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PROPUNERE DE VACANÞÃ!

CASCADA BIGÃR din Caraº-Severin
- cea mai frumoasã din lume
Cascada Bigãr se aflã la
12 kilometri de localitatea Bozovici,
judeþul Caraº-Severin, ºi face parte
din Parcul Natural Cheile NereiBeuºniþa. Apa izvorãºte
de la 200 de metri altitudine
ºi se varsã în râul Miniº, de pe o
stâncã acoperitã cu muºchi.
Site-ul The World Geography a
situat cascada Bigãr pe locul întâi
în topul celor mai frumoase cascade
din lume, fiind urmatã de Eternal
Flame Falls din Statele Unite ale
Americii, Asik-Asik din Filipine,
Horizontal Falls din Australia ºi
Blood Falls din Antartica.

ADMITEREA. CANDIDAÞII LA START!

Pentru ca viitorul sã sune bine,
este nevoie ca tinerii sã înveþe,
sã se perfecþioneze, înscriindu-se
la o facultate, la programe de
licenþã ori de master. Venind în
sprijinul lor, Universitatea
Spiru Haret pune la dispoziþia
absolvenþilor un numãr de 91 de
programe de studiu de licenþã ºi
masterat.
Am fost, pentru a lua pulsul
admiterii, la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport.
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.
24, sala 318. Acestea sunt
coordonatele unde se
desfãºoarã activitatea specificã
înscrierii la programele de
studiu de licenþã ºi master.
Decanul facultãþii, conf. univ.
dr. Georgeta Niculescu, ne
spune cã se organizeazã
înscrierea în ciclul I de studii
universitare de licenþã la
programele: Educaþie fizicã ºi
sportivã (IF ºi IFR),
Kinetoterapie ºi motricitate
specialã (IF) ºi Sport ºi
performanþã motricã, iar în
ciclul II, studii universitare de
master, la programele Educaþie
fizicã ºi antrenament sportiv
(IF) ºi Kinetoterapie în
afecþiunile locomotorii (IF).
Înscrierile au loc în perioadele
17 iunie - 29 iulie ºi 5 august
-24 septembrie; probele practice
se desfãºoarã în zilele de 30 iulie
ºi 25 septembrie 2013.

(Continuare în pag.3)
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Marcu Botzan
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Limba românã este patria mea

Viaþa, dublu mixt
Trãiesc aici, dar simt cã sunt
departe,
Din ce în ce mai singur ºi mai trist,
Nici nu mai ºtiu cât pot sã rezist,
Închis într-un ziar ºi într-o carte.
Mã-ncredinþez iluziei deºarte
Cã mã salveazã regãsirea-n Christ,
Dar, vai, ajung un fel de dublu-mixt,
Cu viaþã-n minus ºi cu plus de
moarte.
ªi, totuºi, nu m-a ocolit norocul,
Deºi mi-a fost întotdeauna greu,
ªi-am transformat în foc destinul meu
Ca, azi, cenuºa sã rezume focul.
ªi de-aº cãdea, aºa cum cere jocul,
Ca sã devin o piesã de muzeu,
Eu tot îi mulþumesc lui Dumnezeu
C-a-ntârziat ºi-aºa, prea mult,
sorocul.

20.07.1943 - 05.11.2010
Pe 20 iulie, Adrian Pãunescu
ar fi împlinit 70 de ani. Destinul
a vrut ca viaþa sã i se sfârºeascã mai devreme. Ne-a
pãrãsit pe 5 noiembrie 2010,
cu tristeþea, parcã, de a nu fi
apucat sã spunã tot ce ar fi
vrut. Activitatea sa de publicist de talent, dar mai ales versurile sale, în majoritatea lor,
vor rãmâne în patrimoniul literaturii române. Ca ºi în mintea
ºi pe buzele multor români.
Dumnezeu fie-i îndurãtor!

Nimic nu mai e ca pe
vremea mea
Mioara VERGU-IORDACHE

Foto: Mihãiþã ENACHE
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Universitãþile europene
trebuie sã aibã o viziune globalã



Comisia Europeanã
lanseazã
o nouã strategie,
intitulatã Învãþãmântul
superior european în
lume, cu scopul de a se
asigura cã absolvenþii
europeni dobândesc
aptitudinile
internaþionale care le
sunt necesare pentru a
munci oriunde în lume
ºi cã Europa rãmâne cea
mai atractivã destinaþie
pentru studenþii
internaþionali.

Universitãþile europene trebuie sã aibã o viziune globalã. Ele
trebuie sã acþioneze în mod strategic pentru a valorifica buna reputaþie
a Europei în ceea ce priveºte învãþãmântul superior de înaltã calitate.
Universitãþile trebuie sã promoveze mobilitatea internaþionalã a
studenþilor ºi a personalului, sã ofere programe de studiu inovatoare
de nivel mondial, precum ºi excelenþã în materie de predare ºi cercetare.
Cu toate cã existã numeroase universitãþi europene care au legãturi
bune în interiorul UE, multe nu au o strategie clarã pentru
consolidarea legãturilor cu parteneri din afara Europei. Aceastã
situaþie trebuie sã se schimbe urgent. Comisia va sprijini statele
membre pentru ca acestea sã îºi poatã dezvolta reþelele internaþionale
în domeniul învãþãmântului superior. Pentru aceasta nu existã un
model unic: þãrile trebuie sã îºi foloseascã propriile atuuri.

Androulla VASSILIOU,

comisarul pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret
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ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

MIZERIA VIEÞII NOASTRE PUBLICE

Cu cât trec una dupã alta zilele, cu cât
se prelungeºte fãrã nici un termen prevãzut
sesiunea extraordinarã, cu atât chestiunea
revizuirii se încâlceºte mai mult, cu atât
neliniºtea ºi temerile cresc ºi cuprind toate
minþile, cu atât mai mult toatã lumea îºi
pierde cumpãtul ºi facultatea chibzuirii.
O stare de nervozitate acutã domneºte în
toate cercurile. Judecata rece lipseºte de
pretutindeni ºi, mai ales, de acolo unde ar
trebui neapãrat sã nu lipseascã.
Trecem prin niºte zile într-adevãr foarte
grele ºi trebuie, în sfârºit, sã ne dãm seama
cã aceasta este plata, foarte scumpã poate,
a greºelilor ºi rãtãcirilor noastre politice,

sãvârºite de treizeci de ani încoace. De la
miºcarea din 48 ºi pânã astãzi, naþiunea
româneascã, pe tãrâm politic, n-a fãcut
altceva decât sã se lepede sistematic de
orice tradiþie, sã rãstoarne orice autoritate,
sã arunce de parte orice s-ar fi putut numi
original în viaþa ei naþionalã ºi-n acelaºi
timp sã adopte, cu mai multã ardoare decât
cuartalurile de colonii din America de
miazãnoapte ºi pe o scarã tot atât de înaltã,
toate reformele, toate teoriile cosmopolite,
toate calapoadele internaþionale în viaþa
politicã ºi intelectualã, în limbã, în
moravuri, în tot. Libertate fãrã margini
pentru orice individ, pentru toate

necurãþeniile ce s-ar scurge din cele patru
colþuri ale lumii, în România ca ºi în America;
fraternitate ºi egalitate între om ºi om;
republici mari ºi mici ºi prezidenþi de
republicã pe toate uliþele ºi în toate
cafenelele, în România, ca ºi-n America;
ºiretenia, vicleºugul ºi cinismul virtuþii
cetãþeneºti; gheºeftul, scopul ºi politica
umanitarã, mijlocul. Acestea pe tãrâmul
politic; pe cel economic, nimic, curat nimic;
din nenorocire, întru aceasta ne deosebim cu
totul de America. Rezultatul îl vedem ºi poate
cã e prea târziu, încât îl vedem în zadar.
Timpul, 23 iunie 1879
(Continuare în pag.4)

Nu ºtiu alþii cum sunt, dar Nu, nu scriu amintiri din copilãrie,
pentru cã ele ar fi vetuste, nimic nu mai e ca pe vremea mea.
Atunci, de pildã, copiii erau învãþaþi sã fie politicoºi, respectuoºi,
sã spunã adevãrul, sã-ºi iubeascã ºi sã-ºi preþuiascã familia ºi
profesorii, persoanele în vârstã, atunci, nu era frumos, îþi era
ruºine pentru o vorbã greºitã, o hainã anapoda, un gest necugetat.
Atunci era normal sã înveþi, sã-þi faci temele acasã pentru ºcoalã,
era jenant sã faci meditaþii în particular, dacã era cazul se fãceau
la ºcoalã, ne concuram la învãþãturã, nu la firmele hainelor pe
care le purtam, nu la maºini, nu la alte obiecte fãrã legãturã cu
vârsta. Fetele erau frumoase pentru cã erau naturale ºi deºtepte,
la coafor, sã-ºi facã sarmale în cap, se duceau persoanele în
vârstã. Apoi, fiecare dorea sã fie cât mai originalã, sã impunã un
stil care i se potrivea, care-o punea în valoare. Multe dintre
acestea se petreceau din instinctul feminin propriu, neadormit
de vedetisme ºi de dorinþa de a sãri în ochi. În ochi sãreau
excepþiile. ªi în bine ºi în rãu. Dar toatã lumea se strãduia sã fie
în frunte la categoria bine. Bãieþii? Se îmbrãcau ca niºte bãrbaþi
în devenire. Fãceau sport ºi încercau sã fie gentelmani. În
general, erau mai timizi la vârsta adolescenþei. Când erau rãi, rãi,
fumau ºi, mai rar, beau o bere. Sigur, ºi ei doreau sã se evidenþieze.
Sãrutau fetele, pe obraz, de se ruºina o stradã întreagã sau un
parc, ba, le mai trãgeau ºi de pãr. ªi bãieþii ºi fetele pãreau cã nu
se prea bagã în seamã. Dar când sentimentul devenea fierbinte
Pe vremea mea, multe nu erau în regulã. Era sãrãcie, era multã
liniºte, autocenzura ºi cenzura erau omniprezente, dar educaþia,
în ceea ce are ea mai de valoare, era la mare preþ. Normalitatea
noastrã nu semãna cu normalitatea de azi. O fi mai bine, o fi mai
rãu?! În normalitatea de atunci, când promovai clasa nu bãga
nimeni de seamã, eventual, pãrinþi mai zeloºi se supãrau cã nu a
fost media mai mare. Dar ºi când era mare media, plecai în tabãrã
sau în excursie, nu te duceai numai la þarã, la bunici. (Eee, erau
bunici!). Dacã media era micã, stãteai pe lângã casã ºi te puneai cu
burta pe carte. Ce vremuri!? Adicã sã nu te duci la mare dupã ce ai
picat bacul?!, dupã ce nu ai intrat la liceu? Groaznic! Dacã nu
mergeai mai departe la ºcoalã, indiferent de nivel, îþi cãutai de muncã.
Nu-þi plãcea? În paralel învãþai ca sã te duci mai departe. Dar, era
terifiant, trebuia sã dai examen de fiecare datã. ªi, doamne, ce
brute erau profesorii! Nici nu-þi suflau la examene. Nu puteai
sã-i cumperi cu nimic! Profesoarele primeau flori ºi mãrþiºoare de
1 ºi 8 martie, erau elegante ºi fetele le priveau cu interes ºi simpatie.
Profesorii se strãduiau sã fie ºi modele pentru bãieþi. Te urmãreau
în viaþa de tânãr ºi de adult, îi cãutai pentru un sfat, pentru a-i
întreba de sãnãtate Ce vremuri înapoiate!!! Olimpicii, pe vremea
mea, da, au fost ºi atunci olimpici!, erau respectaþi de toatã suflarea
ºcolii ºi a vecinilor din cartier, oraº, þarã. Dar, iatã cã m-am luat cu
vorba! Nu ºtiu alþii cum cred, dar eu am convingerea cã, materialiºti
cum am devenit, am aruncat, vorba unui clasic, odatã cu apa
murdarã, ºi copilul din copaie! Nimic nu mai e ca pe vremea mea.
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Poet - Cãlãtor pe axa timpului, academicianul Marcu Botzan:

