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Cel mai
frumos drum

Cel mai frumos drum
este drumul spre ºcoalã.
E ca un fuior argintiu
de betealã 
pe care mergi tu 
melcuºor cu cãsuþa în spate,
melcuºor cu ghiozdan.
Ai lãsat în urmã,
an dupã an,
ºapte pitici
legãnaþi de pãrinþi ºi bunici.
Unde sunt cuburile ºi tricicleta
ºi mingea pufoasã?
Ehei, sunt de mult,
ehei, sunt acasã.
Acum ai pe degete un strop de cer
ºi un strop de cernealã,
semn cã eºti în drumul spre ºcoalã.

Daniela CRÃSNARU

Vacanþa s-a sfârºit!

Azi începe ºcoala!
Structura anului de învãþãmânt 2013-2014
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Un om este preþuit dupã mãsura priceperii lui. Învãþãtura este
cea mai bunã avuþie. Nimeni nu se naºte învãþat. Banii nu aduc
învãþãturã, învãþãtura aduce banii. Ce înveþi la tinereþe, aceea ºtii
la bãtrâneþe. ªcoala face pe om, om. Cine ºtie carte are patru
ochi. Omului cu învãþãturã îi curge miere din gurã. A învãþa nu
e niciodatã târziu. Cine are carte, are parte.















Veºti bune
de la Buna Vestire

Mai sunt puþine zile în care vã puteþi înscrie la Universitatea
Spiru Haret, o universitate acreditatã, în cadrul cãreia
funcþioneazã 24 de facultãþi ce vã aºteaptã cu 51 de programe
de studii universitare de licenþã, conform HG 493/2013,

Monitorul Oficial al României nr. 447 din 22 iulie 2013,
44 de programe de studii universitare de master, conform
HG 581/2013, Monitorul Oficial al României nr. 500 din
8 august 2013, ºi numeroase programe postuniversitare.

 Mãnãstirea Buna Vestire din comuna Grãdinari, judeþul
Olt, anunþã cã a înfiinþat, în aceasta localitate, sub patronajul
Mitropoliei Olteniei, ªcoala de Fete Buna Vestire, o ºcoalã
gimnazialã de excelenþã, unde vor putea studia gratuit,
începând din acest nou an ºcolar, fetele orfane ºi din familii
fãrã posibilitãþi materiale.

