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29 iulie, Ziua Imnului Naþional  Deºteaptã-te, române!, sãrbãtoritã, anual, începând din 1998,
ca urmare a unei hotãrâri a Senatului României, din 18 mai 1998.

PROPUNERI ÎNDRÃZNEÞE! Vã invitãm sã vã spuneþi pãrerea!

Colaboratorul nostru, Tudor NEDELCEA, face douã propuneri îndrãzneþe Schimbarea Imnului ºi a Zilei
Naþionale a României: Supunem, deci, aceste douã propuneri dezbaterii publice de cãtre mass-media, elita
româneascã, politicieni ºi, mai ales, omul de rând, pentru a provoca o discuþie în acest sens, cu calm, fãrã
emoþii ºi idei preconcepute. În fond, sunt doar douã propuneri.
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ADMITERE!

Vacanþã!

În numãrul 627/8 iulie al revistei, am prezentat facultãþile bucureºtene cu profil economic din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Astãzi, vã oferim, în pagina 8, informaþii despre facultãþile cu acelaºi profil din Braºov, Câmpulung
Muscel, Constanþa, Craiova, Râmnicu-Vâlcea. De asemenea, în interiorul revistei, gãsiþi informaþii de la
Facultatea de Arte, pagina 4, precum ºi suplimentul Oferta educaþionalã pentru anul universitar 2013-2014.

Joi, 25 iulie, l-a magazinul
Fotohobby, a avut loc
vernisajul expoziþiei de
fotografie Street Delivery
vãzut de Asociaþia
Bucureºtiul meu drag.

Noi avem expoziþia
noastrã!
Dupã cum v-am informat la momentul desfãºurãrii evenimentului, Facultatea de Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret a participat la Street Delivery cu lucrãrile
studenþilor haretiºti, realizatã în cadrul workshop-ului
Scenarii urbane pentru Bucureºti: Kilometrul urban.
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Instituirea
Parchetului European
pentru protejarea
banilor contribuabililor
împotriva fraudelor



Fac apel la statele membre ºi la
Parlamentul European sã sprijine acest
proiect important, astfel încât Parchetul
European sã înceapã sã funcþioneze din
1 ianuarie 2015. (Viviane Reding)
Statele membre UE raporteazã cã, în
fiecare an, se pierd circa 500 de
milioane de euro din cheltuielile ºi
veniturile UE din cauza unor
suspiciuni de fraudã. Prin instituirea
Parchetului European, Comisia
Europeanã acþioneazã în vederea
îmbunãtãþirii derulãrii urmãririi penale
a autorilor infracþiunilor de fraudã
asupra banilor contribuabililor din
UE. Sarcina exclusivã a Parchetului
European, o instituþie independentã,
supusã controlului democratic, va
consta în efectuarea de cercetãri ºi
urmãriri penale, acesta urmând sã
aibã competenþa, la nevoie, de a
trimite în judecatã - în instanþele din
statele membre - persoanele învinuite
de sãvârºirea de infracþiuni care
afecteazã bugetul UE. Pagina 6

ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

GUVERNUL CARE NE TREBUIE

Din nou ni se spune, de exemplu, cã
dorim întoarcerea stãrii de lucruri înainte
de 1700, cã vorbim cu deliciu de un domn
român de sânge, înconjurat de-o aristocraþie
istoricã, ba Românul are chiar aerul de a
ne face o imputare din aceasta.
Sã ne-nþelegem; nu dorim nici una, nici
alta... Dar de ce nu am aminti cu iubire
trecutul? Fãrã îndoialã, vechii domnitori
care ºi-au întins armele pânã-n Dunãre ºi
Nistru, ei, scut creºtinãtãþii, precum îi
numea Biserica ºi evul mediu, n-au existat
pentru a face ruºine generaþiei actuale,
ºi acea aristocraþie, cu independenþa
ei de caracter, cu curajul ei, ale cãrei
privilegii consistau în datorii cãtre þarã, mai
grele decât alþii puteau sã le poarte,
asemenea n-ar fi vreo pagubã dac-ar exista
ºi astãzi. Dar, de la pãrerea de rãu
dupã veacuri trecute de neatârnare, pânã
la dorinþa nerealizabilã de a restabili
trecutul, e o mare deosebire!

Dacã ne place uneori a cita pe unii din
domnitorii cei vechi, nu zicem cu asta cã
vremea lor se mai poate întoarce. Nu. Precum
lumina unor stele ce s-au stins demult
cãlãtoreºte încã în univers, încât raza ajunge
ochiul nostru într-un timp în care steaua ce
a revãrsat-o nu mai existã, astfel, din zarea
trecutului mai ajunge o razã de glorie pânã
la noi, pe când cauza acestei strãluciri, tãria
sufleteascã, credinþa, abnegaþia nu mai sunt.
Degeaba piticii moderni ar îmbrãca zalele
lor, mâncate de ruginã, dacã nu-ºi pot umple
sufletele cu smerirea ºi credinþa celor
vechi...Ci nu de ei poate fi vorba, când
discutãm ceea ce se petrece în zilele noastre;
nu virtuþile lor de eroi ºi de sfinþi pot fi
mãsura virtuþilor confiscate ale ilustrãrilor
actuale. Nu abnegaþia ºi onestitatea, care e
dator sã le aibã orice om de rând, nu
eroismul, sentimentul celei mai simple
datorii, e ceea ce cãutãm în zadar la adversarii
politici! Nu restabilirea trecutului; stabilirea

Canionul ºi cascada 7 scãri din Munþii Parâng, jud.Braºov

unei stãri de lucruri oneste ºi sobre, iatã
þinta la care se mãrgineºte oricine din noi!
Este sau nu adevãrat cã prezidentul
acestei adunãri a numit-o compusã din
oameni vrednici de puºcãrie ºi carantinã?
Este sau nu adevãrat cã nu existã, între ºefii
partidului chiar, nimeni care sã creadã în
onestitatea acestui partid? Dacã n-ar fi decât
aceastã mãrturisire, ea ar fi îndeajuns pentru
a face cu neputinþã perpetuarea la guvern a
unor asemenea elemente... Stigmatizaþi de
chiar ºefii lor cu epitetele de putregaie ºi
de oameni corupþi, orice ar pretinde cã
vor sã facã de acum înainte, la ce ne putem
aºtepta de la ei? Din coadã de câine sitã de
mãtase nu se face.
Corupþia dinlãuntrul partidului, vânãtoarea
brutalã dupã aur ºi influenþã ar fi motive
suficiente pentru ca toþi oamenii de bine, fie
chiar deosebiþi în principii, sã se uneascã
împotriva lor, nu pentru a opune reforme la
reforme, ci pentru a restabili domnia celei
mai sincere onestitãþi. Nu poate o naþiune sã
fie pururea condusã de neadevãr ºi de
corupþie.
(Timpul, decembrie 1882)

Piaþa Tricolorului, Bacãu, Gala premiilor muzicale 2013 -

ROMANIAN TOP HITS

HITURILE VERII
Mioara VERGU-IORDACHE
Caniculã. Reducere, faliment, insolvenþã, urmãrire penalã,
ANAF, DNA, ANI, coabitare?, bãsist, comunist, hoþ, mincinos,
grevã, fals, accident, demagogie, anchetã, mãsluire, prostie,
crimã, antinaþionalism, violenþã, demisie, modificare, subvenþii
Vãpaie. Fierbinþeala ne-a cuprins ºi minþile. Vocabularul curent
are o evidentã conotaþie negativã. Gândim ºi vorbim într-o gamã
distructivã. Ici-acolo, câte o oazã de normalitate este iute nãmolitã
într-un smârc fetid de urã, pesimism, neinformare ºi dezinformare.
Cãldura mare, în loc sã asaneze, în mod natural, mlaºtina, genereazã
vertij generator de verbiaj. Flecãreala pe o temã datã este sport
naþional. Se discutã despre orice, fãrã finalitate, miºtocãrealã cu
aplomb, acuze de dragul încrengãturii de cuvinte Narcisismul
intelectual ia locul analizei lucide, intelectuale, raportate la realitate.
Surpriza este cu atât mai mare, ºi nu o pot pune decât pe seama
caniculei, cu cât intelectuali atestaþi de valoarea lucrãrilor, de
verticalitatea opiniilor se lasã prinºi de cliºee la modã ºi lanseazã în
spaþiul public informaþii neverificate, cu o indiferenþã olimpianã
faþã de efectele demersului lor.
Poporul spune cã un nebun aruncã o piatrã în apã ºi o sutã de
înþelepþi se chinuie sã o scoatã! Dar dacã un înþelept aruncã piatra?!
Vipie. Temperatura mare provoacã delir, entuziasm excesiv
pentru cauze minore sau pierdute. Adevãratele cauze, pentru
care meritã sã lupþi, par a-i ruºina pe declamatorii neamului,
sunt lãsate sã se umple de praf, îngrãmãdite într-un depozit al
istoriei. Promisiunile populiste au luat locul marilor idealuri,
ideii, în jurul cãreia sã se adune toþi românii, faptei pozitive,
care sã-i mobilizeze spre un viitor mai bun.
Arºiþã. Grupãri, regrupãri, înainte, înapoi, la stânga, la dreapta,
oricum, tot pe loc, pe loc, se usucã pãmântul sub greutatea
indeciziei, a inconsistenþei intelectuale.
Violenþa, de orice fel, este vedetã. Fapta în sine ºi autorul/autorii
ei sunt subiecte impuse minþii ºi sufletului nostru pârjolit de lipsa
adevãrului, cinstei, frumosului, bunãtãþii din toate domeniile.
Zãduf este aceastã caniculã. Plânsul este din suflet, râsul este
de mucava. Voluptatea pentru urât, negativ, neîmplinire aduce
în prim planul existenþei noastre partea hidoasã a vieþii. Invoc
iar înþelepciunea popularã: dupã ploaie ºi furtunã, vine ºi vreme
bunã! Dupã cum aratã lucrurile, ploaia încã n-a venit. Ploaia
izbãvitoare, care sã cureþe gunoaiele ºi sã purifice aerul. Furtuni
avem, cotidian. Chiar dacã într-un pahar cu apã!
Studii recente dezvãluie cã luna plinã afecteazã negativ
somnul oamenilor. Astronomii au anunþat cã anul acesta este
lunã plinã de multe ori. Adicã ºi somn afectat ºi caniculã
Urâte hituri are vara asta!
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SCHIMBAREA IMNULUI ªI A ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Andrei Mureºan