PREDICÞII CU PRIVIRE LA VIITORUL CLIMATIC AL ÞÃRII NOASTRE
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE sã scrie: Aceastã (falsã) parabolã este avea perioade caniculare tot mai dese,
Nãscut în anul 1913, la Craiova,
academicianul Marcu Botzan a avut o
carierã de pionierat cu adevãrat
fulminantã în agronomie, în domeniul
îmbunãtãþirilor funciare, pedologiei ºi
hidrotehnicii, ca cercetãtor ºi director,
dar ºi pedagog ºi ºef de ºcoalã. A scris
cu dãruire ºi talent cãrþi fundamentale
pentru domeniile în care a activat,
adevãrate repere ale relaþiilor actuale ºi
viitoare dintre condiþiile schimbãtoare
de mediu ºi modul de viaþã al oamenilor.
În timpul liber, Marcu Botzan s-a
îndeletnicit cu sculptura în lemn. Se
delecta deseori ascultând muzicã clasicã
alãturi de soþia sa, poeta Delia-Pia
Bîrlea, cea care avea ca pasiune pictura.
Venirea pe lume a lui Tudor Botzan,
fiul lor, avea sã împlineascã acest cuplu
de un fel mai special. Academicianul
Marcu Botzan a plecat cãtre cerurile
eterate pe 8 martie 2011, la 97 de ani,
lãsându-ne moºtenire o nepreþuitã
operã. A publicat, de-a lungul vieþii sale,
mai multe lucrãri ºtiinþifice de
specialitate, dar ºi o serie de cãrþi cu
caracter istoric, arheologic ori beletristic,
cum ar fi Cântece ºi descântece pentru
un sat de altãdatã (versuri), Baladã
pentru calea Soarelui ºi Neizbutita
parabolã a lui Marcus Aurelius.
Decopertarea acestei laturi a
personalitãþii sale o datorãm, în mare
parte, partenerei sale de viaþã, poeta
Delia-Pia Bîrlea, care l-a încurajat în
toate demersurile sale. Astfel, scriitorul
a cãlãtorit temporal din antichitate pânã
în perioada feudalã, fãcând chiar ºi
predicþii pentru un posibil viitor.
Chiar dacã este nãscut la oraº, în
Craiova, Marcu Botzan ºi-a petrecut
copilãria în praful romantic al uliþelor
din satul Podari al Doljului, alãturi de
ceilalþi copii ai satului  fapt care va
deveni peste ani fundamentul literar al
volumului de versuri Cântece ºi
descântece pentru un sat de altãdatã
(1997). Dupã ce urmeazã liceul ºi
studiile superioare, cel de Al Doilea
Rãzboi Mondial va constitui un moment
de rãscruce în viaþa sa, pentru cã
întâlnirea dureroasã cu câmpul de bãtãlie
va maturiza brusc pe tânãrul idealist.
Ampla sa activitate profesionalã în
domeniul îmbunãtãþirilor funciare se va
desfãºura dupã ce acesta va traversa
ambele fronturi ale rãzboiului, cel din
Est, de la Odesa la Stalingrad ºi cel din
Vest, din România pânã la Budapesta.
În literatura creatã, Marcu Botzan
realizeazã o incursiune chiar dincolo de
ceea ce se vede, desluºind codurile unei
realitãþi înconjurãtoare fragile ºi
complicate, totodatã. Cântece ºi
descântece pentru un sat de altãdatã,
Baladã pentru Calea Soarelui, Încotro
e þara, d-le sublocotenent? ori Neizbutita
parabolã a lui Marcus Aurelius sunt
cãrþi care fac din autor o personalitate
de marcã, de talie internaþionalã. Cariera
de scriitor a academicianului Marcu
Botzan lasã urmele paºilor sãi fermi pe
cãrãrile unui timp situat axiologic la
limita a 2000 de ani. Drumul sãu
imaginar se suprapune posibilului drum
pe care îl face împãratul roman Marcus
Aurelius pe teritoriul dacic, în final
lãsând ºi un mesaj testamentar unui
posibil urmaº: Dacã tu, nepoate,
parcurgi acum aceste rânduri, este
semn cã mesajul de peste vremi a ajuns
la tine, precum cred ºi o doresc cu tãrie,
acum, când încã mai pot gândi ºi simþi.
Chiar aºa nelimpezit cum este, îþi doresc
ºi-þi urez din toatã inima sã þi-l aproprii
ºi sã-l înþelegi cum se cuvine!
Despre acest neaºteptat periplu
dacic, academicianul Eugen Simion avea
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bine scrisã ºi se citeºte cu interes. Este
o reconstituire a spaþiului dacic
(danubian, mai ales) ºi o meditaþie
uneori foarte finã despre partea aceasta
de lume, ºi despre populaþia romanizatã
din nordul Dunãrii. Autorul, un om
învãþat din altã profesiune, a studiat
documentele de epocã, i-a citit pe istorici
ºi a imaginat un scenariu, i-aº zice
iniþiatic, în care intrã doi împãraþi (dacã
nu trei, adicã ºi presupusul narator),
un arhitect de geniu ºi un ºir de
întâmplãri
Cu privire la modul de abordare
istoric al imaginarei cãlãtorii, profesorul
Alexandru Suceveanu de la Institutul de
Arheologie avea sã consemneze:
Lucrarea-eseu a profesorului Marcu
Botzan reprezintã nu numai o nouã ºi
valoroasã contribuþie istoricã ci ºi o
nespus de plãcutã lecturã pentru un cerc
larg de cititori. Prin ea îi descoperim
autorului noi calitãþi în primul rând
literare ºi care, nu ne îndoim, vor fi
bine apreciate de publicul cititor.
Lucrarea profesorului Marcu Botzan
are toate ºansele sã devinã la fel de
celebrã ca cele ale unui Robert Graves
sau Margueritte Yourcenar.
( ) Ca o încheiere de traseu pe axa
temponauticã, Marcu Botzan, prin
rãspunsurile sale pertinente la
problemele viitorului, trece de semnul
prezentului imuabil ºi urcã spre
predictibilitatea unui început de mileniu
trei problematic.
Într-un interviu acordat publicaþiei
Capital (joi, 22 august, 2002),
academicianul Marcu Botzan face
predicþii premonitorii vizavi de viitorul
climatic al þãrii noastre, dar ºi al Europei
ºi al întregii planete. Studiile sale
ºtiinþifice asupra apelor la nivel naþional,
dar ºi la nivel planetar, au condus la
rezultate mai mult decât spectaculoase,
predicþiile lãsate nouã ca moºtenire
obligând la crearea unui proiect/plan ce
trebuie sã ne salveze de un posibil viitor
apocaliptic. Întrebat despre secetã,
inundaþii, grindina, ce loveºte tot mai des
ºi mai neaºteptat, de tornadele ce îºi fac
apariþia, academicianul a rãspuns cã, sub
aspect climatic, la nivelul paralelei de 45
de grade, totul este dat peste cap, cauza
principalã a acestor perturbaþii fiind
încãlzirea globalã. Chiar dacã  acesta
este un fenomen geologic normal care
survine ultimei glaciaþii, totul s-a agravat
deoarece  peste acesta s-a suprapus
efectul de serã. Dintre cauzele ce
amplificã perturbaþiile climatice actuale
putem menþiona subþierea stratului de
ozon de deasupra marilor aglomeraþii
urbane ºi periodicele pete solare, ce erup
din ce în ce mai agresiv din astrul zilei.
În România, aceste manifestãri au condus
la trei ani de secetã succesivi  ceea ce
nu s-a mai consemnat niciodatã, nici în
date climatice înregistrate, dar nici în
cronici.
Întrebat ce va trebui sã facem noi spre
a nu avea parte de un asemenea viitor
negativ, autorul ne avertizeazã: Dacã
nu se va face nimic pentru limitarea
poluãrii la nivel global, accidental trebuie
sã ne aºteptãm la fenomene meteorologice din ce în ce mai neobiºnuite.
Specialiºtii noºtri încearcã sã liniºteascã
populaþia, spunând cã nu avem de ce sã
ne temem, dar eu consider cã dacã nu
vor fi luate mãsuri imediate vom fi
martorii unor mutaþii incredibile. Va fi
un dezastru, se vor amplifica toate aceste
fenomene pe care acum le privim ca
accidente. Va fi ca un fel de sinucidere.
Sã sperãm cã omul va fi suficient de
înþelept sã ia astfel de mãsuri. Dacã nu,
va trebui sã ne obiºnuim cu ierni mai
calde, în timpul cãrora vom apela mai
des la umbrele contra ploii. Verile vor
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dar ºi cu puncte în care temperaturile
vor fi mai scãzute decât în mod obiºnuit.
Ploile vor avea un caracter mai local ºi
torenþial. Acestea vor aduce transformãri
esenþiale în clima României. Dupã cum
se poate constata, schimbãrile vor fi atât
de ample încât se vor modifica chiar ºi
manualele de geografie pentru cã
 vom asista la trecerea stepei în
semideºert, a silvostepei în stepã, a zonei
de pãdure în silvostepã. Adicã Dobrogea
ºi Bãrãganul vor tinde sã se deºertifice.
Pãdurile se vor retrage la altitudini de
peste 1.000 metri, în câmpie putând
rezista numai în parcuri foarte
costisitoare. Terenurile propice
agriculturii se vor situa la altitudini mai
mari cu câteva sute de metri, în timp ce,
în actualele câmpii, va creºte pericolul
sãrãturilor. În aceste regiuni se va putea
face agriculturã numai cu preþul unor
irigaþii costisitoare ºi a unor doze mari
de îngrãºãminte. Apa va reprezenta o
problemã majorã pentru cã Dunãrea va
fi suprasolicitatã în amonte, iar în
Câmpia Dunãrii deficitul de apã al
culturilor va creºte de douã-trei ori. Cam
acestea consider cã vor fi efectele pe
termen lung. Dacã nu se va interveni ca
sã oprim sau sã încetinim acest proces,
vom fi martorii reapariþiei Pustei Gete
din preistorie. Din pãcate, acesta este
un proces global care nu se limiteazã la
graniþe de stat ºi nici mãcar la continente.
Trebuie ca toate statele cu industrii
poluatoare sã se angajeze, în cadrul unui
acord, sã limiteze volumul de noxe. Au
fost o serie de încercãri în vederea
încheierii unui astfel de acord, inclusiv
la Kyoto, în Japonia, dar care s-au lovit
de refuzul SUA. Cu toate cã sunt
responsabile pentru 30 la sutã din noxele
atmosferice, Statele Unite au refuzat sã
semneze orice angajament care sã oblige
la diminuarea poluãrii. În aceste condiþii,
nu ne putem aºtepta decât la o agravare
a perturbaþiilor meteorologice. Sper ca
inundaþiile din Europa sã creeze un
curent de opinie favorabil încheierii unui
astfel de acord internaþional. Dacã se
vor lua mãsuri restrictive  Consider
cã în câþiva ani se poate reveni la normal.
Convingerea mea este cã acest proces
este reversibil ºi cred cã Terra va trece
cu bine ºi prin aºa ceva. Dar toate
acestea se întâmplã pentru cã fenomenul
de încãlzire globalã a pornit Accelerat,
pe o curbã exponenþialã. Primele semne
au fost cam prin 1980. Atunci, insulele
de corali se inundau din ce în ce mai
frecvent din cauza ridicãrii nivelului
oceanului. În câþiva ani, prin 1990,
lucrurile s-au accentuat, Naþiunile Unite
fiind alertate. Deja, se contura o alarmã
la nivel mondial în numai zece ani de la
primele semnale. Este evident cã se
impune luarea unor mãsuri imediate
pentru cã fiecare an înseamnã o creºtere
ºi mai mare a poluãrii, cu efecte greu de
imaginat. Seceta, inundaþiile, îngheþurile
ºi grindina ºi-au câºtigat locuri stabile în
calendar. Pentru þãrani, seceta sau
inundaþiile reprezentau evenimente
dramatice, dar rare. Pentru faptul cã se
petreceau destul de rar, erau luate ca
puncte de reper fãrã putinþã de
confundat: Mi-am fãcut casa în anul
dinaintea secetei. Acum, dupã câteva
zeci de ani, aceste puncte de reper sunt
inutile pentru cã nu trece anul fãrã o
inundaþie sau fãrã ca o zonã agricolã
importantã sã nu fie lovitã de secetã.
Mai mult, în locul banalelor secete sau
inundaþii au apãrut noi grozãvii, cum ar
fi tornadele. Dintre toate aceste urgii ale
vremii, seceta a ajuns de preferat, pentru
cã nu ia vieþi de oameni, ci doar, cel mult,
de animale. În schimb, când vine vorba
de furia apelor, intrã groaza în oameni.
Pentru cã, dacã seceta loveºte numai pe

...eu consider cã dacã
nu vor fi luate mãsuri imediate
vom fi martorii unor mutaþii
incredibile. Va fi un dezastru,
se vor amplifica toate aceste
fenomene pe care acum le
privim ca accidente.
Va fi ca un fel de sinucidere.
Sã sperãm cã omul va fi
suficient de înþelept
sã ia astfel de mãsuri.

30 martie 1913 - 8 martie 2011

Marcu Botzan a scris ºi publicat urmãtoarele lucrãri:
& Probleme de irigaþie ºi desecãri ale Câmpiei Bãrãganului, Editura Academiei
Republicii Populare Române, Bucureºti, 1959 (în colaborare cu C. Haret, N. Petrescu
ºi O. Merculiev)
& Culturi irigate  3 ediþii 1, Editura Agro-Silvicã, Bucureºti, 1959, 1962, 1966
& Bilanþul apei în solurile irigate, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureºti, 1972
& Apele în viaþa poporului român, Editura Ceres, Bucureºti, 1984
& Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1989
& Drumuri de apã, Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1990
& Valorificarea hidroameliorativã a Luncii Dunãrii româneºti ºi a Deltei, Redacþia
de Propagandã Tehnicã Agricolã, Bucureºti, 1991 (în colaborare cu C. Haret, I. Stanciu,
L. Buhociu ºi I. Viºinescu)
& Repere ale unei ºtiinþe a corectãrii mediului, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1994
& Mediu ºi vieþuire în spaþiul Carpato-Dunãreano-Pontic, Editura Academiei
Române, Bucureºti, 1996
& Cântece ºi descântece pentru un sat de altãdatã, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 1997 (versuri)
& Corectarea mediului într-o regiune a Europei unite, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1998
& Baladã pentru Calea Soarelui, Editura Scorilo, Craiova, 1998
& Încotro-i þara, domnule sublocotenent?, editare proprie, Bucureºti, 1999
& Neizbutita parabolã a lui Marcus Aurelius, Editura Cartea Româneasca,
Bucureºti, 2000
& Hidronimie româneascã sau botezul apelor, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2002
& Cãlãuzã pentru Dunãrea româneascã, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2004
cel ce-ºi câºtigã pâinea trudind pãmântul,
tãvãlugul apelor nu þine cont de nimic,
ameninþând sate, oraºe, vile, palate. Sã
ne aducem aminte de nenorocirea de la
Coculeasa, când 12 oameni au fost
omorâþi de torente chiar în somn. Ce sã
mai spunem de satele de lângã Mureº ºi
Alba, care, în ultimii cinci ani, aflau cã
vine primãvara când venea torentul sã le
ia casa. Pentru presã a devenit o
obiºnuinþã: mãrþiºorul aduce inundaþii ºi
îngheþuri, Drãgaica vine în plinã secetã,
toamna, ºcolile încep odatã cu inundaþiile.
Cam acesta este noul calendar. Dacã
trecem în revistã numai urgiile de anul
acesta (2002), ºi tabloul este
cutremurãtor: în luna martie, îngheþurile
târzii au compromis producþia de fructe
de pe 40% din plantaþii, cu pierderi de
peste 400 miliarde de lei; în luna mai, au
fost ploi torenþiale ºi grindinã, fãcând o
gaurã agriculturii de 55 miliarde de lei;
pânã la data de 10 iunie, seceta afectase
1,5 milioane hectare de terenuri agricole,
pagubele ridicându-se la 7.382 miliarde
de lei; grindina ºi torentele de la sfârºitul
lunii iunie, au mai înghiþit 327 miliarde
de lei de pe o suprafaþã de 70.000 ha.
Punctul culminant, cel puþin pânã la
aceastã datã (luna august), este
reprezentat de recentele torente, care au
înghiþit opt vieþi omeneºti, în cele 142 de
localitãþi în care au fãcut ravagii.
Puhoaiele au mai lãsat fãrã adãpost
1.400 de familii. Peste 500 kilometri de
drumuri au fost grav afectate alãturi de
400 de poduri ºi podeþe. Acesta este
calendarul lui 2002. Cauzele acestor
nenorociri nu þin de puterile nici unuia
dintre noi, dar efectele le putem limita.

