiecare poate, în fiecare
zi, sã aducã un dar Pãmântului, ce i se va întoarce în ani de
viaþã sãnãtoºi, curaþi ºi frumoºi. La mulþi ani, Pãmântule!
Ziua Pãmântului, miºcarea pentru protejarea mediului
înconjurãtor, a fost fondatã de senatorul american Gaylord
Nelson, în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politicã
din dezinteresul pe care îl arata faþã de mediu. Ziua
Pãmântului a fost celebratã în primul an de circa 20
milioane de cetãþeni americani, în marea lor majoritate
tineri ºi foarte tineri. Astãzi, sute de milioane de oameni
de pe întreg mapamondul militeazã pentru un viitor mai
bun al planetei noastre.

Primii paºi pe piaþa muncii

Raport



Studenþii români
au tendinþa de a-ºi
supraevalua
competenþele înainte
de primul contact
cu realitatea din
câmpul muncii

LA MULÞI ANI!



79% dintre
studenþi considerã ca
aportul lor valoric
este ridicat sau
foarte ridicat



Aºteptãrile lor
financiare pentru
primul loc de munca
depãºesc nivelul pe
care angajatorii sunt
dispuºi sã îl
plãteascã;
ele sunt, adesea,
semnificativ mai
mari decât salariul
mediu pe economie.
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Pentru cã purtaþi
numele Sfântului
Mare Mucenic
Gheorghe,
sãrbãtorit la 23 aprilie,
ziua numelui
sã vã fie luminoasã
ºi aducãtoare
de bucurii!

Tinerii care îºi cautã un loc de muncã au tendinþa de
a-ºi supraevalua nivelul de pregãtire ºi considerã cã
instituþiile superioare de învãþãmânt nu contribuie
suficient la pregãtirea lor pentru a se angaja ºi a performa la primul loc de muncã. Concluziile fac parte dintr-un
raport mai amplu realizat la nivelul regiunii, în 11 þãri
ºi cu aportul a peste 4.000 de studenþi sau absolvenþi
din instituþii de învãþãmânt cu profil economic din marile
oraºe. România s-a alãturat proiectului la sfârºitul anului
trecut, fiind astfel inclusã în cea de-a treia ediþie a
raportului Primii paºi pe piaþa muncii.  se aratã
într-un recent comunicat al Deloitte România.
Rãspunsurile studenþilor români confirmã
concluziile raportului regional; în general, tinerii

Mai multe
victime
ale

traficului de
persoane
54 milioane
de euro pentru
un proiect de
prevenire
a inundaþiilor
în România
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au tendinþa de a-ºi supraevalua competenþele înainte
de primul lor contact cu realitatea din câmpul muncii,
fapt ce este confirmat ºi prin experienþa noastrã de
recrutare, spune Carmen Baibarac, Senior Manager
Resurse Umane, Deloitte România. Este o atitudine
specificã vârstei, cu toþii ne aducem aminte de
propriul entuziasm din anii facultãþii. Dusã la extrem,
însã, atrage riscul dezamãgirii în viaþa realã, atunci
când angajatorii nu le confirmã opinia pozitivã pe
care o au despre calitãþile ºi abilitãþile personale, fie
la momentul interviului de selecþie, fie ulterior, la
evaluarea performanþelor, mai precizeazã aceasta.
(Continuare în pag.4)

Haretiºti cu care ne mândrim
La cea de a 30-a ediþie a
Maratonului de la Viena,
dintre cei 41.000 de alergãtori
din 118 þãri care au luat startul,
haretista Liliana Danci, aºa cum
ne-a obiºnuit, s-a aflat printre
fruntaºi, terminând
pe locul 10, la prima ei cursã
pe aceastã distanþã.

INTERVIU / conf. univ. dr. Georgeta Niculescu, decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

Sportul este un drum lung,
dar care te duce la înãlþimi nemaiîntâlnite

Cine este conf. univ. dr. Georgeta
Niculescu?
Mã numesc Georgeta Niculescu, sunt absolventã a
Institutului de Educaþie Fizicã ºi
Sport, Bucureºti, promoþia 1976,
ºi am primit repartiþie guvernamentalã la ªcoala nr.24 din
Bucureºti, la clase speciale de
gimnasticã. Actualmente sunt
conferenþiar doctor ºi înde-plinesc
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O cafea în aºteptare
la barul politic

Mioara VERGU-IORDACHE

Dãnuþ Alin Opriþa, de la Facultatea
de Management Financiar
Contabil, a obþinut premiul
al III-lea la concursul de articole cu
tema Stabilirea unei culturi a
coexistenþei ºi înþelegerii reciproce,
organizat de Romanian Dialogue
Platform (Rodiap) în colaborare cu
Academia Românã ºi UNESCO,
dedicat studenþilor ºi masteranzilor
din România.

funcþia de decan al Facultãþii de pãtrund în tainele celei mai
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul frumoase discipline sportive. Nu
Universitãþii Spiru Haret.
mi-am dorit sã aleg sportul ca
profesie, dar sigur mi-am dorit sã
Ce v-a determinat sã alegeþi, ca devin profesoarã de educaþie
profesie, sportul?
fizicã ºi antrenoare de gimnasticã
Pentru a vã rãspunde, ar trebui (am gradul didactic I), profesie în
sã mã întorc în copilãrie, când care am activat pânã în anul 1997,
adoram sã mã joc, sã fac miºcare, când am intrat prin concurs în
sã alerg, sã mã rostogolesc, sã sar, învãþãmântul superior, ca lector
sã mã învârtesc. Astfel, îndrumatã la Universitatea Naþionalã de
de profesoara mea de educaþie Educaþie Fizicã ºi Sport, iar, din
fizicã ºi sport de la ºcoalã, am anul 2003, sunt conferenþiar
ajuns sã mã înscriu la Clubul universitar la Universitatea
Viitorul, la secþia de gimnasticã Spiru Haret.
artisticã, unde antrenoarea Geta
Dumitrescu (fostã componentã a Ce amintiri vã leagã de perioada
echipei de gimnasticã a României studenþiei?
care la JO de la Melbourne, 1956,
Cei mai frumoºi ani au fost
a ocupat locul III) m-a ajutat sã anii studenþiei în care lecþiile

mondialã a cãrþii
 Ziua
ºi a drepturilor de autor
bibliotecarului
 Ziua
din România

teoretice alternau cu lecþiile
practice, pãtrunzând în tainele
viitoarei profesii. Stagiile de schi
din Masivul Parâng, stagiile de
înot de la Sulina, precum ºi
participãrile la marile evenimente ale vremii au fãcut sã ne
cunoaºtem mai bine colegii, sã
se lege prietenii, prietenii care
dureazã ºi acum.
Cele mai frumoase momente
le retrãim la aniversãrile
periodice de absolvire, de la care
nu lipsesc colegii plecaþi în
diferite colþuri ale lumii. De la
aceste amintiri, sã revenim în
actualitate.
(Continuare în pag.3)

Mihãiþã ENACHE

A ajuns ºi la noi, deocamdatã timid, miºcarea socialã Caffe
sospeso sau Cafeaua în aºteptare, apãrutã la Napoli, în sudul
Italiei, (adoptatã deja în Canada, Ucraina, Bulgaria), ce
presupune cã plãteºti o cafea, pe care nu o bei, dar o laºi în grija
localului, pânã când apare un alt client, care o consumã gratuit.
Originar, este un gest de generozitate, fãcut de un client norocos,
care oferã unui strãin din norocul sãu. Unele localuri, care ºi
afiºeazã apartenenþa la miºcare, au extins oferta ºi pentru
mâncare. Frumos!
Deci, la aceastã minunatã iniþiativã mã duce gândul, fãrã
admiraþie, privind la viaþa noastrã politicã. Poporul român tot
plãteºte cafele în aºteptare, pe care le consumã cu nesaþ
politicienii noºtri. Ei nu plãtesc niciodatã, doar ne consumã
resursele ºi nervii. S-au împroprietãrit pe þarã ºi o consumã
fãrã sã plãteascã. Cheremul lor este legea. Prieteniile ºi înfrãþirile
lor transpartinice þin locul interesului naþional. Interesul
lor Interesul lor este interes galactic! Mai presus de foamea
ce-i mânã pe oameni în stradã este foamea lor pentru putere, o
putere gestionatã discriminatoriu. Urât!
Dar cum pânã la urmã se aratã pricea, cafeaua s-ar putea sã
fie/sã devinã prea fierbinte!
Câteva ziceri populare: ai grijã ce gândeºti, cã s-ar putea sã þi
se-ntâmple, cum îþi aºterni aºa dormi, cine sapa groapa altuia,
cade si(n)gur în ea , zicerile populare, spun, pot avea efecte
clocotite, ce, într-un final, vor arde la buzunare ºi la libertate.
Termenul cafelei în aºteptare expirã ºi vine ºi vremea plãþii.
Dezechilibrul de pe eºichierul politic tinde spre haos. Pe o
parte, o forþã bloc, autoritarã ºi ipocrit democratã, pe altã parte,
o fãrâmiþare de orgolii scãpate de sub control, incapabile sã se
adune pentru un scop evident  pentru noi!  comun: echilibru,
bun simþ, patriotism. La barul politic, toatã lumea este în
aºteptare. Paradoxal, unii aºteaptã trecutul, alþii nu s-au adaptat
la prezent. Viitorul?! Care viitor? Al cui? Noi trãim sub semnul
Mioriþei, încã apatici ºi resemnaþi sub povara vremurilor, ei sub
semnul Meºterului Manole, incapabili sã o gãseascã ºi sã o
zideascã pe Ana la temelia unei construcþii solide. Când vom
înþelege cã noi ºi ei trebuie sã trãim sub semnul viitorului, al
încrederii, al optimismului?
Oricum, am plãtit prea multe cafele în aºteptare! Barul politic
e plin de doritori de cafea mo(c)ca. Proprietarii localului ar
trebui sã limiteze accesul. Cã pânã la urmã - cred cã este limpede -,
proprietarii suntem noi, plãtitorii de taxe ºi impozite. Oricât de
generoºi am fi, nu suntem atât de norocoºi cât sã le oferim, la
nesfârºit, din norocul nostru. Pe de altã parte, dacã ar fi dupã
noroc, la barul politic s-ar oferi nu cafea, ci, iertare pentru
vorba proastã!, cucutã.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Sorin BEJAN, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

FUNCÞIILE ªI DISFUNCÞIILE TELEVIZIUNII
Într-o societate complexã, în care televiziunea îºi consolideazã din ce în ce mai
mult un rolul important, informaþiile pe care receptorul le primeºte ºi le utilizeazã
de la canalele audiovizuale creeazã dependenþã faþã de resursele informaþionale
ale acelui sistem. Puterea consolidatã a televiziunii vine din faptul cã ea deþine
complexul informaþional de care indivizii au nevoie pentru a-ºi satisface nevoile,
cu cât societatea este mai complexã, cu atât este mai cuprinzãtoare gama de
scopuri personale care necesitã accese la sursele informaþionale de
mass-media. Televiziunea controleazã trei faze esenþiale ale complexului
informaþional necesar telespectatorului: culegerea, prelucrarea, rãspândirea informaþiilor. Existã ºi trei tipuri de relaþii de dependenþã pe care
indivizii le dezvoltã în raport cu televiziunea: înþelegerea, orientarea ºi jocul.
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În ce mod se exercitã
influenþa televiziunii
asupra publicului?
Din punct de vedere practic,
putem spune cã televiziunea
a creat o dependenþã prin
apariþia unor anumite tipuri
de programe care solicitã
emoþional publicul, prin
participarea activã la anumite
emisiuni: talk-show-ul în
direct, emisiuni gen Suprize,
suprize, Dansez pentru tine,
Acces Direct, Danutz SRL,
Întrecerea Anilor, prin
prezenþa în studioul de televiziune sau prin intermediul
reþelelor de telefonie (intervenþii în direct ºi sms-uri) ºi
chiar de internet
Din punct de vedere pasiv,
publicul este þinut în faþa
micului ecran prin oferirea
anumitului tip de mesaj, uneori
subliminal, prin prezentarea
producþiilor de tip cinematografic, apãrute dupã
1989 în peisajul mass-media
audiovizualã, fãcând referire
la sitcom-uri ºi telenovele.
La începutul anilor 60 profesorul George Gerbner a
început sã studieze influenþele
privitului la televizor asupra
telespectatorului. Aºa a apãrut
Teoria Cultivãrii, ai cãrei
adepþi susþineau cã televiziunea produce efecte pe
termen lung asupra percepþiei
consumatorului despre lumea
realã. Privitul intens la televizor era considerat de
susþinãtorii acestei teorii ca o
modalitate de dezvoltare de
atitudini care corespund unui
univers proiectat de emisiunile
ºi programele canalelor
audiovizuale, decât de lumea
realã. Astfel, efectele televizorului se manifestã pe douã
niveluri:  efecte de nivel unu
(first order). La acest palier
sunt încadrate efectele referitoare la credinþele generale
despre lume, cum ar fi dominaþia violenþei în societate;
 efecte de nivelul doi (second
order), cum sunt atitudinile
specifice faþã de lege ºi ordine
sau siguranþa personalã.
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Ce factori influenþeazã politicile editoriale?