ªcoala de Fete Buna Vestire din administrativã ºi ºcolarã, toate
Grãdinari va avea circa 25 de cheltuielile urmând a fi suportate
locuri ºi va fi o instituþie de de cãtre Fundaþia Buna Vestire a
învãþãmânt de elitã care urmãreºte Mitropoliei Olteniei. În cadrul
sã dea posibilitate elevelor care ºcolii, elevele vor avea posibiOferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2013-2014
au absolvit clasa a IV-a ºi doresc litatea sã înveþe ºi trei limbi strãine
în pagina 6
sã se înscrie aici în clasa a V-a sã-ºi - engleza, franceza ºi germana - ºi
O comunitate academicã numeroasã. Profesori de excepþie.
dezvolte aptitudinile intelectuale vor avea posibilitatea sã scrie în
ºi practice în domenii diverse, în revista ºcolii. Dupã terminarea
Condiþii moderne de studiu. Taxe ce pot fi plãtite în patru rate.
special matematica ºi arhitectura. studiilor liceale, absolventele
Concomitent cu pregãtirea de sãrace ºi orfane vor fi, de
bazã, elevele vor avea posibi- asemenea, sprijinite sã îºi conlitatea sã urmeze cel puþin patru tinue studiile la facultãþi de profil,
cursuri de pregãtire pentru viaþã: potrivit aptitudinilor ºi dorinþelor
bucãtãrie, patiserie, croitorie ºi lor. Cheltuielile de ºcolarizare în
Deºi este încã infirmerie. Elevele acestei ºcoli, aceste instituþii de învãþãmânt
provenite din familii sãrace ºi cele universitar vor fi suportate tot de
vacanþã studenþeascã,
orfane, sunt scutite de orice taxã cãtre Fundaþia Buna Vestire.
de azi, 16 septembrie,
pânã duminicã,
22 septembrie,
în sãlile facultãþilor
din cadrul
Universitãþii
Mioara VERGU-IORDACHE
Spiru Haret se vor
afla absolvenþii care
Ne-am ajuns! Dorinþa noastrã de a fi buricul pãmântului, în
doresc sã-ºi susþinã
prim planul opiniei publice mondiale, ni s-a împlinit! Lumea
probele pentru
întreagã Save Rosia Montana!, Fundaþia Brigitte Bardot
examenele de
studiazã recursurile posibile la nivel naþional ºi european pentru
finalizare a studiilor
a împiedica uciderea câinilor maidanezi, nu se mai terminã
de licenþã ºi de
ºirul de potentaþi încolonaþi spre DNA, infractori români sunt
master.
prinºi prin toate colþurile lumii Imagini cu prãpãdul fãcut de
Succes ºi note mari!
ape în judeþe din Moldova fac înconjurul lumii În puþine
cuvinte: ignoranþi, cruzi, escroci, nãpãstuiþi de Dumnezeu Sã
ne supãrãm? De ce? Incapabili sã fim stãpâni în þara noastrã, ne
supunem judecãþii lumii globalizate ºi lumea ne pune etichete
deloc mãgulitoare. Suntem apreciaþi cu materialul clientului.
Este uimitor cum ne exaltãm, de-a dreptul, la judecata Înaltelor
Porþi! Cu cât este mai nefavorabilã, cu atât suntem mai excitaþi!
Ne trece repede ºi-i luãm ºi noi la judecat. Suntem un popor
domestic. O mare familie. Cãci, nu în familie te faci albie de
porci ºi-apoi te îmbrãþiºezi cu tandreþe, dând vina pe vecini cã
au bãgat bãþul prin gard? O mare familie, în care mama ºi tata
(vã aduceþi aminte? mother and father of) poporului nu îºi spalã
rufele murdare în familie eclipsându-l pe Caragiale.
Sunt foarte încântatã de faptul cã
Ca sã ne rezolvãm marile ºi multele probleme, avem nevoie de
preºedinþia lituanianã a UE scoate în
încredere. Încredere în noi ºi-n cei care ne conduc. Dar, cum sã ai
evidenþã importanþa educaþiei ºi a
încredere într-un parºivel? Parºivel, diminutiv de la parºiv,
tineretului pentru o creºtere sustenabilã
pe care DEX-ul ni-l explicã: corupt, decãzut, depravat, desfrânat,
ºi pentru crearea de locuri de muncã.
destrãbãlat, dezmãþat, greþos, imoral, infam, josnic, miºel,
Aurel Vlaicu (19 noiembrie 1882, Binþinþi, astãzi Aurel Vlaicu, lângã Orãºtie,
Acesta este un semnal foarte puternic,
miºelesc, mizerabil, mârºav, nedemn, nelegiuit, nemernic,
în condiþiile în care ne pregãtim de
judeþul Hunedoara - 13 septembrie 1913, Bãneºti, lângã Câmpina) - inginer român,
neruºinat, netrebnic, pervertit, ruºinos, scelerat, scârbos, stricat,
lansarea noului program Erasmus+
inventator ºi pionier al aviaþiei române ºi mondiale.
ticãlos, vicios. Parºivel care are în dotare, cã tot e-n trend,
al UE, care va oferi unui numãr de
La 13 septembrie 1913, în timpul unei încercãri de a traversa Munþii Carpaþi cu avionul
dulãi, pe care-i asmute pe partenerul de guvernare, care: Eu
4 milioane de tineri europeni
sãu, Vlaicu II, s-a prãbuºit în apropiere de Câmpina, se pare din cauza unui atac de cord.
nu am grupuri de oameni cãrora sã le dau drumul cum dau
posibilitatea de a studia, de a efectua
drumul câinilor în curte. Sunt ºcoli diferite.
Bucuria
cea
mai
mare
însã
am
simþit-o
stagii, de a preda sau de a desfãºura
Într-o vreme când nici germanii, nici
Am vãzut ºi noi, domnule Antonescu, ºcolile sunt diferite,
activitãþi de voluntariat în strãinãtate în
austriecii, nici ungurii, nici ruºii nu aveau când am zburat pentru prima oarã la
dar rezultatele sunt similare! Adicã românii sunt în stradã,
Cotroceni.
Nu
m-am
ridicat
atunci
mai
urmãtorii ºapte ani. Aºtept cu nerãbdare
încã un aeroplan naþional, Vlaicu nãscoceºte
divizaþi extrem, violenþa este din ce în ce mai accentuatã, sfidarea
în special discuþiile pe care le voi purta
o maºinã proprie, întemeiatã pe principii sus de patru metri. Cu toate acestea nici
legii este sport naþional, iar dumneavoastrã, aleºii, jucaþi în filme
Alpii nu mi-i închipuiam mai înalþi ca
în cursul vizitei cu studenþii, în legãturã
ingenioase; îºi stãpâneºte maºina în zboruri înãlþimea la care mã ridicasem eu.
cu rãzgândei ºi parºivei.
cu noul program ºi cu oportunitãþile pe
îndrãzneþe; câºtigã admiraþia lumii întregi Fiindcã patru metri erau pentru mine un
Sperând cã filmu-i pe final ºi cã veþi începe sã vã manifestaþi
care le va crea acesta.
ºi premii însemnate la concursul aviatic de record care-mi consacra maºina.
 toþi aleºii, fãrã deosebire de nume ºi de rang  conform fiºei
Androulla VASSILIOU,
postului fiecãruia, amintiþi-vã cã azi începe ºcoala ºi alocaþia
la Aspern; rãscoleºte sufletele ardelenilor Zburasem ºi aceasta era principalul. Mã
comisarul european pentru educaþie,
pentru un copil este de doar 42 de lei pe lunã! ªcoala, pe care o
prin triumfalnicele lui zboruri de dincolo. menþinusem singur în aer. Fãcusem
culturã, multilingvism ºi tineret
încep azi milioane de copii, trebuie sã fie alta decât cea a
(revista Flacãra evoluþii neºovãielnice.
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numãrul din 14 septembrie 1913)
Aurel VLAICU conducãtorilor noºtri.








Baftã!

Rãzgândei ºi parºivei

Preºedinþia
lituanianã a UE
sprijinã educaþia
ºi tineretul

AUREL VLAICU

pag. 2

634  16 septembrie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

STRUCTURA ANULUI ªCOLAR 2013  2014

ü

CALENDARUL
examenului de bacalaureat naþional  2014

Anul ºcolar 2013-2014 are 36 de sãptãmâni de cursuri,
însumând 176 de zile lucrãtoare.