Anton Pann

Nicolae Bãlcescu

Ion Brãtianu

Gheorghe Magheru

Vasile Alecsandri

Opinia

naþionalã

Interzis în epoca comunistateistã, cântecul Deºteaptã-te,
române! devine, oficial, din 1990,
Imnul Naþional al României. Dacã
paternitatea versurilor este
incontestabilã  poetul ºi
ziaristul paºoptist Andrei
Mureºanu (1816-1863) 
compozitorul
este
încã
controversat. Prof. Vasile Oltean
a demonstrat cã dascãlul de
cântãri, profesorul ºi cântãreþul
George Ucenescu, ucenicul lui
Anton Pann, este adevãratul
creator al muzicii, dupã însãºi
mãrturia sa: Sosind furtunosul
an 1848, poetul [Andrei
Mureºeanu] cãuta o melodie dupã
care sã compunã un sonet, care
sã se cânte între amicii ce erau sã
se adune la grãdina parohului
pentru o petrecere. Am cântat
mai multe cântece de probã, iar,
sosind la ultimul cânt, Din sânul
maicii mele, iatã cã vine poetul
[Andrei Mureºeanu], împreunã
cu patru domni români [N.
Bãlcescu, I. Brãtianu, Gh.
Magheru, V. Alecsandri]; [...] îmi
dete d. Andrei Mureºan poesia
fãcutã [...] îi probãm puþine
rânduri ºi vãzând cã în tot melosul
este o minune potrivit, l-am
cântat cu vocea mea tânãrã ºi
puternicã pânã la fine[...]. Din
ziua aceea, cântecul Deºteaptãte, române! s-au fãcut cel mai
plãcut ºi familiar, iar eu eram
poftit în toate pãrþile ca sã-l cânt
ºi sã învãþ tinerimea sã-l cânte bine
ºi regulat. Deci, compozitorul
imnului este G. Ucenescu ºi nu
Anton Pann (între timp,
Ucenescu devine cursantul lui A.
Pann la ºcoala acestuia de
psaltichie ºi tipar psaltic de la
Seminarul
Mitropoliei,
profesorul popularizând cântecul
ucenicului sãu). Cel care face
confuzie între cei doi compozitori
este episcopul, apoi mitropolitul
Iosif Naniescu, confuzie care s-a
perpetuat pânã azi.
Deºi n-are notorietatea lui
Anton Pann, G. Ucenescu este
un merituos compozitor de
muzicã bisericeascã ºi culegãtor
de folclor românesc, autorul
volumelor Carte de cânturi cu
note de Psaltichie, Cântece de
stea ºi colinde de la copii adunate
ºi ceva mai îndreptate, iar altele
adãugate ºi înapoi la copii date
(1856), Cântãri la Naºterea
Domnului Nostru Iisus Christos
ºi alte stihuri pentru trebuinþa
pruncilor (1857), Cânturi
morale
la
sãrbãtorile
împãrãteºti (1859), Victor ºi
Camila (poveste popularã,
1860),
Sonorul
sau
rãsunãtoarele plânso-cânturi
(1862), Magazin de cânturi vechi
ºi noi (1863), Versurile naºterii
(1869), Introducerea elevilor în
cunoaºterea orânduielilor
bisericeºti (1870), Canonul
Sfintei Cuminecãturi (1874),
Tratat teoretico-practic de
muzicã ecleziasticã (în
manuscris, postum).
Imnul Deºteaptã-te, române!,
izvorât
din
vremurile
zbuciumate ale istoriei naþionale,
a fost, ca ºi Treceþi batalioane
române Carpaþii! ºi Pui de lei,
pe placul milioanelor de
luptãtori pentru libertatea ºi
dezrobirea românilor de sub
imperii strãine ºi de convieþuire
laolaltã (Români din patru
unghiuri, acum ori niciodatã /
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Uniþi-vã în cuget, uniþi-vã-n
simþiri!); a fost ecoul dorinþei
deºteptãrii conºtiinþei unitãþii de
neam ºi limbã, a identitãþii
naþionale, idealuri realizate în cele
din urmã, cu eforturi conjugate
ºi vãrsare de sânge, pe câmpiile
libertãþii. Notorietatea lui s-a
menþinut ºi chiar a crescut în
perioada postbelicã (1945-1989)
ºi prin faptul cã a fost interzis,
astfel încât readucerea lui în
actualitate în acele zile fierbinþi
ale Revoluþiei din decembrie
1989 a fost legitimã ºi fireascã.
Dar, judecând la rece,
considerãm  ºi ne asumãm
consecinþele acestei afirmaþii  cã,
azi, acest imn este oarecum
vetust. În primul rând,
versurile sunt greoaie, specifice
epocii preeminesciene, (marele
Poet ridicând stacheta acurateþii
limbii române literare), astfel
încât versurile imnului cu greu
se pot memora. Acesta este ºi
motivul pentru care imnul nostru
naþional nu se cântã la
manifestãri publice, stadioane
etc., aºa cum se întâmplã cu
imnul naþional al altor þãri. În al
doilea rând, valoarea esteticã
este abandonatã în favoarea
mesajului imnului.
În al treilea rând, conþinutul
nu mai corespunde realitãþii
României actuale, þarã membrã
în structurile euroatlantice.
Astfel, nu mai putem vorbi, azi
de barbarii de tirani; cruzii tãi
duºmani; de voinicii care sar
ca lupii în stâne; pizmã
rãutate; de fulgere sã piarã, de
trãsnet ºi pucioasã cei care se
retrag din luptã; pe duºmani sã-i
trecem prin sabie ºi foc;
iataganul barbarei semilune
(suntem independenþi de
Imperiul otoman din 9 mai
1877!); purtãm jugul despotismului ca vitele; strigaþi
în lumea largã cã Dunãrea-i
furatã (când, de cine?!).
Deviza Viaþa-n libertate ori
moarte; pentru care sunt
chemaþi preoþi, cu crucea-n
frunte, cãci oastea e creºtinã
este superbã, dar nu mai este
actualã.
Nu vrem sã fim înþeleºi greºit:
imnul Deºteaptã-te, române a
fãcut carierã, a mobilizat atât
masele, cât ºi elitele, a strãbãtut
epocile ºi a contribuit, deci, ºi la
fãurirea unitãþii ºi independenþei
naþionale, dar el numai este de
actualitate. Ne-am recãpãtat
libertatea deplinã, independenþa
este parþial refãcutã în hotarele
române, de barbari n-avem de ce
sã ne mai temem, cãci sub aceastã
noþiune ei, nu mai existã, iar
România este apãratã de însuºi
statutul sãu de membrã cu
drepturi depline în NATO ºi UE.
Actualã nu mai este nici deviza
Viaþa-n libertate ori moarte, ci
unitatea în cuget ºi simþiri, cum
spune ºi A. Mureºanu. Lipsa
unitãþii tuturor românilor a fost
ºi este resimþitã dureros. Herodot
semnala cã strãmoºii noºtri, tracii,
sunt cei mai numeroºi ºi viteji,
dacã... ar fi uniþi. Eminescu,
creatorul doctrinei naþionale, cere
poporului român sã tragã
învãþãmintele istoriei: Dacã fiii
tãi ar fi uniþi, totdeauna, atunci ºi
pãmântul tãu strãmoºesc
rãmânea unul ºi nedespãrþit.
Tristã ºi actualã constatare! ªi
astãzi, atât în comunitãþile

româneºti din jurul þãrii noastre,
cât ºi în diaspora, lipsa de unitate
ºi solidaritate a românilor este
evidentã, astfel încât se poate
spune despre cosângenii când se
ceartã ºi se dezbinã cã sunt din
acest punct de vedere, cu
siguranþã, români. ªi în afara
graniþelor þãrii, când doi români
discutã sau disputã o problemã
sunt emanate cel puþin trei pãreri.
Despre necesitatea unui imn
naþional în pas cu vremea scria
ºi I.L. Caragiale: Am ascultat
Pe-al nostru steag e scris unire.
Asta-i! Asta-mi place! Bravo,
bãieþi! Asta-i adevãratã, ºi nu
Deºteaptã-te, române! Aia-i
tânguitoare, mã, ºi noi am plâns
destul pânã acuma. Mã, de-acum
sã nu mai cântaþi pe þãran cu
plete lungi ºi cu fluierul de cioban
la buze. Azi fluierã trenul. Sã-i
faceþi pe þãrani un popor
european. Sã nu-i mai cântaþi
opinca aia murdarã. S-o curãþaþi,
sã spãlaþi piciorul þãranului ºi
sã-i daþi încãlþãri noi. Scurt! Sã
nu ne mai tânguim! Eu privesc
de departe. ªi voi, care staþi în
bisericã, nu vedeþi cât e de
înaltã!.
Pentru aceste motive,
propunem înlocuirea cântecului
Deºteaptã-te, române! cu Hora
Unirii de Vasile Alecsandri, ca
imn naþional. Alte argumente;
poezia, publicatã în Steaua
Dunãrii în 1857, pusã pe note
de Alexandru Flechtenmacher
(1823-1898), a intrat deja în
conºtiinþa publicã din perioada
pre ºi post unionistã; poate fi
uºor memoratã, se recitã ºi se cântã
cu însufleþire în locuri publice
(stadioane, manifestãri colective
etc.). Unirea românilor din þarã ºi
de pretutindeni este mai stringentã ca oricând, dupã modelul
altor popoare (maghiarii, armenii,
evreii, de pildã). Sã mai
menþionãm cã autorul ei, Vasile
Alecsandri, a fost un militant al
Unirii Principatelor, ca membru
în Comitetul Central al Unirii, cã
a renunþat sã candideze la domnie
în favoarea lui Costache Negri,
apoi a lui A.I. Cuza, iar ca ministru
al Afacerilor Strãine din Moldova,
începând din mai 1859, a
îndeplinit misiuni diplomatice
pentru recunoaºterea europeanã
a Unirii pe lângã împãratul
Franþei, Napoleon al III-lea
(marele prieten al românilor),
guvernele Angliei ºi Italiei.

DEªTEAPTÃ-TE, ROMÂNE!
Deºteaptã-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adâncirã barbarii de tirani!
Acum ori niciodatã croieºte-þi altã soartã,
La care sã se-nchine ºi cruzii tãi duºmani!
Acum ori niciodatã sã dãm dovezi la lume
Cã-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
ªi cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un nume
Triumfãtor în lupte, un nume de Traian!
Înalþã-þi lata frunte ºi cautã-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aºteaptã ºi sar ca lupi în stâne,
Bãtrâni, bãrbaþi, juni, tineri, din munþi ºi din câmpii!
Priviþi, mãreþe umbre, Mihai, ªtefan, Corvine,
Româna naþiune, ai voºtri strãnepoþi,
Cu braþele armate, cu focul vostru-n vine,
Viaþã-n libertate ori moarte! strigã toþi.
Pre voi vã nimicirã a pizmei rãutate
ªi oarba neunire la Milcov ºi Carpaþi!
Dar noi, pãtrunºi la suflet de sfânta libertate,
Jurãm cã vom da mâna, sã fim pururea fraþi!
O mamã vãduvitã de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-ºi azi mânã d-ajutori,
ªi blastãmã cu lacrimi în ochi pe oriºicare,
În astfel de pericol s-ar face vânzãtori!
De fulgere sã piarã, de trãsnet ºi pucioasã,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inimã duioasã,
Va cere ca sã trecem prin sabie ºi foc!
N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cãrui plãgi fatale ºi azi le mai simþim;
Acum se vârã cnuta în vetrele strãbune,
Dar martor ne e Domnul cã vii nu o primim!
N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cãrui jug din seculi ca vitele-l purtãm ;
Acum se-ncearcã cruzii, în oarba lor trufie,
Sã ne rãpeascã limba, dar morþi numai o dãm!
Români din patru unghiuri, acum ori niciodatã
Uniþi-vã în cuget, uniþi-vã-n simþiri!
Strigaþi în lumea largã cã Dunãrea-i furatã
Prin intrigã ºi silã, viclene uneltiri!
Preoþi, cu cruce-n frunte! cãci oastea e creºtinã,
Deviza-i libertate ºi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,
Decât sã fim sclavi iarãºi în vechiul nost pãmânt!

A doua propunere vizeazã înlocuirea zilei
naþionale. 1 Decembrie rãmâne o zi deosebit de
importantã în istoria României: Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia (circa 100.000 de români)
decreteazã unirea Transilvaniei cu Þara, dupã ce,
anterior, la 27 martie 1918, Sfatul Þãrii de la
Chiºinãu ºi, la 15 noiembrie, Consiliul Naþional
Român din Cernãuþi hotãrãsc unirea Basarabiei,
respectiv a Bucovinei cu Þara, realizând astfel
reala Românie, un eveniment la fel de important
ca cel din mai 1600, când Mihai Viteazul realizeazã
prima uniune din istoria þãrii, proclamându-se
domn al Þãrii Româneºti ºi Ardealului ºi a toatã
þara Moldovei. Din unirea, liber consfinþitã a
românilor, din 1918, în actualele graniþe ale þãrii
figureazã doar Transilvania, celelalte douã,
Basarabia ºi Bucovina, fiind obiectul unui rapt
ordinar al lui Stalin.
Dincolo de manifestãrile de masã din zilele
Revoluþiei din Decembrie 1989, sãrbãtorirea Zilei
naþionale s-a fãcut ulterior cu mare caznã, vremea
rea, posomorâtã, dar mai ales vremurile au
determinat ca dintr-o sãrbãtoare naþionalã, veselã
ºi optimistã, sã asistãm la o atmosferã tristã, cu
puþini participanþi ºi aceia încovoiaþi de frig ºi de
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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.

nevoi, cu pomeni penibile, pe care guvernanþii le
fac alegãtorilor: fasole cu ciolan, sarmale, vin fiert
servit în pahare de unicã folosinþã ºi... înghesuialã
mare. Fiind în postul Crãciunului, prin aceste
mâncãruri, românii sunt nevoiþi sã comitã un pãcat
creºtinesc.
Propunem, aºadar, înlocuirea sãrbãtoririi Zilei
naþionale de la 1 Decembrie la 9 Mai. Argumente:
în aceastã zi sunt sãrbãtorite trei mari evenimente:
1) proclamarea Independenþei de Stat a României;
2) capitularea necondiþionatã a Germaniei hitleriste
ºi, implicit, terminarea celui de al Doilea Rãzboi
Mondial, în care a fost implicatã ºi România;
3) Ziua Europei, România fiind membrã activã a
Uniunii Europene. Pentru nostalgicii monarhiei,
ziua de 9 mai este în apropierea fostei zile regale.
Pe lângã toate acestea, luna mai este plinã de viaþã,
natura este favorabilã pentru tot românul care iese
din casã spre a asista la parada militarã, la alte
manifestãri culturale ºi ºtiinþifice con-juncturale,
ºi, în cele din urmã, la firescul picnic din parc sau
din pãdurile din apropiere. Sunt temeiuri ca românul
sã se bucure, în sensul deplin ºi profund al
cuvântului, de ziua sa naþionalã, iar verdele crud al
primãverii sã-i adauge speranþe de viitor.