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.

Furia apelor poate fi domolitã pur ºi
simplu fãcându-le loc sã treacã. Numai
cã, în ultima vreme nu ne-a mai
preocupat acest lucru.
Mesaj testament, acest interviu, lãsat
ca moºtenire de marele academician
Marcu Botzan, încheie cãlãtoria sa pe
axa temponauticã, lãsând loc unei priviri
senine spre viitor, dar ne ºi cheamã la
responsabilitate ºi maturitate
administrativã a teritoriului României,
în integritatea sa. Numai urmând un
plan bine stabilit, în acord cu politica
Uniunii Europene, dar ºi cu þãrile vecine,
vom putea sã depãºim efectele negative
ale schimbãrilor climaterice anunþate.
Începând din antichitatea Daciei
Romane, urmând perioada feudalã, apoi
modernitatea atinsã de aripa viitorului
predictibil, am cãlãtorit alãturi de creaþia
beletristicã a minunatului scriitor Marcu
Botzan. Ca un ecou muzical, ce încã
reverbereazã într-o salã de concert,
traiectul vieþii sale a cuprins în el latura
modestiei ºi rarisima texturã a demnitãþii
umane specifice numai spiritelor
superioare. Acum putem închide spaþiul
acestui destin circular al celui ce a fost
academicianul Marcu Botzan, sub
auspiciile generoase ale câtorva versuri
aºezate într-una din scrierile sale
(Neizbutita parabolã a lui Marcus
Aurelius), singurele, de altfel, rãmase de
la împãratul Hadrian ºi prinse în mult
discutata sa Historia Augusta: Sufleþel
blând ºi rãtãcitor / oaspe ºi prieten al
corpului / vei pleca acum în locuri /
palide, uscate ºi pustii / ºi nu vei mai
face glume ca de obicei!
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este editatã de
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Admiterea. Candidaþii la start!

avut prieteni care au terminat
 Andreea Diana Cristea,
aici ºi au o impresie bunã despre candidat la programul de master
Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2013 va începe în 19 august cu probele orale ºi va
Sunt încântatã, ne-a declarat sistemul de învãþãmânt, despre
continua din 26 august cu testele scrise.
conf. univ. dr. Georgeta Niculescu, cadrele didactice, despre modul
Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2013, a doua sesiune va avea loc în perioada
de predare, de condiþiile ºi baza
august-septembrie. Înscrierile s-au fãcut între 15 ºi 19 iulie.
materialã oferite de facultate.
Absolvenþii de la ambele
 19 - 20 august - evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã
specializãri sunt încântaþi de
 19 - 21 august - evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã
stagiile de practicã pe care le vor
 20 - 21 august - evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã ºi
face. În general, ei vin cu o
 22 - 23 august - evaluarea competenþelor digitale.
impresie bunã de la început.
Probele scrise vor avea loc dupã cum urmeazã:
Lector univ. dr. Ioana Gheorge
 26 august - limba ºi literatura românã
ne-a explicat în ce constã examenul:
 27 august - limba ºi literatura maternã
 28 august - proba obligatorie a profilului
 30 august - proba la alegere a profilului ºi specializãrii.
Primele rezultate ale sesiunii a doua a Bacalaureatului 2013 vor fi afiºate în 2 septembrie, pânã la
ora 12.00, iar contestaþiile vor fi depuse între orele 12.00 ºi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluþionate
Educaþie fizicã ºi antrenament
contestaþiile, iar în 5 septembrie vor fi afiºate rezultatele finale.
sportiv: Sunt licenþiatã a facultãþii.
Comisia Naþionalã de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susþinere a probelor de
Anii petrecuþi aici m-au ajutat
evaluare a competenþelor digitale sau lingvistice, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judeþene sau
cã, deja, numãrul candidaþilor
foarte mult, pentru cã mi-am
a municipiului Bucureºti ori din proprie iniþiativã.
creºte pe zi ce trece ºi sperãm
îmbogãþit cunoºtinþele ºi am
Prima sesiune a examenului de bacalaureat a avut loc în perioada iunie - iulie, rezultatele finale cã, în data de 30 iulie, când are
continuat sã mã perfecþionez. Îmi
fiind afiºate în 12 iulie.
loc proba eliminatorie pentru
place foarte mult sã joc handbal,
toate programele din licenþã, sã
iar FEFS mi-a dat ocazia sã îmi
Conform Ordinului ministrului educaþiei naþionale privind Structura anului ºcolar ocupãm locurile; în caz contrar
pun în valoarea abilitãþile în cadrul
existã ºi sesiunea a II-a de
2013-2014, publicat în Monitorul Oficial, anul ºcolar va începe la 16 septembrie
echipei de handbal a Universitãþii
examene. Anul acesta avem ºi
2013, va avea 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrãtoare, ºi se va un nou program: Sport ºi
Spiru Haret. Mulþumesc FEFS
încheia pe 31 august 2014.
performanþã motricã. Suntem La toate cele trei specializãri, pentru aceastã oportunitate!
 Lavinia Constantin ºi Cristian
SEMESTRUL I: luni, 16 septembrie  vineri, 20 decembrie 2013
convinºi cã se vor îndrepta spre examenul se desfãºoarã în acelaºi
Vacanþã pentru elevii din clasele primare ºi preºcolari: 2-10 noiembrie 2013
acest program sportivii de mod: se depune dosarul de Constantin, candidaþi la proVacanþa de iarnã: sâmbãtã, 21 decembrie 2013  duminicã, 5 ianuarie 2014.
performanþã, cãci, în mod admitere ºi se susþine o probã gramul de master, Kinetoterapie
Cursuri: luni, 6 ianuarie  vineri, 31 ianuarie
deosebit, lor li se adreseazã. Ca aplicativ-utilitarã, ce este probã în afecþiunile locomotorii: Am ales
Vacanþã intersemestrialã: sâmbãtã,1 februarie  duminicã, 9 februarie 2014
în fiecare an, la programele de eliminatorie. Aceastã constã sã continuãm cu masterul la
studii de master, numãrul într-un complex de exerciþii de FEFS, deoarece ne-am obiºnuit
SEMESTRUL II: luni,10 februarie - vineri,11 aprilie 2014
candidaþilor a fost cu mult peste cãþãrare, târâre, rostogolire,
Vacanþã de primãvarã  sâmbãtã,12 aprilie  marþi, 22 aprilie 2014
numãrul de locuri alocat, fiecare trecere peste anumite obstacole
Cursuri: miercuri, 23 aprilie  vineri, 20 iunie 2014
program având 50 de locuri. Mã într-un anumit timp. Deºi este o
Vacanþa de varã  sâmbãtã, 21 iunie - duminicã, 14 septembrie 2014
Sãptãmâna 7-11 aprilie 2014 va fi dedicatã activitãþilor extracurriculare ºi gândesc cã studenþii, absolvenþii probã eliminatorie, trebuie vãzutã
extraºcolare, în cadrul programului ªcoala altfel: sã ºtii mai multe, sã fii mai bun. de anul acesta, dar ºi din ca o încununare a calitãþilor sau
Programul orar va fi diferit faþã de cel normal. Se pot organiza: activitãþi culturale, promoþiile anterioare se a aptitudinilor motrice pe care ar
îndreaptã cãtre facultatea trebui sã le aibã un viitor
tehnico-ºtiinþifice, sportive, mese rotunde, dezbateri, excursii etc.
noastrã ºtiind cã aici gãsesc un absolvent al facultãþii noastre.
În zilele libere prevãzute de lege nu se organizeazã cursuri.
Ce spun unii dintre viitorii
climat adecvat studiului, pentru
cã facultatea beneficiazã de o studenþi ºi masteranzi:
 Marius George Olteanu,
generoasã bazã materialã,
cadre didactice foarte bine candidat la programul de licenþã
pregãtite, care se apleacã cu Educaþie fizicã ºi sportivã:
atenþie asupra fiecãrui student
cãlãuzindu-i paºii în viitoarea
lor carierã. Îi aºteptãm pe toþi
absolvenþii care au vocaþie
pentru programele de studii
oferite de facultatea noastrã sã
vinã în numãr cât mai mare.
În relaþie directã cu cei care vin
sã se înscrie, secretarul-ºef al
FEFS, Ileana Florea, a constatat:

Structura anului ºcolar
2013-2014

(Urmare din pag.1)

Cum te poþi angaja vara aceasta
dacã eºti student sau absolvent
Hipo.ro organizeazã, începând cu luna iunie,
cea de-a 7 a ediþie a Târgului virtual pentru
absolvenþi. Evenimentul online se adreseazã în
special absolvenþilor din promoþia 2013 de la
ciclul de licenþã ºi master din Bucureºti, Iaºi,
Cluj-Napoca ºi Timiºoara, dar ºi altor absolvenþi
ºi tineri profesioniºti din þarã, care vor sã se
angajeze în aceastã varã. Peste 20 de companii
oferã tinerilor posibilitatea de a opta pentru
unul din cele 40 de programe de internship ºi
trainee. Majoritatea programelor se adreseazã
candidaþilor cu studii economice sau tehnice,
însã existã ºi programe dedicate unor specializãri
de niºã, precum chimie, farmacie, mecatronica
sau biologie.
Companiile afirmã cã 70% dintre programele
adresate absolvenþilor au loc în perioada iulie 
septembrie ºi cã obiectivul lor este de a selecta cei

Am ales FEFS a USH pentru cã
ºi prietenii mei au studiat aici ºi
nu au fost dezamãgiþi. Practic
sportul de performanþã, însã
marele meu vis este sã devin
antrenor de juniori ºi copii ori
profesor de educaþie fizicã.
Ceea ce vã pot spune este cã
plec plãcut impresionat de
dotarea facultãþii. Cu siguranþã, atunci când voi auzi pe
cineva cã doreºte sã aleagã ca
Absolvenþii de liceu, care vin sã profesie sportul, îi voi recose înscrie la FEFS, au ales manda, negreºit, FEFS de la
facultatea noastrã pentru cã au Universitatea Spiru Haret.

mai buni candidaþi juniori pentru a-i forma ºi
pãstra în companie (93%) sau de a angaja ulterior
persoanele care urmeazã un astfel de program în
cadrul companiei. În plus faþã de programele de
internship ºi trainee, candidaþii pot opta ºi pentru
o serie de joburi entry-level.
Doritorii trebuie sã-ºi creeze un cont ºi
sã posteze un CV pe portalul de carierã
www.hipo.ro. Dupã logare, poate fi accesatã
platforma evenimentului, pot fi vizitate
standurile companiilor, pot fi obþinute informaþii
despre poziþiile deschise în aceastã perioadã ºi
se poate discuta cu reprezentanþii companiilor
prin soluþia de chat implementatã pentru
prima datã în cadrul Târgului virtual Hipo.ro
pentru absolvenþi. Urmãtoarea sesiune va fi
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
susþinutã de ProCredit Bank pe 5 august, în Sociologie-Psihologie, Centrul pentru studii înalte
intervalul 10.00 - 18.00. (G.N.)
asupra conºtienþei  Brazilia, Academia
Internaþionalã a Conºtienþei  Marea Britanie,
Nexus  new times magazine a organizat joi, 18
iulie 2013, între orele 19 ºi 21.30, în Sala Studio,
str. Ion Ghica nr. 13, parter, conferinþa
internaþionalã: Noi abordãri în studiul conºtienþei
- ºtiinþa projectologiei din ciclul: Spiritualitatea
în slujba educaþiei Invitat special: Patricia Sousa
- director al Centrului Educaþional din Londra,
Academia Internaþionalã a Conºtienþei.
Moderatori: conf. univ. dr. Mircea Aurel Niþã 
SNSPA; conf. univ. dr. Matei Georgescu 
Universitatea Spiru Haret; Cristian Pãtruþ 
director Nexus - new times magazine. Traducerea:
Ionela Solomon  SNSPA.
Tematicã:  Noi fundamente ºtiinþifice,
dezvoltate de dr. Waldo Vieira, pentru studiul

cu mediul, cu profesorii de aici,
care sunt foarte bine specializaþi, ºi
ni s-a pãrut cea mai bunã variantã
în momentul acesta. Ne place
foarte mult domeniul, iar ideea de
a lucra cu oamenii, de a-i cunoaºte,
de a le afla poveºtile de viaþã ne-a
fãcut sã ne facem planurile de
viitor: sã ne deschidem un cabinet
particular de kinetoterapie.