Prin excepþie,
 pentru clasele terminale din învãþãmântul
liceal, anul ºcolar are 37 de sãptãmâni, din
care durata cursurilor este de 33 de
sãptãmâni, 4 sãptãmâni fiind dedicate
desfãºurãrii examenului naþional de
bacalaureat. Cursurile claselor terminale se
încheie în data de 30 mai 2014;
 pentru clasa a VIII-a, anul ºcolar are 36
de sãptãmâni din care durata cursurilor este
de 35 de sãptãmâni, o sãptãmânã fiind
dedicatã desfãºurãrii evaluãrii naþionale.
Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data
de 13 iunie 2014;
 pentru clasele din învãþãmântul
liceal - filiera tehnologicã, cu excepþia
claselor terminale, durata cursurilor
este cea stabilitã prin planurile-cadru
de învãþãmânt, în vigoare.

ü

 pentru clasele din învãþãmântul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor
este cea stabilitã prin planurile-cadru de
învãþãmânt în vigoare;
 pentru învãþãmântul special - clasele a
IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologicã, durata cursurilor este de 37 de
sãptãmâni, însumând 181 de zile;
 stagiile de pregãtire practicã pentru care
au optat absolvenþii ciclului inferior al
liceului, filiera tehnologicã, cuprind 720
de ore care se desfãºoarã în perioada
propusã de unitatea de învãþãmânt
organizatoare ºi aprobatã de inspectoratul
ºcolar, conform structurii anului ºcolar,
cu respectarea vacanþelor;
 pentru învãþãmântul postliceal (ºcoalã
postlicealã ºi ºcoalã de maiºtri), durata
cursurilor este cea stabilitã prin planurilecadru de învãþãmânt, în vigoare.

Anul ºcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013
ºi se încheie pe data de 31 august.

Semestrul I
Cursuri  luni, 16 septembrie 2013  vineri, 20 decembrie 2013.
 În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învãþãmântul primar ºi grupele din
învãþãmântul preºcolar sunt în vacanþã.
Vacanþa de iarnã  sâmbãtã, 21 decembrie 2013  duminicã, 5 ianuarie 2014.
Cursuri  luni, 6 ianuarie 2014  vineri, 31 ianuarie 2014.
Vacanþa intersemestrialã  sâmbãtã, 1 februarie 2014  duminicã, 9 februarie 2014.
Semestrul al II-lea
Cursuri  luni, 10 februarie 2014  vineri, 11 aprilie 2014.
Vacanþa de primãvarã  sâmbãtã, 12 aprilie 2014  marþi, 22 aprilie 2014.
Cursuri  miercuri, 23 aprilie 2014  vineri, 20 iunie 2014.
Vacanþa de varã  sâmbãtã, 21 iunie 2014  duminicã, 14 septembrie 2014.
 Tezele din semestrul I se susþin, de regulã,
pânã la data de 20 decembrie 2013.
 Tezele din semestrul al II-lea se susþin,
de regulã, pânã la data de 23 mai 2014.
* În zilele libere prevãzute de lege nu se
organizeazã cursuri.
* Unitãþile de învãþãmânt ºi inspectoratele
ºcolare vor marca, prin manifestãri

specifice, ziua de 5 octombrie  Ziua
internaþionalã a educaþiei ºi ziua de 5 iunie
 Ziua învãþãtorului.
* Sãptãmâna 711 aprilie 2014 din
semestrul al doilea este dedicatã activitãþilor extracurriculare ºi extraºcolare, în
cadrul programului ªcoala altfel: Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun!

(Din Ordinul ministrului Educaþiei Naþionale nr. 3818 din 03.06.2013, publicat
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 430 din 15.07.2013)

În perioada 1.07.2013 
31.12.2013 preºedinþia Consiliului Uniunii Europene este
asiguratã de cãtre Lituania.
Obiectivele stabilite de
Lituania sunt sintetizate în
sloganul - O Europã credibilã,
în creºtere ºi deschisã. În
domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale, prioritãþile
Preºedinþiei lituaniene a
Consiliului Uniunii Europene
se bazeazã pe:  Prioritãþile
naþionale în domeniul educaþiei
ºi formãrii profesionale
 Strategia UE 2020  Cadrul
Strategic pentru cooperarea
europeanã în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale
(ET 2020)  Analiza anualã a
creºterii 2013  Resurse
educaþionale deschise ºi
educaþie digitalã. Prioritãþile
stabilite în domeniul educaþiei
ºi formãrii profesionale
vizeazã calitatea ºi eficienþa, pe
urmãtoarele axe:  Leadership
în educaþie (obiectivul fiind
adoptarea Concluziilor Consiliului în acest domeniu)
 Eficienþa în finanþarea învãþãmântului superior  Internaþionalizarea învãþãmântului
superior  Sisteme VET
incluzive (prevenirea pãrãsirii
timpurii a ºcolii ºi acces la
formare continuã în VET).