Factorii care influenþeazã politicile editoriale sunt:
 Factorul cultural. Este foarte important în elaborarea
politicilor editoriale, în special pentru mediile tipãrite sau
electronice de facturã generalistã. Domeniul culturii este
foarte vast ºi adunã astfel de ramuri, sectoare, ca tradiþiile,
obiceiurile, folclorul unei comunitãþi, muzica ºi literatura,
teatrul ºi dansul, pictura ºi sculptura, cinematografia ºi massmedia, ºcoala ºi religia, turismul ºi sportul etc. Odatã cu
creºterea ponderii mass-media, o mare parte a activitãþilor
de transmitere a valorilor ºi modelelor culturale, de formare
a gândirii ºi a comportamentului au fost preluate de mesajele
presei scrise ºi electronice. Mass-media transmit de la o
generaþie la alta moºtenirea culturalã a naþiunii. Ignorarea,
desconsiderarea factorului cultural în procesul de elaborare
a politicilor editoriale pentru mass-media, consemneazã
eºecul, în cazul nostru, postului de televiziune, în special în
societatea modernã, când timpul alocat muncii, datoritã
noilor tehnologii, scade, iar timpul rãmas la dispoziþia
individului pentru alte activitãþi creºte ºi categorii tot mai
largi ale populaþiei folosesc mass-media ca principal
furnizor de bunuri culturale, destinate timpului liber.
 Factorul politic. În ultimii ani se atestã o utilizare tot
mai frecventã a mijloacelor de comunicare în masã de cãtre
oamenii politici ºi apariþia noilor tehnici de persuasiune,
bazate pe strategiile de marketing electoral. Puterea politicã
îºi constituie propriile sisteme de comunicare cu cei conduºi,
promovând o politicã editorialã prin care îºi pune scopul
de a propaga doctrinele formaþiunii sale politice, de a lustrui
mãsurile întreprinse de guvernare. Însã, concomitent,
încearcã sã preia controlul asupra politicilor editoriale ale
acelor mijloace de comunicare care nu sunt sub dominaþia sa
sau integreazã în structurile mass-media grupuri sau
persoane ce exprimã ºi formeazã opiniile dominante,
impunându-le politici editoriale ce nu derivã din programele
poli-tice ale partidului de guvernãmânt.
 Sfera publicã. Filosoful german J. Habermas susþine cã
raþiunea ºi comunicarea sunt mijloace de a îmbunãtãþi
societatea. Pentru J. Habermas, dezvoltarea comunicãrii,
dezbaterile politice ºi sociale raþionale sprijinã publicul în
lupta cu birocraþia omniprezentã din societãþile
contemporane. Spaþiul dezbaterii publice este denumit spaþiul
public (opus sferei private a casei ºi familiei). Dar pentru
facilitarea acestor dezbateri sunt necesare accesul la media ºi
schimbul liber de informaþii. În cadrul acestei sfere publice
indivizii determinã în colectiv, prin procesul argumentaþiei
raþionale, modul în care doresc sã evolueze societatea, lucru
care, la rândul sãu, modeleazã conduita politicilor
guvernamentale. Mass-media înlesnesc acest proces, oferind
o largã arenã dezbaterilor publice, reconstituind cetãþenii
privaþi ca un corp public sub forma opiniei publice.
J. Habermas le cere indivizilor sã lupte pentru a câºtiga accesul
la media ºi sã o foloseascã pentru dezbateri politice întemeiate.
 Impactul publicului este un alt factor care se reflectã
asupra politicilor editoriale ale instituþiilor mass-media. Prin
acest factor se acordã o importanþã primordialã confluenþei
dintre politicile editoriale redacþionale pe care le urmeazã
emitentul (televiziunea) ºi preferinþele publicului sãu. Dacã
nu se poate vorbi de confluenþã, atunci nimeni nu trebuie sã
se mire cã procesul de comunicare nu-ºi atinge scopul.

Care sunt caracteristicile
Teoriei Cultivãrii, elaborate
de George Gerbner?

Caracteristicile teoriei elaborate de George Gerbner
sunt:  consumul intens de televiziune induce un set
de valori în mintea telespectatorilor;  raportului
de relaþionare dintre televiziune si public duce la
apariþia unor perspective politice de centru ale
societãþii;  televiziunea, ca mijloc de socializare a
consumatorilor sãi, investigheazã dacã telespectatorii cred din ce in ce mai mult în realitatea oferitã de
canalul audiovizual;  drama de televiziune influenþeazã atitudinile, credinþele ºi judecãþile de valoare
ale telespectatorilor referitoare la lumea realã.
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Ce funcþii sunt
caracteristice televiziunii?

În calitatea sa de mijloc de
comunicare în masã, televiziunea
îndeplineºte câteva funcþii, care þin
de conþinutul ºi forma generalã a
mesajelor. În cartea sa Introducere
în mass-media, Mihai Coman
vorbeºte de cinci funcþii socioculturale ale televiziunii, ca cel
mai important mijloc de transmitere a informaþiei: informativã,
de legãturã, de culturalizare,
de divertisment, de interpretare.
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Prin ce se asigurã funcþia informativã?
Funcþia informativã ecrane în acel moment. Vorbim
este asiguratã în toate tipurile de emisiunile de tip Breaking
de emisiuni, în mãsura în care News. Viaþa de zi cu zi a individul
mesajele nu intrã în redundanþã nu mai poate fi conceputã fãrã
cu cunoºtinþele publicului. un fux continuu de informaþie.
Practic, programul televiziunii Aceastã funcþie informativã a
conecteazã permanent, 24 de ore televiziunii devine esenþialã în
din 24, populaþia unui teritoriu caz de calamitãþi naturale sau
la cel puþin o sursã de infor- pericole provocare de persoane
maþie. Programul canalului sau grupuri periculoase pentru
audiovizual curge continuu, securitatea populaþiei. ªi nu în
având prevãzute câte cinci  ultimul rând, aceastã funcþie a
ºase emisiuni informative (aici fost întãritã de apariþia unor
am în vedere televiziunile canale exclusive dedicate
generaliste), la diferite ore ale ºtirilor. Televiziunile, în special
zilei. O informaþie de importanþã programele de ºtiri, prezintã
deosebitã poate fi difuzatã informaþii despre cât de pregãtiþi
oricând prin întreruperea sunt telespectatorii sã facã faþã
emisiunii care ruleazã pe micile unui eveniment neaºteptat.
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Care este înþelesul funcþiei de legãturã?
Funcþia de legãturã  este datã de faptul cã
telespectatorii unei producþii de televiziune, fãrã sa-ºi dea
seama, încep sã împãrtãºeascã aceleaºi valori ºi reprezentãri
culturale, sã posede cunoºtinþe asemãnãtoare, sã gândeascã
prin informaþii, idei, poveºti ºi simboluri analoage. De exemplu
solidaritatea românilor în legãtura cu evenimentele din Libia,
Egipt, Tunisia. Sã nu uitãm ºi de compasiunea telespectatorilor
faþã de populaþia japonezã dupã cutremurul de 9 grade pe
scara Richter. Fie la serviciu, în metrou sau la cafenele, toþi
indivizii discutau despre imaginile devastatoare prezentate
de televiziuni. Mai mult, aceastã funcþie este demonstratã
de faptul cã doi oameni care nu se cunosc pot începe o
conversaþie având ca punct de referinþã o emisiune tv.

7

De ce este reprezentatã
Funcþia de culturalizare
este reprezentatã de faptul cã
micul ecran dimensioneazã ºi
redimensioneazã, în mod
continuu, universul telespectatorului. Astfel, emisiunile
influenþeazã opiniile, convingerile, atitudinile, opþiunile ºi
actele comportamentale ale
telespectatorului. Funcþia
educativ-formativã a televiziunii este îndeplinitã la mai
multe nivele. La primul nivel
putem considera valoarea
cognitivã generalã a emisiunilor
(mã gândesc la Telenciclopedia
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funcþia de culturalizare?
a canalului TVR1). Al doilea
nivel presupune transmiterea
valorilor civice, a moºtenirii
sociale ºi culturale încorporate
în mesaj, în mod voluntar sau
nu. La acest nivel, cele mai
importante sunt ºtirile ºi emisiunile de divertisment. Ultimul
nivel, ºi cel mai explicit, este
cel al ºcolii prin televiziune, fie
cã e vorba de posturi consacrate
acestei activitãþi, fie cã e vorba
de emisiuni-curs, specializate
pentru anumite discipline
(cursuri de limbi strãine,
cercuri TV de ºtiinþe exacte).

Cum se manifestã funcþia de divertisment?
Funcþia de divertisment se manifestã ºi ea în modalitãþi
variate. O mare parte a telespectatorilor cautã sã-ºi satisfacã
nevoia de divertisment, ceea ce duce la transformarea aproape
a oricãrui tip de mesaj într-un spectacol, pentru a veni în
întâmpinarea dorinþelor publicului. Din altã perspectivã,
divertismentul satisface ºi nevoia individului de a de a scãpa
de sub presiunea cotidianului, de a evada ºi de a gãsi refugiu
intr-o lume imaginarã. Astfel, au apãrut canalele tv consacrate
ºtirilor, muzicii, divertismentului, desenelor animate. Totuºi,
raþiunile comerciale (divertismentul atrage publicul asta înseamnã
audienþã ceea ce duce la încasãri mai mari din publicitate) au
privilegiat orientarea produselor audiovizuale spre distracþie,
în favoarea altora, care vizeazã informarea, educarea ori
socializarea. Noutatea adusã de audiovizual în comunicarea de
masã este transformarea oricãrui tip de mesaj într-un spectacol.

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.
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În ce fel este argumentatã
funcþia de interpretare?
Funcþia de interpretare este argumentatã de
modul în care ºtirile reflectã evenimentul. Cea
mai importantã formã de interpretare constã în
decizia de a face publicã o ºtire sau nu. Selectarea
ºi ierarhizarea informaþiei, reprezintã modul
direct ºi implicit de interpretare. Se mai adaugã
punerea în contex ºi comentarea ºtirilor, prin
intermediului editorialului ºi comentariului.
Sociologul american Leo Thayer a identificat
ºapte funcþii ale televiziunii: de socializare (oferã
material pentru discuþiile dintre oameni), de identitate (ritmeazã existenþa noastrã cotidianã,
dându-i un contur specific), de mitologizare
(creeazã modele simbolice de profunzime
ale culturii noastre), de compensare (oferã
experienþe afective, vicariale), de informare
(distribuie date despre realitate), de divertisment (transmite mesaje care ocupã timpul liber):
de educaþie (contribuie la modelarea indivizilor).
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Care sunt disfuncþiile televiziunii?
În ceea ce priveºte disfuncþiile
televiziunii, acesta au început sã se manifeste
odatã cu creºterea consumului de produse audiovizuale, adicã de la creºterea importanþei pe care
oamenii o acordã canalelor tv. Principalele
disfuncþii ale televiziunii, rezumate de Ion
Bucheru, sunt:  efemerul mesajului care este
receptat în mãsura disponibilitãþii de moment a
publicului (a individului).  Cronofagia uºor de
constatat chiar ºi numai privind graficele de
mãsurare a audienþei. Þintuirea omului pe fotoliul
din faþa televizorului are ca efect desocializarea
indivizilor, restrângerea relaþiilor lor sociale.
Televiziunea mãnâncã timp ºi distruge legãturile
de comunicare dintre oameni, substituindu-se
interlocutorului real.  Telerecepþia care, în exces,
cultivã pasivitatea în receptarea oricãrui tip de
mesaj. Cultura mediaticã este reprezentatã
de necesitatea creãrii unui tip de culturã pe care
sã o poatã digera masele, cãrora li se adreseazã
televiziunea. Aceasta este, poate, una din cele
mai importante disfuncþii ale canalului.
 Fabricarea de evenimente ºi false vedete ca
urmare a nevoii de spectacol din partea
publicului, ºi a nevoii de a se afla în atenþia
publicului, din partea organizaþiilor, a
instituþiilor ºi a participanþilor la viaþa publicã.
 Persuasiunea este reflectatã de faptul cã
televiziunea vehiculeazã cel mai persuasiv tip
de mesaj. Posibilitãþile extraordinare ale
limbajului specific reunesc forþa cuvântului
(retorica, stilistica), armele mãiestriei actoriceºti
(voce, mimicã, expresivitatea miºcãrii), armele
atât de numeroase ale limbajului filmic, dar ºi
arsenalul persuasiv al programatorului de mesaj.
 Manipularea care se caracterizeazã prin
apariþia intenþionalitãþii negative în mesajul
transmis. Astfel, prin încãlcarea normelor
deontologice, prin ascunderea, trunchierea sau
deformarea cu bunã ºtiinþã a faptelor obiective,
mesajul ajunge la receptor ca o minciunã.
 Dezinformarea care defineºte suprimarea
brutalã a oricãrei obiectivitãþi a mesajului, uneori
abdicându-se ºi de la elementarele precauþii de
credibilitate. Poate fi punctualã (printr-o emisiune sau într-o anumitã problemã) sau de duratã.
 Televiziunea este un canal scump, susþinut
de publicitate. Astfel se ajunge la uniformizarea
emisiunilor, ºi, pânã la urmã, a publicului.
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Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe, Râmnicu Vâlcea

Studenþi activi
Activitatea practicã a
studenþilor este o prioritate
pentru colectivul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa. Preocuparea continuã
de a oferi studenþilor cât mai
multe activitãþi într-un cadru
benefic punerii în practicã a
cunoºtinþelor teoretice învãþate
se regãseºte în cercuri ºtiinþifice,
cercul de procese simulate,
practica la instanþa ºi sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice.