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

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

630  29 iulie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 3

Noi avem expoziþia noastrã!
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Imagineazã-þi un Bucureºti în care... te plimbi în picioarele goale pe o stradã înierbatã din centru...
ºi ai grãdini suspendate pe acoperiºul de la Eva... ºtrandul de la Lido e redeschis si aºa ai un motiv
sã te plimbi cu copiii pe Magheru... apoi, de-a lungul bulevardului sunt pieþe suspendate ºi pasarele
de traversare mai dese.. Piaþa Universitãþii e acoperitã cu o pergolã de viþã de vie ºi tu te abaþi din
drum sã stai la statui, sã priveºti copiii ce sar dupã struguri... toamna se face vinul academic, cu
stema pieþei... în scurt timp îþi devine obiºnuinþã sã-þi citeºti ziarul de dimineaþã pe o bancã in Piaþa
Sf. Gheorghe... iar parcul de la Unirii este cu adevãrat accesibil ºi atractiv, o poartã atât cãtre centrul
oraºului cât ºi înspre plaja Dâmboviþei...
ªtii cã acum, de la Romanã la Unirii ai în medie câte un Amanet la fiecare 170 m? ªtii cã
funcþiunile culturale reprezintã doar 0, 05% ? ªtii cã 44% din vitrinele de la parter sunt
inactive? Care mai este rolul axei Lascar Catargiu  Gheorghe Magheru  Nicolae Balcescu 
I.C. Bratianu pe traseul de la Piaþa Victoriei la Piaþa Unirii? Cât este de memorabilã, vizitatã,
agreabilã, specificã oraºului? Ce potenþial ascunde ºi cum putem sã îl punem astãzi în valoare?
Cei 16 studenþi arhitecþi - Amelia Anorocioaei, Andrei Cumpãnãºoiu, Ionuþ Diaconu, Mihai
Dragomir, Levente Fazakas, Teodora Ganea, Maria Ghinia, Amelia Grãjdianu, Sorin Pasargiu,
Emilia Pavel, Otilia Pãun, Andreea Poeþelea, Istvan Szigeti, Mircea Turbatu, Mara Þaric,
Adrian Ungureanu (coordonator Maria Duda, cotutor Oana Coliban) -, care au participat la
workshopul de Scenarii Urbane pentru Bucureºti, v-au invitat la o plimbare interactivã prin
pavilionul-bulevard, de-a lungul cãruia aþi putut sã vizionaþi machete scenografice ale
propunerilor lor, precum ºi sã participaþi cu desene, poveºti ºi dorinþe de îmbunãtãþire a
spaþiului public central. (www.scenariiurbane.ro)

Prof. univ. dr. arh.
Iuliana Ciotoiu, decanul
Facultãþii de Arhitecturã
Aceastã manifestare a studenþilor
noºtri este o extraordinarã lecþie de
dãruire, de dãruire profesionalã, de
deschidere profesionalã cãtre
comunitatea în care noi ne desfãºurãm
activitatea, cãtre comunitãþile în care
studenþi noºtri urmeazã sã lucreze.
Produsul activitãþii noastre, produsul
de arhitecturã intervine în mediu,
intervine în spaþiul construit, îºi pune
amprenta asupra unora sau altora dintre aspectele vieþii cotidiene ºi,
atunci, e firesc, dacã nu chiar obligatoriu, sã ne gândim la multiple
alte aspecte ale rezultatului muncii noastre, ale activitãþilor pe care
noi le desfãºurãm. Aceastã manifestare este, pot sã spun, o încununare
a unei succesiuni de manifestãri, a unei succesiuni de preocupãri ale
studenþilor ºi cadrelor didactice de la noi, ºi mã refer, în mod special,
la Maria Duda, care, în ultimii ani, a avut un rol foarte important în
organizarea ºi coordonarea unei succesiuni de workshop-uri dedicate
spaþiului urban bucureºtean. ªi aceastã succesiune de manifestãri a
însemnat o succesiune de activitãþi cu studenþii, o succesiune de
activitãþi ºi dialoguri cu comunitatea, cu alþi colegi de-ai noºtri de la
diverse ateliere de proiectare, de la diverse instituþii de învãþãmânt
superior, de la Ordinul Arhitecþilor, Uniunea Arhitecþilor ºi, în acest
fel, noi cred cã deja ne-am manifestat ca una dintre vocile, sã-i spunem,
sonore, nu spun importante, deocamdatã, în peisajul urban.
Studenþii învaþã foarte bine, sunt ºi încurajaþi sã viseze, sunt
foarte dedicaþi profesiei. ªi mã refer, mai ales, la cei care au reuºit sã
aibã deja un parcurs de pregãtire, sã ajungã în anii IV-VI, mai ales în
anul V, dupã ce au acumulat deja cunoºtinþe suficiente ºi încã nu au
stresul pregãtirii proiectului de diplomã; Cei din anul V sunt în cea
mai frumoasã perioadã a vieþii de student arhitect, în aceea în care
ai acumulat ºi acum îþi permiþi sã visezi ºi faci, de fapt, primii paºi
reali în profesiune. Am toatã admiraþia pentru cei care au ajuns în
anul V, pentru cã nu se ajunge uºor în anul V, suntem exigenþi!
Mihai Dragomir,
anul IV, Facultatea
de Arhitecturã
Partea din proiect
ce mi-a revenit a fost
Piaþa Universitãþii.
Scopul a fost sã
conectãm cele doua
pãrþi ale Bulevardului I.C. Brãtianu,
respectiv, Bãlcescu,
pentru cã bulevardele acestea reprezentau o barierã în calea pietonilor. De asemenea, am observat, în urma analizelor, o diferenþã
foarte mare între zona Centrului Vechi ºi vis-a-visul sãu, unde erau foarte multe areale de structurat,
clãdiri pãrãsite. Intenþia noastrã a fost, de fapt, sã
unim cele douã pãrþi ºi sã extindem activitatea

Centrului ºi în partea cealaltã, cãtre Calea Moºilor,
Teatrul Naþional ºi Sala Dalles. Am dorit sã
aducem ºi niºte verdeaþã în Piaþa Universitãþii ºi
în faþa Teatrului Naþional. De la idee ºi pânã la
execuþia machetei a durat mai mult timp.
Discutãm despre realizarea unor pasarele
subterane peste un spaþiu gol: în piaþã, în staþia de
metrou Universitate, existã niºte planºe
intermediare, dar acestea nu au un rol funcþional,
ele dau cãtre niºte uºi ce sunt închise, pentru cã
accesul este din altã parte, din câte am înþeles, aºa
cã acestea pot fi eliminate, fãrã sã afecteze prea
mult structura. Eu cred cã este fezabil. Am prevãzut
noi, teoretic, cã sub Piaþa Universitãþii ar fi o zonã
cu verdeaþã, luminatã pe deasupra cu intrãri de fibrã
de sticlã. Eu cred cã se poate. Ar necesita niºte
investiþii destul de mari, probabil, pentru cã astea
sunt niºte tehnologii mai moderne, dar nu este ceva
de domeniul SF-ului. Este realizabil.

Ionuþ Diaconu, anul V,
Facultatea de Arhitecturã
Eu am fost responsabil de Piaþa
Unirii, împreunã cu încã doi colegi, ºi
am încercat sã creãm un spaþiu cât mai
atractiv ºi un punct de interes pentru
oameni. Ideea a fost cã locul, acum, este
foarte pustiu ºi înconjurat de clãdiri,
ºi chiar dacã acolo este un parc, este
destul de trist ºi îþi dã o senzaþie
neprimitoare, nu te atrage mai nimic
în parcul acela. Parcul e mai mult de
tranziþie. Oamenii care vin din Rahova
spre Unirii trec pe acolo ºi cam atât.
Noi am încercat ca oamenii sã intre în parc ºi sã rãmânã acolo, sã fie
atraºi de ce e acolo. Am încercat sã creãm un turn, care, prin
imensitatea ºi calitãþile lui, sã ºocheze, dar într-un mod plãcut.
Acesta va avea mult mai multe funcþiuni, dar nu am apucat sã le
detaliem. Tot ce se întâmplã în faþa turnului este împãrþit în douã
zone: una ar fi parcul, piaþeta ºi în cealaltã am mai creat un
showroom ºi multe alte clãdiri, ce pot acoperi diverse funcþiuni.
Istvan Szigeti, anul V,
Facultatea de Arhitecturã
Zona analizatã ºi proiectatã a fost între
Piaþa Romanã ºi Piaþa Universitãþii,
deci Bulevardul Magheru. Dupã o
analizã a zonei, am fãcut niºte pasarele,
ce conecteazã cele douã mari ecrane ale
bulevardului. Aceste pasarele au
funcþiuni separate, funcþiuni de tip
comercial, care, la nivelul etajului, merg
în clãdire, dar ºi între clãdiri. Chiar dacã
acest bulevard are o identitate, noi am
sugerat cã trebuie mai mult, o altã
identitate, cu mai multã viaþã, cu mai mulþi oameni care se plimbã.
Lector univ. dr.
Maria Duda
Ce înseamnã
pentru studenþii de la
Arhitecturã workshop-ul? Înseamnã,
sã spunem, un fel de
atelier intensiv, în
care, în fiecare an,
gãsim câte o temã,
care sã fie destul de
fierbinte, în legãturã
cu Bucureºtiul. Am
tratat manifeste,
prima oarã, apoi am fost în spaþiul public al
pieþelor clasice (Piaþa Unirii, Piaþa Revoluþiei,
Piaþa de Flori) pentru a vedea cum funcþioneazã,
ce îºi doresc, de fapt, ºi utilizatorii ºi cei care îºi
au tarabele de flori la piaþa respectivã, locuitorii,
cei care vin ca turiºti. Apoi, am cercetat spaþiul de
dincolo de infrastructurã, respectiv la Rãzoare,
unde sunt zone industriale abandonate, unde se
va face ºi metrou, unde se prevede ºi un pasaj
subteran ori suprateran, pentru maºini, ºi o garã
internaþionalã subteranã, deci o învãlmãºealã de
lucruri, ce nu au încã o legãturã, un criteriu, sã
spunem, managerial, care sã le uneascã. ªi acum,
astãzi, prezentãm publicului larg ce se întâmplã
cu bulevardele centrale bucureºtene.
(...) Ceea ce încearcã studenþii, de fapt, aici,
este ºi un sondaj, dar ºi propunerea lor despre cum
ar putea sã fie reevaluate, reapropiate aceste spaþii.
În primul rând, prin strategii de management,
printru-un ceva atractiv, pentru a forma motivaþia
care sã te facã sã mergi într-o piaþã, Piaþa
Universitãþii, de exemplu, Piaþa Romanã ºi, de
asemenea, printr-o nouã intervenþie, care poate
este mai puternicã decât contextul actual 
într-un fel, tot ceea ce s-a construit mai important,
din punct de vedere al importanþei estetice, se
opreºte undeva prin anii 30-40 , ºi cum construim
acum într-un mod care sã fie ºi atractiv ºi inteligent
economic, ºi social.
( ) Cum ajung studenþii sã perceapã studiul
urbanismului, analiza, proiecþia? Prin exerciþiu. Prin