Opinia

naþionalã

Sesiunea iunie-iulie 2014
26 - 30 mai 2014
30 mai 2014
10 - 12 iunie 2014
11 - 13 iunie 2014
16 - 20 iunie 2014
23 - 27 iunie 2014
30 iunie 2014
1 iulie 2014
2 iulie 2014
4 iulie 2014
7 iulie 2014
7 iulie 2014
8 - 10 iulie 2014
11 iulie 2014

Înscrierea candidaþilor la prima sesiune de examen
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã  proba A
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba maternã  proba B
Evaluarea competenþelor digitale  proba D
Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã
de circulaþie internaþionalã  proba C
Limba ºi literatura românã  proba E)a)
 probã scrisã
Limba ºi literatura maternã  proba E)b)
 probã scrisã
Proba obligatorie a profilului  proba E)c)
 probã scrisã
Proba la alegere a profilului ºi specializãrii
 proba E)d)  probã scrisã
Afiºarea rezultatelor (pânã la ora 12:00)
Depunerea contestaþiilor (orele 12:00  16:00)
Rezolvarea contestaþiilor
Afiºarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2014
14 - 18 iulie 2014
18 - 19 august 2014
18 - 19 august 2014
19 - 20 august 2014
21 - 22 august 2014
25 august 2014
26 august 2014
27 august 2014
29 august 2014
1 septembrie 2014
2 - 3 septembrie 2014
4 septembrie 2014

Înscrierea candidaþilor la a doua sesiune de examen
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã  proba A
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba maternã  proba B
Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã
de circulaþie C
Evaluarea competenþelor digitale  proba D
Limba ºi literatura românã  proba E)a)
 proba scrisã
Limba ºi literatura maternã  proba E)b)
 probã scrisã
Proba obligatorie a profilului  proba E)c)
 probã scrisã
Proba la alegere a profilului ºi specializãrii
 proba E)d)  probã scrisã
Afiºarea rezultatelor (pânã la ora 12:00) ºi
depunerea contestaþiilor (orele 12:00  16:00)
Rezolvarea contestaþiilor
Afiºarea rezultatelor finale

Preºedinþia lituanianã a UE sprijinã educaþia ºi tineretul

 Conferinþa Învãþãmântul superior european în lume  5 septembrie
 Conferinþa UE privind tineretul  9-12 septembrie
Cu scopul de a-ºi oferi sprijinul
preºedinþiei lituaniene a UE în demersul
sãu de a plasa educaþia de calitate ºi
oportunitãþile oferite tinerilor printre
prioritãþile agendei politice, Androulla
Vassiliou, comisarul european pentru
educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret,
s-a aflat în Lituania, unde a deschis
Conferinþa UE privind tineretul 
9-12 septembrie, alãturi de preºedintele
Lituaniei, Dalia Grybauskaitë, ºi Conferinþa Învãþãmântul superior european în
lume, în data de 5 septembrie, împreunã
cu prim ministrul Algirdas Butkevicius. De
asemenea, comisarul s-a întâlnit cu Dainius
Pavalkis, ministrul educaþiei ºi ºtiinþei, ºi
cu Algimanta Pabedinskienë, ministrul
muncii ºi securitãþii sociale, precum ºi cu
membri ai Parlamentului (Seimas).
La conferinþa pe tema învãþãmântului
superior european în lume, discuþiile
s-au axat pe noua strategie a Comisiei
Europene cu privire la internaþionalizarea
învãþãmântului superior, care face apel la
mãsuri mai îndrãzneþe de consolidare a
cooperãrii ºi mobilitãþii dincolo de graniþele
UE, cu scopul de a îmbunãtãþi calitatea
învãþãmântului superior ºi de a contribui
la crearea de locuri de muncã ºi la inovare.
Comisarul a explicat modul în care UE
intenþioneazã sã contribuie la realizarea
acestor obiective prin noile programe de
finanþare Erasmus+ ºi Orizont 2020.
Comisarul, la întâlnirea de la Kaunas cu mai
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mulþi studenþi de la Universitatea Vytautas
Magnus ºi de la alte instituþii, a discutat
despre programul Erasmus+, despre
viitorul Europei ºi despre rolul educaþiei
ºi al formãrii în depãºirea crizei actuale.
Mãsurile de impulsionare a incluziunii
sociale a tinerilor, în particular a celor care
nu sunt încadraþi în muncã ºi nu urmeazã
cursuri sau stagii, au constituit nucleul
dezbaterilor din cadrul Conferinþei UE
privind tineretul, ce s-a desfãºurat în
Vilnius în perioada 9-12 septembrie, a fost
subliniat faptul cã aceastã problematicã
poate fi abordatã cu eficacitate numai prin

coordonarea tuturor domeniilor de politicã
relevante, printre care educaþia, ocuparea
forþei de muncã ºi sãnãtatea, atât la nivel
naþional, cât ºi la nivelul UE. De asemenea,
comisarul a expus o sintezã a dialogului
structurat dintre UE ºi tineret, care le
permite tinerilor sã contribuie la schiþarea
politicilor UE care îi privesc. Aproximativ
100 de reprezentanþi ai tinerilor vor
oferi feedback în urma consultãrilor
desfãºurate în statele lor. Obiectivul este
formularea unor concluzii comune, care
ar urma sã fie adoptate de miniºtrii
tineretului cãtre sfârºitul anului curent.

*Erasmus+, noul program al UE pentru educaþie, formare,
tineret ºi sport, care ar urma sã fie aprobat de Parlament ºi de
Consiliu în aceastã toamnã, va fi lansat în ianuarie 2014. El
înlocuieºte atât programul de învãþare pe tot parcursul vieþii,
cât ºi programele UE de mobilitate internaþionalã în învãþãmânt.
Structura sa optimizatã va oferi un plus de eficienþã, reducând
costurile. Cu un buget total de circa 14,5 miliarde EUR,
programul va oferi unui numãr de 4 milioane de persoane
posibilitatea de a studia, de a se pregãti profesional, de a
desfãºura activitãþi de voluntariat sau de a câºtiga experienþã de
muncã în strãinãtate în perioada 2014-2020. Tinerii, care au
fost afectaþi disproporþionat de grav de criza economicã, vor fi
principalii beneficiari ai programului Erasmus+. În prezent,
aproximativ 14 milioane de europeni cu vârste cuprinse între
15 ºi 29 de ani nu sunt încadraþi în muncã, nu studiazã ºi nu
urmeazã stagii de pregãtire profesionalã. Aceste persoane se
confruntã mai mult decât altele cu riscuri ca sãrãcia, excluderea
socialã, perspective de angajare modeste ºi nesigure. De

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.