Anul acesta, cea de-a XX-a
sesiune anualã a comunicãrilor
ºtiinþifice ale studenþilor Facultãþii
de Drept si Administraþie Publicã,
Constanþa, a fost organizatã în
cadrul Sãptãmânii Porþilor
Deschise FDAP 2013, cu prilejul
programului Sã ºtii mai multe, sã

fii mai bun! dedicat activitãþilor
extracurriculare. Sesiunea s-a
desfãºurat în data de 3 aprilie,
având trei secþiuni, coordonate de
conf. univ. dr. Roxana Topor ºi
asist. univ. drd. Liliana Lazãr 
drept civil, lect. univ. dr. Ion M.
Anghel  drept roman, lector
univ. dr. Tiberiu Duþu  drept procesual penal ºi o secþiune specialã
a participanþilor cercului ºtiinþific
de ªtiinþe Penale, coordonat de
conf. univ. dr. Gheorghe Alecu.

Lucrãrile au fost apreciate de
membrii prezidiului, iar studenþii
au primit diplome ºi cãrþi.
În cadrul cercului studenþesc
de Dreptul Familiei, coordonat
de lector univ. dr. Anca Stoian,
studenþii au întâlnit-o pe Atena
Fãtu, jurist, coordonator ºi

co-autor al Manualului Monitorizarea drepturilor copilului,
manual de formare pentru
personalul din justiþie.
În data de 9 aprilie, studenþii
din anul I au participat activ la
Workshop-ul Legal English.
Speak out!, unde au fãcut joc de
rol pe tema asemãnãrilor ºi diferenþelor între profesiile juridice
din Marea Britanie, Statele Unite
ale Americii ºi România.
În acelaºi context, studenþii din
anii III ºi IV ai FDAP (Ursu Pavel,
Dobrogeanu Elena, Matei OliviaAlexandra, Stanciu Paulina,
George Comºa, Biliciu Turlacu
Alina Louise, Tanase Mina Irina,
Bratucu Andreea-Florina, Bobe
(Ene) Adriana, Zainea (Tarhon)
Mihaela, Puerava Costa, Zubrila
Adelina, Lungu Mihaela,
Cârmiº Daniela) desfãºoarã, din
19 martie, practicã la Tribunalul
Constanþa, Secþiile a II-a
Civilã ºi Secþia de Contencios,
Administrativ ºi Fiscal sub
îndrumarea asist. univ. drd.
Georgiana Covrig, activitate
derulatã pânã la 15 mai. În cadrul
acestui stagiu de practicã,
studenþii au acces la toate
activitãþile desfãºurate în cadrul
arhivei, ce corespunde celor douã
secþii reunite. Ei au fost încadraþi
în mod activ în procedura de
arhivare, pentru a dobândi cât mai
multe cunoºtinþe practice. Astfel,
ei au putut învãþa care este
cicuitul documentelor în cadrul
arhivei, menþiunile, atât în
programul informatic cât ºi în
documentele conexe ce trebuie
întocmite pentru a se asigura
securitate ºi eficienþã actului de
justiþie. Studenþii participã în
mod direct la organizarea
dosarelor pentru ºedinþele de
judecatã, prin verificarea actelor
ºi procedurilor de citare efectuate
în fiecare dosar. Asistã la întregul
proces privind primirea, inregistrarea, repartizarea, circuitul
documentelor, organizarea
sedinþelor de judecatã cu toate
etapele premergãtoare ºi
ulterioare, necesare pentru buna
desfãºurare a proceselor aflate pe
rolul acestei instanþe. Beneficiile
unui astfel de stagiu sunt
nenumãrate: studenþii se bucurã
de experienþa personalului din
arhiva, a grefierilor ºefi de secþie
ºi a magistratului delegat pentru
supravegherea acestei activitãþi de
practicã, prin prezentãri a
specificului activitãþii pentru

Sesiunea anualã
de comunicãri
ºtiinþifice

fiecare etapã a procesului. Au
posibilitatea sã adreseze întrebãri
privind informaþiile primite sau
percepute în mod direct,
bucurându-se de rãspunsuri,
informaþii utile ºi pertinente
pentru viitoare carierã în domeniul juridic. Pânã la momentul de
faþã, studenþii au dat dovadã de
seriozitate ºi implicare, primind
aprecieri pozitive din partea
celor cu care au interacþionat pe
perioada stagiului de practicã.
O altã activitate la care studenþii
noºtri participã cu drag este
cercul de Oratorie ºi Procese
Simulate, coordonat anul acesta
de asist. univ. drd. Georgiana
Covrig, având speþã din dreptul

de judecatã. În finalizarea
demersului propus fiecãrui
student i se atribuie rolul ce
corespunde cel mai bine pregãtirii
si aptitudinilor pe care le-a aratãt
pe toatã perioada premergãtoare
acestei simulãri a unui proces în
materie comercialã. Astfel cã în
sala de judecatã, la procesul
simulat, vor fi avocaþi, judecãtor,
grefier, martori, pãrþile din proces,
respectiv reprezentantul legal al
persoanei juridice ºi asociatul
persoana fizicã în calitate de
reclamantã. Studenþii vor învãþa
care sunt etapele unui proces
civil, în conformitate cu noile
modificãri legislative, se vor
ocupa de redactarea ºi susþinerea

comercial. În cadrul acestuia se
desfãºoarã activitãþi specifice
privind organizarea, gestionarea,
procedura anterioarã promovãrii
unei acþiuni pe rolul instanþei de
judecatã, promovarea ºi
finalizarea situaþiei juridice
propuse în cadrul activitãþii.
Ipoteza juridicã în dosarul
comercial vizeazã o cerere
principalã prin care se solicitã
dispunerea pe cale judiciarã a
dizolvãrii societãþii pârâte ºi
obligarea la cheltuieli de judecatã,
iar pe cale de reconvenþionalã s-a
solicitat excluderea reclamantei
din societatea care va continua cu
asociat unic ºi plata cheltuielilor

acþiunilor ºi a tuturor actelor în
susþinerea cauzei pe care o
reprezintã. Se vor propune ºi
administra toate probele utile,
concludente ºi pertinente pentru
soluþionarea litigiului, respectiv:
înscrisuri, interogatoriu, proba
testimonialã ºi expertizã contabilã, având în vedere cã în
motivare ºi susþinerii cererii
reconveþionale vor fi invocate
aspecte de naturã financiarã.
Scopul pe care-l urmãreºte
coordonatoarea este ca studenþii
sã dobândeascã aptitudini ºi
competenþe în toatã procedura
judiciarã contencioasã.

Lector univ. dr. Onorina BOTEZAT , asist. univ. drd. Georgina COVRIG

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe, Râmnicu Vâlcea,
a organizat, în perioada
19-20 aprilie 2013, la sediul
facultãþii, Sesiunea anualã de
comunicãri ºtiinþifice ale
cadrelor didactice ºi studenþilor, cu tema PREZENT
ªI PERSPECTIVE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCÃ.
Au participat cadre didactice
de la Universitatea Spiru
Haret, de la alte universitãþi,
din învãþãmântul preuniversitar, specialiºti din domeniul
economic, studenþii, elevi etc.

Sesiune ºtiinþificã:

Teorie ºi practicã
în activitatea
economicofinanciarã
Miercuri, 15 mai 2013, în localul Didactica al Universitãþii
Spiru Haret va avea loc cea
de-a X-a sesiune de comunicãri
ale studenþilor ºi masteranzilor, Teorie ºi practicã în
activitatea economico-financiarã. Organizatã de Facultatea
de Management Financiar 
Contabil ºi Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci, manifestarea
se înscrie în calendarul evenimentelor ºtiinþifice organizate
de USH, constituind, totodatã,
un bun prilej pentru promovarea
unor idei ºi informãri reciproce
între studenþii ºi masteranzii
din þarã ºi strãinãtate.

Concurs de
programare
Sâmbãtã, 20 aprilie 2013, o
echipã de studenþi de la
Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã a USH a participat
la concursul de programare
Raspberry hack, o competiþie
de 24 de ore, în cadrul cãrora
s-au dezvoltat proiecte de
hardware ºi software, folosind
într-un mod cât mai ingenios
Raspberry Pi, unul dintre
gadgeturile momentului, un
mini computer de dimensiunea
unei cãrþi de credit, capabil sã
ruleze un sistem de operare.

INTERVIU / conf. univ. dr. Georgeta Niculescu, decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

Sportul este un drum lung, dar care te duce
la înãlþimi nemaiîntâlnite
(Urmare din pag. 1)
În ce a constat proiectul Evaluarea stãrii de
sãnãtate a studenþilor ºi promovarea activitãþilor
corporale pentru creºterea calitãþii vieþii?
Da, la facultatea noastrã se desfãºoarã
proiectul Evaluarea stãrii de sãnãtate a
studenþilor ºi promovarea activitãþilor corporale
pentru creºterea calitãþii vieþii. Acest proiect este
realizat în colaborare ºi cu alte universitãþi.
ªtim cu toþii cã sãnãtatea este influenþatã de
modul de viaþã, cercetãrile arãtând cã
stilul de viaþã afecteazã atât starea de sãnãtate,
cât ºi durata ºi calitatea vieþii. Statisticile atestã
faptul cã România se situeazã pe primul loc în
Europa la cea mai scãzutã speranþã de viaþã
ºi la cel mai mare procentaj al accidentelor
vasculare. Sã nu uitãm faptul cã, activitatea
fizicã este consideratã de cãtre specialiºti
principalul factor în menþinerea stãri de sãnãtate
ºi, de aceea, militãm pentru întãrirea rolului
activitãþilor corporale prin promovarea unor
programe de exerciþii ºi activitãþi fizice care sã
combatã stresul ºi sã înlãture obiceiurile ºi
deprinderile care afecteazã starea de sãnãtate.

Aþi fost la diverse manifestãri ºtiinþifice
internaþionale. Consideraþi cã astfel de participãri
au lãsat o amprentã asupra carierei dvs. didactice?
Cunoaºterea noutãþilor în domeniu ºi nu numai
m-au determinat sã studiez continuu ºi sã particip
la sesiuni ºi conferinþe ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale unde au avut loc schimburi de
opinii ºi idei valoroase ce au condus la o mai
bunã cristalizare a cunoºtinþelor cu care operãm
în aria largã a educaþiei fizice ºi sportului.
Învãþând din experienþa altora am cãutat ca, ºi la
nivelul facultãþii noastre, activitãþile ºtiinþifice
sã se încadreze în rigurozitatea solicitatã ºi
acceptatã de forurile competente.
Dintre studenþii sportivi, care au absolvit
facultatea al cãrui decan sunteþi, este unul care
v-a rãmas în suflet? Dacã da, de ce?
Îmi este greu sã rãspund la aceastã întrebare.
Îi tratez pe toþi studenþii cu aceeaºi dragoste,
împãrtãºindu-le la toþi din tainele gimnasticii,
având în vedere cã este disciplina de bazã alãturi
de atletism în curricula ºcolarã. Pot spune totuºi
cã, la disciplina aprofundare într-o ramurã
sportivã - gimnasticã aerobicã, am lucrat cu
studenþi care au îndrãgit aceastã disciplinã, dar
ºi cu campioni europeni ºi mondiali, sportivi de

mare valoare, care au reprezentat cu cinste atât
România, în competiþiile majore, cât ºi
universitatea în Campionatele Universitare.

de performanþã a individului ºi valorificare în
competiþiile majore, prin obþinerea de recorduri,
medalii ºi glorie sportivã, deviza fiind victorie
contra altora.
Dupã cum se ºtie, sportivul este un om care penduleazã între antrenamente ºi competiþii sportive.
În aceste condiþii, mai are timp de hobby-uri?
Sportul de performanþã cere multe sacrificii. Fãrã
renunþãri ºi mii de ore de antrenamente nu poþi
ajunge în vârful piramidei. Cred cã, în aceste
condiþii, aria de hobby-uri se restrânge semnificativ.
În sportul de mare performanþã trebuie sã fii bine
motivat ºi sã ºtii cu precizie ce îþi doreºti.