exerciþiu ºi prin foarte mare atenþie. Pentru cã, chiar
dacã faci un obiect de dimensiuni foarte restrânse,
repercusiunile sunt, pânã la urmã, la scarã mare; la
fel cum scara mare influenþeazã asupra
particularului ºi din direcþia opusã este la fel. Deci,
în primul rând, printr-o lecturã, poate ºi subiectivã,
prin care ei înºiºi îºi trãiesc oraºul, care sunt lucrurile
care le plac, pe care le considerã atractive, care
sunt locurile pe care le ocolesc ºi, dupã aceea,
încercând sã-ºi dea seama, ºi în urma discuþiilor cu
prietenii, a interviurilor cu oamenii, care sunt
locurile care funcþioneazã ºi ce influenþã au, pânã la
urmã, micile lor proiecte, chit cã sunt de la case
individuale, blocuri sau mall-uri, sau aeroporturi,
pânã la urmã întregul teritoriul. ( ) Vorbim tocmai
despre ideea de urbanism. Urbanistul trebuie sã
gândeascã la scarã globalã, nu putem sã ne gândim
doar la un singur loc ºi numai pe el sã-l facem.
Trebuie gândit, în primul rând, întregul ºi, apoi,
identificate locurile care pot sã funcþioneze pentru
a crea o reþea, astfel încât rezolvarea sã se facã la
scarã mare, nu la scarã minorã, pentru cã la scarã
minorã se poate pierde.( )Dacã existã o
interacþiune între facultãþile de arhitecturã din
Bucureºti? Sunt foarte multe subiecte care, pânã la
urmã, sunt comune. De exemplu, am observat la
Poiana lui Iocan, sunt cei care au stand aproape de
Biserica Anglicanã, cã trateazã un subiect pe care
noi l-am avut anul trecut, cu malurile Dâmboviþei
sau cu reabilitarea cartierelor dormitor. Oricum,
problematicile Bucureºtiului sunt aceleaºi,
indiferent cã le trateazã o ºcoalã sau alta. Poate aici
e vorba de un fel de problemã administrativã, pentru
cã, în momentul în care ne unim, nu numai facultãþile
de profil, dar ºi profesioniºtii de genul Asociaþiei
Ordinului Arhitecþilor sau Uniunii Arhitecþilor,
astfel încât sã avem ºi un sprijin din acest punct de
vedere, bineînþeles cu interdisciplinaritate, cu
facultãþile economice, cele de turism sau cele de
sociologie, de exemplu, se creazã un fel de consorþiu
general, care sã poatã sã vinã cu un material
consistent ºi coerent pentru a se prezenta primãriei.
ªi investitorilor, bineînþeles, pentru cã ºi primãria,
fãrã surse financiare, nu are forþã.
(Material dupã Universitaria, TVH, 28 iunie 2013)
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Clara Flores Aguillera:

teatrul se transformã

Clara Flores Aguillera este de naþionalitate
chilianã. A absolvit Liceul de Artã George
Enescu (profil coregrafie), iar apoi Facultatea
de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
clasa prof. univ. dr. Adriana Marina Popovici
ºi Miriam Rãducanu (promoþia 1999). De-a
lungul carierei a dovedit certe calitãþi de actriþã,
dramaturg, dar ºi regizoare. Premiile obþinute
vorbesc de la sine de talentul sãu autentic:
Marele Premiu la Gala tânarului actor HOP
- Costineºti, 1999; nominalizare la Premiul
pentru debut din cadrul Galei Premiilor
UNITER pentru rolul Ina Terre din
spectacolul La Dallas, de Oliver Bukovski,
regia Vlad Massaci (2000); Premiul pentru
cea mai bunã interpretare femininã la Gala
tânãrului actor HOP  Mangalia, cu
monologul Silicon Valley, de Saviana Stãnescu
(2001); Premiul pentru cea mai bunã
interpretare femininã la Gala tânãrului actor
HOP  Mangalia (2007), interpretare Saviana
Viºan, text Femeia puternicã, de Ecaterina
Oproiu, regia Clara Flores; Premiul publicului
la Gala tânãrului actor HOP 2007 Mangalia,
interpretare Irina Ivan, textul Bãrbaþii ºi
vibratoarele, de Clara Flores ºi Antoaneta
Zaharia, regia Clara Flores. Ea este, de altfel,
ºi autoarea textului, dar ºi a regiei spectacolului
Ne place fãrã efort, realizat la Centrul Cultural
Nicolae Bãlcescu din Bucureºti.
Am profitat de vizita pe care ne-a fãcut-o cu
spectacolul Ziua în care nu s-a întâmplat nimic, la
care a semnat regia artisticã, ºi am rugat-o sã
povesteascã cum a ajuns în România.
Sunt nãscutã în Santiago de Chile, din pãrinþi
chilieni, cu strãmoºi araucani ºi mapuches. Am venit
în România în anul 1974, dupã lovitura de stat din
11septembrie 1973. Pãrinþii mei au fost profesori
universitari ºi fãceau parte din Partidul Socialist
Chilian. Tata era, în acea perioadã, decanul Facultãþi
de Litere din Santiago ºi a fost închis ºi torturat, iar
când a fost eliberat condiþionat, am fugit în Argentina,
iar, mai târziu, în România, care a fost una dintre
primele þãri europene care a primit emigranþi politici
chilieni. Multã vreme nu am înþeles nimic din acea
perioadã. Aveam zece ani, îmi era greu sã înþeleg
trecerea dintr-un continent în altul, diferenþa de climã,
gustul mâncãrurilor, obiceiurile sau limba. Dar
acum, de fapt chiar din 1995, sunt româncã. Am
fãcut ºcoala, liceul, facultatea ºi un masterat iar, acum,
urmeazã sã fac ºi un doctorat în þara mea de
împrumut, care îmi este dragã. De asemenea, îmi
place sã mãnânc sarmale, colivã sau ceapã verde ºi
îmi place sã dansez horã. Acum, am un apartament,
care îmi este casã, ºi un teatru al meu, teatrul Toma
Caragiu din Ploieºti, unde sunt angajatã ca actriþã.
De ce ai ales teatru? Nu am ales eu teatrul. Nu am fost
un copil care dacã îl întrebai: Ce vrei sã te faci când vei
fi mare?, rãspundea: actriþã. Eu nu rãspundeam
nimic, pentru cã multã vreme am fost debusolatã,
inadaptatã, mã simþeam pierdutã între douã þãri, obiceiuri
ºi culturi. Tatãl meu a vrut sã fie actor ºi înainte sã plece
de pe planeta aceasta mi-a spus cã aceasta este meseria
pe care ar trebui sã o fac. Atunci am dat la teatru. Nu prea
ºtiam ce înseamnã sã fii actor, dar am întâlnit oameni
minunaþi, care m-au ghidat ºi m-au învãþat ce trebuie sã
fac pentru aceasta. Sunt profesorii mei, de la Facultatea
de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, doamna Miriam
Rãducanu, Adriana Popovici, Margareta Pogonat ºi cei
care nu mai sunt printre noi, doamna Lucia Mureºan,
Irina Coroiu, Ileana Berlogea.
Care a fost cea mai mare realizare a ta, ca actriþã?
Doamne, realizãri?! Habar n-am. Îmi iubesc toate
personajele. Pentru mine sunt realizãri în micul meu
univers... Ina Terre în regia lui Vlad Masaci, pentru
care am fost nominalizatã la premile UNITER pentru
debut ºi Mercedez von menan de Saviana Stãnescu,
pentru care am luat premiul pentru Cea mai bunã
interpretare femininã la Gala Tânãrului Actor  Hop,
de la Mangalia, sau Paula Guacolda Gonzales din
spectacolul Poveste din Þara de Foc, în regia doamnei
Miriam Rãducanu, dupã texte latinoamericane, sau,
mai recent, Marta din Miriam W. de Savyon
Liebrecht, în regia lui Radu Afrim. Toate acestea sunt
micile mele realizãri.
Ce crezi cã se va întâmpla cu teatrul în viitor?
Bucuria mare este cã în ultimii zece ani, românii sau întors la teatru, iar spectacolele de la Teatrul
Naþional, Odeon, Comedia sau Bulandra se joacã
cu casa închisã. Astfel, au apãrut spectacole de
improvizaþie teatralã, spectacole de stand-up
comedy ºi, mai nou, spectacole de monoloage
comice, care se þin în cafenele, baruri sau terase în

aer liber. Aceste genuri de teatru-spectacol s-au
dezvoltat datoritã faptului cã spectatorul român vine
la teatru, vrea varietate ºi cere lucruri mai multe,
vrea sã vadã mai multe genuri de spectacole.
Clara Flores Aguilera este o femeie ºi o actriþã
puternicã. A ºtiut sã facã faþã noilor provocãri. A
jucat teatru, a scris piese, apus în scenã spectacole
ca regizoare. Una dintre realizãrile ei este punerea
în scenã a unei piese de succes, conform noilor cerinþe
ale vremii: Totul despre ei, un women-comedy-show
inedit, îndrãzneþ, dar nu feminist, premierã în
România, în care tabuurile cu privire la bãrbaþi ºi
relaþiile dintre sexe sunt dezbãtute de patru femei.
Cum þi-a apãrut ideea piesei Totul despre ei? Pãi, eram
studentã la masterat ºi trebuia sã propunem o temã de
studiu ºi eu am ales Necesitatea unui one man show în
cariera unui actor. De aici a început totul, iar profesorul
meu, domnul Gelu Colceag, m-a încurajat sã mã apuc de
scris. Aºa a început îndrãzneala mea de a scrie texte
comice, dar ºi colaborarea ºi prietenia mea cu actriþa
Antoaneta Zaharia. Am scris ºi am lucrat la acest proiect
nouã luni, dupã care s-a nãscut, la Teatrul Luni de la
Green Hours, într o zi de august, acest copil al meu.
Cum a primit publicul aceastã piesã? Am observat
cã publicul are nevoie de comedie. Într-o Românie
plinã de probleme oameni vor sã râdã, vor sã uite
un pic de necazuri, aºa cã am avut o primire bunã,
iar bãrbaþii ne apreciazã curajul de a spune sincer
problemele despre eternul conflict dintre bãrbaþi ºi
femei. Primesc ºi acum mesaje cã ar trebui sã scriu
ºi varianta masculinã, dar ca sã fac lucrul acesta
mi-ar trebui o perioadã mai lungã de documentare,
însã, nu am exclus aceastã idee.
Ai fãcut vreun compromis pânã acum? Ce planuri
de viitor ai? În meseria noastrã nu ai cum sã faci
compromisuri. Rolurile vin pentru cã þi se potrivesc,
dacã eºti angajatã la un teatru, iar dacã nu, þi le cauþi
singurã. Vreau sã fac doctoratul în arta actorului,
adicã sã mã fac doctoriþã. Lãsând gluma la o parte,
vreau sã fiu sãnãtoasã, sã pot juca cât mai mult,
vreau sã am inspiraþie sã scriu ºi alte piese ºi texte ºi,
nu în ultimul rând, vreau sã am energie ºi optimism
sã pot continua în profesia aceasta frumoasã.
Care este diferenþa dintre un comedy show ºi un
spectacol clasic de teatru? Diferenþa este cã, la un
comedy show, pe lângã spectacol, poþi sã bei ºi o cafea
sau o bere. Dacã eºti într-o perioadã sensibilã, tristã,
puþin depre, te duci la un spectacol clasic, dacã eºti
într-o perioadã cu prea multã energie, nebunã, euforicã,
puþin dusã cu capul, vii la noi ºi îþi trece un pic.
Clara Flores Aguillera este o chiliancã pe care
cãlãtoria prin viaþã a transformat-o în româncã.
Odatã cu aceastã transformare, a apãrut ºi pasiunea
pentru arta teatralã. A absolvit facultatea noastrã de
arte, specializarea Artele Spectacolului (Actorie), iar
apoi a pornit pe drumul propriu, presãrat cu premii
ºi realizãri. Este actriþã într-un teatru cu renume 
Teatrul Toma Caragiu din Ploieºti  dar poate fi
întâlnitã oriunde se joacã, se scrie, se discutã teatru.
La mai multe creaþii unicat, chilianca noastrã, Clara
Flores Aguillera!

Conf. univ. dr. George GRIGORE
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În perioada 11 - 18 august 2013, Icon
Arts Trio, alcãtuit din tineri muzicieni valoroºi,
care s-au impus la mai multe competiþii
naþionale ºi internaþionale ºi s-au perfecþionat cu muzicieni de renume, va
porni într-o cãlãtorie muzicalã - Turneul
extraordinar Descoperã România
Organizatorii evenimentului ne
propun sã descoperim o Românie
realã, o Românie a înþelegerii ºi
conlucrãrii interetnice, o Românie a
oamenilor talentaþi, creativi ºi valoroºi,
o Românie a bogãþiilor turistice, o Românie cu un potenþial cultural - turistic
imens. Nu întâmplãtor, primul recital va avea loc la Roma, la Accademia di
Romania, pe 11 august, adicã în capitala europeanã în care imaginea þãrii noastre
are cel mai mult de suferit. Apoi, muzica de cea mai bunã calitate, semnatã de
George Enescu, Ernõ Dohnányi ºi Franz Schubert, va pãtrunde în spaþii turistice
româneºþi de mare spectaculozitate: marea întindere viticolã de pe malul
Dunãrii, Domeniile Ostrov - sala de degustare (vineri 16 august, ora 19), Castelul
Peleº - sala de muzicã (17 august, ora 17) ºi Palatul Mogoºoaia - Sala scoarþelor
(18 august, ora 17). Organizatorii evenimentului sunt: Uniunea de Creaþie
Interpretativã a Muzicienilor din România, Radio România Cultural, ExcesMusic
ºi Asociaþia Pro Valores.