Mihãiþã ENACHE

Conferinþã internaþionalã:

Noi abordãri în studiul conºtienþei
- ºtiinþa projectologiei

fenomenelor non-fizice  Abordarea ºtiinþificã a
experienþelor de extracorporalitate ºi a altor
fenomene psihice  Analiza ºtiinþificã a conºtienþei
ºi studiul multidimensionalitãþii.
Conferinþa a fost organizatã de Facultatea de
Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret.
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POATE VÃ INTERESEAZÃ!

A doua ediþie a Zilelor Teatrului Studenþesc - În Culise

Certificatul Lingvistic European
/ European Language Label 2013

Conf. univ. dr. George GRIGORE

Certificatul
Lingvistic
European este un premiu care
încurajeazã iniþiativa în domeniul
predãrii ºi învãþãrii limbilor, prin
recompensarea
tehnicilor
inovatoare de predare, difuzarea
informaþiilor privind existenþa
acestora ºi promovarea bunelor
practici în acest domeniu. Premiul se adreseazã tuturor tipurilor
de educaþie ºi formare, indiferent de vârsta celor care învaþã sau
predau ºi de metodele utilizate, obiectivul sãu principal fiind
stimularea învãþãrii în contexte ºi cu instrumente creative ºi
susþinerea noului în aceastã zonã educaþionalã.
Prin sprijinirea, la nivel local ºi naþional, a proiectelor care
promoveazã dezvoltarea competenþelor de comunicare în limbi
diferite de limba maternã, Certificatul urmãreºte sã ridice
standardele lingvistice în toatã Europa.
Premiul se acordã anual celor mai bune proiecte lingvistice
sau cu componentã lingvisticã, elaborate în fiecare dintre þãrile
participante. Procedura de decernare este coordonatã de Comisia
Europeanã, însã este administratã de statele membre, ale cãror
jurii naþionale decid asupra criteriilor de selecþie detaliate.
În România, competiþia din 2013, finalizatã cu acordarea
Certificatelor Europene, a fost lansatã la 1 iulie. Ca ºi în 2012, se
vor acorda premii, atât pentru proiecte, cât ºi pentru cadre
didactice ºi profesioniºti din mediul academic ºi preuniversitar
(distincþii individuale).
Festivitatea de premiere va avea loc de Ziua Europeanã a
Limbilor (26 Septembrie), în cadrul evenimentului LINGUAFEST
2013, la sediul Reprezentanþei Comisiei Europene în România.
Formularele de candidaturã, detaliile privind calendarul de
selecþie ºi alte informaþii legate de desfãºurarea competiþiei se
gãsesc pe site-ul Agenþiei Naþionale, la adresa http://www.llpro.ro/llp.php?id=50&d=55&menu=29.

Chiar dacã teatrele bucureºtene
de stat sunt în vacanþã, iatã cã o
contraofensivã culturalã vine din
partea viitorilor slujitori ai Thaliei.
Între 8 ºi 14 iulie, teatrul În Culise
a organizat cea de a doua ediþie a
Festivalului Zilele Teatrului
Studenþesc - În Culise( 8-14 iulie),
ce ne-au surprins cu de douã ori
mai mult divertisment: ºapte zile
de spectacol, douãsprezece piese
de teatru puse în scenã de tinerii
actori absolvenþi, studenþi ºi
masteranzi de la Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã Ion Luca
Caragiale Bucureºti, Facultatea
de Teatru din cadrul Universitãþii
Hyperion ºi Facultatea de Arte,
specializarea Arte Spectacolului
(Actorie), din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, dar ºi cu de douã ori
mai multe locuri în salã, prin
reamenajarea acesteia. Piesele
jucate au fost pe gustul
spectatorilor: proaspete, actuale,
nonconformiste, dar ºi clasice,
pentru cei conservatori. În aceastã
sãptãmânã i-am vãzut ºi i-am
susþinut pe cei care în scurt timp
vor deveni imagini importante ale
teatrului ºi filmului românesc 
cei care sunt numiþi de pe acum ºi
nebunii frumoºi de la teatru.

Recviem pentru un iepuraº în Festival
În prima zi de festival, luni
8 iulie 2013, la ora 20, teatrul În
culise a întâmpinat publicul cu
spectacolul ce a avut premiera
la studioul nostru teatral
studenþesc Black Box Studio
Sud, Recviem pentru un iepuraº,
de Mihai Ignat, spectacol
susþinut de anul II, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), de
la Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. În
distribuþie apar studenþii Gabriel
Huian, Vlad Milotoi, Ruxandra

Hule, Marius Rotaru, Mioara
Dima, Alexandru Mandu, Adina
ªteþcu ºi Alexandra Mojoiu, de
la clasa conf. univ. dr. Mirela
Gorea ºi asist. univ. drd. Dana
Voicu. Coordonatorul artistic ºi
regizoral al acestui proiect este
asist. univ. drd. Dana Voicu.
Spectacolul este realizat pe baza
textului contemporan scris de
Mihai Ignat - autorul a fost
prezent la premiera de galã de la
Black Box Studio Sud - ºi
vorbeºte despre relaþiile, duse la

extrem, dintre pãrinþi ºi copii:
inocenþã ºi joc periculos, lipsã
de comunicare ºi vise de
adolescent, toate urmate de
decepþie. Subiectul este unul
înfricoºãtor de real: un tânãr de
17 ani plãteºte un criminal sã îi
omoare pãrinþii, spre a rãmâne
singurul proprietar al casei
pãrinteºti, al maºinii ºi al banilor
familiei. Din întâmplare, apeleazã
la un agent sub acoperire, care
acceptã misiunea. Dupã ce
simuleazã moartea tatãlui, agenta
nu poate evita dezechilibrul
psihic al mamei, care, la aflarea
veºtilor incredibile despre familia
sa, evadeazã într-o altã realitate.
Tatãl, disperat, îºi omoarã fiul în
bãtaie. Finalul este trist ºi dur.
Mesajul este clar. A lucra cu
lirismul e ca ºi a lucra, mutatis
mutandis, cu nitroglicerinã:
dacã n-ai grijã, arunci totul în
aer.- spune chiar autorul piesei,
Mihai Ignat.
Felicitãri studenþilor noºtri
care au prezentat un spectacol
atât de viu ºi de real în cadrul
celei de a doua ediþii a Festivalului
Zilele Teatrului Studenþesc - În
Culise, reprezentând cu cinste
Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret!

Tu cât stai pe Internet?



ECOTIC ºi HotNews.ro
organizeazã cea de a cincea ediþie a concursului Vreau o Românie mai curatã! Concursul se
înscrie într-o serie de activitãþi
desfãºurate de ECOTIC ºi
Ateliere fãrã Frontiere în
Proiectul co-finantat printr-un
grant din partea Elveþiei prin
intermediul Contribuþiei
Elveþiene pentru Uniunea
Europeanã extinsã.
În concurs se poate înscrie
orice cetãþean român cu domiciliul în România, cu excepþia
angajaþilor HotNews.ro, angajaþilor ECOTIC, a rudelor lor de
gradul I, precum ºi a altor
persoane asociate concursului.
Înscrierile se fac prin
completarea formularului din

secþiunea concursurile mele de
pe site-ul HotNews.ro:http://
www.hotnews.ro/MyHotnews/
Concursurile_Mele
Pentru a putea înscrie un
proiect, participanþii trebuie sã
aibã un cont de utilizator
HotNews.ro. Crearea unui cont
nou se poate realiza la: http://
www.hotnews.ro/login#
La cea de-a 5-a ediþie,
publicul larg va fi invitat sã
posteze imagini sau materiale
video cât mai sugestive
pentru a pune în evidenþã
protejarea mediului prin
colectarea selectivã a deºeurilor
ºi sã arate activitãþile
desfãºurate/organizate de
diferite instituþii pentru
încurajarea colectãrii selective.

Concursul se desfãºoarã pe douã secþiuni:
1. dedicatã organizaþiilor neguvernamentale:  foto/
fotoreportaj (în galeria concursului acestea sunt evidenþiate
separat);  video. La aceasta secþiune se vor înscrie, fiecare cu
maximum trei proiecte distincte, numai ONG-uri care au avut
activitate în domeniul protecþiei mediului în perioada iunie 2012
 iunie 2013.
2. dedicatã publicului larg:  foto. La aceasta secþiune se
vor înscrie persoane fizice, care vor publica exemple pozitive
sau negative legate de protecþia mediului. Chiar dacã sunt
exemplificate activitãþi ale unor persoane juridice, altele decât
ONG-uri, acestea vor fi înscrise în aceastã secþiune.
La finalul concursului, se vor acorda premii.
Calendar:
 Perioada de înscriere: 15 iulie 2013  30 august 2013
 Anunþarea câºtigãtorilor, în urma jurizãrii: 3 septembrie 2013
 Premiile se vor acorda pânã la data de 15 septembrie 2013
Mai multe informaþii referitoare la concurs, puteþi obþine
scriind la: concurs@hotnews.ro.

Românii sunt pe locul al doilea în Europa dupã timpul petrecut pe Internet

Utilizatorii români de Internet ocupã locul al doilea în rândul þãrilor
europene din punct de vedere al timpului petrecut online, cu o medie
de 18,6 ore sãptãmânal, potrivit ultimului studiu Mediascope - cea
mai importantã sursã de date despre consumul de media ºi obiceiurile
de cumpãrare online - citat într-un comunicat IAB România. Suntem
depãºiþi, în acest clasament, de Ucraina, ai cãrei locuitori îºi petrec pe
Internet 20 de ore online pe sãptãmânã. Dupã români sunt turcii, cu
o medie de 18,3 ore petrecute sãptãmânal pe Internet. De asemenea,
românii care utilizeazã Internetul sunt ºi printre cei care folosesc cel
mai mult mesageria instant, serviciu la care apeleazã cu 60% mai mult
decât media europeanã a utilizatorilor de Internet.
Alte date Mediascope, prezentate IAB România:
 e-mailul este folosit de aproximativ întreaga populaþie de origine
cehã cu acces la Internet.
 Reþelele sociale profesionale sunt utilizate de mai mult de 90%
dintre portughezi.
 Danezii fac recenzii ºi dau feedback dupã utilizarea anumitor
produse ºi servicii de douã ori mai mult decât media înregistratã la
nivelul întregii Europe.
 Grecii scriu pe blog de douã ori mai mult decât media europeanã.
 Bulgarii fac cele mai multe apeluri telefonice online, utilizând
servicii cum ar fi Skype-ul, cu 89% mai mult decât utilizatorul
mediu european.
 Generaþia de 55+ ani este din ce in ce mai activã pe Internet. 36%
dintre europenii cu vârste de peste 55 de ani navigheazã pe Internet
ºi petrec aproximativ 10,4 ore pe sãptãmânã online.

 84% dintre europeni
navigheazã pe Internet
în acelaºi timp în care
se uitã la televizor, iar
59% dintre aceºtia sunt
online de pe telefon sau
tabletã în timp ce se
uitã la TV.
 54% dintre aceºti utilizatori activi ai celor trei dispozitive - TV,
calculator personal, tabletã sau smarthone - sunt bãrbaþi.
Intervalul orar preferat de 90% dintre europenii care deþin mai
multe dispozitive pentru a naviga online este 17.30 - 21.00. 69%
dintre cei care deþin mai multe dispozitive conectate la Internet
sunt simultan online ºi în fata televizorului în timpul serii, 49%
dintre europeni sunt online dimineaþa (6.00-10.00), iar 89% sunt
conectaþi între orele 10.00-17.30.
 Cu cât o persoana deþine mai multe dispozitive conectate la
Internet, cu atât creºte timpul petrecut online ºi scade timpul
petrecut în faþa televizorului.
 Europenii care deþin ºi televizor, ºi PC, ºi smartphone/taletã
petrec, în medie, 21,8 ore pe sãptãmânã online, dar numai 13,2 ore
în faþa televizorului.
 Numãrul europenilor care deþin telefon cu acces la Internet a crescut
cu 42% faþã de 2010. 44% dintre ei deþin în prezent un smartphone.
 50,9 milioane de europeni folosesc tabletele pentru a naviga pe Internet,
timpul petrecut online pe tableta ridicându-se la 9,3 ore sãptãmânal.

ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

MIZERIA VIEÞII NOASTRE PUBLICE
(urmare din pag.1)
Suntem azi un popor de aproape cinci
milioane de suflete. Nimic, aproape
absolut nimic nu se produce, în adevãratul
înþeles al cuvântului, în þara aceasta, decât
pe tãrâmul agricol; în cea mai mare parte,
agricultura noastrã se lucreazã într-un chip
cu totul rudimentar ºi, mulþumitã
nestatorniciei de temperaturã ce domneºte
în valea dintre Carpaþi, Dunãre ºi Marea
Neagrã, producþia noastrã atârnã mai mult
de bunãvoinþa cerului, de mila elementelor
lui. Douã milioane ºi jumãtate de þãrani
(cifrã exageratã poate), populaþie
într-adevãr româneascã, lucreazã pãmântul
ºi dau singura producþie realã în aceastã
þarã, pe câtã vreme restul locuitorilor
români, cei din oraºe, târguri ºi târguºoare,
populaþie amestecatã, [...] fac negustorie,
speculã, camãtã, ocupã miile de funcþii
publice, trãiesc din gheºefturi ºi din
politicã.
Populaþia ruralã, în marea ei majoritate,
mai ales cea mai depãrtatã de târguri, nu
are drept hranã zilnicã decât mãmãligã cu
oþet ºi cu zarzavaturi, drept bãuturã - spirt
amestecat cu apã; foarte rar, la zile mari,

ºi nici chiar atunci în multe cazuri, se
învredniceºte sã mãnânce carne ºi sã bea
vin; trãind sub un regim alimentar aºa de
mizerabil, þãranul a ajuns la un grad de
anemie ºi slãbiciune moralã destul de
întristãtoare. Chipul unui þãran român, om
de la þarã, trãit în aer liber, seamãnã cu al
muncitorului, stors de puteri din umbra
fabricilor. Cine a umblat prin satele
noastre, mai ales prin cele de câmp ºi de
baltã, a putut constata cã de abia din trei
în trei case se gãseºte o familie care sã
aibã un copil, cel mult doi, ºi aceia slabi,
galbeni, lihniþi ºi chinuiþi de friguri
permanente. Aceastã populaþie, pe lângã
toate necazurile ei, mai are unul ce pune
vârf la toate: administraþia. De Dumnezeu
nu mai are nici o teamã muncitorul de la
þarã, pentru cã Dumnezeu l-a pãrãsit
pentru cine ºtie ce pãcate în mâna acestei
administraþii, compusã în cea mai mare
parte din haitele de cafengii, din ºtrengarii
ºi necãpãtuiþii de prin târguri. Aceastã
corporaþie liberalã ºi umanitarã
nedreptãþeºte, batjocoreºte ºi jupoaie pe
þãran fãrã nici o milã; sunt membri în
aceastã onorabilã corporaþie, al cãror nume
bagã în nãbãdãi sate întregi. Aceasta, ca
stare normalã ºi constantã, fãrã sã mai

pomenim cã pe la soroace vine ºi câte o
împrejurare mai însemnatã, ca de exemplu
afacerea Mihãlescu - Warszawsky.
În acelaºi timp, în oraºe mari ºi mici,
liberalismul ºi umanitarismul ne prieºte
foarte bine: în numele libertãþii, se face
camãtã fãrã margine; în numele egalitãþii
ºi fraternitãþii, deschidem braþele tuturor
elementelor stricate, pe care le rejecteazã
chiar societãþile hipercivilizate, ºi, în
numele naþiunii române, facem politicã
radicalã, aspirând la o republicã, ba chiar
ºi la mai multe. Toatã mizeria noastrã
publicã o îmbrãcãm în formele politice
ale unei civilizaþii calpe, precipitarea
noastrã spre fundul rãului o numim
progres, fierberea unor elemente necurate
ºi lupta lor cu elementele ce-au mai rãmas
încã sãnãtoase în þarã se numeºte politicã.
Acela ce cuteazã a se revolta faþã cu
aceastã stare de lucruri, acela care
îndrãzneºte sã arate cã formele poleite
învelesc un trup putred, cã progresul
nostru ne duce la pierzare, cã elementele
sãnãtoase trebuie sã se con jure ºi sã facã
o luptã supremã pentru mântuirea acestei
þãri, este denunþat opiniei publice de cãtre
negustorii de principii liberale, umanitare
ca barbar, ca antinaþional, ca reacþionar.

629  22 iulie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

Tinerimea de elitã a României

A XXI-a ediþie
a Festivalului

Sighiºoara
Medievalã,
sub semnul
lui

Vlad Dracul
Cea de-a XXI-a ediþie a Festivalului Sighiºoara Medievalã, ce va avea
loc în perioada 26-28 iulie, în organizarea Primãriei municipiului ºi
Asociaþiei Turistice Sighiºoara, va avea tema Vlad Cavalerul Dreptãþii,
cu subtitlul Între mit ºi istorie, de la simbolul lui Vlad Cavalerul Dreptãþii,
la cel al lui Dracula, spirit neîmpãcat. Cea de-a XXI-a ediþie a Festivalului
Sighiºoara Medievalã se va deschide cu Marea Parada a Cavalerilor,
Trubadurilor, Menestrelilor, Actorilor ºi Meºteºugarilor. În cadrul
festivalului, Teatrul Scena împreunã cu Teatrul Naþional Târgu Mureº,
UAT Târgu Mureº, U.N.A.T.C. Bucureºti vor pune în scena
superproducþia Vlad Cavalerul Dreptãþii.

Publicul portughez a plãcut-o pe

Luminiþa

La cea de-a 21-a ediþie a Curtas
Vila do Conde (6-14 iulie), care,
potrivit evaluãrilor organizatorilor,
s-a bucurat anul acesta de prezenþa
a 25.000 de spectatori, premiul
publicului Mateus Rosé Sparkling
a revenit co-producþiei lusoromâne Luminiþa (2013).
Pelicula, a cãrei premierã a avut
loc chiar în cadrul acestui festival, aparþine regizorului portughez
André Maquês ºi are o distribuþie exclusiv româneascã: Dragoº
Bucur, Damian Oancea, Constantin
Cojocaru, Dorina Lazar, Emilia
Dobrin ºi Ion Haiduc.
Luminiþa este povestea a doi
fraþi care se întâlnesc dupã mulþi
ani la înmormântarea mamei lor,
unde sunt confruntaþi, atât cu
doliul familiei ºi obligaþiile filiale,
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cât ºi cu durerea pierderii suferite.
În acest an au fost prezente,
în diferitele secþiuni ale festivalului,
opt scurtmetraje româneºti:
Wonderland de Peter Kerek (Competiþia internaþionalã), cinci scurtmetraje prezentate de cãtre
Asociaþia Estenest în cadrul
Panoramei europene, Luminiþa,
de André Marquês, ºi Superman,
Spiderman or Batman de Tudor
Giurgiu, la secþiunea Short
Matters!
În 2010, România a câºtigat la
Curtas Vila do Conde Marele
Premiu City of Vila do Conde
pentru scurtmetrajul Colivia, în
regia lui Adrian Sitaru, iar Apele
tac, al Ancãi-Miruna Lãzãrescu, a
obþinut, în 2011, premiile RTP2
Onda Curta ºi Premiul Publicului.

Trupa orãdeanã

Arcadia,
la Festivalul de Teatru
de la Avignon
Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria din Oradea va participa, în
perioada 19-31 iulie, la Festivalul de Teatru OFF de la Avignon, cu un
spectacol al cãrui scenariu este scris de un francez, în cadrul celei
de-a 67-a ediþie a Festivalului de Teatru de la Avignon, Franþa
(5 - 26 iulie). Selecþia oficialã a festivalului include aproximativ 40 de
spectacole, în timp ce evenimentul paralel, Avignon Off, este gazdã a
1.200 de manifestãri artistice.

Cartea Societatea Literar ªtiinþificã
,,Tinerimea Românã1877-1948, apãrutã la
Editura Premier din Ploieºti, în anul 2013,
scoate la luminã cele mai importante ºi pline
de substanþã activitãþi ale societãþii
Tinerimea Românã. Bazatã pe un complex
material bibliografic, fiind prima sintezã
despre aceastã societate, lucrarea face o
prezentare a scopului acesteia, ce ºi-a gãsit
întinderea pânã la Ulmenii Maramureºului.
Cel mai de seamã reprezentant de aici a fost
Florian Ulmeanu, pe atunci student la
medicinã, apoi doctor docent ºi, mai apoi,
promotorul medicinii sportive moderne cu teza de doctorat în medicina sportivã,
apreciatã cu calificativul Tres Honorable,
primind ºi premiul Boullard din partea
Academiei de Medicinã a Franþei -, fondator
al Societãþii de Medicina Culturii Fizice ºi
membru în Comitetul de redacþie al revistei
Buletinul Societãþii Medicale de Educaþie
Fizicã ºi, mai apoi, membru post mortem al
Academiei de ªtiinþe Medicale din România.
Este întemeietorul societãþii culturale
Tinerimea din Ulmeni (1923-1939), care,
prin activitatea bogatã ºi diversificatã pe
care a desfãºurat-o, a înscris o paginã
luminoasã în trecutul miºcãrii de emancipare
culturalã, social-economicã ºi sportivã a
satelor de pe Valea Someºului, din raza de
acþiune a societãþii fãcând parte
cincisprezece localitãþi: Ulmeni, Tohat,
Chelinþa, Þicãu, Arduzel, Mânãu, SomeºUileac, Sãlsig, Gârdani, Asuaju de Sus,
Asuaju de Jos, Ariniº, Vicea, Bãseºti ºi
Benesat. Din aceeaºi instituþie a fãcut parte
ºi Emil Gavriº, marele interpret, compozitor
ºi dirijor, violonist de seamã, de obârºie din
Chelinþa, licenþiat în drept al Universitãþii
Regele al Carol II-lea din Cernãuþi. Membrii
societãþii au organizat manifestãri de
amploare, prima având loc în 1931, de
Sfântul Petru, ºi a fost rezervatã sãrbãtoririi
poetului Petre Dulfu, la Tohat, cu ocazia
împlinirii vârstei de 75 de ani. În afara
sãtenilor veniþi din peste cincisprezece

comune, au participat o serie de personalitãþi
din judeþ ºi din þarã, dintre care amintim pe
Emil Bran, Elena Pop Hossu-Longin,
preºedinte de onoare al societãþii, Leontin
Ghergariu, Gheorghe Mãtieºanu, prefectul
judeþului Sãlaj, Petru Bran ºi alþii. Cu aceastã
ocazie s-a dezvelit monumentul poetului
Petre Dulfu, cu sprijinul Despãrþãmântului
Zalãu al Astrei. O altã manifestare de
amploare a fost sfinþirea Monumentului
Eroilor, care a avut loc în anul 1933, la
Ulmeni, o sãrbãtoare patrioticã ºi
româneascã vibrantã, la care au participat
mii de cetãþeni. O parte dintre serbãrile
culturale de amploare, cu program complex,
au fost organizate de societate în colaborare
cu Astra. O astfel de manifestare a avut loc
la 26 aprilie 1938 ºi a cuprins concerte
corale, prezentate de corurile þãrãneºti,
conferinþe, dansuri, muzicã popularã etc.
Activitatea pe tãrâm cultural a cunoscut o
continuã extindere ºi diversificare. În 1936,
în comunã, funcþiona o bibliotecã, ce
cuprindea peste 600 de volume de literaturã
ºi alte genuri. Cu ajutorul Casei ªcoalelor, a
Societãþii Studenþilor Someºeni din
Bucureºti, Tinerimea din Ulmeni ºi Jur a
înfiinþat biblioteci în mai multe sate. Tot în
satele din jur a fost înfiinþatã câte o Casã de
citire. O iniþiativã cu rosturi de profunzime
pe linia valorificãrii patrimoniului etnografic
a constituit-o inaugurarea Muzeului istoricoetnografic, la 23 iulie 1933, cu ocazia
dezvelirii Monumentului Eroilor. Activitatea
culturalã a societãþii Tinerimea din Ulmeni
ºi Jur a cunoscut continuitate pânã în 1940,
la cedarea Ardealului, când mulþi dintre
membrii ei au fost mobilizaþi ori s-au
refugiat, ceea ce a generat întreruperea bruscã
a activitãþii. Prin realizãrile înscrise în plan
cultural vreme de aproape douã decenii,
societatea a constituit un focar de culturã ºi
un far luminãtor pentru satele codreneºti.
Viaþa culturalã ºi naþionalã reprezintã liantul
indispensabil unitãþii unui popor, iar prin ceea
ce a reuºit Tinerimea de elitã a României, prin

bunele legãturi cu celelalte societãþi culturale
ºi naþionale ale vremii, sunt demonstrate cu
prisosinþã aceste deziderate. Neamestecatã
politic, Tinerimea Românã a fost mereu
sensibilã la problemele confraþilor. Prin
multitudinea, dar si diversitatea activitãþilor a
reuºit sã aducã împreunã generaþii diferite, ceea
ce nu poate fi decât lãudabil.

Desigur, autorii cãrþii, doctorul în istorie
profesor Constantin Dobrescu, ºtiind sã-ºi
exploateze potenþialul ºtiinþific ºi publicistic,
nefiind la prima carte de acest gen, dar si prof.
Carmen Bãjenaru, dascãl de elitã cu bune
performanþe ale elevilor, atât la nivel local, cât
ºi naþional, metodist la ISJ Prahova ºi formator
în diverse proiecte ale CCD Prahova ºi în
cadrul Universitãþii Valahia Târgoviºte, ºi-au
dat binemeritatul obol pentru ca lucrarea sã
poatã ajunge la cititori. O carte plinã de
substanþã, o carte necesarã. Munca celor doi
autori înglobeazã calitãþile lucrului bine fãcut:
cercetare, aprofundare, profesionalism. HAR
ºi condei pe mai departe.
Profesor de istorie Mircea BOTIª
Preot stavr. Radu BOTIª

Noi produse culturale Radio România
Revista literarã radio,
Revista teatralã radio,
Revista muzicalã radio, iatã
cele trei proiecte complexe pe care Radio România Cultural le va
lansa în toamnã, în preajma aniversãrii a 85 de ani de la înfiinþarea
radioului public. Postul Radio România Cultural confirmã astfel
evoluþia sa din ultimii ani, oferind emisiuni premium, realizate de
echipele sale de profesioniºti, prin care îmbinã tradiþia ºi mijloacele
clasice cu multimedia ºi cu cele mai recente tendinþe radiofonice
europene. Cele trei Reviste radio: literarã, teatralã ºi muzicalã nu
vor face excepþie, ca emisiuni vii, actuale ºi de actualitate, cu
deschidere cãtre publicul larg ºi de diferite vârste. Pãstrând
standardele impuse de-a lungul vremii de echipele care au lucrat la
astfel de emisiuni, tineri realizatori ai Radio România
Cultural, nume în ascensiune în lumea culturalã, lucreazã la
lansarea noilor concepte, care se integreazã în seria manifestãrilor
prilejuite de aniversarea de 85 de ani a Radio România.