Ce sfaturi aþi da celor ce viseazã la o carierã
în sport?
Toþi studenþii noºtri îºi doresc sã devinã
profesori de educaþie fizicã ºi sport, antrenori întrDumneavoastrã aveþi pasiuni?
o ramurã sportivã, kinetoterapeuþi conform
Pot sã afirm cã fiecare perioadã a vieþii mele a
programelor studiate. Pentru a fi competitivi pe
piaþa muncii trebuie sã studieze permanent, sã se fost marcatã de diferite hobby-uri, dar unele
perfecþioneze ºi, nu în ultimul rând, sã-ºi doreascã persistã ºi acum: îmi place sã citesc, sã rezolv
cuvinte încruciºate, sã merg la teatru ºi sã visez.
sã fie cei mai buni.
Ce pãrere aveþi despre învãþãmântul la stat
Seneca spunea cã sportul este un drum lung,
dar care te duce la înãlþimi nemaiîntâlnite. vs. cel privat?
Activitatea la aceastã facultate particularã
Sunteþi de acord cu aceastã definiþie?
Dacã vorbim despre sport, el trebuie privit ca m-a motivat în permanenþã. Sunt o fire ambiþioasã,
o activitate de întrecere în care acþiunile motrice iar deviza mea este sã fim cei mai buni! ºi de aceea
diferenþiate pe ramuri de sport au ca scop ne strãduim ºi ne mobilizãm pentru o competiþie
perfecþionarea posibilitãþilor morfo-funcþionale onestã în domeniu.
ºi psihice ale practicanþilor, concretizate în
Învãþãmântul particular a determinat o provocare
performanþã. Astfel, sportul reuneºte toate a celor de la stat, iar apariþia lui o vãd ca fiind
formele de activitate fizicã, dar poate desemna beneficã tocmai prin existenþa concurenþei. Aceastã
ºi activitãþile de loisir.
concurenþã ar trebui sã fie loaialã, sã se dea dovadã
Dacã ne referim la sportul de performanþã, el de fair-play ºi sã fie acceptatã de ambele pãrþi, pentru
reprezintã o activitate de maximizare a capacitãþii cã studentul ºtie ce sã aleagã ºi unde sã meargã.
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Chipuri ale succesului
Matilda Pascal
COJOCÃRIÞA sau

Floarea Moldovei

Matilda Pascal Cojocãriþa este
o interpretã de muzicã popularã
autenticã din zona Moldovei,
îndrãgitã de public datoritã vocii
sale calde ºi frumoase, dar ºi
sentimentelor profunde pe care le
transmite de fiecare datã când urcã
pe scenã. S-a nãscut într-o familie
de oameni simpli care aveau deja
trei copii, la 4 octombrie 1958, în
localitatea Negreºti din judeþul
Vaslui. A copilãrit în oraºul natal
pânã la 17 ani, iar studiile liceale
ºi le-a însuºit apoi la Liceul Emil
Racoviþã din Iaºi, urmate de cele
superioare, la Facultatea de
Muzicã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, de curând absolvind
ºi un masterul în folclor. Dupã
absolvirea liceului s-a angajat la
Combinatul de fire ºi fibre sintetice
din Iaºi ºi s-a înscris în ansamblul
combinatului, unde a fãcut muzicã

popularã, uºoarã ºi
dansuri populare. În
anul 1979 a câºtigat
echivalentul de
atunci al titlului
Miss România din
zilele noastre ºi
anume Locul 1 al
primului concurs de frumuseþe
femininã din România sub deviza
Muncã, Tinereþe, Frumuseþe,
concurs ce a avut loc la Costineºti.
S-a cãsãtorit în anul 1980,
cãsãtorie în urma cãreia s-a nãscut
ºi primul ei copil, un bãiat. Dupã
ceva timp, în care nu a reuºit sã
îmbine viaþa de familie cu cea
concertisticã, îºi uneºte destinul
cu violonistul ªtefan Cigu, cel cu
care se cunoºtea din diversele
concerte avute în þarã. Astfel apare
una din cele mai frumoase ºi
stabile perechi din lumea muzicii
populare din þara noastrã. Cei doi
se stabilesc în Bistriþa, alãturi de
cei trei copii ai lor (bãiatul Matildei,
din prima cãsãtorie, ºi un bãiat ºi
o fatã ai lui ªtefan, dintr-o
cãsãtorie anterioarã). Cei trei copii
ai familiei au fost atinºi de har ºi
au urmat ºi ei tot cariere muzicale.

Matilda Pascal Cojocãriþa
ºi-a dedicat viaþa muzicii
populare, susþinutã mereu de
soþul ei, violonistul ºi dirijorul
ªtefan Cigu. Deºi sunt stabiliþi
în Bistriþa, cei doi strãbat sute
de kilometri de fiecare datã când
sunt invitaþi sã cânte, fãcând
acest lucru cu plãcere ºi dãruire.
Artista a lansat pânã acum trei
albume de muzicã popularã:
Cântece de petrecere, În fumul
de þigarã ºi Melodii de-atunci,
cântate acum, iar printre cele
mai îndrãgite piese ale sale,
nelipsite de la nunþile unde
este invitatã, sunt Cine-a pus
cârciuma-n drum, Nu pot fãrã
dragoste, Ochii tãi, guriþa ta,
Aºa-i viaþa, bunã, rea.
Floarea Moldovei, aºa cum
este numitã de public Matilda
Pascal Cojocãriþa, cea care a
absolvit Facultatea de Muzicã
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, este o prezenþã deosebitã
la evenimente sau petreceri de
nuntã, prin frumuseþea sa, graþia
ºi pofta de viaþã pe care le emanã
de fiecare datã când urcã pe scenã
ºi se aflã în faþa publicului.

Gabriel COSTAN sau Cum se scrie

dramaturgie la lumina unei lãmpi din sare
În plinã iarnã, 15 februarie, Editura Vremea a
lansat volumul Nea Ion, de Gabriel Costan, o piesã
de teatru în ºapte tablouri, cu personaje pitoreºti:
Ion, Maria, Miticã, Marin, Titi, Mugurel ºi Sile.
Cunoscuta regizoare de teatru ºi profesoarã Sanda
Manu, cea care i-a îndrumat paºii ca actor lui
Gabriel Costan, fiindu-i profesoarã timp de patru
ani la Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, avea sã spunã: O piesã atipicã! La
începutul lecturii pare uºoarã, simplã, uneori
previzibilã, uºor de urmãrit, fapt întâlnit mai rar
în peisajul scriiturii dramatice actuale. Pare, ºi
totuºi nu. Nu, pentru cã am citit-o dintr-o suflare.
Existã un anume subtext în firescul faptelor, care
se succed treptat în dezvãluirea vremii noastre de
azi, pe care o cunoaºtem bine, dar pe care o trãim
rãu ºi cu care ne-am obiºnuit. Ion nu se poate
obiºnui. Ion e personajul principal, eroul piesei,
cum se spune în teatru, dar nu eroul care cere
statuie. El vrea doar normalitate într-o lume care
nu mai e de mult normalã; vrea cu obstinaþie, cu
argument, nu-ºi pierde rãbdarea, nici umorul ºi
nici credinþa. Existã un fior patetic în finalul piesei
care ne-ar putea face sã ne amintim cã binele nu
este doar un cuvânt pe care îl arunci când ºi dacã
mai spui bunã ziua. Binele e un concept. Nea Ion
este o piesã despre Bine. A mai luat cuvântul Amalia
Ciolan, actriþã a Teatrului Naþional din Bucureºti,
ºi Silvia Colfescu, scriitor ºi director al Editurii Vremea.
Cine este Gabriel Costan? Nãscut la Bucureºti în
anul 1986, a urmat Liceul de artã Dinu Lipatti, în
perioada 1993-2001, la secþia Trombon. În anul 2001
este admis la Facultatea de Teatru, Universitatea
Spiru Haret, clasa prof. univ. dr. Sanda Manu, asist.
univ. Dana Voicu. Pânã în anul 2005 urmeazã
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), luânduºi licenþa în acest domeniu. A urmat apoi cu un
program de masterat în Arta Teatralã tot la Facultatea
de Arte, la clasa prof. univ. dr. Adriana Marina
Popovici, pe care l-a absolvit în anul 2011,
susþinându-ºi lucrarea de disertaþie. Ca sã se
specializeze ºi mai mult, urmeazã un curs de
pantomimã sub îndrumarea actorului Silviu Olteanu.
Apare în distribuþia unor spectacole la Teatrul
Tineretului (Palatul Naþional al Copiilor), ºi la Casa
de Culturã a Ministerului de Interne, la Teatrul de
Comedie, Teatrul Masca. interpretând personaje
diverse. În film, Gabriel Costan apare în
lungmetrajul Schimb valutar (rol: Bodyguard), în
regia lui Nicolae Mãrgineanu, în serialele de
televiziune Clanul Sprânceanã (personaj: Traficantul, la Antena 1) ºi Nimeni nu-i perfect (personaj:
Bodyguardul, la Prima TV). De asemenea, ia parte
la filmãrile unor reclame ºi la înregistrarea unor
spoturi radio. Competitiv ºi energic, este pasionat
ºi practicã sporturi ca: înot, fotbal, volei, cãlãrie.
Pe lângã aceste pasiuni Gabriel Costan este ºi un
tânãr întreprinzãtor: creeazã lãmpi din sare ce sunt
considerate mult mai sãnãtoase decât cele
tradiþionale. Ideea afacerii i-a venit lui Costan în
urmã cu un an, imediat dupã ce a citit pe Internet

despre proprietãþile ºi beneficiile
sãrii. A fost dragoste la prima
vedere ºi m-a
atras atât de
mult încât mi-am
spus cã aºa ceva
nu trebuie sã
lipseascã din
camera copilului
sau a noastrã.
Încet-încet am
accesorizat
fiecare camerã
cu o lampã din
sare, povesteºte el. Vãzând interesul ridicat pentru
aceste lãmpi, am considerat cã ar fi o ºansã bunã
de a dezvolta o afacere, þinând cont de faptul cã ne
aflãm într-o perioadã în care oamenii sunt din ce
în ce mai interesaþi de un stil de viaþã sãnãtos,
acordând mai multã atenþie alimentaþiei, produselor
bio ºi altor produse naturiste. Gabriel Costan
subliniazã faptul cã lãmpile de sare, prin simpla
prezenþã, previn ºi trateazã cazurile de astm, rinitã,
bronºitã, sinuzitã, emfizemul, silicoza, amigdalita
ºi alte boli. Sarea se încãlzeºte cu ajutorul becului
ºi emanã ioni negativi, ioni care îi combat pe cei
pozitivi produºi de aparatura electronicã (TV,
telefon, P.C.), în acest fel fiind un produs anti-stres.
În aceastã erã a vitezei în care aparatura
electronicã funcþioneazã zi-luminã, automobilele
cresc numeric, lãmpile de sare sunt o oazã de
sãnãtate pentru cãminul ºi plãmânii noºtri. Lampa
de sare nu se topeºte, putând rezista zeci de ani.
Pe piaþã se gãsesc lãmpi de sare din Himalaya ºi
foarte puþine din sare româneascã. El a preferat sã
foloseascã sare de Slãnic din Prahova. Acord fiecãrui
bulgãre atenþia necesarã, astfel încât, la sfârºitul
procesului, cristalul de sare, suportul din lemn
ºlefuit ºi lãcuit ºi partea electricã sã se îmbine ºi sã
se armonizeze perfect. Lucrând cu sarea, am
adãugat în portofoliu ºi sarea de baie ºi sarea
neiodatã, pe care o distribui doritorilor. O lampã
de sare valoreazã cam 50 de lei, iar eu am vândut
circa 150 de bucãþi. Am vândut în Anglia ºi în
Statele Unite ale Americii, þãri în care sunt apreciate
foarte mult calitãþile curative ale sãrii româneºti.
Teatrul ºi filmul, dramaturgia ºi artefactele din
sare, iatã în câte domenii poate activa un om dacã
le face ce face cu pasiune ºi dãruire. Actorul Gabriel
Costan, absolventul Facultãþii de Arte, reuºeºte
sã îmbine armonios plãcutul cu utilul, oferindu-ne
tuturor ºansa de a fi martori la un mic miracol
românesc, al cãrui creator este. Nu putem decât
sã îi spunem din inimã: La mai multe piese de
teatru scrise ºi la cât mai multe invenþii originale!

Grupaj realizat de
conf. univ. dr. George GRIGORE
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Raport Deloitte:

Primii paºi pe piaþa muncii

(Urmare din pag. 1)
Peste 80% dintre respondenþi
se auto-evalueazã ca având
abilitãþi bune ºi foarte bune de
analizã, de comunicare, interpersonale, de orientare spre
rezolvarea problemelor, de
învãþare ºi lucru în echipã. Chiar
ºi o competentã pe care în general
studenþii ºi-o dezvoltã prea puþin
- delegarea ºi coordonarea
activitãþii altora - este autoevaluatã ca fiind bunã sau foarte
bunã de cãtre 71% dintre respondenþi. Totodatã, 79% dintre
studenþii participanþi la studiu
considerã cã aportul lor valoric
pentru angajatorul actual sau
viitor este ridicat sau foarte
ridicat. În strânsã legãturã,
aºteptãrile financiare medii
pentru primul loc de muncã
depãºesc suma pe care mulþi
angajatori sunt pregãtiþi sã o ofere,
fiind mai ridicate decât salariul
mediu pe economie în România.
În acelaºi timp, aproape 50%
dintre respondenþi considerã cã
pregãtirea de care beneficiazã în
cadrul instituþiilor de învãþãmânt
superior este slabã sau foarte
slabã, comparativ cu responsabilitãþile lor profesionale viitoare.
Studenþii afirmã, de asemenea,
cã nu primesc suficient sprijin
pentru procesul de cãutare a unui
loc de muncã (72% dintre ei apreciazã cã instituþiile de învãþãmânt
la care sunt înscriºi au o contribuþie modestã în acest sens).
Aceste concluzii reflectã un
nivel general de nemulþumire faþã
de calitatea educaþiei formale pe
care pe care o primesc, cu
precãdere pe aspecte non-tehnice
cum ar fi pregãtirea absolvenþilor pentru accesarea unor
oportunitãþi atractive de carierã.
Observãm cã în ultimii ani
universitãþile au devenit mai
preocupate de aceste aspecte,
însã existã in continuare o mare
nevoie în acest sens, spune Silviu
Bãdescu, Manager Resurse
Umane. La nivel particular însã,
rãspunsurile sunt mai nuanþate,
opinia studenþilor faþã de propria
facultate (in ceea ce priveºte
sprijinul ºi calitatea educaþiei de
care beneficiazã) fiind diferitã în
funcþie de specializare: studenþii
cu profil contabil, financiar sau
de la drept evalueazã mai bine
propria facultate faþã de studenþii
altor specializãri, adaugã acesta.
Totodatã raportul aratã cã
tinerii valorizeazã munca în
aceeaºi mãsurã cu generaþiile mai
înaintate în vârstã, contrazicând



convingerea comunã conform
cãreia tinerii de astãzi sunt mai
aplecaþi cãtre maximizarea
propriei dezvoltãri ºi a timpului
liber. În realitate, ei valorizeazã
munca suficient de mult încât
majoritatea respondenþilor sunt
dispuºi sã se transfere - fie în þarã,
fie în strãinãtate - în scopul obþinerii unui loc de muncã atractiv.