Cursuri de mãiestrie
artisticã
oferite de soprana

Mariana Nicolesco
Peste 70 de tineri interpreþi, din Italia,
Franþa, Spania, Ucraina, Polonia, Armenia,
China, Statele Unite, Republica Moldova
ºi, bineînþeles, din România, s-au înscris,
anul acesta, la Cursurile de mãiestrie
artisticã oferite, la Teatrul Maria Filotti
din Brãila, în perioada 29 iulie - 4 august,
de soprana Mariana Nicolesco, manifestare organizatã de Fundaþia Darclee,
Fundaþia Internaþionalã Ateneul Român,
Ministerul Culturii, Primãria Brãila,
Consiliul Municipal Brãila, Consiliul
Judeþean Brãila, Teatrul Maria Filotti,
Centrul de Creaþie.
Numele lor sporeºte la peste 2.100
numãrul celor care, din 1995 ºi pânã în
prezent, s-au înscris la marile evenimente
muzicale create de Mariana Nicolesco la
Brãila, în numele Haricleei Darclee, al
marilor tradiþii ºi al sacralitãþii vocii umane.
Adevãratul maraton liric de aproape ºase

ore, totodatã Concert ºi Master Class,
oferit de Mariana Nicolesco împreunã cu
toþi participanþii, încheie în apoteozã aceste
manifestãri, potrivit unui comunicat
remis de Fundaþia Darclee.
Evenimentul din acest an culmineazã
cu celebrarea bicentenarului Verdi 
Wagner, Conferinþa omagialã susþinutã
de dr. Stephan Poen, medic foniatru ºi
doctor în muzicologie, ºi cu Recitalul
tinerilor artiºti.
Continuând tradiþia de a onora artiºti
români de seamã, vor primi, cu aceastã
ocazie, Diploma de Onoare ºi Medalia
Darclee, tenorul Corneliu Fanateanu
pentru remarcabila sa prezenþã pe
scenele lirice, în concerte ºi recitaluri,
în repertoriul românesc ºi universal,
ºi tenorul Vasile Moldoveanu pentru
cariera sa încununatã de prestigioase
succese pe marile scene ale lumii.

Caravana Metropolis în Parcul Tineretului
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Valori româneºti

Dacã dragoste nu e, nimic nu e

Marin Preda,

între iubirea biblicã
ºi iubirea de pãmânteni
Pe 5 august 2013 se împlinesc 91 de ani de la naºterea unuia dintre cei mai
importanþi scriitori ai literaturii române contemporane: Marin Preda. Rândurile
care urmeazã sunt nu numai o amintire grãbitã a celor mai semnificative repere
ale vieþii ºi operei sale, dar ºi un omagiu adus unui scriitor faþã de care
timpul nu a mai avut rãbdare, oprindu-se prea devreme în ceea ce-l priveºte,
dar îngãduindu-i, totuºi, sã-ºi construiascã o operã ce va deveni una dintre
cele mai reprezentative ale literaturii române din toate timpurile.
Scriitor care apãra condiþia literaturii realiste, Marin Preda considera cã, în afara unor noþiuni ca istorie, adevãr, realitate,
proza n-ar avea niciun înþeles. El însuºi cultiva o literaturã inspiratã din realitãþile contemporane, abordând teme morale sau
existenþiale, într-un stil epic de mare densitate, care astãzi a aºezat proza româneasca pe terenul solid al observaþiei psihologice.
Marin Preda s-a nãscut pe 5 august
1922 la Silistea-Gumesti, judeþul
Teleorman, într-o familie numeroasã de
þãrani mijlocaºi. A urmat ºcoala primarã
din satul natal, continuându-ºi studiile la
ºcoala din Abrud, apoi la cea din CristurOdorhei. La terminarea studiilor devine
corector la revista Timpul, în paginile cãreia
debuteazã cu schiþa Pârlitu.
Publicã la diverse ziare ºi reviste
schiþele ºi povestirile: Strigoaicã,
Salcâmul, Calul, Noaptea, La câmp.
Scriitorul frecventeazã cenaclul
Sburãtorul, condus de criticul Eugen
Lovinescu, unde nuvela Calul face o
bunã impresie celor prezenþi.
Marin Preda debuteazã editorial în
anul 1948, cu volumul Întâlnirea din
pãmânturi. Primul volum al romanului
Moromeþii este publicat în 1955, iar al
doilea în 1967. Alte romane scrise de
Marin Preda: Risipitorii, Intrusul,
Marele singuratic, Viaþa ca o pradã,
Delirul, Cel mai iubit dintre pãmânteni.
În colaborare cu Nicolae Gane,
Marin Preda traduce romanele Ciuma,
de Albert Camus, ºi Demonii, de Fiodor
Dostoievski. În anul 1956 i-a fost

decernat premiul de stat pentru romanul
Moromeþii, iar, în 1971, primeºte,
pentru romanul Marele singuratic,
premiul Uniunii Scriitorilor.
Marin Preda a fost corector la
România Liberã ºi redactor la revista
Viaþa Româneascã. În anul 1970, a fost
numit director al editurii Cartea
Româneascã, iar, din 1968, a fost
vicepreºedinte al Uniunii Scriitorilor.
A fost ales membru corespondent al
Academiei Române, în 1974, ºi deputat
în Marea Adunare Naþionalã, în 1980.
Fãrã îndoialã, succesul cel mai mare al
scriitorului a fost romanul în trei volume
Cel mai iubit dintre pãmânteni, apãrut
în 1980. La o întâlnire cu studenþii ºi
profesorii de la Facultatea de Filologie din
Bucureºti, Marin Preda declara cu privire
la noul sãu roman: Am scris romanul
destul de repede, în trei ani, înspãimântat
ºi conºtient în acelaºi timp cã face parte
din cãrþile care, dacã nu sunt scrise într-un
anumit moment, nu se mai pot scrie
niciodatã. Am simþit cã dacã nu o scriu, cu
toatã sinceritatea ºi cu toatã experienþa,
acum, mai târziu va apãrea mai puþin
închegatã - dacã va mai apãrea ... Da, am

avut sentimentul cã nu existã încã aºa ceva
în literatura noastrã ºi, de asemenea, cã în
ea pot pune tot ceea ce ºtiu. Existã în viaþa
oricãrui scriitor un moment de crizã, în
care simte cã trebuie sã spunã tot. Pe când,
dacã scriam Delirul, nu puteam sã scriu
tot ceea ce ºtiam. Acesta e rãspunsul.
Iar, în final, scriitorul adãuga cuvintele
care i-au caracterizat activitatea sa literarã ºi de editor: Nu se scrie cu voie de la
poliþie; acest drept al scriitorilor de a scrie
este un drept câºtigat prin luptã de
scriitorii români în societatea noastrã ºi
pe care nu-l mai poate lua nimeni.
Pe 16 mai 1980 s-a stins din viaþã
fulgerãtor, în condiþii încã neelucidate,
la Casa de creaþie a scriitorilor de la
Mogoºoaia, înainte de a împlini vârsta
de 58 de ani. Sicriul cu corpul neînsufleþit
al lui Marin Preda a fost expus în rotonda
Muzeului Literaturii Române. Mii de
bucureºteni ºi de oameni din întreaga þarã
au venit sã-ºi ia rãmas bun de la acela
care fusese prezenþa cea mai vie în scrisul
românesc din ultimele patru decenii. Pe
21 mai a fost înmormântat la Cimitirul
Belu, pe Aleea marilor scriitori ai
neamului. (G.N.)

Asociaþia Românã pentru Culturã, Educaþie ºi
Normalitate  ARCEN a lansat un inedit traseu cultural al
Capitalei, în cadrul proiectului Cu bastonul prin Bucureºti,
sâmbãtã, 27 iulie 2013, începând cu ora 11.00, în faþa
Cercului Militar Naþional.
Proiectul Cu bastonul prin Bucureºti revine în acest an,
în perioada 27 iulie  8 septembrie, într-o formulã nouã,
oferind bucureºtenilor 16 tururi ghidate gratuite, desfãºurate
timp de opt sãptãmâni, pe un traseu de doi kilometri, în
fiecare sâmbãta, de la ora 11.00, ºi duminica, de la ora
18.00, având ca punct de pornire Cercul Militar Naþional ºi
punct final pe Bulevardul Magheru.
Proiectul Cu bastonul prin Bucureºti, desfãºurat sub
sloganul Descoperã oraºul pas cu pas!, este reluat în
fiecare an, din dragoste pentru oraº ºi pentru locuitorii lui.

În perioada 23 iulie  18 august, în fiecare searã, de marþi pânã duminicã,
începând cu ora 21,30, Asociaþia Culturalã Metropolis îi invitã pe bucureºteni la
proiecþii de film în aer liber, în Parcul Tineretului.
Filmele alese sunt atât producþii internaþionale, cât ºi româneºti, premiate la
festivaluri internaþionale de film ºi împacã toate gusturile, atât pe ale cinefililor,
cât ºi pe ale amatorilor de distracþie ºi relaxare într-un spaþiu deschis. În acest
an, Caravana Metropolis a mai trecut pe la Braºov ºi Sibiu. Prin evenimentul
Cinema în aer liber, Asociaþia Culturalã Metropolis propune o alternativã la
cinematograful clasic, accesibilã tuturor.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Ion Sãliºteanu, artist ºi profesor

Caragiale &
arta spectacolului

Aristotel BUNESCU

la New York

Ion Sãliºteanu (1929-2011) a fost un pictor
ºi profesor care a pus amprenta sa pe numeroase generaþii de artiºti, tineri care ºi-au
dedicat energiile frumuseþilor inegalabile din
lumea artelor vizuale.

Nãscut la 6 octombrie 1929, la Piteºti,
judeþul Argeº, Ion Sãliºteanu a urmat, între anii
1941-1949, Liceul I.C. Brãtianu din Pitesti. Îl
are, aici, ca profesor de desen pe Guþã Popescu,
cel care i-a sãdit interesul pentru desen ºi
istoria artei. Între 1949-1955, a urmat
Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu din
Bucureºti. I-a avut ca profesori pe Samuel
Mützner ºi pe Jean Steriadi. Lucrarea sa de
diplomã primeºte Diploma de onoare la
Festivalul Tineretului de la Varºovia. Din 1955,
devine cadru didactic la institutul absolvit,
parcurgând toate treptele carierei universitare,
perioadã foarte rodnicã ºi pentru munca sa de
atelier. Tot din 1955 devine membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici, iar, din 1968, este ales în
conducerea Uniunii ca vicepreºedinte. În 1999
este ales Preºedinte de Onoare al U.A.P.
Expune cu regularitate la marile manifestãri
artistice din þarã ºi strãinãtate. Este autorul a
peste 4.000 de lucrãri, tehnica lui preferatã
fiind pictura în acrilic pe pânzã ºi pe hârtie.

Este prezent la peste 160 de tabere de creaþie,
simpozioane ºi colocvii în þarã ºi strãinãtate, dintre care amintim: Kuopio (Finlanda),
Lemnos (Grecia), Izmir (Turcia), Tours
Fondette (Franþa), Verbania Lago Maggiore
(Italia), Nürnberg (Germania).
Cred cã spectacolul este în afarã, în interior
lucrurile curg ca o apã domoalã ºi constantã.
Dorinþa mea nu are o dimensiune individualã,
este o dorinþã care cred cã este a tuturor, un bine
global, un bine general pentru þara asta, pentru
ce se va întâmpla cu ea, în care cultura sunt
sigur cã nu are cum sã lipseascã. Sunt un om
care-ºi vede de meserie. - sunt câteva cuvinte
rostite în ultimii ani de viaþã de Ion Sãliºteanu.
De fapt, ele conþin un principiu ce a marcat
întreaga sa existenþã. ªi-a vãzut de meserie.
Un stil sobru ce a marcat nu numai viaþa,
dar ºi arta sa. În faþa multor experimente nereuºite din artele plastice, deseori ne gândim la
seriozitatea unui artist precum Ion Sãliºteanu.