Conferinþa despre leadership în
educaþie, de pe 9 septembrie, s-a axat
pe modul în care liderii din domeniul
educaþiei pot îmbunãtãþi calitatea ºi
eficienþa ºcolilor ºi a instituþiilor de
formare. Evenimentul a avut la bazã
iniþiativa Comisiei intitulatã Regândirea
educaþiei, prin intermediul cãreia statele
membre sunt îndemnate sã intensifice
sprijinul oferit profesorilor , educatorilor
ºi liderilor din învãþãmânt, cu scopul de
a îmbunãtãþi rezultatele obþinute în
domeniul educaþiei.  informeazã
Reprezentanþa UE în România.

asemenea, existã un risc mai mare ca aceste persoane sã fie
implicate în comiterea de infracþiuni sau sã sufere de pe urma
unor probleme de sãnãtate fizicã sau mentalã. În 2011, pierderile
economice generate de ºomajul tinerilor au reprezentat în Europa
un cost estimativ de 153 milioane EUR, respectiv 1,2% din
PIB. Totodatã, Erasmus+ va consolida cooperarea în domeniul
educaþiei ºi formãrii atât în Uniune, cât ºi dincolo de graniþele
acesteia. Oportunitãþile legate de mobilitate ºi cooperare cu
þãrile partenere din afara UE vor beneficia de sprijin în valoare
de 400 de milioane EUR pe an. Dimensiunea internaþionalã a
Erasmus+ va avea la bazã noua strategie Învãþãmântul superior
european în lume, lansatã de Comisia Europeanã la 11 iulie.
Conform acestei viziuni, pânã în 2020, în lume, vor exista circa
7 milioane de studenþi care se vor bucura de mobilitate
internaþionalã (comparativ cu 4 milioane în 2010), provenind în
special din Asia, America Latinã sau Orientul Mijlociu. În
prezent, Europa atrage anual aproximativ 45% (1,8 milioane)
dintre studenþii care beneficiazã de mobilitate.
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Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa

ªCOALA VIITORILOR JURIªTI

Pe malul Mãrii Negre, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã oferã viitorilor studenþi o bogatã activitate de cercetare, atât
individual, cât ºi la nivel de colective de cercetare. Condiþiile oferite de Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã din Constanþa sunt la nivelul standardelor de calitate impuse de cerinþele unui învãþãmânt modern ºi eficient.

În procesul de învãþare, studentului
îi sunt puse la dispoziþie cele mai
moderne modalitãþi de aprofundare a
cunoºtinþelor. Astfel, pe platforma de
e-learning Blackboard sunt postate
cursurile ºi aplicaþiile de la seminarii,
teme de dezbatere, teme de referate etc.,
existã posibilitatea de comunicare
directã cu profesorii, de autotestare a
studentului, precum ºi de evaluare
continuã.. Utilizarea de cãtre USH a
platformei Blackboard pentru evaluarea
cunoºtinþelor studenþilor sãi reprezintã
o etapã calitativã superioarã a
procesului de instruire,, asigurând,
totodatã, creºterea competitivitãþii pe
piaþa muncii. Suplimentar, biblioteca
facultãþii pune la dispoziþia studenþilor
o gamã largã de cãrþi ºi reviste de
specialitate, printre care, cele mai
reprezentative sunt: Monitorul Oficial,
Buletinul Jurisprudentei, Anuarul
Statistic al României ºi colecþia
Legislaþiei Române. De asemenea,
studenþii au acces la programe legislative
(Legalis), precum ºi la baza de date
internaþionalã JSTOR.

Activitãþile practice
ale studenþilor  baza
viitoarei profesii!
Un avantaj major al studenþilor
Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã din Constanþa îl reprezintã
faptul cã pot sã desfãºoare stagii de
practicã în cabinete de specialitate
(Criminalisticã, ªtiinþe Administrative,
Drept Civil, Psihologie Judiciarã,
Limbi Strãine, Centrul de Cercetãri
ªtiinþe Juridice, Cercul de Procese
Simulate ºi Retorica Discursului). Mai
mult, în cadrul proiectului POSDRU 
Studenþi practicieni  studenþi activi
ºi integraþi, s-a urmãrit creºterea
motivaþiei ºi nivelului de pregãtire al
tuturor studenþilor pentru situaþiile

viitoare, concrete, de la locul de munca.
Pe de alta parte, facultatea are convenþii
de practicã cu instituþiile publice din
judeþul Constanþa, cu cabinete de
avocaturã, notariate ºi cabinete de
executori judecãtoreºti, iar studenþii din
anii terminali îºi desfãºoarã practica în
instanþele judecãtoreºti din municipiul
Constanþa. Merita menþionat cã. pe
parcursul stagiului de Practicã la
Instanþã, studenþii au acces la toate
activitãþile desfãºurate, învãþând
circuitul documentelor în cadrul
arhivei, menþiunile, atât în programul
informatic, cât ºi în documentele conexe
ce trebuie întocmite pentru asigurarea
securitãþii ºi eficienþei actului de justiþie.
Pe lângã cercul de Oratorie ºi Procese
Simulate studenþii mai au la dispoziþie
o serie de alte cercuri menite sã asigure
tranziþia studentului de la ºcoalã la viaþa
activã, prin ajustarea pregãtirii practice
la cerinþele pieþei muncii: Cercul de
Drept Administrativ, Cercul de Istoria
Dreptului, Cercul de Drept Civil ºi
Cercul de Dreptul Muncii.