Europa Centralã
- o piaþã a muncii divizatã,
dar cu trãsãturi comune
Contrar aºteptãrilor, reprezentanþii aºa-zisei Generaþii Y
(nãscuþi la sfârºitul anilor 80 ºi
începutul anilor 90) nu sunt un

grup omogen, care împãrtãºeºte
atitudini similare faþã de muncã
ºi de echilibrul dintre viaþa
personalã ºi viaþa profesionalã.
Studenþii din Polonia ºi Ungaria,
de exemplu, manifestã o
atitudine considerabil diferitã
faþã de locul de muncã, planurile
pentru o carierã, aºteptãri ºi
ambiþii. Cei din þãrile baltice
(Lituania ºi Letonia mai ales)
sunt mai optimiºti decât
restul þãrilor incluse în studiu;
la polul opus se situeazã studenþii din þãrile balcanice,
care sunt cel mai puþin optimiºti.

Un alt aspect interesant
identificat de studiul Deloitte
este cã o mare parte dintre
studenþii ºi absolvenþii marilor
universitãþi central-europene au
tendinþa de a-ºi evalua propriile
abilitãþi mai favorabil decât pe
ale celorlalþi contracandidaþilor
pe piaþa muncii. De altfel,
aºteptãrile lor financiare pentru
primul loc de munca depãºesc
nivelul pe care angajatorii
din regiune sunt dispuºi sã îl
plãteascã ºi sunt adesea
semnificativ mai mari decât
salariul mediu pe economie
din þara de origine.
Este bine cã am identificat un
nivel atât de ridicat al încrederii
în sine la nivelul studenþilor
implicaþi în studiul nostru, dar
inevitabil concluzionãm cã
marea lor majoritate ar putea
fi dezamãgiþi de faptul cã
angajatorii nu le vor împãrtãºi
încrederea în aceeaºi mãsurã.
În acelaºi timp, studenþii
ºi absolvenþii chestionaþi
considerã cã universitãþile ar
putea face mai mult pentru a-i
pregãti pentru piaþa muncii ºi
procesul de angajare. O mai
bunã pregãtire în acest sens ar
putea spori valoarea pe care ei
o genereazã angajatorilor încã
din prima zi, explicã Gavin
Flook, Partener responsabil cu
gestionarea talentelor la nivelul
Deloitte Europa Centralã.
De altfel, îmbunãtãþirile aduse
în aceastã arie ar putea fi un factor
cheie pentru rezolvarea ratei
ridicate a ºomajului înregistratã
la nivelul tinerilor, inclusiv a
absolvenþilor de facultate - una
dintre cele mai importante
provocãri cu care se confruntã
Europa Centralã, dar ºi Uniunea
Europeana per ansamblu.
Potrivit raportului, multe
dintre atributele unui angajator
cu o strategie eficienta de atragere
ºi retenþie a talentelor de top nu
sunt greu sau costisitor de
implementat. În opinia respondenþilor, cele mai importante
criterii de selecþie a unui loc de
muncã sunt oportunitãþile de
dezvoltare pe termen lung ºi
învãþare; de asemenea, aprecierea ºi recunoaºterea calitãþii
muncii sunt cele mai eficiente
metode de retenþie a angajaþilor
buni. Gavin Flook subliniazã:
Acestea sunt, de altfel, calitãþile unui bun angajator,
fiind mult mai eficiente decât un
nivel ridicat de salarizare.
(http://mycareer. deloitte. com/
ro/en/graduates/firststeps)

Top Talents Romania

300 de tineri cu potenþial vor fi selectaþi pentru finala proiectului

În perioada 23-24 mai 2013, la Hotel Caro
din Bucureºti, are loc cea de-a ºasea ediþie a
proiectului Top Talents Romania. Programul
îºi propune sã identifice tineri cu rezultate
remarcabile ºi motivaþie pentru dezvoltarea
lor personalã ºi profesionalã.
2 000 de studenþi ºi proaspãt absolvenþi sunt
aºteptaþi sã se înscrie, pânã pe 29 aprilie,
pe microwebsite-ul evenimentului. Dintre
aceºtia, 300 vor fi invitaþi în finala proiectului,
în urma unui proces de selecþie ce include
evaluarea CV-ului ºi a formularului de aplicare,
precum ºi o evaluare online, realizatã cu ajutorul
testelor Cut-e, lider la nivel global în crearea ºi
implementarea de soluþii
inovative de evaluare.
În timpul celor douã zile,
finaliºtii vor interacþiona cu
reprezentanþii companiilor
partenere, lideri în industria lor,
care recunosc importanþa
implicãrii tinerilor în activitãþi
extracurriculare ºi proiecte
internaþionale pentru dezvoltarea profesionalã ºi
evoluþia ulterioarã a acestora în

cadrul companiei. Cele ºase companii partenere
sunt: BRD - Groupe Société Générale;
Coca Cola HBC România; JTI România;
Colgate-Palmolive (România); Kraft Foods
România, parte a Mondelçz International,
ºi LOréal România.
Câteva dintre programele pentru care
candidaþii selectaþi pot aplica sunt:
 Trainee@BRD  Management Trainee
Destination: management al companiei Coca
Cola HBC  Programul de internship din cadrul
companiei JTI România  Programul Colgates
Internship Program - Colgate-Palmolive
(România)  Internship în cadrul LOréal România.

Mai multe informaþii despre evenimentul Top Talents pe: www.hipo.ro/toptalents
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Despre valoarea creºtinã
ºi spiritualã a bunurilor (III)

Valori româneºti

Vasile Voiculescu

- un devastator exerciþiu spiritual
marcat de închisorile comuniste
Medic, poet, prozator ºi dramaturg român
de autenticã vocaþie artisticã,Vasile Voiculescu
s-a nãscut la 27 noiembrie 1884 în comuna
Pârscov, judeþul Buzãu, ca fiu al lui Costache
Voiculescu, gospodar cu stare, ºi al Sultanei
(nãscutã Hagiu), fiica unui negustor. A început
ºcoala în satul natal, în anul 1890, ºi a încheiat
cursul primar la Buzãu. A urmat studii liceale
la Liceul B.P. Haºdeu din Buzãu, apoi la Liceul
Gheorghe Lazãr din Bucureºti. Preocupat
de materialism, pozitivism ºi evoluþionism,
i-a citit pe Littré Claude Bernard, Auguste
Comte, Darwin ºi Spencer. În acelaºi timp,
atras de psihopatologie ºi de psihofizicã, a
studiat opera lui Wundt, Höfding, Pierre Janet
ºi W. James.
Dupã ce a urmat, în 1902  1903,
Facultatea de Litere ºi Filosofie din Bucureºti,
a trecut la Facultatea de Medicinã, în 1903,
luându-ºi doctoratul în medicinã, în 1910.
S-a cãsãtorit cu Maria Mittescu, (cãreia i-a
închinat poezii ºi scrisori de dragoste),
studentã, ºi ea, la Medicinã, pe care a
cunoscut-o în satul sãu natal, Pârscov.
Având profunde convingeri religioase,
V. Voiculescu ºi-a dedicat întreaga sa existenþã
iubirii aproapelui ºi, în pofida diverselor
demnitãþi deþinute vremelnic, cum ar fi cea
de fondator ºi director de programe la
Radiodifuziunea Românã, profesor de igienã
ºi anatomie la Institutul Pompilian, medic
al Domeniilor Coroanei, director de spital
militar etc., el rãmâne, pe tot parcursul vieþii
sale, un modest, dar excelent practician al
medicinii de familie. În decembrie 1940 se
pensioneazã din funcþia de medic, pe care a
practicat-o timp de 30 de ani.
Omul care a publicat, printre altele, Toate
leacurile la îndemânã, în cinci ediþii, ºi

Drd. Stelian GOMBOª

Educaþia igienicã a sãteanului ºi
muncitorului, a realizat, la Radiodifuziunea Românã, programe de
educaþie sanitarã prin rubricile De
vorba cu sãtenii ºi Sfatul medicului,
în cadrul emisiunii Ora satului, a fost
întemniþat, pe nedrept, de regimul
comunist, datoritã convingerilor
sale religioase, datoritã participãrii
la dezbaterile spirituale de la
Mânãstirea Antim în cadrul miºcãrii
Rugul aprins. A fost bãgat, la vârsta de 74
de ani, în penitenciar ºi i s-a interzis sã
publice. A fãcut patru ani de detenþie (1958
- 1962). În închisoare, se îmbolnãveºte de
cancer ºi moare, doborât de boalã, în noaptea
de 25 spre 26 aprilie 1963, la Bucureºti
(str. Dr. Staicovici nr. 34). Prin Decizia
nr. 4444/1968, Tribunalul Suprem îi
desfiinþeazã sentinþa de condamnare ºi este
reabilitat post mortem.
Primele creaþii literare le-a publicat în
Convorbiri literare (1912). Editorial, a
debutat cu volumul Poezii (1916). Din acelaºi
an, colaboreazã la Flacãra lui C. Banu, în
urma unei recomandãri date de Macedonski.
Dupã o prima fazã de tradiþionalism, poezia
lui Voiculescu evolueazã spre decorativ ºi o
discretã caligrafie a sentimentelor. Ultimele
sonete închipuite ale lui Shakespeare... sunt
dovada incontestabilã a stãpânirii de cãtre
Vasile Voiculescu a unui limbaj artistic elevat,
de o frumuseþe deosebitã. Creaþiile sunt
elaborate între 1954 - 1958. Cele 90 de sonete
sunt o monografie închinatã paradisului ºi
infernului iubirii, conform criticului Ov. S.
Crohmãlniceanu. În prozã, aceeaºi dispoziþie liricã este uneori un devastator exerciþiu
spiritual, alteori o transcendere a anecdoticului prin mit ºi ficþiune purã.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Ne-a lãsat o operã literarã de mare rafinament artistic: poezie: Poezii, Bucureºti
(1916), Din þara zimbrului, Barlad (1918),
Pârgã, Editura Cartea româneascã, (1921),
Poeme cu îngeri, Editura Cartea Vremii,
(1927), Destin, Editura Cartea româneascã,
(1933), Urcuº (poeme), Fundaþia pentru
literaturã ºi artã, (1937), Întrezãriri
(poeme), Fundaþia pentru literaturã ºi artã,
(1939), Ultimele sonete închipuite ale lui
Shakespeare în traducere imaginarã de
Vasile Voiculescu (1964); prozã: Capul de
zimbru, nuvele postume, 1966, Ultimul
Berevoi, nuvele postume, 1966, Zahei orbul,
roman elaborat între 1947- 1958, dar
publicat postum, 1966; dramaturgie:
volumul Duhul pãmântului, conþinea piesele
Umbrã ºi Fata ursului, Demiurgul, 1943,
Gimnasticã sentimentalã, 1972, Pribeaga.
A fost recompensat cu Premiul Academiei
Române, pentru volumul Din þara Zimbrului
ºi alte poezii, ºi Premiul Societãþii Scriitorilor
Români (1928), pentru volumul Poeme cu
îngeri. De asemenea, a fost onorat - pentru
devotamentul sãu faþã de bolnavi, pentru
întreaga activitate în slujba sãnãtãþii poporului
- cu distincþiile Avântul þãrii ( 1913),
Steaua României cu spade(1917), Crucea
Meritul Sanitar, clasa I ( 1925). (G.N.)

Expoziþie de picturã Tia Peltz,
la Muzeul Naþional Cotroceni
În Spaþiile medievale ale Muzeului Naþional Cotroceni s-a deschis, recent, Expoziþia
Tia Peltz - linie ºi culoare, eveniment dedicat împlinirii a 90 de ani de la naºterea
artistei. Reunind aproximativ 134 de lucrãri ºi câteva dintre ilustraþiile de carte
realizate de artistã, expoziþia readuce în atenþia publicului iubitor de artã, un crâmpei
din universul unei pictoriþe ºi graficiene cu talent remarcabil - Ernestina Peltz (Tia).
Lucrãrile semnate Tia Peltz, care se vor afla pânã pe 2 iunie pe simeza Muzeului
Cotroceni, evidenþiazã, în remarcabile desene în tuº ºi cãrbune, peniþã, cariocã,
creion, acuarele, guaºe, ulei/pânzã, ulei/carton, broderie/pânzã, tehnicã mixtã,
întreaga tematicã a creaþiei sale: tipuri umane, copilãria, cotidianul cu ipostazele
sale, clovnii, natura, redându-le fie prin contururi ferme, fie prin linii abia desluºite.
Despre ea însãºi, Tia Peltz scria: Crezul meu este omul, conºtiinþa de bine,
lupta pentru sãnãtate, a mea, a celor dragi, o artã sincerã.