Un eveniment dedicat operei marelui dramaturg
I. L. Caragiale a avut loc vineri, 26 iulie 2013, în sala
Auditorium a ICR New York, unde a fost vernisatã o
amplã expoziþie, intitulatã Caragiale ºi arta spectacolului,
cuprinzând fotografii din cele 25 de spectacole puse în
scenã de regizorul Mircea Corniºteanu.
Evenimentul este dedicat operei marelui dramaturg,
prozator, publicist, ce a marcat literatura clasicã, modernã
ºi contemporanã deschizând, practic, atâtea drumuri
stilistice. Totodatã, reprezintã o avampremierã dedicatã
sãrbãtoririi limbii române prin evocarea unui maestru
desãvârºit, care ºi-a publicat întreaga operã în limba
românã, informeazã ICR New York.
Regizorul Mircea Corniºteanu, director general al
Teatrului Naþional din Craiova, a susþinut o conferinþã
ilustratã de aceastã expoziþie ºi de documente de arhivã,
privitoare la evoluþia concepþiei regizorale ºi a artei interpretative, în abordarea dramaturgiei lui Caragiale.
Cu acelaºi prilej, Cãtãlin Ionescu-Arbore, scenograf,
creator de costume, lighting designer, a prezentat creaþiile unor compozitori români inspiraþi de Caragiale ºi
s-a referit la premiera absolutã a operei O scrisoare
pierdutã, compusã de Dan Dediu. Evenimentul a fost
ilustrat cu fragmente din compoziþiile inspirate de
Caragiale. În aceeaºi searã, dr. Doina Uricariu a vorbit
despre melomanul Caragiale, aºa cum poate fi cunoscut
acesta din ampla corespondenþã cu Paul Zarifopol ºi
cronicile muzicale publicate în România ºi în Germania.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C Instituirea Parchetului European
E pentru protejarea banilor contribuabililor
împotriva fraudelor
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Logica propunerii de instituire a Parchetului European este simplã:
dacã existã un buget federal - finanþat de toate statele membre ale UE ºi
administrat în temeiul normelor comune - este nevoie, de asemenea, de
instrumente federale pentru a proteja acest buget în mod eficace, pe
întreg teritoriul Uniunii. În prezent, în materie de combatere a fraudelor
împotriva fondurilor UE, existã un nivel de protecþie ºi de asigurare a
respectãrii legislaþiei foarte inegal pe teritoriul Uniunii. Rata de succes a
urmãririlor penale privind infracþiunile împotriva bugetului UE variazã
considerabil de la un stat membru la altul, iar media UE este de doar 42,3 % .
Multe cazuri nu fac deloc obiectul cercetãrilor, ceea ce permite infractorilor sã
scape, folosindu-se de subterfugii juridice, ºi sã fure banii cetãþenilor. Chiar ºi atunci
când au loc cercetãri, existã o mare disparitate între statele membre în ceea ce priveºte ratele condamnãrilor pentru
infracþiuni împotriva bugetului UE. Parchetul European se va asigura cã fiecare caz de suspiciune de fraudã
împotriva bugetului UE este monitorizat ºi încheiat, astfel încât infractorii sã ºtie cã vor fi cercetaþi ºi deferiþi justiþiei.
Acest lucru va avea un puternic efect disuasiv. În paralel cu instituirea Parchetului European, Comisia propune o
reformã a Agenþiei Uniunii Europene de Cooperare Judiciarã în Materie Penalã (Eurojust) ºi prezintã o comunicare
privind guvernanþa Oficiului European de Luptã Antifraudã (OLAF).
*
Parchetul European va avea o structurã descentralizatã, le poate utiliza în cadrul anchetelor sale, precum ºi
eficientã din punctul de vedere al costurilor, integratã în dispoziþii privind colectarea ºi utilizarea probelor.
Îmbunãtãþirea guvernanþei OLAF ºi consolidarea
sistemele judiciare naþionale. Procurorii europeni delegaþi
vor efectua cercetãrile ºi urmãririle penale în statul lor garanþiilor procedurale
Comisia propune consolidarea pe mai departe a
membru, utilizând personal naþional ºi aplicând legislaþia
naþionalã. Acþiunile lor vor fi coordonate de cãtre procurorul guvernanþei OLAF ºi consolidarea garanþiilor procedurale
european, pentru a se asigura o abordare uniformã pe în cadrul investigaþiilor sale, în lumina dispoziþiilor prevãzute
întreg teritoriul UE, aspect de o importanþã vitalã, în special pentru Parchetul European. În acest sens, se prevãd douã
în cazurile transfrontaliere. Întreaga structurã se va baza iniþiative-cheie: în primul rând, se propune instituirea funcþiei
pe resursele existente ºi ar trebui, prin urmare, sã nu de inspector de garanþii procedurale, în vederea consolidãrii
controlului judiciar al mãsurilor de investigaþie ale OLAF;
implice costuri suplimentare substanþiale.
Instanþelor naþionale li se va atribui sarcina de a în al doilea rând, se prevede o garanþie proceduralã
efectua controlul judiciar, ceea ce înseamnã cã acþiunile specificã, sub forma unei autorizaþii din partea inspectorului,
Parchetului European vor putea fi contestate în instanþele în cazul mãsurilor de investigaþie mai intruzive (percheziþia
naþionale. În acelaºi timp, propunerea consolideazã în mod birourilor, ridicarea de documente etc.), pe care OLAF ar
considerabil drepturile procedurale ale persoanelor putea sã fie nevoit sã le desfãºoare în instituþiile UE.
Rolul OLAF se va schimba odatã cu instituirea
suspectate, care vor face obiectul cercetãrilor desfãºurate
de Parchetul European. Un colegiu format din 10 Parchetului European:  va rãmâne responsabil de
persoane, reunind procurorul general, patru procurori investigaþiile administrative care nu intrã în sfera de
adjuncþi ºi cinci procurori delegaþi, va asigura integrarea fãrã competenþã a Parchetului European, cum ar fi faptele care
probleme a celor douã niveluri, cel naþional ºi cel al UE, în afecteazã interesele financiare ale UE, dar nu întrunesc
special prin convenirea unor norme generale de alocare a elementele constitutive ale unei infracþiuni ºi abaterile
disciplinare grave ºi infracþiunile comise de personalul UE,
cazurilor. Propunerea garanteazã o protecþie mai bunã decât
dar care nu au un impact financiar;  nu va mai efectua
cea existentã în cadrul sistemelor naþionale în ceea ce priveºte investigaþii administrative privind fraude sau alte infracþiuni
drepturile procedurale ale persoanelor vizate de anchetele care afecteazã interesele financiare ale UE, întrucât, dupã
Parchetului European. Aceasta include, de exemplu, dreptul instituirea Parchetului European, astfel de fapte vor fi de
la interpretare ºi traducere, dreptul la informare ºi accesul la competenþa exclusivã a acestuia. Dacã OLAF are suspiciuni
dosar sau dreptul la un avocat, în caz de arest.
în legãturã cu sãvârºirea unor astfel de infracþiuni, va fi
În plus, normele prin care se instituie Parchetul obligat sã le raporteze cât mai devreme posibil Parchetului
European definesc alte drepturi care nu au fost încã European. Cu toate cã nu va mai efectua investigaþii în
armonizate prin legislaþia UE, pentru a se asigura garanþii acest domeniu, OLAF va continua sã ofere asistenþã, la
temeinice privind drepturile procedurale. Acestea includ cerere, Parchetului European (dupã cum o face în prezent
dreptul de a pãstra tãcerea ºi de a fi prezumat nevinovat, în relaþia cu procurorii de la nivel naþional). Aceastã schimbare
dreptul la asistenþã juridicã, dreptul de a prezenta probe va facilita derularea unui proces investigativ mai rapid ºi va
ºi dreptul la audierea martorilor.
sprijini evitarea derulãrii de investigaþii administrative ºi
Propunerea stabileºte, de asemenea, norme clare, anchete penale asupra aceloraºi fapte. Astfel vor fi sporite
armonizate, privind mãsurile pe care Parchetul European ºansele unor rezultate pozitive ale urmãririlor penale.

Eurobarometru

ªase din zece
cetãþeni ai UE
se simt europeni
Rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru evidenþiazã cã ºase din zece
cetãþeni ai UE se simt europeni ºi doresc
sã afle mai multe despre drepturile
lor, dar mai puþin de jumãtate (46 %)
ºtiu în ce constau aceste drepturi. Aceste
rezultate trebuie interpretate în contextul
Anului european al cetãþenilor, 2013 
un an dedicat îmbunãtãþirii gradului de
conºtientizare cu privire la drepturile
cetãþenilor europeni.
Sondajul Eurobarometru standard din
primãvara anului 2013 a avut loc în perioada 1026 mai 2013 ºi a fost realizat pe
baza unor interviuri faþã în faþã cu 32 694
de persoane din toate statele membre ale
UE ºi din þãrile candidate.. Rezultatele
aratã, de asemenea, cã europenii considerã
cã drepturile de care beneficiazã în calitate de cetãþeni ai UE sunt cel mai semnificativ rezultat pozitiv din partea UE 
aproape ºase din zece persoane identificã

Mai e pânã la o adevãratã
piaþã unicã destinatã
consumatorilor

Protecþia drepturilor consumatorilor diferã în continuare foarte mult între þãrile
UE. Doar 35% dintre europeni au încredere în achiziþiile online de la vânzãtori din
alte þãri ale UE, iar ºapte consumatori din zece nu ºtiu cum sã procedeze atunci când
primesc produse pe care nu le-au comandat. Acestea sunt unele dintre rezultatele
Tabloului de bord al condiþiilor pentru consumatori, ediþia pentru 2013, publicat de
Comisia Europeanã. Rezultatele aratã cã este nevoie de un nou impuls pentru a oferi
garanþii consumatorilor cã pot cumpãra cu încredere ºi uºurinþã din întreaga UE,
online sau offline. Unul dintre rezultatele cele mai importante subliniazã scãderea
încrederii consumatorilor, asociatã cu o creºtere a recurgerii la sistemul de despãgubiri.
Concluziile principale ale tabloului de bord sunt urmãtoarele: Comerþul electronic
este în creºtere, în special pe piaþa internã Condiþiile pentru consumatori diferã
considerabil în UE Existã importante diferenþe sociodemografice Persistã practicile
comerciale ilicite Cunoºtinþele privind drepturile consumatorilor sunt îngrijorãtor
de scãzute Achiziþiile ecologice sunt în creºtere.
*
Tabloul de bord este un raport periodic care urmãreºte integrarea pieþei cu
amãnuntul internã a UE din perspectiva consumatorilor ºi monitorizeazã calitatea
mediului de consum la nivel naþional. Rapoartele de þarã anexate la prezentul tablou
de bord prezintã detaliat statistici privind consumatorii pentru fiecare þarã. Datele
din tabloul de bord sunt utilizate de autoritãþile naþionale ºi de organizaþiile
consumatorilor la elaborarea ºi evaluarea propriilor activitãþi. Croaþia este inclusã
pentru prima datã în tabloul de bord, împreunã cu celelalte 27 de state membre,
precum ºi cu Islanda ºi Norvegia. O altã inovaþie în acest an este defalcarea
sociodemograficã a rezultatelor, la solicitarea Parlamentului European.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Un succes, dar nu o capodoperã (III)

Silviu ªERBAN
Cele douã pãrþi ale filmului
sunt, în mod evident, asimetrice.
Tãietura ar putea fi motivatã doar
din perspectiva transformãrilor
prin care trece personalitatea lui
Scarlett OHara, de la fetiþa rãsfãþatã ºi lipsitã de griji, la femeia
durã, dornicã de îmbogãþire,
indiferent de mijloace. Altfel, în
jumãtatea a doua a filmului este
concentratã o mult mai mare parte
a acþiunii, fapt care a creat numeroase dificultãþi în construcþia
scenariului. Eliminãrile, în raport
cu cartea lui Mitchell, sunt majore
acum, doar finalul, în aceeaºi mãsurã ca ºi începutul, urmãrind cu
mai mare acurateþe evenimentele
din roman. Faptul cã producþia lui
Selznick nu copiazã opera literarã
nu-i scade cu nimic din valoare.
Ceea ce însã prejudiciazã calitatea
transpunerii cinematografice este
tocmai încercarea de a cuprinde cât
mai mult din roman, ignorând