Misiunea culturalã ºi educativã este definitorie pentru activitatea
Radio România încã de la înfiinþare, mãrturie stând emisiunile ºi
înregistrãrile de fonotecã cu valoare inestimabilã pentru cultura
românã. Emisiuni binecunoscute ºi longevive vor îmbrãca din
toamnã haine noi, pentru a ajunge la cât mai mulþi ascultãtori, fie
maturi iubitori de culturã, fie tineri interesaþi de orientãrile artistice
ºi culturale actuale, din literaturã, teatru sau muzicã.
Revista literarã radio, Revista teatralã radio ºi Revista muzicalã radio
vor fi lansate ca platforme multimedia, cu componente on air ºi online.
Componenta online a emisiunii prevede o secþiune specialã, complexã,
Revista literarã radio, Revista teatralã radio ºi Revista muzicalã
radio contribuind, totodatã, la crearea unor secþiuni de podcast pe
site-ul postului Radio România Cultural, cu ample serii de materiale
audio, text, foto, video. Prin aceastã diversitate, proiectele vor deveni
platforme multimedia complexe, la nivelul cerinþelor, contemporane,
pãstrând legãtura cu tradiþia, aºa cum este cazul emisiunii Revista
literarã radio, iniþiatã de Vasile Voiculescu. (RADOR)

Gala HOP

Invitaþiile Doamnei Pictura

Portretele lui

Vasile Mureºan Murivale

Sunt actor,
sunt spectaculos!

Aristotel BUNESCU
Printre pictorii români, fiecare cu frumuseþile ºi umbrele
sale, Vasile Mureºan, zis ºi Murivale, reprezintã un caz aparte.
El este de departe cel mai inventiv, în privinþa mijloacelor tehnice. Expoziþia sa, Rude divine, gãzduitã de Cãminul Artei
din Bucureºti, a fost o nouã dovadã în acest sens. Cel alintat de

prieteni ºi admiratori
drept Muri este,
cu adevãrat, o figurã
de poveste.
Dintre numeroasele experimente fãcute de artist, astãzi
ne vom opri doar la vestitele sale portrete. Ani de zile, în
afarã de expoziþiile sale, Vasile Mureºan a bãtut galeriile,
atelierele, casele prietenilor ºi a fotografiat ºi filmat apoape
tot ce a vãzut. În timp, s-a adunat un tezaur de personaje,
care au devenit, la rândul lor, subiect de studiu pentru pictor.
Zeci ºi zeci de portrete au fost prezentate în fotografii, iar,
mai apoi, Vasile Mureºan a reuºit sã le prezinte ºi ca picturi.
Nãscut la Arcalia, în judeþul Bistriþa Nãsãud, la data de
1 aprilie 1957, Vasile Muresan  Murivale este absolvent al
Academiei de Artã Luceafãrul din Bucureºti, secþia picturã,
ºi membru titular al Uniunii Artiºtilor Plastici din România.
În deceniile viitoare, istoricii de artã, cei care fac criticã,
ori oamenii obiºnuiþi, care trãiesc ºi pentru artele vizuale,
vor avea, în arhiva imensã fãcutã cu tenacitate de Vasile
Mureºan, un spaþiu imens de studiu.
Vasile Mureºan, zis ºi Murivale, va rãmâne în memoria
tuturor un mare visãtor, care a dorit sã lase în urma sa nu
numai o operã proprie, care poartã pecetea talentului sãu,
dar ºi o dovadã a imaginii lumii artistice româneºti.

Preselectia pentru ediþia a XVI-a a Galei Tânãrului Actor, desfãºuratã în zilele de
15, 16 ºi 17 iulie, la Sala Multimedia ºi Sala Micã a Teatrului Naþional Bucureºti,
a înregistrat un numãr de 204 actori, un record pentru Gala HOP, tineri artiºti care
au trebuit sã convingã juriul cã meritã sã intre în cursa pentru cel mai bun tânãr actor.
Tema de anul acesta al Galei HOP este Sunt actor, sunt spectaculos! Cum printre cei
selectaþi se aflã ºi absolvenþi ai Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Gabriel Sandu ºi Mihai Sãvescu, aºteptãm cu cu interes ediþia a XVI-a a Galei
Tânãrului Actor, director artistic Radu Afrim, ce se va desfãºura la Costineºti în
perioada 4-8 septembrie 2013.
Galeria AnnArt va rãmâne deschisã
toatã vara, iar expoziþia - deschisã
miercuri, 17 iulie - artZoom de varã
reuneºte un fond de 30 de lucrãri de
picturã, desen, sculpturã, ceramicã ºi
modelaj 3D, sub semnãturã unui grup
de artiºti din portofoliul AnnArt,
nume definitorii pentru artã contemporanã din România: Sorin Ilfoveanu,
Mircea Roman, Vladimir ªetran, Dorin
Creþu, Laura Covaci, Francisc Chiuariu.
Expoziþia va include, totodatã, ºi douã
seri de vizionare ªtefan Câlþia, când vor fi prezentate cinci lucrãri noi ale
artistului, însoþite de proiecþia filmului Minute uitate. Ca noutate în acest
sezon, artistul-invitat este Daniela Fãiniº, cu care galeria AnnArt va lucra din
2014, ºi care prezintã o selecþie retrospectivã de lucrãri, din ciclul Rãsaduri
ºi Dantescã. Expoziþia artZoom de varã este deschisã în perioada
16 iulie - 12 septembrie. Întregul fond de lucrãri este disponibil pentru vânzare.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C Universitãþile europene
trebuie sã aibã o viziune globalã
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100 de milioane de euro
pentru internetul
viitorului

 Comisia Europeanã lanseazã o nouã strategie, intitulatã
Învãþãmântul superior european în lume, cu scopul de a
se asigura cã absolvenþii europeni dobândesc aptitudinile
internaþionale care le sunt necesare pentru a munci oriunde
în lume ºi cã Europa rãmâne cea mai atractivã destinaþie
pentru studenþii internaþionali.

 Aproximativ 1 000 de întreprinderi nou-înfiinþate ºi alte întreprinderi extrem de inovatoare vor primi, în cadrul unei noi etape de
Strategia Învãþãmântul superior european în lume se bazeazã pe 400 de milioane de euro pe an pentru a sprijini schimburile internaþionale finanþare, granturi în valoare de 100 de milioane de euro din partea
lucrãrile începute în 2011, odatã cu agenda UE privind modernizarea de studenþi, precum ºi o mai strânsã cooperare între universitãþile parteneriatului public-privat pentru internetul viitorului.
învãþãmântului superior, ce are ca scop îmbunãtãþirea calitãþii ºi europene ºi partenerii lor din întreaga lume.
Este a treia etapã a finanþãrii în mari, pentru a valida în mediul real
relevanþei învãþãmântului superior pentru a se asigura cã tinerii deþin
În universitãþi ºi alte instituþii de învãþãmânt superior din Uniunea cadrul parteneriatului, ce vizeazã tehnologiile dezvoltate. Platforcombinaþia optimã de competenþe pentru piaþa forþei de muncã. Europeanã existã peste 19 milioane de studenþi. Comisia subliniazã dezvoltarea de noi aplicaþii ºi mele sectoriale elaborate în cadrul
Comisia se angajeazã sã consolideze parteneriatele universitare la cã universitãþile trebuie sã promoveze o perspectivã internaþionalã servicii on-line în diverse domenii. acestor proiecte vor fi puse la
scarã mondialã. Cu noua generaþie de programe ale UE, în special în rândul celor 85 % dintre studenþi, care nu sunt mobili, astfel Finanþarea va fi canalizatã prin 20 dispoziþia IMM-urilor ºi a
Erasmus+ ºi Orizont 2020 pentru cercetare, aceasta va folosi încât ºi aceºtia sã dobândeascã aptitudinile internaþionale necesare de consorþii - echipe din ecosis- antreprenorilor din domeniul
succesul programului Erasmus Mundus ºi al acþiunilor Marie Curie într-o lume globalizatã. Aceasta înseamnã cã universitãþile trebuie temul digital - care includ: ac- internetului, pentru a crea diverse
pentru a se asigura cã internaþio-nalizarea ºi modernizarea sã elaboreze programe de studii internaþionale, sã promoveze celeratoare, platforme de finan- servicii ºi aplicaþii. Aceastã
învãþãmântului superior european este o prioritate de vârf. competenþele lingvistice ºi sã dezvolte învãþarea digitalã.
þare participativã, societãþi fi- finanþare face parte, de asemenea,
Obiectivele principale ale strategiei de internaþionalizare sunt
Se preconizeazã cã numãrul studenþilor din cadrul nanciare cu capital de risc, spaþii din iniþiativa Comisiei StartUp
urmãtoarele:  îmbunãtãþirea calitãþii globale a educaþiei europene, învãþãmântului superior din lume va creºte de patru ori, de la de colaborare, organizaþii de Europe, destinatã sã favorizeze
prin facilitarea învãþãrii reciproce, a cooperãrii ºi comparaþiei cu alþi aproximativ 100 de milioane în 2000 la 400 de milioane în 2030, finanþare regionalã, întreprinderi ºi sã conecteze ecosistemele antrefurnizori de învãþãmânt din lume;  stimularea inovãrii ºi a creãrii de cu o creºtere deosebit de puternicã în Asia ºi America Latinã. În din domeniul tehnologiei ºi prenoriale din Europa pentru a
locuri de muncã în Europa prin atragerea studenþilor mobili la nivel prezent, Europa atrage aproximativ 45 % dintre toþi studenþii asociaþii de IMM-uri. Consorþiile ajuta întreprinderile nou-înfiinþate
internaþional ºi a migranþilor calificaþi;  lãrgirea orizonturilor, sporirea internaþionali, însã investiþiile concurenþilor sãi în învãþãmântul câºtigãtoare vor fi selectate în din domeniul tehnologiilor nu
ºanselor de angajare ºi pregãtirea studenþilor pentru a deveni cetãþeni superior se aflã într-o creºtere rapidã. Þãrile din care provin cei funcþie de modul în care inten- numai sã se lanseze în Europa,
mondiali;  influenþarea ºi angajarea de noi categorii de public într- mai mulþi studenþi internaþionali mobili sunt China, India ºi Coreea þioneazã sã îºi maximizeze ci ºi sã continue sã se dezvolte
un mod care sã avanseze poziþia UE în lume.
de Sud. Noul program Erasmus+, care urmeazã a fi lansat în impactul economic al finanþãrii în Europa. Iniþiativa constã în:
Peisajul învãþãmântului superior internaþional se modificã dramatic ianuarie 2014, va integra pentru prima datã oportunitãþi care sã lor la nivelul ecosistemului digi-  Leaders Club - un grup
ca formã ºi dimensiune, în condiþiile unei concurenþe sporite din partea permitã studenþilor din afara frontierelor Europei sã îºi desfãºoare tal. Serviciile ºi aplicaþiile se vor independent de fondatori în
unor þãri precum China ºi India. Acest fapt impune o revizuire a modului o parte din studiile universitare la o universitate europeanã sau construi în jurul tehnologiilor domeniul antreprenoriatului
în care funcþioneazã cele 4 000 de universitãþi din Europa - nu doar în vice-versa. Se vor finanþa 135 000 de schimburi de studenþi ºi dezvoltate în cadrul programului bazat pe tehnologie, care servesc
context internaþional, ci ºi în privinþa modului în care acestea oferã personal între UE ºi restul lumii - cu 100 000 mai multe decât în Comisiei de parteneriat public- drept model pentru antreprenorii
educaþie studenþilor europeni în þãrile lor de origine. Erasmus+, noul cadrul actualului program Erasmus Mundus - în plus faþã de 3 privat pentru internetul viitorului. europeni din domeniul interprogram al UE pentru educaþie, formare, tineret ºi sport, va aloca peste milioane de schimburi de studenþi ºi de personal în cadrul UE.
Parteneriatul public-privat netului  premii ºi concursuri pentru internetul viitorului, lansat Europioneers îi recompenseazã
în 2011, care dispune de un buget pe doi dintre cei mai buni antreîn valoare de 500 de milioane de prenori europeni ai anului în
euro, are drept obiectiv sã ajute domeniul tehnologiei. Tech All
întreprinderile ºi guvernele sã Stars identificã cea mai bunã
valorifice internetul mobil ºi întreprindere nou-înfiinþatã din
Cele mai recente cifre aratã cã peste 190
Spitalele care asigurã servicii de sãnãtate sã vã adresaþi în caz de pierdere a cardului. revoluþia datelor ºi sã stimuleze Europa, oferindu-i acces la surse
de milioane de persoane deþin un card publicã sunt obligate sã recunoascã CEASS. Aplicaþia acoperã toate cele 27 de þãri ale inovarea ºi crearea de locuri de de finanþare europeanã ºi faeuropean de asigurãri sociale de sãnãtate În marea majoritate a cazurilor, pacienþii UE, precum ºi Islanda, Liechtenstein, muncã în industriile digitale ale cilitându-i contactul cu antre(CEASS), care le permite sã obþinã îngrijiri care prezintã CEASS beneficiazã de Norvegia ºi Elveþia ºi este disponibilã în 24 Europei. El vizeazã diferite prenori de succes ºi alte persoane
medicale de urgenþã ºi, astfel, sã se bucure de asistenþa medicalã necesarã, iar costurile le de limbi, cu posibilitatea de a trece de la o sectoare, cum ar fi transportul, influente  crearea de reþele vacanþe lipsite de griji atunci când cãlãtoresc sunt rambursate fãrã probleme. În cazul în limbã la alta. Aplicaþia va fi adaptatã în sãnãtatea, mass-media, sistemele Reþeaua acceleratorilor euroîn Uniunea Europeanã, Elveþia, Liechtenstein, care cardul nu este acceptat, pacienþii ar curând pentru a þine seama de recenta de fabricaþie inteligentã ºi energia, peni iniþiazã ºi faciliteazã creadefinind posibile modele de afaceri rea unei reþele europene de acceNorvegia ºi Islanda. CEASS confirmã dreptul trebui sã contacteze autoritatea de sãnãtate aderare a Croaþiei la UE. Aplicaþia nu
inovatoare pentru aceste sectoare. leratori de întreprinderi din
unei persoane de a primi tratament de urgenþã relevantã din þara pe care o viziteazã. înlocuieºte CEASS.)
În cadrul parteneriatului s-au sectorul internetului  încurajarea
În
cazul
unui
nou
refuz,
pacienþii
ar
trebui
Numerele
de
contact
pentru
cazuri
de
în cadrul sistemului public de sãnãtate al þãrii
urgenþã sunt uºor accesibile prin intermediul sã solicite asistenþã din partea autoritãþilor elaborat tehnologii europene talentului european în domeniul
gazdã în aceleaºi condiþii ºi la acelaºi preþ ca
aplicaþiei CEASS pentru telefoanele de tip din domeniul sãnãtãþii din þara lor de origine unice ºi s-au creat bazele pentru internetului (prin educaþie,
ºi cetãþenii þãrii respective. Cardul este smartphone ºi tablete. (Aplicaþia ºi, în cazul unor noi probleme, ar trebui sã instrumente ºi servicii în domenii precum cursurile on-line deschise
eliberat gratuit de cãtre furnizorul naþional CEASS cuprinde informaþii despre card, contacteze Comisia Europeanã. Împotriva precum tehnologiile de tip cloud, ºi în masã) - sprijinirea reþelelor,
de servicii de asigurãri de sãnãtate din þara de numerele de telefon de urgenþã, tratamentele oricãrui stat membru care nu aplicã legislaþia oraºele inteligente, volumul mare programelor ºi resurselor pentru
origine. CEASS nu poate fi utilizat pentru a care sunt acoperite ºi costurile, cum sã UE privind utilizarea CEASS vor fi iniþiate de date ºi internetul obiectelor. În sisteme de barter, acceleratoare ºi
acoperi tratamentele planificate în altã þarã. depuneþi o cerere de rambursare ºi cui trebuie proceduri privind încãlcarea dreptului UE. 2013, au demarat cinci proiecte incubatoare, precum ºi mentoring.
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Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Un succes, dar nu o capodoperã (II)