Steaua
are
un nume
Vineri, 19 aprilie 2013,
Piaþa Presei Libere din
Bucureºti a gãzduit, în
cadrul Proiect 1990,
vernisajul sculpturii
Steaua are nume, cu un
modul geometric semnat
Valentin Soare (n. 1984).
Steaua are nume este o
sculpturã din polistiren
colorat cãzutã de pe soclul
ce încã mai consacrã
utopii (Olivia Niþiº)

Iaºi: Curtea Casei Pogor transformatã
în Parcul Lecturii

Muzeul Literaturii Române Iaºi a
instalat o reþea wireless gratuitã pentru
publicul larg. Acþiunea reprezintã
primul pas dintr-un proiect mai amplu
care are drept scop transformarea
spaþiului verde din faþa muzeului de pe
strada V. Pogor într-un parc al lecturii.
Vizitatorii, pasionaþii de lecturã sau
cei care doresc sã lucreze într-un mediu
diferit pot sã se conecteze rapid ºi
automat la reþeaua wireless disponibilã
doar în curtea Casei Pogor. Conducerea
a înaintat autoritãþilor locale o cerere de
suplimentare a numãrului de bãnci pentru

amenajarea corespunzãtoare a spaþiului.
Totodatã, departamentul IT al muzeului
lucreazã la construirea unei biblioteci
virtuale gratuite, pe care cititorii aflaþi în
Parcul Lecturii o pot accesa. Resursele
web vor fi completate cu rafturi de cãrþi
care vor putea fi consultate în format
fizic de cãtre cei interesaþi.
Potrivit iniþiatorilor, Parcul Lecturii
face parte din strategia de revitalizare a
Muzeului Literaturii Române Iaºi, cu
cele 11 muzee/case memoriale aflate sub
egida sa, de promovare a valorilor
literare ºi de apropiere de publicul tânãr.
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Existã o intercondiþionare logicã între bunurile materiale ºi existenþa umanã,
aceasta nefiind posibilã fãrã bunuri. La rândul lor, bunurile presupun viaþa,
ele neputându-se justifica decât în mãsura în care se raporteazã la om:
Dacã porneºti de la om spre exterior, nu ajungi niciodatã la sensul lucrurilor,
cãci descifrarea sensului lor este ascunsã în omul însuºi (N. Berdiaev,
Sensul creaþiei, pag. 67), ºi numai în mãsura în care se raporteazã la om ele
capãtã un sens: prin om, cosmosul devine conºtient de sine (P. Evdokimov,
Vârstele vieþii spirituale, pag. 69), ele având însã numai un rol funcþional.
Viaþa umanã, înþeleasã în expresia ei majorã de îmbogãþire în Dumnezeu,
este cauzã ºi scop în sine, bunurile fiind numai un mijloc auxiliar prin care
ne este dat sã accedem spre ºtiinþa finalã: noi suntem pentru noi înºine un
scop fãrã sfârºit, ºi scopul fãrã sfârºit al tuturor lucrurilor (pr. prof. univ.
dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, voI. 1, pag. 15). Nu
bunurile sau deþinerea acestora sunt condamnabile din perspectiva creºtinã,
ci felul în care ne raportãm la ele. Modul în care le privim: Dumnezeu ne
îngãduie sã avem bunuri, cu condiþia sã le dãm o întrebuinþare bunã, nu sã
le depozitãm (Mitrop. Antonie Plãmãdealã, Tâlcuri noi la texte vechi, pag.
416). Dãunãtor cu adevãrat pentru noi este efectul pe care acestea îl pot
avea asupra noastrã, monºtrii pe care îi pot naºte în noi: egoismul, lãcomia,
desconsiderarea ºi dispreþul faþã de ceilalþi etc: nu averea în sine devine
marele obstacol, ci ceea ce naºte în noi (idem pag. 415). Atunci este cu
adevãrat grav, când te-ai rupt definitiv de Dumnezeu ºi te-ai afundat
iremediabil în materialitate, nesocotind purtarea de grijã, considerându-te
pe tine adevãratul stãpân, ceea ce de fapt nu eºti, pierzându-þi capacitatea
de a te aprecia aºa cum eºti ºi ce eºti, atunci þi-ai pierdut însãºi libertatea,
cãci cel ce are gândirea îngrijoratã de lucrurile vieþii nu este liber. (Sfântul
Simeon Noul Teolog, Filocalia, voi 6, pag. 43).
Bunurile materiale nu se confundã cu rãul, nici nu sunt izvorul
acestora ºi nici nu conferã vreun plus de valoare celui ce le deþine. Ele
sunt doar simple mijloace care ne sunt încredinþate ca prin ele sã ne
câºtigãm mântuirea: stãpân trebuie sã fii peste toate ºi nu sclavul lor;
sã-þi urmeze, sã nu te târascã dupã ele. Trebuie sã-þi supui totul,
cunoscându-te pe tine ºi recunoscându-Mã pe Mine, sã recunoºti cu
alte cuvinte în toate lucrurile create desãvârºirea divinã ºi sã treci de
la creaturi la Creator (Sf. Gracian, Criticonul, voI. 1, pag. 138).
Folosite corect, ele ne pot chiar ajuta la câºtigarea mântuirii; a abuza
însã de ele devine o stavilã serioasã în realizarea acestui deziderat: tot
ce este adunat în afarã de trebuinþã, din pofta acestei lãcomii, se
preface în ziua urmãtoare, adicã în viaþa urmãtoare celui ce a adunat-o, în vierme. Prin viermele acesta, cel ce aude înþelege viermele
cel neadormit, care prinde viaþã din lãcomie (Sf. Grigorie de Nyssa).
Creºtinismul nu este antisocial, înþelegând prin aceasta sã
promoveze sãrãcia, cãci prin ea însãºi aceasta nu este o virtute, dupã
cum nu condamnã nici bogãþia: nu totdeauna este lãudatã sãrãcia, ci
numai aceea de bunãvoie, dupã sfatul Evangheliei. Mântuitorul Iisus
Hristos nu fericeºte pe cei lipsiþi de bunuri, ci pe cei ce îndepãrteazã
din suflet sãrãcia de fapte bune (Sfântul Vasile cel Mare), nici nu face
vreo distincþie între sãraci ºi bogaþi, între oameni aparþinând anumitor
categorii sociale, ci toþi deopotrivã au succes la darurile lui Dumnezeu.
Cel sãrac cu duhul sã se laude cu înãlþimea la care a fost chemat;
bogatul sã se foloseascã cuminte de avutul sãu, cei care au averi sã fie
ca ºi cum nu le-ar avea (1 Cor. 7, 29), dupã cum spune Sfântul
Apostol Pavel, sã se fereascã de îngâmfare ºi de încrederea prea mare
în avuþiile lor, pentru cã acestea sunt trecãtoare, întocmai ca iarba, pe
care cea dintâi arºiþã o nimiceºte.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Viorel Mãrginean,
artistul primãverilor
Aristotel BUNESCU
Chiar dacã vântul va mai bate din când în când, chiar dacã frigul nu ne-a pãrãsit cu
totul oasele ºi muºchii, primãvara asta, atât de aºteptatã de toatã lumea ºi de toatã
natura, vine iremediabil în vieþile noastre.
Unul dintre pictorii care palpitã în mod deosebit la acest
anotimp memorabil este Viorel Mãrginean. Multe dintre
tablourile sale sunt fie un imn dedicat primãveri, fie un poem
delicat ce pune în luminã marile frumuseþi ale vremurilor care
sosesc imediat dupã iarna lungã ºi apãsãtoare.
Viorel Mãrginean, nãscut la 12 decembrie 1933, în satul
Cenade, din judeþul Alba, membru de onoare al Academiei
Române (2006), a fost ministru al culturii în Guvernul României
(5 mai 1995  23 august 1996).
Mãrginean a fost al zecelea copil al brigadierului silvic al
Mitropoliei Blajului, Ilie Marginean. Vorbind despre copilãria

sa, pictorul povestea: M-am nãscut în cantonul padurarului,
între doi munþi printre care curge o vale ( ). Probabil cã,
stând pe aceste înãlþimi, m-am învãþat sã vãd lumea de sus.
A studiat la ªcoala Medie de Arte Plastice din Cluj ºi a
absolvit apoi Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu
din Bucureºti (1959), la clasa prof. Ioan Marsic. Ulterior, a
studiat ºi în strãinãtate. A urmat cursuri în SUA, Franþa ºi
Anglia (1970), ca urmare a unei burse acordate de
Departamentul de Stat al SUA, în Italia (1982), printr-o
bursã oferitã de statul italian ºi, din nou, în SUA (1984).
Începând din 1962 este membru al Uniunii Artistilor Plastici
din România. A expus foarte mult, atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate (SUA, Germania,
Austria, Bulgaria, Franþa, Italia, Spania).
Peisajul a devenit prilej al unui constant
exerciþiu de reducere la esenþial, de
descifrare a ritmurilor ce animã calma
solemnitate a naturii, scria despre pictura
sa criticul de artã Marina Preutu. Unul
dintre tablourile sale pre-zintã un mare
numãr de pãsãri multi-colore, aºezate
precum notele unui imens portativ. Astfel
ia naºtere o melodie care anunþã
iremediabila sosire a primãverii. O altã
picturã este consacratã Pãsãrii Phoenix,
care, renãscând, dã un nou sens vieþii mereu
biruitoare.
În faþa lor, oamenii au de gândit ºi apoi
de rostit mãcar un cuvânt - mulþumesc!
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:
Mai multe victime ale traficului
de persoane

54 milioane de euro pentru un
proiect de prevenire a inundaþiilor
în România
Comisia Europeanã a aprobat o investiþie de 54 de milioane de
euro în cadrul Fondului de coeziune pentru un proiect de prevenire
a inundaþiilor în România ºi pentru dezvoltarea unui sistem de
combatere a efectelor acestora, cum ar fi poluarea. Proiectul va
contribui la creºterea securitãþii ºi eficienþei infrastructurii deja
existente de gestiune a apelor, sporind astfel calitatea vieþii
cetãþenilor români, în special a celor 1,5 milioane de locuitori care
trãiesc in zonele cele mai expuse riscului de inundaþii.
Proiectul presupune modernizarea echipamentelor de prevenire
a inundaþiilor ºi riscurilor asociate, reducerea efectelor inundaþiilor,
inclusiv a poluãrii, optimizarea securitãþii ºi eficienþei infra-structurii
deja existente ºi a capacitãþii Administraþiei Naþionale Apele Române
de a reacþiona în mod adecvat în cazul unei inundaþii. Îmbunãtãþirea
echipamentelor de mãsurã ºi monitorizare este de asemenea
prevãzutã, inclusiv echiparea staþiilor de pompare cu echipamente
ºi programe IT, precum ºi crearea unor centre de coordonare ºi
reacþie rapidã în cazul inundaþiilor.
Comentând decizia respectivã, comisarul european pentru
politica regionalã Johannes Hahn a declarat: Acesta este un
exemplu concret pentru modul în care investiþiile regionale
contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii cetãþenilor români.
Creºterea nivelului de securitate va aduce ºi beneficii economice,
pentru cã întreprinderile ºi potenþialii investitori vor ºti cã sunt
mai bine protejaþi împotriva pagubelor produse de inundaþii.
Investiþia este realizatã prin programul Mediu din cadrul politicii
regionale a Uniunii Europene. Investiþia totalã în acest proiect
este de 63 milioane de euro, din care finanþarea acordatã de UE se
ridicã la 54 milioane de euro. În urma implementãrii proiectului se
vor crea ºi menþine 50 de locuri de muncã.
*
Acesta este un proiect major, investiþia totalã (TVA inclus)
ridicându-se la peste 50 de milioane de euro. Proiectelor majore
sunt aprobate în urma unei decizii speciale a Comisiei Europene,
în timp ce alte tipuri de proiecte sunt aprobate la nivel naþional
sau regional.
României i-au fost alocate aproximativ 19 miliarde de euro ca
volum total de finanþare în cadrul politicii de coeziune în perioada
2007  2013.