luni, 23 septembrie 2013, orele 19-21.30, Sala Studio, str. Ion Ghica nr. 13, parter,
la a IV-a conferinþã din ciclul Spiritualitatea în slujba educaþiei:

Potenþialul vindecãtor
al stãrilor amplificate de conºtienþã

Conferinþa este organizatã de Facultatea de Sociologie-Psihologie din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.

Parteneri
Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã Constanþa a încheiat Acorduri
Bilaterale de Cooperare cu prestigioase
instituþii de învãþãmânt superior,
printre care: Colegiul de Drept din
cadrul Universitãþii de Stat din
Michigan, SUA, Institutul de Stat al
Industriei Turismului, Departament
Drept, Rusia, ºi Centrul Naþional de
Cercetare ªtiinþificã, Franþa.

Seminar Internaþional de Inovare Socialã
afiliat Conferinþei Internaþionale EMRBI 2013

ICCS organizeazã în perioada 23-24 septembrie 2013 la Sala Senatului
Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3,
workshop-ul Social Innovation facing Bio Economics / Seminarul Internaþional
de Inovare Socialã, sub coordonarea prof.univ.dr. Manuela Epure. Workshop-ul
face parte din cea de-a ºasea conferinþã anuala EuroMed Confronting
Contemporary Business Challenges through Management Innovation.
Programul este disponibil la http://6theuromed2013.webnode.pt/.
Lucrãrile ce se vor prezenta se gãsesc ºi se pot descãrca la
http://www.emrbi.com/photos/uploads/euromed2013%20book%20of%
20proceedings.pdf.

Poate vã intereseazã

 Conferinþa EURAXESS Vocea cercetãtorilor
 Glasurile Cercetarorilor se fac auzite

În perioada 21-22 noiembrie 2013 va avea loc, la Bruxelles, Conferinþa
EURAXESS Vocea cercetãtorilor - Glasurile Cercetarorilor se fac auzite opinii despre locuri de muncã, drepturi ºi oportunitãþi de carierã. Conferinþa
este o întâlnire de douã zile în care cercetãtorii din domeniile ºtiinþei, artelor
ºi ºtiinþelor umaniste vor dezbate, vor discuta despre problemele care afecteazã
cercetarea modernã, cariera cercetãtorilor, mobilitatea, finanþarea ºi politicile
în Spaþiul European de Cercetare (ERA ).
Social media va juca un rol mare. Dacã participaþi la EURAXESS Elevator
Pitch (Exprimã-þi ideea la EURAXESS) sau la EURAXESS ERA Slam (Vocea
ta la Aria Europeanã a Cercetãrii) puteþi câºtigat o excursie gratuitã la
Bruxelles. Detalii la: http://ec.europa.eu/euraxess/data/newsfeederImages/
ScienceSlamWEB_announcement.pdf.

Conferinþa internaþionalã
Law & Social Order
Anual, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa
organizeazã Conferinþa Internaþionalã
Law and Social Order/ Drept ºi Ordine
Socialã, o manifestare ºtiinþificã ce
prilejuieºte un schimb real de idei ºi
experienþe, pe plan naþional ºi
internaþional, creând un cadru lucrativ
pe o tematicã de interes major în
domeniile dreptului ºi ºtiinþelor conexe
care susþin dezvoltarea legislativã ºi de
armonizare în contextul conturat de
strategia Europa 2020: creºterea
inteligentã, durabilã ºi favorabilã
incluziunii. În cadrul conferinþei se
organizeazã activitãþi adresate
studenþilor  mese rotunde, master
class-uri ºi workshop-uri  în cadrul
cãrora aceºtia au ocazia sã întâlneascã
profesori de renume din centre
universitare din þarã ºi strãinãtate.

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Asociaþia Românã de Psihologie Transpersonalã,
Asociaþia Multiculturalã Inkarri  SUA ne invitã

Invitat special: Juan Ruiz Naupari 
director ºi fondator al Asociaþiei
Multiculturale Inkarri.
Participã:
 prof. univ. dr. Ion Mânzat 
Universitatea Hyperion;
 prof. univ. dr. Magda Buciu 
Universitatea Naþionalã de Muzicã;
 dr. Ionel Mohârþa  director
Asociaþia Românã de Psihologie
Transpersonalã;
 Andreea Matauan  psihoterapeut.
Moderator: conf. univ. dr.
Matei Georgescu  Universitatea
Spiru Haret.

ªcoala viitorilor juriºti îºi desfãºoarã
activitãþile într-un sediu pe cât de modern ºi
elegant, pe atât de funcþional, spune decanul
facultãþii, conf.univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea.
Folosesc cuvântul ºcoalã pentru cã aici,
graþie tânãrului corp didactic, activitatea de
cercetare ºtiinþificã armonios conjugatã cu
aceea de învãþãmânt a dat naºtere unei autentice
ºcoli de drept. Absolvenþii facultãþii sunt, astfel,
cunoscuþi ºi recunoscuþi în mediile juridice
dupã calitatea ºi cantitatea cunoºtinþelor
dobândite, dupã amprenta ºtiinþificã imprimatã
de dascãlii lor de-a lungul anilor de studiu.