înlãnþuirea logicã a secvenþelor.
Totul este spus pe scurt, fragmentar
ºi în grabã. Ca ºi în cazul episoadelor
din Atlanta, în prima parte, în
partea a doua, mai ales, decupajul
cuprinde goluri de semnificaþii,
imposibil de descifrat în afara citirii
romanului. Poate cã la vremea
respectivã, aºa cum observa ºi
Selznick, proaspãta prezenþã a
scrierii lui Mitchell în minþile
oamenilor fãcea ca aceste lipsuri
sã treacã neobservate. Pentru
spectatorul de astãzi, însã, situaþia
nu mai e aceeaºi. Întâi de toate, din
nou, contextul istoric este eludat
ºi mai mult decât în prima parte.
Perioada Reconstrucþiei, cea care
asigurã cadrul istoric al desfãºurãrii
acþiunii, este indicatã printr-o
singurã secvenþã: cea în care
Scarlett, însoþitã de Mammy, ieºind
de la Rhett, aflat în arest pentru
suspiciunea cã ar fi furat banii
Confederaþiei, strãbate strãzile
Atlantei, strecurându-se cu greu
printre negrii eliberaþi, agasanþi ºi
obraznici, trece, la un moment
dat, pe lângã o adunare unde un
yankeu le promitea acestora
terenuri ºi dreptul la vot. Prea puþin
despre
carpetbaggeri
(cu
excepþia secvenþei în care fostul
vechil alb, Wilkinson, soseºte la
Tara cu o ofertã de cumpãrare,
pentru a o scuti pe Scarlett de
plata unui impozit enorm) ºi nimic
despre scallawagi, republicani
ºi politica yankeilor de subjugare a
democraþilor georgieni, evenimente care ocupã zeci de pagini ale

romanului lui Mitchell. Faptul nu
ar fi imputabil, dacã scenariul ar fi
evitat pe de-a-ntregul aceastã
problemã politicã, însã scena în
care Rhett, dupã cãsãtoria cu
Scarlett, îºi plimbã fetiþa pe strãzile
Atlantei, acordând atenþie ºi
salutând cu reverenþã pe doamnele
Vechii Garde, nu poate fi
explicabilã în afara referinþei la
situaþia politicã. Tocmai pentru cã
Scarlett, în dorinþa sa nestãpânitã

Selznick evitã referinþa la Klu-KluxKlan, poate ºi pentru a preîntâmpina eventualele probleme, ce
puteau fi întrevãzute din experienþa
istoriei zbuciumate a receptãrii
Naºterii unei naþiuni, a lui Griffith.
O scãpare la fel de intenþionatã
pare a fi ºi cauza morþii lui Melanie,
avortul fiind un subiect tabu, pe
vremea aceea, la Hollywood. Ca ºi
începutul, finalul este mai aproape
de carte. Numai cã sfârºitul, aºa cum

Gone With the Wind
(Victor Fleming, 1939)

de îmbogãþire, trecuse peste
restricþiile morale, fãcând afaceri
ºi dezvoltând prietenii cu noii
ocupanþi ai Georgiei, vechii
apropiaþi confederaþi vãzând-o ca
pe o scalllwagi, Rhett, gândindu-se
la viitorul lui Bonnie, se strãduieºte
sã repare imaginea familiei ºi
încearcã sã recâºtige încrederea
democraþilor. Apoi, eludarea unor
elemente din cadrul unor scene
tratate pe larg ºi în detaliu nu poate
fi interpretatã decât ca autocenzurã
din partea lui Selznick. Acþiunile KuKlux-Klan-ului sunt descrise fãrã
menajamente în roman, iar
evenimentele de la Shantytown
sunt rezultatul actelor acestei
organizaþii, printre ai cãrei membri
se aflau nu doar Frank Kennedy ºi
Ashley Wilkes, ci, aºa cum
precizeazã scriitoarea, toþi bãrbaþii
de seamã ai Atlantei. Filmul lui

libera circulaþie a persoanelor, a bunurilor
ºi a serviciilor drept cel mai semnificativ
rezultat pozitiv din partea UE.
În pofida crizei, persoanele care
afirmã cã sunt optimiste privind viitorul
UE sunt mai numeroase decât cele care
se declarã pesimiste, în 19 din cele 28
de þãri, iar pesimismul legat de impactul
crizei asupra locurilor de muncã pare a
fi în scãdere. Aproape ºapte din zece
europeni (67 %) ºi peste jumãtate dintre
cetãþenii fiecãrui stat membru afirmã cã
UE are un cuvânt de spus la nivel global.
O majoritate absolutã (51 %) a europenilor sunt în favoarea monedei euro,
iar în cadrul zonei euro o majoritate
de douã treimi (62 %) susþin moneda
unicã. Aceastã susþinere atinge cote
maxime sau foarte apropiate de cele
maxime (între 68 % ºi 77 %) în patru din
ultimele cinci state care au aderat la zona
euro (Estonia, Malta, Slovenia ºi Slovacia).

îl vede Mitchell, lui Selznick nu i se
pare în spiritul filmului, aºa cã decide
sã renunþe la sugestia posibilei
recuceriri a lui Rhett ºi impune, în
schimb, ruptura definitivã între cei
doi soþi, Gone With the Wind
încheindu-se cu concertul vocilor
spectrale (aºa cum îl numeºte
Tudor Caranfil), în care Scarlett,
întinsã pe trepte, ascultã, într-o
stare situatã între reverie ºi
halucinaþie, fragmente din discursurile lui Gerald sau Ashley
punctând importanþa pãmântului
Tarei. Replica lui Margaret
Mitchell, After all tommorow
is another day rãmâne în film,
însã nu ca o concluzie a planurilor
de recâºtigare a lui Rhett, ci
ca o frazã de antologie, ce va
aminti întotdeauna de Pe aripile
vântului ºi de drama eroinei lui,
Scarlett OHara.

105

Premiera a avut loc pe 15
decembrie 1939, nicãieri
altundeva decât în oraºulvedetã al Pe aripile vântului
ºi al Georgiei, Atlanta, o
sãrbãtoare ce a durat trei zile
ºi al cãrei punct culminant a
fost defilarea în costume de
epocã. În cadrul festivitãþilor,
au fost aclamaþi nu doar
realizatorii filmului ºi vedetele
acestuia, ci ºi scriitoarea
Margaret Mitchell, care s-a
arãtat mai mult decât entuziasmatã: Proiecþia mi-a
stârnit emoþii. A fost copleºitor ºi nu numai batista mea
e udã. Vreau sã mã refer un
pic la glumele lansate pe seama
ezitãrilor domnului Selznick: pentru
Scarlett, o aºteaptã sã mai creascã
pe Shirley Temple. Mã înclin acum
în faþa curajului ºi deciziei sale. A
pãstrat multã vreme tãcerea, pânã
ce a gãsit distribuþia idealã. Cred cã,
acum, veþi fi, ca ºi mine, de acord:
distribuþia e perfectã. Dupã
Atlanta, Gone With the Wind ajunge
la Hollywood, unde (parafrazândul pe Tudor Caranfil) proiectoarele
instalate la intrãrile câtorva mari
cinematografe mãturau cerul de
parcã publicitatea ar fi fost destinatã

ºi arhanghelilor. Urmeazã, apoi,
Academy Awards ºi recordul
nemaipomenit: opt premii Oscar
(cel mai bun film, cel mai bun
regizor, cea mai bunã actriþã în rol
principal  Vivien Leigh, cel mai
bun scenariu adaptat dupã o operã
literarã, cea mai bunã actriþã în rol
secundar  Hattie McDaniel, cea
mai bunã imagine color, cel mai
bun montaj, cea mai bunã regie
artisticã). Scopul producãtorului
fusese atins: filmul era un succes de
proporþii ºi avea sã aducã profituri
impresionante.

* * *
Dark Victory (Victoria întunericului), în regia lui Edmund Goulding, nu
a câºtigat nicio secþiune la a 12-a ediþie a Oscarurilor, deºi, în afara
nominalizãrii pentru cel mai bun film, a mai beneficiat de alte douã
prezenþe pe lista competitorilor: Bette Davis, pentru cea mai bunã
actriþã în rol principal, ºi Max Steiner, acelaºi care compusese muzica
pentru Gone With the Winds, pentru cea mai bunã coloanã sonorã.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  29 iulie 2013

MARÞI  30 iulie 2013

MIERCURI  31 iulie 2013

JOI  1 august 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? (r)
Realizator Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 19
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 (r)
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 (SUA) (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  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 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii.
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 20
16:00 Medicina tvh
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (r)
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Cãlãtor prin þara mea
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
20:30 Film artistic românesc 
Între oglinzi paralele (1978)
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? (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 21
16:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (r)
Realizator Camelia Spãtaru
20:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale.
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
21:30 Film serial  Grachi (SUA)
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.
Realizator Sorin Lupaºcu
11:00 Preuniversitaria cursuri de
pregãtire pentru bacalaureat*
12:30 Orientare în carierã. Emisiune
de conf.univ.dr. Roxana Pãun
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 22
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  The big empty
(În mijlocul cercului, SUA, 2003)
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  3 august 2013

06:00 Laboratorul emoþiilor (r)
06:30 Film documentar 
Aventura spaþialã (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Enciclopedia animalelor ep.22
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 (r)
13:00 Costineºti 2013 (best of)
Realizator Sorin Lupaºcu

14:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
14:30 Playlist (r)
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
19:30 Romanian Top Hits  Music
Awards Gala 2013
23:30 Film artistic românesc 
Semnul ºarpelui (1982) (AP)
02:00 IT Focus (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Week-end show (r)

ÎN ALERTÃ

Joi, 1 august, ora 20.00
Una dintre marile provocãri ale existenþei umane a fost din
totdeauna convieþuirea socialã. Datoritã ei au apãrut calitãþi
exemplare care au impus caractere memorabile, dar ºi defecte,
care i-au dus pe oameni pe drumul povârnit al infracþiunii.
Emisiunea În alertã îºi propune sã abordeze tronsonul destinat
sã educe telespectatorii în spiritul corectitudinii comportamentale. Exemplele din societatea contemporanã se întâlnesc
la tot pasul. Ne confruntãm cu vicii ºi infracþiuni, vedem în
jurul nostru victime ale unui sistem care nu poate asana în
totalitate mediul înºelãtoriei ºi al violenþei. De aceea, fiecare
ediþie va fi circumscrisã unei problematici specifice ºi va
beneficia de sprijinul unor specialiºti: medici, psihologi,
poliþiºti, criminaliºti, sociologi etc. Fiecare, în domeniul sãu,
va contribui, prin experienþã ºi exemple, la îndrumarea
telespectatorilor pe calea evitãrii riscurilor potenþiale ale unui
mediu social corupt. Cele 24 de minute difuzate în fiecare zi
de joi, de la ora 20.00, constituie pentru realizatorul Sorin
Lupaºcu ºi echipa sa un pariu ºi o provocare. Pariu, pentru cã
sunt convinºi cã pot, prin acest demers mediatic, sã contribuie
la îmbunãtãþirea climatului social, ºi o provocare, pentru cã
îºi asumã cu încredere, împreunã cu telespectatorii, dificila
misiune de a contribui la diminuarea infracþionalitãþii. Acestea
sunt cel puþin douã motive pentru care vã invitãm sã vã
numãraþi printre telespectatorii emisiunii În alertã.

Filme artistice

Joi

20:30

În mijlocul cercului /
The big empty (SUA, 2003, mister, SF) (12)
Regie: Steve Anderson. Distribuþie: Daryl Hannah,
Rachael Leigh Cook, Danny Trejo, Sean Bean.
John Person e un tânãr actor cu un munte de datorii de
care nu ºtie cum sã mai scape. Disperat, el accepta
propunerea bizarului sau vecin, Neely, care-i oferã o
sumã uriaºã ca sã-i ducã o valizã albastrã unui bãrbat,
numit Cowboy-ul, în mijlocul deºertului californian.
Ajuns în obscurul orãºel Baker, John nu reuºeºte sã dea
de misteriosul Cowboy, dar se implicã, fãrã voia lui,
într-o intrigã amoroasã, o serie de crime, o conspiraþie
extraterestrã ºi alte evenimente extrem de ciudate.