În perioada 2008-2010 s-au înregistrat 23 632 de victime
identificate sau presupuse ale traficului de persoane în UE.
Aceste cifre reprezintã aspectul cel mai frapant care reiese
din primul raport privind traficul de persoane în Europa,
publicat de Comisia Europeanã. Raportul evidenþiazã, de
asemenea, faptul cã numãrul de persoane traficate în interiorul
UE ºi din þãri terþe cãtre UE a crescut cu 18 % între 2008 ºi
2010, însã tot mai puþini traficanþi sfârºesc dupã gratii, având
în vedere cã numãrul traficanþilor condamnaþi a scãzut cu
13 % în aceeaºi perioadã.
În ciuda acestor informaþii îngrijorãtoare, pânã în prezent doar
6 din cele 27 de state membre ale UE au transpus integral directiva
UE privind combaterea traficului de persoane în legislaþia lor omniprezent, mai aproape de noi decât credem. Sunt foarte
naþionalã ºi trei þãri au raportat doar transpunerea parþialã a dezamãgitã sã constat cã, în ciuda acestor tendinþe alarmante,
directivei, termenul de transpunere expirând la 6 aprilie 2013. doar câteva þãri au pus în aplicare legislaþia în domeniul
Este greu sã ne imaginãm cã în þãrile UE, libere ºi combaterii traficului de persoane ºi le îndemn pe cele care nu
democratice, zeci de mii de fiinþe umane pot fi lipsite de libertate au întreprins încã acest demers sã respecte obligaþiile care le
ºi exploatate, tratate ca mãrfuri, în scopul obþinerii de profit. revin, a spus doamna Cecilia Malmström, comisarul UE
Totuºi, acesta este tristul adevãr ºi traficul de persoane este pentru afaceri interne.
Transpunerea integralã ºi rapidã a domeniul traficului de persoane trei ani de referinþã, majoritatea victimelor
(ONG-uri, poliþia, autoritãþile responsabile identificate ºi presupuse au fost traficate
directivei UE
Pentru a contracara aceste tendinþe este cu imigraþia, inspectorii muncii, poliþiºtii în vederea exploatãrii sexuale (62 %).
necesar ca legislaþia ºi mãsurile ambiþioase de frontierã, personalul medical ºi asistenþii Traficul de persoane în scopul muncii
propuse ca rãspuns la problema traficului sociali). Acest document va contribui la forþate (25 %) ocupã locul doi, urmat de
de persoane sã fie transpuse ºi puse în exercitarea efectivã a acestor drepturi, alte forme de trafic, cu o pondere mult
aplicare în mod corespunzãtor. În cazul în deoarece va permite autoritãþilor din statele mai micã (14 %), cum ar fi traficul de
care directiva va fi într-adevãr transpusã membre ale UE sã ofere sprijinul ºi persoane în scopul prelevãrii de organe,
integral, aceasta va putea avea un impact protecþia de care victimele au nevoie ºi pe al comiterii de activitãþi infracþionale sau
al vânzãrii de copii.  Pe durata celor trei
real ºi concret asupra vieþii victimelor ºi va care acestea le meritã.
putea sã împiedice ca alte persoane sã
Culegerea datelor: câteva consta- ani de referinþã, majoritatea victimelor
identificate ºi presupuse provin din
devinã victime ale acestei odioase forme de tãri principale
criminalitate. Acest nou act legislativ al UE
Eurostat ºi DG Afaceri Interne publicã statele membre ale UE (61 %) ºi, într-o
include acþiuni în diferite domenii, precum primul raport care conþine date statistice mãsurã mai micã, din Africa (14 %), Asia
cel al dispoziþiilor de drept penal, al cu privire la traficul de persoane la nivelul (6 %) ºi America Latinã (5 %).
urmãririi penale a infractorilor, al sprijinului UE, corespunzãtoare perioadei de re-  Majoritatea victimelor identificate în
acordat victimelor ºi al drepturilor ferinþã 2008, 2009 ºi 2010. La acest raport statele membre ale UE sunt cetãþeni din
victimelor în cadrul procedurilor penale ºi au contribuit toate statele membre  România ºi Bulgaria.  Majoritatea
în domeniul prevenþiei. Acest prevede, de culegerea unor date comparabile ºi fiabile victimelor din statele terþe provin din
asemenea, crearea, în fiecare stat membru, rãmâne totuºi o provocare ºi cifrele ar Nigeria ºi China.  Numãrul permiselor
a unui raportor naþional sau a unui mecanism trebui interpretate cu prudenþã, deoarece de ºedere pentru victimele traficului de
echivalent care sã ofere informaþii cu privire ele reprezintã doar partea vizibilã a aisber- persoane care nu sunt cetãþeni ai UE a
la tendinþe, sã culeagã date ºi sã mãsoare gului. Conform unui studiu efectuat de crescut de la 703 în 2008 la 1 196 în 2010.
impactul activitãþilor de combatere a Organizaþia Internaþionalã a Muncii, în
Traficanþii. Numãrul total al
traficului de persoane.
UE existã 880 000 de persoane care persoanelor suspectate de trafic în statele
Drepturile victimelor traficului de sunt victime ale muncii forþate, inclusiv membre ale UE s-a redus cu aproximativ
persoane în UE Comisia Europeanã ale exploatãrii sexuale.
17 % între 2008 ºi 2010.  75 % din
prezintã, de asemenea, o descriere geneVictime  Numãrul total al victimelor numãrul persoanelor suspectate de trafic
ralã a drepturilor victimelor traficului de identificate ºi presupuse s-a ridicat la sunt bãrbaþi.  Persoanele suspectate de
persoane pentru a oferi informaþii clare, 6 309 în 2008, 7 795 în 2009 ºi 9 528 în trafic în scopul exploatãrii sexuale
uºor de utilizat, privind dreptul la muncã, 2010, înregistrând o creºtere de 18 % pe reprezintã aproximativ 84 % din numãrul
drepturile sociale, dreptul la ºedere ºi durata celor 3 ani de referinþã.  Profilul total al persoanelor suspectate de trafic
dreptul la compensaþii la care cetãþenii au victimelor diferenþiat în funcþie de sex ºi pe durata celor trei ani de referinþã.
dreptul în temeiul legislaþiei UE. Aceastã vârstã a fost, pe durata celor trei ani de  Numãrul total al condamnãrilor pentru
descriere generalã va fi folositã de referinþã, astfel: 68 % femei, 17 % bãrbaþi, traficul de persoane a scãzut cu 13 % în
cãtre victime, de cãtre profesioniºtii din 12 % fete ºi 3 % bãieþi. Pe durata celor perioada cuprinsã între 2008 ºi 2010.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Eroul  cel care moare zadarnic luptând
împotriva celor care trãiesc zadarnic

Silviu ªERBAN
Roger Ebert, criticul de film
al lui Chicago Sun-Times, era
încrezãtor, în ediþia din 30 iulie
1968, în ºansa lui ...a páty jezdec je
Strach (Al cincilea cãlãreþ este frica)
de a câºtiga premiul Academiei
pentru cel mai bun film strãin. Cu
un an mai devreme, la a 40-a ediþie
a Premiilor Oscar, secþiunea în
cauzã fusese adjudecatã de alt film
din Cehoslovacia, Trenuri bine
pãzite, al lui Jiøí Menzel. Filmul lui
Zbynék Brynych nu va fi trimis nici
la ediþia din 1969 a premiilor
Academiei, fiind preferat Iubirile
unei blonde al lui Milos Forman,
care primeºte o nominalizare. Iar
dacã mai luãm în considerare cã
alte douã producþii cehoslovace,
Magazinul de pe strada mare
ºi Balul pompierilor, câºtigaserã, respectiv obþinuserã o

nominalizare, la ediþiile Oscar cu
numãrul 38 ºi 39, ne putem face o
imagine corectã despre nivelul
calitativ al cinematografiei Noului
Val cehoslovac ºi nu ne mai mirã
absolut deloc faptul cã excelenta
peliculã a lui Brynych, având în
vedere concurenþa acerbã, nu a
apucat nici mãcar sã intre în
concurs, în condiþiile în care un
singur film putea merge în Statele
Unite pentru a reprezenta Cehoslovacia.
Brynych se apropia de 40 de ani
când producþia lui ...a páty jezdec
je Strach se încheia ºi niciunul
din filmele sale, anterioare sau
posterioare, nu au beneficiat de o
criticã pozitivã internaþionalã atât
de bunã, în ciuda faptului cã nu a
obþinut vreun premiu la vreun
festival important. Ceea ce l-a fãcut
însã celebru este tehnica subtilã
ºi elegantã prin care filmul lui
Brynych demonteazã cu meticulozitate mecanismul fricii. Uzitând contextul ocupaþiei naziste, regizorul ceh exploreazã
interioarele psihice ale personajelor
sale aflate sub imperiul acestui
sentiment opresiv ce umple toate
spaþiile surprinse de obiectivul
aparatului de filmat. Analiza
lui Brynych devine, astfel, un
universal, aplicabil, printre altele,
ºi contextului contemporan regizorului, cel al ocupaþiei staliniste.

(Ofiþerii naziºti nu poartã uniforme
cu svasticã, ci costume, putând fi
oricând confundaþi cu agenþii KGB).
Într-o atmosferã kafkianã,
plinã de absurd, ridicol ºi lipsã de
sens, personajul central, eroul
povestirii, nu poate fi definit
decât ca acela care moare
zadarnic luptând împotriva celor
care trãiesc zadarnic. Doctorul
Braun (Miroslav Machácek), aflat
sub interdicþia de a mai practica

Imaginea ºi sunetul îºi pun
amprenta în mod fundamental în
crearea ambianþei de anxietate
amestecatã cu grotesc, ce anunþã
permanent iminenþa unei nenorociri
fãrã contur. Cadrele din debutul
filmului, cu strãzile, aleile ori
treptele la capãtul cãrora, în plan
îndepãrtat, se aflã întotdeauna
cineva aºteptând, combinate cu
inserturi ce focalizeazã asupra
textului unui anunþ, repetat pe

... a páty jezdec je Strach
(Zbynék Brynych, 1965)

medicina, încearcã sã subziste activând ca funcþionar la
Centrul pentru Confiscarea Proprietãþilor Evreieºti. Apariþia,
în blocul în care se gãsea ºi
apartamentul sãu, a unui tânãr
rãnit, luptãtor al rezistenþei, îl
aºeazã pe Braun în situaþia de
a-ºi pune, la nivelul conºtiinþei,
probleme legate de identitatea sa.
Incapabil de a-ºi nega statutul
sãu de medic, falsul funcþionar
nu doar cã îl va opera pe rãnit,
ci, dintr-o solidaritate inexplicabil
dusã la extrem, va plãti cu propria viaþã, încercând sã-l ascundã
pe necunoscutul urmãrit de
poliþaii Gestapo-ului.

orizontala ºi pe verticala întregului
ecran, îndemnând la delaþiune în
numele ordinii ºi securitãþii, sunt
simboluri care sugereazã prezenþa
ubicuã a ochiului informatorilor.
La limitã, bufoneria poate fi o soluþie
pentru mascarea tragicului. Tânãrul
rãnit îºi face apariþia ca un caraghios pe ritmuri sonore quasichapliniene, pãrând cã mimeazã
stângãciile unui începãtor în mersul
pe bicicletã. Mimica chipului în grosplan al bãiatului care priveºte
spectacolul, semnalând, alternativ,
amuzament ºi îngrijorare, reflectã
ambivalenþa situaþiei. Sonor,
atmosfera este supraîncãrcatã. Pe
lângã pianul care dominã atât spaþiul

93

diegetic (datoritã interpretãrilor bãtrânei profesoare de
pian, vecina de apartament a
lui Braun), cât ºi pe cel nondiegetic, soneria telefonului
sau a ceasului, ori þipetele nounãscutului induc o stare de
agitaþie în mijlocul cãreia
personajele se simt bine (Nu
pot suporta liniºtea, se plânge
unul dintre acestea). Nu mai
puþin incisiv se aratã a fi ºi
textul propagandistic, pronunþat repetitiv pânã la
saturaþie din off.
Sub teroarea posibilelor denunþuri,
lumea care se oferã ecranului nu mai
poate fi una normalã. Conºtiinþele
locuitorilor acestui univers dezaxat
sunt nevoite sã se separe pentru a
putea suporta coºmarul. Niciunul
dintre personajele din ...a páty
jezdec je Strach nu refuzã ne bunia
ca mod de evadare din cotidian.
Aventura lui Braun în cãutarea
morfinei imperios necesarã rãnitului
operat descoperã aceastã lume aflate în degringoladã. Petrecerea
decadentã din barul pierzaniei,
încheiatã cu retragerea unei

doamne care depãºise pragul acceptat
al anormalitãþii, ca ºi spitalul de nebuni (unde Braun este vãzut iniþial
ca un pacient) oferã douã dintre
potenþialele refugii ale cãror personaje aproape cã nu se deosebesc
între ele. Frica, aceastã a cincea
plagã adãugatã de Brynych la cele
patru descrise în Cartea Revelaþiei
(epidemia, rãzboiul, foametea,
moartea), este cea care anuleazã
valorile umane în cazul vecinilor
suspectaþi, alãturi de Braun, pentru
ascunderea fugarului, determinându-i
sã facã din doctor un erou nenecesar.

* * *
O ultimã capodoperã a Nová Vlna (Noul Val cehoslovac) aparþine
celebrei regizoare Vìra Chytilová ºi se intituleazã Sedmikrásky
(Margarete), un film memorabil, produs în 1966, cu doi ani
înaintea Primãverii de la Praga, peliculã care i-a adus autoarei primele
probleme cu autoritãþile vremii.
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Televiziunea H2.0
LUNI  22 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. 8
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  23 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. 8 (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. 9
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Nocturna sportivã (r)
01:00 La cererea dumneavoastrã (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MIERCURI  24 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. 9 (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. 10
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  28 aprilie 2013

SÂMBÃTÃ  27 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. 9
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
Uniþi în dragoste (Austria) 2002
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. Radio Romance
(Filipine)
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)

Viaþa fãrã fard
De luni pânã
vineri, de la
ora 17.00
Emisiune de

CIPRIAN
VASILESCU
Pe fondul lipsei producþiilor publicistice în peisajul media românesc se
resimte nevoia acutã de emisiuni tip reportaj, care sã informeze ºi sã
reorienteze opinia public spre adevrãtele probleme ale naþiunii.
Obiectivele generale/zonale sunt locurile din Bucureºti ºi din þarã care pot
atrage prin tematicã, interesul categoriei menþionate mai sus. Locuri
încãrcate de istorie, din care au pornit adevãrate fenomene socio-culturale.
Teme abordate:
- Monumente istorice în pericol: Hala Matache, Casa Spiru Haret,
Ansamblul Gostinari, Micul Trianon de la Floreºti.
- Fenomene sociale: prostituþia, alcoolismul ºi drogurile, vagabondajul,
suicidul etc.
- Teme istorice: asasinate, comemorãri, aniversãri, tragedii ale românilor,
- Serii de emisiuni: Închisorile politice ale României, Ciudãþenii ale strãzii,
România necunoscutã.

JOI  25 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. 10 (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 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.11
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. 28
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 Liceenii (r)
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.
Mysteria (SUA) 2010
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  26 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.11 (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. Tigru ºi dragon
(China)
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. Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

vineri 21:00

Tigru si dragon

(China, 2000) Regia: Ang Lee

F
i
l
m

a r t i s t i c
Din negura timpului vine o
poveste despre curaj, decepþie ºi
destin, povestitã la încruciºarea
vieþilor a douã femei aflate în
luptã cu destinele lor. Rãzboinicul legendar Li Mu Bai (Chow
Yun-Fat) ºi frumoasa Yu Shu
Lien (Michelle Yeoh), o femeie
luptãtoare suferã din cauza iubirii
nedeclarate. El este de neînvins;
ea, superb înzestratã ºi cea mai
apreciatã femeie rãzboinicã din
þara sa. Amândoi au cãutat sã facã
dreptate poporului lor în detrimentul împlinirii personale.