Învãþãmânt centrat
pe student
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Admitere
V-am oferit doar câteva argumente
pentru a vã înscrie la Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa. Pânã pe 30 septembrie,
candidaþii pot alege urmãtoarele
programe de licenþã: Drept, IF ºi IFR,
ºi programe de master: ªtiinþe penale ºi
Dialog social ºi Comunicare în relaþiile
de muncã, conform HG 493/2013,
Monitorul Oficial al României nr. 447
din 22 iulie 2013, ºi HG 581/2013,
Monitorul Oficial al României nr. 500
din 8 august 2013.

foto ºi text Mihãiþã ENACHE

 Douã burse de cercetare junior la

Institutul pentru Studii Avansate Konstanz
Bursele de cercetare sunt acordate pe o perioadã ce variazã de la minimum
6 luni la maximum 12 luni, în anul 2014 sau pe parcursul anului academic
2014/2015. Prezenta permanentã este necesarã. Începutul ºederii: 1 aprilie 2014
sau 1 octombrie 2014.
Valoarea bursei de cercetare
este de 2700  lunar. Sunt
acoperite ºi alte cheltuieli
familiale. Bursele de cercetare
se adreseazã doctoranzilor
care se aflã în faza pregãtirii
lucrãrii de doctorat.
Termenul limita de depunere
a aplicaþiilor:
30 septembrie 2013.
Mai multe informaþii sunt
disponibile la: Open Positions:
2 junior fellowships at the
Institute for Advanced Study
Konstanz.
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GeoTurismPractic

Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii Spiru Haret a început în luna ianuarie 2012 derularea
proiectului de tip grant - GeoTurismPractic, ID: POSDRU/109/2.1/G/81724, care a fost gândit
pentru a veni în sprijinul tinerilor absolvenþi ai Facultãþii de Geografie. GeoTurismPractic este un
proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa
muncii, domeniul major de intervenþie: 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã. Proiectul ºi-a
propus ca obiectiv principal deprinderea unor aptitudini ºi competenþe de cãtre studenþii ºi masteranzii
Facultãþii de Geografie pentru cinci meserii din domeniul turismului specificate în COR:  agent de
turism  ghid de turism  director de agenþie  administrator de pensiune  manager în activitatea de
turism. Pentru o instruire de calitate au fost organizate stagii de practicã, în cadrul cãrora au fost
cooptaþi tutori, reprezentanþi legali ai agenþiilor de turism, unde practicanþii au putut sã exerseze
aplicaþiile stagiilor, aceºtia având rolul de a-i iniþia în tainele meseriilor.

Geo-Turism-Practic este o triadã de
concepte geografice, compusã special pentru
a evidenþia caracterul aplicativ al Geografiei
turismului. Aceasta se adreseazã studenþilor
geografi ºi include sensurile cumulate ale
termenilor: geo, care semnificã sinergia
elementelor cadrului natural în care trãim,
turismul, formã a activitãþii umane manifestatã
prin acþiuni de genul a cãlãtori, a vedea, a
admira ºi practic, activitate primordialã de
cunoaºtere ºi înfrãþire cu locurile cercetate
pentru diversul lor potenþial. Nuanþa practicã

a triadei Geo-Turism-Practic subliniazã
latura aplicativã a conceptului general, cel
de geoturism. Geoturismul este la origine un
termen apãrut în anii 90 în Marea Britanie. Prima
definiþie a fost datã în 1995 de Thomas Hose,
într-o publicaþie apãrutã la Elsevier, care a asociat
geoturismul cu elaborarea de metode de
interpretare ºi servicii care sã permitã turiºtilor
sã deprindã cunoaºterea ºi înþelegerea geologiei
ºi a geomorfologiei unui sit (inclusiv contribuþia
sa la dezvoltarea ºtiinþelor Pãmântului),
depãºind nivelul simplei aprecieri estetice.

Organizarea ºi desfãºurarea stagiilor de practicã
49 de studenþi au efectuat stagii de practicã în cadrul unor agenþii de
turism (EasyTravel ºi BeldiTour din Bucureºti) pentru ocupaþiile:
 director de agenþie de turism  agent de turism  ghid de turism.

Etapa 1.

53 de studenþi au efectuat stagii de practicã în cadrul unor ºi o pensiune din Sãrata Monteoru) pentru ocupaþiile: admiunitãþi de turism din zone turistice (un hotel din Poiana Braºov nistrator de pensiune turisticã; manager în activitatea de turism.

Etapa 2.

Stagiu de practicã la Agenþia BeldiTour, în perioada 17-22 iunie 2013:
tutore  Silviu Beldeanu; practicanþi  Adrian Silviu Gîrboiu,
Adriana Voiculescu, Mariana Veronica Mareº.

Stagiu de practicã la Agenþia EasyTravel, în perioada 23-26 august
2013: tutore Cristina Partal; practicanþi  Cezar Þãranu, Elena
Drãgoi.

Stagiu de practicã la Agenþia BeldiTour, în perioada 8-13 iulie
2013: tutore Silviu Beldeanu; practicanþi  Ileana Mãnãilã, Andreea
Chirilianu, Rodica.Pop

Stagiu de practicã la Pensiunea Casa cu Tei din Sãrata Monteoru, Stagiu de practicã la Hotelul Acasã la Dracula  Poiana
jud. Buzãu, în perioada 16-19 august 2013: tutore de practicã  Braºov, jud. Braºov, în perioada 2-5 august 2013: tutore
Cristina Partal; practicanþi  Liviu Constantinovici, Sorina Anghel, Ivasciuc Simona Ioana; practicantã  Niþu Iulia Evelina.
Mirela Cristina Burcea.