Silviu ªERBAN
Rãzboiul de secesiune, dupã
imensul succes cu Naºterea unei
naþiuni al lui Griffith, revenea pe
ecrane tot cu ocazia unui filmfluviu ºi tot la Hollywood. De data
aceasta însã lungimea peliculei nu
se datora ambiþiei regizorale, ci
mãrimii romanului ce a inspirat
scenariul, cartea lui Dixon
ocupând mai puþin de jumãtate din
cea a lui Mitchell. Selznick
cumpãrase drepturile de autor ale
romanului Pe aripile vântului
înainte ca acesta sã se impunã pe
piaþã. Povestea a avut un succes
impresionant, iar Selznick urma
acum sã profite de pe urma
acestuia. Dorea un film care sã
respecte întocmai romanul, însã,
în acelaºi timp, nici foarte lung.
Într-o scrisoare din 6 ianuarie
1937, producãtorul îi scria
scenaristului Sydney Howard:
Recunosc, poate mai mult decât
tine, problema lungimii. Sunt
pregãtit pentru un film care va fi,

în orice caz, extrem de lung,
poate chiar de 14.000 de picioare
(aproximativ 17-18 bobine), pe
care cred cã subiectul se poate
extinde. Dar chiar sã ajungem la
aceastã lungime va fi dificil.
Trebuie sã ne pregãtim sã operãm
tãieturi drastice, iar aceste tãieturi
drastice, cred, trebuie sã includã
multe dintre personaje, deoarece
sentimentul meu, bazat pe
experienþa unor binecunoscute
adaptãri ale unor mult îndrãgite
cãrþi, este acela cã e mai bine sã
elimini secvenþe întregi decât sã
faci ºtergeri minore în secvenþe
sau scene individuale. Am avut
aceastã problemã în David
Copperfield ºi am reuºit s-o
rezolvãm cu succes. (...) Avem însã
o mai mare problemã cu Pe aripile
vântului, deoarece este foarte
proaspãtã în minþile oamenilor.
În cazul a 99 din 100 dintre cei
care au vãzut ºi citit Copperfield
au existat mulþi ani între lecturã
ºi vizionare. În cazul Pe aripile
vântului vor fi doar câteva luni,
iar oamenii par sã fie pasionaþi de
detaliile cãrþii.(Memo from
David O. Selznick). Poate de aici
a rezultat ºi nehotãrârea cu privire
la stabilirea unui scenariu final, pe
care, pânã la urmã, Selznick l-a
controlat în totalitate. Producãtorul nu vrea decât povestea lui
Scarlett OHara ºi Rhett Butler,
în timp ce detaliile rãzboiului
trebuie reduse la minimum.
Filmãrile au debutat cu Cukor, pe
10 decembrie 1938, înainte chiar

de a avea o Scarlett. Ea avea sã
fie descoperitã chiar cu acea
ocazie. Dorind sã se debaraseze
de decorurile filmelor anterioare,
Selznick (la ideea scenografului
William Menzes) pune la cale un
incendiu maiestuos, filmând, cu
acest prilej, secvenþa Atlantei în
flãcãri. La eveniment ajunseserã
ºi Lawrence Olivier împreunã cu
viitoarea Scarlet OHara, Vivien

una dintre puþinele imagini filmate
de Cukor rãmase. Prima parte a
romanului ocupã aproximativ 35
de minute din film ºi reprezintã
porþiunea care reflectã cel mai
bine detaliile scrierii lui Mitchell.
Selznick nu omite aproape nimic,
iar modificãrile sunt minore.
Scurta cãsãtorie cu Charles
Hamilton (Rand Brooks), spre
exemplu, se încheie cu naºterea

Gone With the Wind
(Victor Fleming, 1939)

Leigh. Careul de aºi fusese, în sfârºit,
stabilit, actriþa britanicã, cu tatã
francez ºi mamã irlandezã (inversul
personajului pe care îl interpreta),
alãturându-se celorlalte trei staruri:
Clark Gable, de la MGM, în rolul
lui Rhett Butler, englezul Leslie
Howard, jucându-l pe Ashley
Wilkes, ºi Olivia de Havilland, sub
contract cu fraþii Warner, portretizând-o pe Melanie Hamilton.
Neînþelegerile dintre regizor ºi
producãtor întârzie continuarea
filmãrilor; Cukor, pânã la înlocuirea sa cu Fleming, în februarie
1939, nemaiapucând sã tragã
decât secvenþa de deschidere a
filmului, cu flecãreala gemenilor
Tarlenton cu Scarlett, (nu va
rezista în montajul final, fiind
refãcutã de Fleming), ºi scena
strângerii corsetului lui Scarlett de
cãtre Mammy (Hattie McDaniel),
înaintea petrecerii de la 12 Stejari,

104

ºi incomprehensibil. Rhett
Butler ne este prezentat ca un
erou care a spart blocada, însã
nu aflãm nimic despre blocadã
ºi nici despre efectele acesteia
asupra traiului de zi cu zi; îi
auzim pe Butler criticând
rãzboiul ºi pe Ashley, în scurta
permisie de Crãciun, plângând
dispariþia vechii ordini a Sudului,
însã nu cunoaºtem dedesubturile
(premisele) acestor concluzii; în
fine, vedem Atlanta arzând ºi
militarii retrãgându-se, dar totul
pare a se fi întâmplat brusc (ca
ºi sarcina Melaniei), fãrã o
dezvoltare gradualã, aºa cum face
Mitchell în roman, unde prezintã
pe larg retragerea confederaþilor
de la zeci de mile de Atlanta pânã
la porþile oraºului. În ciuda
deficienþelor scenariului, realizãrile stilistice excepþionale nu
lipsesc. Trei cadre sunt mai mereu
prezentate ca exemplificãri
perfecte în cãrþile de teorie a
filmului. Este vorba de ceea ce
Francesco Casetti numeºte
oggettiva irreale, acel plan care
aparþine camerei de luat vederi,
neputând fi atribuit niciunuia dintre
personaje. Surprinderea într-un
unghi de vedere al pãsãrii a
magnitudinii dezastrului rãzboiului,
prin înfãþiºarea sutelor de rãniþi
întinºi pe pãmânt, în timp ce

Scarlett, rãtãcind printre ei, îl cautã
pe doctorul Meade (Harry
lui Wade, copil care nu apare în
Davenport), este poate cea mai
film, dar care nici nu afecteazã
impresionantã imagine a filmului.
esenþa poveºtii (Scarlett îl
La fel de puternic este însã ºi
socotea cu greu pe fiul ei o fiinþã
tabloul, filmat în contre-jour, ºi
vie, scrie Mitchell, la un moment
repetat de douã ori, mai întâi cu
dat). Lucrurile par sã se complice,
siluetele tatãlui ºi fiicei, dupã o
însã, odatã cu mutarea acþiunii la
discuþie despre importanþa
Atlanta, acolo unde viaþa persopãmântului Tarei, apoi, în finalul
najelor este împletitã, pânã la
primei pãrþi, doar cu silueta fiicei
cãderea finalã a Atlantei, cu
rostind jurãmântul luptei pentru
desfãºurarea evenimentelor rãzexistenþã, în pofida oricãrei reguli
boiului, moment care marcheazã
morale, de fiecare datã împotriva
începutul capitulãrii confedeunui cer roºiatic ºi de fiecare datã
raþilor. Aºa cum proiectase
cu aparatul de filmat îndepãrSelznick, acþiunea se concentându-se de personaje, uºor,
treazã asupra destinelor indiprintr-un traveling înapoi, pânã
viduale, detaliile rãzboiului, deºi
ce acestea îºi pierd însemnãtatea
pe larg descrise de Mitchell
în economia imaginii.
în roman, fiind lapidar indicate,
în film, prin intertitluri. Prin
* * *
omiterea informaþiilor despre
Partea a doua aduce cu sine o precipitare ºi mai mare în þesãtura
rãzboi ºi evoluþia acestuia,
comportamentul personajelor scenariului, dar ºi în nevoia urgentã de a finaliza filmul, inconveniente
devine însã de multe ori schematic care, însã, nu au împiedicat obþinerea a opt premii ale Academiei.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  22 iulie 2013

MARÞI  23 iulie 2013

MIERCURI  24 iulie 2013

JOI  25 iulie 2013

06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Suflete pereche (r)
09:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
09:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
10:00 Costineºti 2013
Realizator Sorin Lupaºcu
11:00 Preuniversitaria  cursuri de
pregãtire pentru bacalaureat*
12:30 Calitatea în educaþie. Emisiune
de prof. univ. dr. Gheorghe Duda
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator: Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 14
16:00 Medicina tvh.
Realizator: Teodora Pop Drãgoi
17:00 Costineºti 2013
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România  Realizator
Camelia Spãtaru (redifuzare)
20:00 Film documentar 
SOS viitorul
20:30 Senzaþii în bucãtãrie 
cooking show
21:30 Sportlife. Realizator:
Claudiu Giurgea
22:30 Analiza zilei.
Realizatori: Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Interviurile TVH.
Realizator: Matei Georgescu
00:00 Doctor H (r)
01:00 Film serial Grachi (r)
02:00 Preuniversitaria* (r)
03:30 Costineºti 2013 (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

06:00 Medicina TVH (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
09:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
10:00 Costineºti 2013
11:00 Preuniversitaria  cursuri de
pregãtire pentru bacalaureat*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film documentar  Aventura
spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 15
16:00 Medicina tvh
17:00 Costineºti 2013
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (redifuzare)
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Cãlãtor prin þara mea
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
20:30 Film artistic românesc 
Marele singuratic,
(1976), dramã (AP).
22:30 Analiza zilei
23:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale (r)
23:30 Film documentar Superstaruri (r)
00:00 Sportlife (r)
01:00 Bun venit în România (r)
01:30 Film documentar 
Aventura spaþialã (r)
02:00 Preuniversitaria* (r)
03:30 Costineºti 2013 (r)
04:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

06:00 Medicina tvh (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Suflete pereche (r)
09:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
09:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
10:00 Costineºti 2013
Realizator Sorin Lupaºcu
11:00 Preuniversitaria  cursuri de
pregãtire pentru bacalaureat**
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Aventura Spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep. 16
16:00 Casã dulce româneascã
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
17:00 Costineºti 2013
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (redifuzare)
Realizator Camelia Spãtaru
20:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale (r)
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Doctor H
Realizator Teodora Pop Drãgoi
21:30 Film serial Grachi
22:30 Analiza zilei
23:00 Obiectiv 2.0 (r)
Realizator Sorin Petre
00:30 Casã dulce româneascã (r)
01:30 Film documentar (r)
02:00 Preuniversitaria* (r)
03:30 Costineºti 2013 (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

06:00 Casã dulce româneascã (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Suflete pereche (r)
09:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
09:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
10:00 Costineºti 2013
11:00 Preuniversitaria*
12:30 Orientare în carierã
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
ep.17
16:00 Cinefilia
Realizator: Daniel Paraschiv
17:00 Costineºti 2013
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România
20:00 În alertã
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Film artistic  Actorii (Actors)
(SUA, 2003) Comedie (AP)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe concert
Realizator: Sorin Petre
23:30 În alertã (r)
00:00 Cinefilia (r)
01:00 Liceenii (r)
02:00 Preuniversitaria* (r)
03:30 Costineºti 2013 (r)
04:30 Orientare în carierã (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

SÂMBÃTÃ  27 iulie 2013
06:00 Laboratorul emoþiilor (r)
06:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Enciclopedia animalelor, ep.21
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA)
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Senzaþii în bucãtãrie (r)
11:00 Laboratorul emoþiilor
Emisiune de Andreea Deneº
11:30 Film documentar
 Aventura spaþialã
12:00 Week-end show
Realizator Sorin Lupaºcu (r)
13:00 Costineºti 2013 (best of)

14:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
14:30 Playlist. Realizator Sorin Lupaºcu
16:00 IT Focus
Realizator Mihai Bãtrâneanu
17:00 Liceenii  Emisiune de Tina Toma
18:00 ªtiri
18:30 Obiectiv 2.0.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc  Între
oglinzi paralele (1978), dramã (AP)
00:00 Petrecere româneascã (r)
02:00 IT Focus (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi (r)
05:00 Week-end show (r)

F
i
l
românesc

Marþi

20:30

Marele singuratic
(1976)

De luni pânã vineri, de la 11.00 la 12.30
TVH vine în sprijinul absolvenþilor de liceu care se pregãtesc pentru sesiunea
de bacalaureat din luna august anul curent cu un ciclu consistent de consultaþii
la: limba ºi literatura românã, matematicã, fizicã, istorie, biologie.
De luni pânã vineri, de la 11.00 la 12.30, profesorii Sorin Rãdulescu, Victoriþa
Duþu, Adrian Bãlãºel, Victorina Þiripa (matematicã) Alina Cocu, Camelia Sãpoiu,
Corina Buzoianu, Ana Maria Floroiu (limba românã) Marinela Ruset (fizicã)
Vasile Pãsãilã (istorie) Mirela ªiºman, Liliana Adomnicãi (biologie) prezintã
principalele teme ale materiilor din programa de bacalaureat.
Toate consultaþiile au un caracter practic-aplicativ, ele nu se rezumã la
prezentarea simplã a temelor sau problemelor, ci insistã pe modul în care
trebuie însuºitã ºi memoratã tema, modul de rezolvare a problemei.
Urmãrind emisiunile Preuniversitaria elevii vor fi mai bine pregãtiþi pentru
examenul pe care trebuie sã-l promoveze: bacalaureatul.