Duminicã

21:30

Visãtorii / The Dreamers
(SUA, 2003, dramã) (12)

Regie: Bernardo Bertolucci. Distribuþie: Michael Pitt,
Louis Garrel, Eva Green.
Lãsaþi de capul lor la Paris, în timp ce pãrinþii sunt
plecaþi în vacanþã, Isabelle (Eva Green) ºi fratele sãu
Theo (Louis Garrel) îºi invitã un coleg, pe Matthew
(Michael Pitt), sã stea cu ei. Îºi fac propriile reguli,
pe mãsurã ce-ºi experimenteazã reciproc emoþiile ºi
sexualitatea, jucând o serie de farse din ce în ce mai
elaborate. Având drept fundal tulburenta situaþie
politicã din Franþa anilor 70, când vocea tineretului
se face auzitã în întreaga Europã, The Dreamers este
o poveste despre descoperirea de sine, iar cei trei
studenþi îºi testeazã limitele pentru a vedea cât de
departe sunt dispuºi sã meargã.

09:00
09:30
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
19:30
23:30
00:30
01:30
02:30
04:00
05:00

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? (r)
Realizator Robert Tache
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 23
Film documentar 
Superstaruri
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
ªtiri
Film serial  Grachi (SUA)
Romanian Top Hits  Music
Awards Gala 2013
Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
Film serial  Grachi (SUA) (r)
Interviurile TVH (r)
Preuniversitaria* (r)
Costineºti 2013 (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  4 august 2013

06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 41
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 2013 (best of)
14:00 Film documentar 
Superstaruri (r)
14:30 Doctor H (r)

VINERI  2 august 2013
06:00
07:00
07:30
08:00

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 (r)
20:00 Playlist.
Realizator Sorin Lupaºcu
21:30 Film artistic  Visãtorii (The
Dreamers, SUA, 2003) (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)

Sâmbãtã

23:30

Semnul ªarpelui
(1982, aventurã, dramã) (AP)

l
m

românesc
Regie: Mircea Veroiu.
Distribuþie: Mircea Albulescu,
Mircea Diaconu, Dorina Lazãr,
Dorel Viºan.
La finele celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, într-o localitate de
frontierã, un soldat abia întors de pe
front, un fel de Zorro însetat de
dreptate, ºi crâºmãriþa satului fac
front comun împotriva unei bande
de contrabandiºti.

PROGRAMUL
RADIO HFM

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

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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Alege o facultate cu profil economic din cadrul
Universitãþii Spiru Haret!
FACULTATEA DE MANAGEMENT
Braºov, strada Turnului nr.7
tel 021 455 1517; e-mail ushmbv@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/7/management-brasov



pentru a avea acces la un mediu academic dinamic, în care
relaþia de parteneriat studenþi  cadre didactice funcþioneazã în
bune condiþii ºi este orientatã spre atingerea unui obiectiv
major, respectiv integrarea armonioasã a absolvenþilor în viaþa
economico-socialã ºi în special pe piaþa muncii,
pentru a înþelege oportunitãþile pe care un economist
profesionist le are în actualul context economico-social ºi pentru
a învãþa cum sã beneficiezi de ele, ajutat fiind de cadre didactice
cu o bunã pregãtire teoreticã dar care au succes ºi în contextul
real al mediului de afaceri,
pentru a studia într-un mediu de predare-învãþare modern,
axat pe formarea ºi dezvoltarea de competenþe ºi nu pe
memorizarea cunoºtinþelor, un mediu de predare-învãþare care
utilizeazã în folosul studenþilor sãi sisteme performante de
e-learning ºi tehnologii moderne de informare ºi comunicare,
pentru a fi sigur cã vei studia îndrumat de cadre didactice
cu adevãrat interesate de problemele actuale ale studenþilor ºi
disponibile în a-ºi adapta stilul de predare ºi programul în funcþie
de necesitãþile ºi aºteptãrile acestora,
pentru a fi sigur cã vei gãsi întotdeauna rãspunsuri prompte
ºi pertinente la întrebãrile pe care le adresezi în scopul orientãrii
în viaþa de student ºi pe parcursul carierei profesionale.



FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE

Câmpulung Muscel, str. Traian nr. 223
tel 021 455 1524; e-mail: ushm_conta@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/12/contabilitate-campulung





FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR - CONTABIL

FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR - CONTABIL

Craiova, strada Brazda lui Novac nr. 4; tel 021 455 1520
e-mail ushmfccig_dj@spiruharet.ro; ushmfcfb_dj@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/10/management-craiova

Constanþa, str. Unirii nr. 32-34 ºi str. Unirii nr. 67.
tel 021 455 1516; e-mail: ushctasg@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/9/management-constanta

FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE

Rm. Vâlcea, strada G-ral Praporgescu nr. 22,
tel 021 455 1522; e-mail: ushcvl@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/11/contabilitate-valcea

Puteþi deveni dacã absolviþi studii universitare de:
LICENÞÃ: Administrarea Afacerilor în Comerþ, Turism,
Servicii, Merceologie ºi Managementul Calitãþii: conducãtor
unitãþi comerciale/ în comerþul cu ridicata ºi amãnuntul, manager
hotel/societãþi de turism/manager unitãþi de alimentaþie (restaurante),
merceolog, specialist în sisteme de management al calitãþii.
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune: administrator baze de
date/credite, analist preþ de revenire/costuri, auditor intern în
sectorul public, cenzor, comisar gardã financiarã, consilier / expert/
inspector/referent/economist în gestiunea economicã/ financiarbancar,consultant bugetar/ în informaticã, controlor de gestiune,
expert contabil verificator, lichidator, ofiþer bancar (credite,
marketing, produse ºi servicii bancare), referent de specialitate
financiar-contabilitate, revizor contabil. Finanþe Bãnci:
administrator financiar (patrimoniu), agent capital de risc/vamal,
analist financiar/investiþii, comisar gardã financiarã, consilier/ expert/
inspector/referent/economist în economia mediului, consultant
fiscal/plasamente valori mobiliare, controlor pentru datoria vamalã/
tezaur/vamal, dealer, economist bancã, expert/inspector vamal,
inspector asigurãri/ risc/de specialitate asigurãri/subscriere/
financiar-bancar, ofiþer bancar (credite, marketing, produse ºi servicii
bancare), referent bancar/societate leasing/ asigurãri/financiarcontabilitate, specialist sistem asigurãri. Management:
administrator hotel, asistent de cercetare economist în management
brand manager, conducãtori de unitãþi din domeniul comerþului,
consilier/ expert/inspector/ referent/economist în comerþ ºi
marketing/economist în management, director comercial/ de agenþie
de turism/ departament cercetare-dezvoltare/economic/ magazin/
unitate de învãþãmânt/ vânzãri, economist ºef, manager achiziþii/de
operatiuni/produs/de zonã/ financiar/îmbunãtãþire procese/în
activitatea de turism/proiect/resurse umane, ºef agenþie/oficiu
turism/departament mãrfuri alimentare/nealimentare, ºef serviciu
marketing. Afaceri internaþionale: agent de dezvoltare/vamal,
analist cumpãrãri/consultant furnizori/ investiþii/preþ de revenire/
costuri/ servicii client, asistent comercial/de cercetare economist în
management/ marketing/în relaþii economice internaþionale /asistent
director/responsabil de funcþiune, cercetãtor economist în relaþii

economice internaþionale,consilier / expert/ inspector/ referent/
economist în relaþii economice internaþionale/ afaceri europene,
controlor vamal, controlor pentru datoria vamalã/ expert accesare
fonduri structurale ºi de coeziune europene/ aplicare legislaþie
armonizatã în domeniul industriei ºi comerþului/ contractare activitãþi
investiþionale/eficientizare investiþii, expert/inspector vamal/ de
concurenþã, planificator/ specialist plan sinteze, referent de
specialitate tir ºi tranzite/relaþii externe, secretar economic,
specialist îmbunãtãþire procese/ plan progres, agent contractãri ºi
achiziþii/ de transport turistic intern/internaþional/de turism de
afaceri, referent comerþ exterior, reprezentant comercial.
MASTER: Contabilitate, Expertizã ºi Audit, Management
Financiar-Contabil ºi Auditul Afacerii: comisar ºef divizie garda
financiarã, conducãtori în domeniul financiar: contabil-ºef /director
financiar/bancã/societate de leasing, controlor financiar/revizor
financiar, coordonator compartiment / colectiv bancã, director
executiv bancã/ director/ director adjunct, ºef departament bancã /
ºef  adjunct departament, director general/director general adjunct
bancã/ societate de leasing, director unitate bancarã operaþionalã/
director adjunct unitate bancarã operaþionalã, ºef agenþie bancarã,
economist ºef, manager financiar/relaþii financiare externe,
preºedinte bancã/vicepreºedinte, ºef agenþie CEC/birou/serviciu
financiar-contabilitate/ circumscripþie financiarã, ºef serviciu/ºef
birou/bancã/societate de leasing; contabili: auditor financiar/intern,
expert contabil verificator, referent de specialitate financiarcontabilitate; specialiºti ºi consultanþi în domeniul financiar ºi al
investiþiilor: administrator credite/de risc, comisar garda financiarã,
expert evaluator de active financiare/ financiar-bancar, inspector
financiar-bancar, manager bancã/de fond acþiuni/obligaþiuni/relaþii
cu clienþii bãncii/societate de leasing; analiºti financiari: analist
financiar/financiar-bancar, auditor intern în sectorul public,
cercetãtor în finanþe bãnci/în gestiune, contabilitate, control financiar.
Management Organizaþional ºi Antreprenoriat: asistent de
cercetare economist în management, auditor intern, consilier/ expert/
inspector/ referent/ economist în management, documentarist
ordonanþare logisticã, logistician gestiune flux, manager al sistemelor
de management al calitãþii/ de operaþiuni/ de produs/de proiect/
resurse umane, planificator/ specialist plan sinteze. Contabilitate
si managementul afacerilor: administrator hotel, analist financiar/

investiþii, conducãtor de întreprindere micã - patron (girant) în
învãþãmânt/ în comerþ. manager marketing (tarife, contracte,
achiziþii)/proiect. Contabilitate - audit în sistemul public ºi privat:
analist în domeniul asigurãrii performanþei economice-financiare/
auditului intern,asistent de cercetare în audit intern, consultant în
auditul intern/pe probleme de management al organizaþiei, economist
specialist în audit intern, manager de proiect în domeniul auditului
intern. Finanþe ºi administraþie publicã europeanã: administrator
public, agent de dezvoltare, cercetãtor de dezvoltare comunitarã,
consilier/ consultant administraþia publicã/ afaceri europene/
armonizare legislativã, evaluare ºi selecþie profesionalã, expert
administraþia publicã/ armonizare legislativã, inspector/ referent
de specialitate formare/ în administraþia publicã, manager proiect,
reglementator. Dimensiunea europeanã a managementului
organizaþiei: analist piaþa muncii, antreprenor în economia socialã,
conducãtor firmã micã  patron (girant) în afaceri, intermedieri ºi
alte servicii comerciale, director/director adjunct aºezãmânt cultural/
comercial/ control risc/de cabinet/de program/departament cercetaredezvoltare/ filialã cercetare-proiectare / incubator tehnologic de
afaceri/operaþii tranzacþii/proiect/resurse umane/ ºtiinþific cercetaredezvoltare/ vânzãri, director general/ general adjunct regie autonomã/
societate comercialã/ institut naþional de cercetare/dezvoltare,
evaluare ºi selecþie profesionalã, evaluator de competenþe
profesional, inspector de specialitate formare, inspector-sef;
manager general/ al organizaþiei culturale/ marketing (tarife,
contracte, achiziþii)/ proiect/ resurse umane, cadru didactic,
specialist resurse umane; ºef centru perfecþionare/departament/
serviciu/ serviciu marketing.
POSTUNIVERSITAR: Managementul afacerilor: director
comercial/ departament cercetare-dezvoltare/economic/ vânzãri,
manager resurse umane. Managementul activitãþilor comerciale:
conducãtori de unitãþi din domeniul comerþului/director magazin/
ºef departament mãrfuri alimentare/nealimentare. Managementul
organizaþiilor de învãþãmânt: director unitate de învãþãmânt, ºef
catedrã, ºef lectorat. Managementul activitãþilor de turism:
administrator hotel, conducãtor de întreprindere micã în turism,
ºef agenþie/oficiu turism, director de agenþie de turism
tour-operatoare/detailistã/ filialã/sucursalã, manager în activitatea
de turism, organizator activitate turism, ºef complex hotelier.