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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Ziua mondialã a cãrþii ºi a drepturilor de autor

Ziua mondialã a cãrþii ºi a drepturilor de autor se
sãrbãtoreºte anual pe 23 aprilie ºi este organizatã de
UNESCO în scopul promovãrii lecturii, publicãrii ºi a
drepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a
desfãºurat în 1995.
23 aprilie marcheazã moartea a doi titani ai literaturii
universale: William Shakespeare ºi Miguel de Cervantes,
precum ºi a altor scriitori: scriitorul peruan Inca Garcilaso
de la Vega (1616), poetul englez William Wordsworth
(1850), scriitorul francez Jules Barbey dAurevilly (1889)
ºi poetul englez Rupert Brooke (1915).
Consiliul general al UNESCO a hotãrât, în 1995,
decretarea Zilei mondiale a cãrþii ºi a dreptului de autor la
23 aprilie, pentru a marca simbolic naºterea ºi moartea

acestor scriitori ºi totodatã pentru a încuraja lectura, un
fenomen în scãdere dramaticã, în condiþiile dezvoltãrii rapide
televiziunii, internetului, jocurilor electronice ºi a altor
mijloace moderne de informare ºi de divertisment.
Prima Zi mondialã a cãrþii ºi a dreptului de autor a fost
marcatã la 23 aprilie 1996.
Iniþiativa instituirii acestei zile aparþine Spaniei, unde, anual,
la 23 aprilie, are loc Festivalul Trandafirilor, manifestare
dedicatã Sfântului Gheorghe (Sfântul Jordi) ºi comemorãrii
scriitorilor Miguel de Cervantes ºi William Shakespeare.
Încã din Evul Mediu, în aceastã zi, fetele ºi femeile
primesc flori ºi, bãrbaþii, cãrþi. Obiceiul oferirii cãrþilor a
fost practicat abia dupã 1616, anul în care au murit Miguel
de Cervantes ºi William Shakespeare.

Editura Litera ºi Ziarul ring vã invitã
începând cu ora 20:30, în Centrul Vechi,
sã sãrbãtoriþi Ziua mondialã a cãrþii. Cu aceasta
ocazie, trecãtorii, care se vor plimba pe
Lipscani, vor avea ocazia sã vadã ceva unic în
România, o alee plinã cu peste 3.000 de cãrþi, ce
vor fi luminate cu ajutorul unor lanterne
speciale dupã apusul soarelui.
Cele peste 3.000 de cãrþi oferite de editura Litera
expuse pe strada Lipscani, în Centrul Istoric, vor
fi oferite gratuit tuturor trecãtorilor. Aceºtia se
vor putea plimba printre cãrþi, printr-un culoar
special amenajat, le vor putea rãsfoi ºi, bineînþeles, vor putea pleca acasã cu o carte la alegere.

Shakespeare la Bucureºti

La Târgoviºte, cu ocazia Zilei Bibliotecarului
din România ºi a Zilei mondiale a cãrþii ºi a
drepturilor de autor, va avea loc PROGRAMUL DE
CARTE, ediþia a II-a, un eveniment iniþiat ºi
coordonat de scriitorul Dan Mircea Cipariu.
Astfel, la Clubul Studenþilor al Universitãþii, de la
ora 19:00, se va desfãºura un spectacol de poezie, blues
ºi jazz, cu poeþii Ioana Crãciunescu, Andra Rotaru ºi
Bogdan Ghiu ºi muzicienii Mike Godoroja&Blue
Spirit ºi Marius Mihalache. Jurnalista Anamaria
Spãtaru (Radio Romania Cultural) va modera, de la
ora 16:00, la Centrul Internaþional de Conferinþe,
dezbaterea pe tema Cultura scrisã ºi drepturile de
autor faþã cu noile media.

Ziua Cervantes

A doua ediþie a
Galei Industriei de Carte din
România BUN DE TIPAR
Inca Garcilaso
de la Vega

De la ora 13:30, la Institutul Cultural Român (Aleea
Alexandru 38, Bucureºti) vor fi lansate douã noi
apariþii editoriale de excepþie: volumul VI din seria
Opere de William Shakespeare  într-o nouã
William Wordsworth
versiune româneascã  ºi volumul întâi din Caietele
Shakespeare  o colectie de studii despre opera
scriitorului Volumele au fost realizate de Editura
Tracus Arte în parteneriat cu Editura Institutului
Cultural Român.
Evenimentul se desfãºoarã în prezenþa traducãtorilor
Violeta Popa, Lucia Verona, Ioana Diaconescu ºi a
coordonatorul ediþiei, George Volceanov.

Cititorii lui Don Quijote primesc câte o carte
ºi o floare
Ca în fiecare an pe 23 aprilie, iubitorii de carte
spaniolã se vor întâlni în curtea interioarã a
Institutului Cervantes, strada Marin Serghiescu 12,
pentru o lecturã publicã maraton din opera lui
Cervantes. Lectura se va face în spaniolã ºi românã
(dar biblioteca Institutului pune la dispoziþie ºi ediþii
în englezã, francezã, germanã, rusã, polonezã,
italianã, maghiarã), iar cititorii vor primi câte o carte
ºi o floare. Printre cititori se vor numãrã ambasadorii
þãrilor hispanofone la Bucureºti.

Jules Barbey
dAurevilly

Rupert Brooke

Juriul Galei Industriei de Carte din România a
selectat finaliºtii celei de a doua ediþii. Anunþarea
câºtigãtorilor va avea loc joi, 25 aprilie 2013,
începând cu ora 18.00, în Aula Bibliotecii
Naþionale a României (Splaiul Unirii nr. 22,
intrarea prin aripa Ministerului Culturii). Accesul
la Galã se face pe bazã de invitaþie.
Cea de a doua ediþie a Galei BUN DE TIPAR
este realizatã cu sprijinul Ministerului Culturii ºi
al Bibliotecii Naþionale a României.
Sponsori: Dacia ºi Petrom. Susþinãtori: Aqua
Carpatica ºi Domeniile Sâmbureºti.
Vor fi acordate premii la categoriile:  Cea mai
frumoasã carte: a) Concepþie graficã; b) Carte
ilustratã  Cea mai bunã carte a anului:
a) Beletristicã b) Non-ficþiune c) Carte de ºtiinþã
d) Carte pentru copii ºi tineret  Cea mai bunã
traducere  Cea mai bunã colecþie  Cea mai bunã
carte netipãritã: a) E-Book b) Audiobook  Cea
mai bunã bibliotecã  Cea mai bunã tipografie
 Cea mai bunã librãrie  Bestseller românesc 
cel mai vândut titlu al anului  Best New Entry:
a) Edituri b) Librãrii; premii speciale  Cea mai
bunã campanie de Marketing / PR / CSR  Cea
mai eficientã platformã online dedicate promovãrii cãrþilor.
Bun de Tipar. Gala Industriei de Carte din
România îºi propune sã marcheze reuºitele anuale
ale industriei editoriale autohtone, scopul
evenimentului fiind acela de a atrage atenþia
publicului asupra celor mai bune produse
editoriale româneºti, în contextul în care se
vorbeºte tot mai mult de o crizã a lecturii, a cãrþii
sau a literaturii de calitate.
Profesioniºti ai cãrþii  editori, autori,
traducãtori, graficieni, tipografi, librari sau
bibliotecari  vor avea ocazia sã se bucure de
recunoaºterea colegilor de breaslã ºi a publicului
în aceastã galã dedicatã excelenþei editoriale.

Ziua bibliotecarului din România
Îmi ima
gin
ca pe un ez Paradisul
fel de bib
liotecã
(J

Prin Hotãrârea de Guvern
nr. 293 din 14 aprilie 2005,
ziua de 23 aprilie
a fost declaratã
Ziua bibliotecarului din România.
Trãim vremuri de cumpãnã în care
bibliotecarii sunt ei mai mulþumiþi decât
alþii? Dimpotrivã, suferã ºi ei alãturi de
toatã societatea româneascã din pricina
neajunsurilor deopotrivã materiale ºi
spirituale. Lipsa valorilor morale ºi a
reperelor culturale i-a alienat oare pe
bibliotecari, cum a fãcut-o, de altfel, cu
majoritatea meseriilor vocaþionale? Sã fie
acesta nefastul Zeitgeist, din mrejele
cãruia nu pot ieºi elita ºi toate corpusurile
social-profesionale care aspirã la mult
râvnita nobleþe a spiritului? Or, aceastã
nobleþe nu poate fi dobânditã fãrã o
raportare holisticã la viaþã ºi lume! ªi ca
sã pãstrãm terminologia heideggerianã,
oare se mai regãsesc bibliotecarii în acest
Weltraum dominat de vulgaritate,
superficialitate ºi non-meritocraþie? În
mod cert, e nevoie de un catharsis atât
vocaþional colectiv cât ºi individual uman
al acestei bresle ºi al fiecãrui bibliotecar
în parte. ªi astfel, bibliotecarul român din
anul de graþie 2013 se va putea reinventa
pe sine însuºi ºi îºi va putea revalida
misiunea deopotrivã în propriul sãu
destin profesional cât ºi în cel social! ªi
ce prilej mai bun pentru acest nou început
decât Ziua mondialã a cãrþii ºi a
dreptului de autor, ce coincide cu Ziua
bibliotecarului din România, care trebuie
sã fie mai mult decât o datã specialã în
calendar. Trebuie sã fie o bornã
emoþionalã în viaþa fiecãruia dintre noi.
Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel
de bibliotecã. Aceste sublime vorbe ale
marelui ºi unicului Jorge Louis Borges
devoaleazã într-un mod absolut magia

.L.Borge

s)

bibliotecii! Iar magia bibliotecii este
prezentã, în egalã mãsurã, în casa
omului, în ºcoala omului, în
universitatea omului, dar ºi în mintea,
sufletul ºi în viaþa omului! Este parte a
ceea ce-i desãvârºeºte destinul de om.
Din acest motiv, biblioteca este
prezentã atât în subconºtientul fiecãrui
om, cât ºi în inconºtientul colectiv al
omenirii!
Din pãcate, ne amintim prea rar de
înalta misiune pe care o are
bibliotecarul în viaþa semenilor sãi! Din
fericire, ziua de 23 aprilie ne readuce
în atenþie valenþa de formator al

bibliotecarului, rolul sãu de cãlãuzã
pentru cunoaºterea ºi dezvoltarea
omeneascã.
Uneori sisificã, alteori mai relaxatã,
munca de bibliotecar reprezintã un act
de dãruire, un ritual de împãrtãºire. Prin
faptul cã sprijinã accesul la informaþie,
prin înlãturarea barierelor de tot felul,
bibliotecarul a devenit unul dintre
apãrãtorii dreptului la informative ºi ai
promotorii accesului la culturã, douã
drepturi fundamentale ale omului?
Din pãcate, profesia de bibliotecar
continuã sã rãmânã una marginalizatã.
Tinerii nu par sã fie atraºi în România
de aceastã profesie, cum se întâmplã
în alte þãri, în ciuda faptului cã
bibliotecarii se aflã, prin activitãþile
desfãºurate, în chiar centrul societãþii
informaþionale. Aceastã profesie este
încã prizoniera unor stereotipuri
culturale negative care îºi trag seva
maleficã în comunism, unde aceastã
meserie era - dacã nu demonizatã 
mãcar bagatelizatã. În ziua de azi,
mass-media preia pavlovian aceste
cliºee, fãrã sã recunoascã  decât întrun mod tangenþial ºi ermetic 
prestigiul ºi misiunea acestei instituþii.
Aproape toatã lumea e convinsã cã se
pricepe la biblioteconomie, cum se
pricepe la politicã ºi fotbal
Din fericire, la biblioteca Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti sunt mândrã
ºi fericitã cã am izbutit, pe cât posibil,
sã mai schimb aceastã nedreaptã
percepþie negativã asupra misiunii
bibliotecii. În aproape douã decenii de
existenþã, aceasta ºi-a cãpãtat un
renume foarte bun, iar generaþiile care
au trecut prin biblioteca noastrã pot
face diferenþa în viitor. Iar diferenþa de
mentalitate se face ºi prin intermediul
Editurii Fundaþiei România de Mâine,
editura care tipãreºte cursuri necesare
studiului studenþilor, cursuri þinute de
reputaþi profesori ai universitãþii! Iar
aceste cursuri ºlefuiesc viitoarele minþi

de mâine, care vor gândi liber de orice
prejudecãþi ºi care ne vor duce cât mai
aproape de mult râvnitele valori
europene. Dar o minte sclipitoare fãrã
un caracter luminos este ca o bibliotecã
fãrã bibliotecar.
De Ziua bibliotecarului din România
sunt convinsã cã vom deschide un nou
drum formator pe care sã cãlãuzim
viitoarele generaþii de studenþi

pasionaþi de ritualul divin al cititului!
ªi, mai ales, al cititului aici în minunata
noastrã bibliotecã de la Universitatea
Spiru Haret! Într-adevãr, sunt de acord
din tot sufletul cu vorba magicã a lui
Borges, pentru cã ºi eu îmi imaginez
Paradisul ca pe un fel de bibliotecã!

Tania MAMALI,
director, Biblioteca USH
Asociaþia Bibliotecarilor
din România
organizeazã, pe 23 aprilie,
prima ediþie a
Nopþii Bibliotecilor Româneºti.
Acest eveniment a fost gândit ca
prelungire fireascã a
Zilei Bibliotecarului ºi urmãreºte
sã aducã biblioteca ºi utilizatorii
acesteia împreunã, sã creascã
vizibilitatea bibliotecilor în
societate, prin dialog formativ
ºi practicã participativã,
ºi sã revalorizeze biblioteca.