15:30 Film documentar 
Conectat la tehnologie
16:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 ªtiri
18:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
19:00 Liceenii
Emisiune de Tina Toma (r)
20:00 Playlist
Realizator: Sorin Lupaºcu
21:30 Film artistic  În mijlocul
cercului (The big empty) (SUA,
2003). Mister SF (12)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Playlist (r)
03:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 Bun venit în România (r)

10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
20:00
20:30
21:30
22:30
23:00
00:00
01:00
02:00
03:30
04:00
05:00

Sâmbãtã

22:00

Între oglinzi
paralele

Hit the morning
(07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone
(10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
(13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj
(16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie
(19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni -joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

F
i
l
m

(1978), dramã (AP)

românesc

Regie: Mircea Veroiu.
Distribuþie : Elena Albu, Rodica
Tapalagã, George Constantin.
Povestea filmului e inspiratã din
romanul lui Camil Petrescu,
Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de rãzboi. Vieþile a doi
prieteni, intelectuali, sunt
tulburate de izbucnirea rãzboiului
ºi de conºtientizarea faptului cã
fiecare trebuie sã adopte o poziþie
faþã de problemele politice
ºi sociale prin care trece þara.

PROGRAMUL
RADIO HFM

Dramã (AP)

Regie: Iulian Mihu.
Distribuþie: George Motoi, Florenþa
Manea, Toma Caragiu, Gheorghe
Dinicã, Adriana Nemeº, Ion Caramitru,
Petre Gheorghiu, Jean Lorin Florescu,
Florina Cercel, Mihai Mereuþã
Film psihologic. Niculae Moromete era
convins este nãscut pe lume sã aduc
oamenilor o nouã religie. Dezamãgit
de religie, dupã citirea Bibliei, dezamãgit de violenþa pe care o gãsea pânã
ºi în jocurile copilãriei, dezamãgit de
relaþia cu Simina, terminatã din vina ei,
dezamãgit de activitatea partidului,
Niculae se retrage în munca horticolã.
Dar, Simina revine, îi oferã atelierul cu
picturile sale ºi o posibilã continuare a
relaþiei, a dragostei încã vii. Revine ºi
propunerea de a se întoarce în partid.
Dupã o varã întreagã, în care Simina
picteazã cu înfrigurare, se îmbolnãveºte. Starea ei îi declanºeazã lui
Niculae meditaþii morbide. Obsedat de
secretul morþii, mai ales dupã ce Simina
moare în braþele sale, vrea sã moarã ºi
el. O scenã, însã, îl face sã înþeleagã cã
trebuie scoasã de acolo, din suflet,
moartea ºi pusã în loc fiinþa iubitã, chiar
dacã ea nu mai este în viaþã.

09:30

Cinefilia (r)
Analiza zilei (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film serial  Suflete pereche (r)
Film documentar 
Minuni ale lumii
Film documentar 
Gândeºte ecologic
Costineºti 2013
Realizator Sorin Lupaºcu
Preuniversitaria  cursuri de
pregãtire pentru bacalaureat*
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
Film documentar
 Aventura spaþialã
Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator Robert Tache
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
Film serial  Suflete pereche
ep. 18
Film documentar  Superstaruri
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Costineºti 2013
ªtiri
Restart România
Realizator: Camelia Spãtaru
Oameni aproape invizibili
Realizator: Iustina Radu
Film serial  Grachi (SUA)
Weekend show
Realizatori: Camelia Cãpitanu
ºi Robert Emanuel
Analiza zilei
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Film serial  Grachi (r)
Interviurile TVH (r)
Preuniversitaria* (r)
Costineºti 2013 (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Film serial  Suflete pereche (r)

* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiuni
realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

DUMINICÃ  28 iulie 2013
06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 40
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA)
09:00 Ecumenica.
Realizator: Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili (r)
11:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale
Emisiune de Sorin Lupaºcu
11:30 Film documentar 
Mans great achievements
12:00 Bun venit în România!
Realizator: Simona ªerban
13:00 Costineºti (best of)
14:00 Film documentar 
Superstaruri (r)
14:30 Doctor H (r)

VINERI  26 iulie 2013
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00

În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Week-end activ
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20
(17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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ÎNVAÞÃ PENTRU O CARIERÃ DE SUCCES!
FACULTATEA DE
SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

FACULTATEA DE LITERE

Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, tel. 021 455 1506
http://www.spiruharet.ro/facultate/32/litere

Bucureºti, strada Fabricii nr 46G, sector 6, tel 021 455 1505
http://www.spiruharet.ro/facultate/31/sociologie-psihologie

Programele de studiu ale Facultãþii de Litere oferã studenþilor o gamã largã de competenþe.
Pe scurt, la finalizarea facultãþii, absolvenþii vor cunoaºte  istoria ºi civilizaþia asociate
limbilor studiate,  tradiþia literarã a acestor culturi ºi operele literare principale,  problemele
controversate (de exemplu, de gramaticã) din limbile moderne,  concepte din critica literarã
ºi culturalã, din lingvisticã / gramaticã ºi multe altele. Vor putea:  sã se exprime ºi sã
converseze fluent în limbile studiate,  sã traducã în ºi din aceste limbi,  sã caute ºi sã
acceseze informaþiile necesare în limbi strãine,  sã redacteze corect materiale în limbile
respective, inclusiv materiale de specialitate (corespondenþã de diverse tipuri, materiale
publicitare etc.)  sã utilizeze cunoºtinþele teoretice în aplicaþii practice, precum predarea
limbilor moderne sau a limbii române º.a.m.d. Iatã doar câteva alternative de carierã:
 profesor în învãþãmântul preuniversitar  consilier în învãþãmânt  traducãtor  referent în
domeniul relaþiilor externe  referent literar sau secretar literar  corespondent special (în
þarã sau în strãinãtate)  redactor sau reporter  secretar de redacþie  copywriter în domeniul
publicitãþii  secretar de institut sau facultate  documentarist  referent difuzare carte.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Bucureºti, Bulevadrul Timiºoara nr. 58, sector 6
tel. 021 455 1511; http://www.spiruharet.ro/facultate/25/geografie

FACULTATEA DE JURNALISM
ªI ªTIINÞELE COMUNICÃRII

Bucureºti, ªoseaua Berceni nr 24, sector 4; tel. 021 455 151507
http://www.spiruharet.ro/facultate/21/jurnalism-bucuresti

Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii oferã o bazã
materialã modernã ºi multifuncþionalã, care oferã posibilitãþi de
experimentare ºi de aplicare practicã a cunoºtinþelor teoretice
dobândite la orele de curs, facultatea fiind singura de profil din
România care deþine nu doar laboratoare (de televiziune, de radio,
de informaticã ori fotojurnalism), ci chiar o televiziune (Tvh), un
post de radio (HFM) ºi un ziar scris de studenþi pentru studenþi
(Atelier jurnalistic). Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii
îþi dã posibilitatea de a te specializa în douã dintre cele mai tentante
domenii ale vremurilor noastre: Jurnalism, respectiv, Comunicare
ºi relaþii publice, respectiv profesia de jurnalist/ziarist ºi pentru
toate celelalte profesii adiacente: agent de ºtiri, cameraman,
caricaturist, comentator publicist, comentatori radio/Tv, copywriter
publicitate, editor-coordonator programe TV, editor RTV (ºtiri),
editorialist, fotoreporter, mediaplanner, operator, prezentator
(crainic) radio/televiziune, producãtor audio-video, producãtor
RTV (ºtiri), publicist comentator, realizator emisiuni RTV, redactor,
redactor-prezentator de televiziune, regizor emisie/studio/sunet,
specialist în relaþii publice, specialist protocol ºi ceremonial,
consultant cameral, purtãtor de cuvânt, mediator, specialist în
activitatea de lobby, specialist în publicitate ºi activitãþi de studiere
a pieþei, servicii de reprezentare media etc.; având în vedere cã
studenþii facultãþii au posibilitatea de a urma modulul didacticopedagogic, ei vor putea ocupa ºi funcþii didactice în învãþãmântul
universitar, în cel liceal, în cel postliceal etc.

De ce sã studiezi la aceastã facultate? Pentru cã þi se oferã:  posibilitãþi
de autocunoaºtere ºi dezvoltare personalã;  posibilitatea de a învãþa
împreunã cu cadre didactice de renume naþional ºi internaþional;
 programe de practicã de specialitate în instituþii de profil cu care
Facultatea a încheiat acorduri de parteneriat;  stagii de practicã
pedagogicã în ºcoli ºi licee de profil pe baza acordului încheiat cu
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti;  pentru studenþii
interesaþi ºi de cariera didacticã existã posibilitatea formãrii în cadrul
Modulului Psihopedagogic din cadrul Departamentul de Pregãtire a
Personalului Didactic;  adaptare uºoarã în medii profesionale ºi
culturale diverse;  dezvoltarea gândirii logice;  dezvoltarea creativitãþii
ºi spontaneitãþii în rezolvarea problemelor profesionale ºi personale.
Poþi deveni, ca absolvent al Facultãþii de Sociologie-Psihologie:
 programul de studii PSIHOLOGIE: psiholog clinician, în mediul
medical ºi psihoterapeut, consilier prin completarea studiilor cu
studii masterale sau în cadrul cursurilor de formare profesionalã,
recunoscute de Colegiul Psihologilor din România;  consilier ºcolar
 psiholog de resurse umane, în mediu organizaþional;  psiholog în
domeniul judiciar;  programul de studii SOCIOLOGIE:  specialist
în diagnozã ºi prognozã socialã;  inspector / manager resurse umane;
 analist politic ºi analist al comportamentului electoral;  specialist
în studii de piaþã ºi studii de imagine;  analist al problemelor de
comunitate urbanã ºi ruralã;  consultant în probleme interetnice ºi
ale minoritãþilor;  operator de anchete etnografice ºi monografice;
 specialist în proiecte de dezvoltare socialã.

Dacã vei studia la aceastã facultate, vei avea posibilitatea de
specializare în domeniul geografiei, pe diverse ramuri ale acesteia
aflate la contactul cu alte ºtiinþe ºi care vin în întâmpinarea
cerinþelor pieþei muncii pentru specialiºti precum: profesor în
învãþãmântul gimnazial, meteorolog, climatolog, asistent
meteorolog, referent de specialitate pedolog, hidrolog, pedolog,
geograf, cartograf, administrator de risc, asistent de cercetare în
meteorologie, asistent de cercetare în geografie, agent de turism,
ghid de turism, ghid de turism montan, drumeþie montana/galerii
de arta/interpret/habitat natural flora, fauna, zona montana/habitat Braºov, strada Turnului nr.7; tel 021 455 1519
natural zona umeda/supraveghetor/ turism ornitologic/ turism http://www.spiruharet.ro/facultate/8/psiho-brasov
speologic/turism ecvestru, ghid montan etc.

FACULTATEA DE
PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE

Absolvenþii facultãþii vor fi gata sã se înscrie pe diferitele filiere
de specializare postuniversitarã pentru a primi dreptul de practicã
independentã în diferite domenii aplicative ale psihologiei, conform reglementãrilor Colegiului Psihologilor din România. Ei vor
putea, de asemenea, deveni profesori în învãþãmântul secundar,
cercetãtori sau profesioniºti în domenii de asistenþã pentru diferite
tipuri de probleme, grupe de vârstã sau contexte culturale. Ei vor fi
pregãtiþi sã devinã profesori în învãþãmântul secundar inferior ºi se
vor putea înscrie pe filiere de specializare postuniversitarã pentru
a deveni cercetãtori, manageri sau furnizãri profesioniºti de consiliere
ºi asistenþã specializatã în învãþãmântul de toate gradele.
Facultatea dispune de un local modern, practic, spaþios,
luminos, elegant ºi funcþional, de numeroase sãli ºi laboratoare
moderne: Laborator de Tehnologie Didacticã, Laborator de
Psihologie Experimentalã, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator
de statisticã ºi prelucrare informatizatã a datelor, Centrul de
Cercetare în Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Centrul de Consiliere
ºi Orientare în carierã etc., toate fiind dotate cu aparaturã ºi
mijloace didactice moderne, de ultimã generaþie.