Stagiu de practicã la Pensiunea Casa cu Tei din Sãrata
Monteoru, jud. Buzãu, în perioada 9-12 august 2013: tutore
de practicã  Cristina Partal; practicanþi  Lavinia Popescu,
Ana Maria Gioadã, Cristina Arsene.

Consilierea ºi orientarea
profesionalã în carierã

Workshop
Ce spun tutorii de practicã:
Tineri antreprenori în turism Cristina PARTAL, managerul Pensiunii turistice Casa cu Tei din

Studenþii ºi masteranzii, membri ai Grupului þintã din cadrul grupelor 3,
4 ºi 5 (aferente anului II de implementare a proiectului), au participat la
ºedinþe individuale sau de grup pentru consiliere privind orientarea
profesionalã în carierã în cadrul Centrului de Consiliere în carierã ºi
Orientare profesionalã din facultate. ªedinþele s-au þinut la sediul de
implementare a proiectului, fiind conduse de expertul consilier Adela
Þãranu.

Membrii Grupului þintã din cadrul grupelor 5, 6, 7 ºi 8 (aferente
anului II de implementare a proiectului) au participat în weekend-uri din luna iunie 2013 la workshop-uri speciale privind
antreprenoriatul în turism, iar, în luna iulie 2013, la ºedinþe de
consiliere privind tehnica planurilor de afaceri. Modulele de
discuþii la Workshop au fost:  Oportunitãþi de afaceri în turism
 Ce înseamnã sã fii antreprenor  Planul afacerii tale  Inovaþie ºi
strategie pentru afacerea ta  Marketing  Administrarea afacerii
tale  Finanþele afacerii tale  Legislaþie pentru afaceri.

Workshop Tineri antreprenori în turism, în luna iunie 2013: lector Workshop Tineri antreprenori în turism, în luna iunie 2013: lector
expert  Pompiliu Constantinescu; practicanþi  studenþii din grupa 5. expert  Andy ªtefãnescu; practicanþi  studenþii din grupa 6.

Sãrata Monteoru, jud. Buzãu: Atmosfera din cadrul sesiunilor
de practicã a fost foarte plãcutã ºi dinamicã. Cursanþii s-au
dovedit motivaþi în a-ºi însuºi noile cunoºtinþe ºi în a le aplica
imediat. Totodatã, au fost folosite materiale ajutãtoare primite de
la personalul pensiunii, pentru a rezolva în termeni reali aplicaþiile
din cadrul manualului de practicã (oferte, meniu a la carte
restaurant, soft de gestiune hotelierã etc.)
Silviu BELDEANU, director Agenþia de turism Beldi Tours din
Bucureºti: Sunt managerul Agenþiei de turism Beldi Tours ºi sunt
încântat de participarea, din 2012, în proiectul Geo Turism
Practic, care a oferit tinerilor studenþi oportunitatea de a acumula
experienþã practicã în cadrul agenþiilor de turism. Pentru a aduce
un plus experienþei studenþilor implicaþi ºi þinând cont de aºteptãrile
lor, am gândit programul de practicã într-o dublã structurã:
 prezenþa studenþilor în agenþia de turism pe care o coordonez
cu scopul observãrii, învãþãrii ºi practicãrii unor activitãþi
specifice (exemplu: rezervãri în sistemele de booking, cãutare
oferte, emitere facturi, interacþiune clienþi, formulãri rãspunsuri
cãtre clienþi, cum se conduce ºi atribuþiile unui director de agenþie,
etc);  implicarea studenþilor în mini-circuitele organizate în þarã,
ocazie pentru ei sã înþeleagã modul în care se organizeazã ºi
deruleazã un circuit, inclusiv partea de ghidaj
Feedback-ul studentilor a fost pozitiv, fiind încântaþi sã
descopere ce face un agent de turism, cum se prezintã ºi îºi
prezintã serviciile în faþa unui turist, cum cautã cea mai bunã
ofertã adaptatã nevoilor clientului. Au descoperit, de asemenea,
ce hotãrâri ºi ce responsabilitãþi are un director de agenþie de
turism ºi bagajul de informaþii pe care îl are un ghid în cadrul
unui circuit. Studenþii au apreciat experienþa ca fiind una
interesantã, utilã ºi care le-a oferit experienþe noi.

Asistent Relaþii Publice ºi Comunicare,
Andreea Ioana NECULA
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Geo Vasile,

cavaler al ordinului
Stella DItalia

Scriitorul, criticul ºi italienistul Geo Vasile,
pe numele real Vasile Gheorghe, a primit
ordinul Stella DItalia în grad de cavaler, în
semn de recunoaºtere a serviciilor aduse limbii,
culturii ºi literaturii italiene ºi promovãrii
acestora în România.
Urmare a demersurilor Ambasadei Italiei
la Bucureºti fãcute pe lângã Ministerul de
Externe de la Roma, preºedintele Republicii
Italiene, Giorgio Napolitano, a semnat în
iunie 2013 decretul prin care se acordã
ordinul Stella DItalia în grad de cavaler
românului Geo Vasile.(agentiadecarte.ro)

Zilele Muzeului Þãranului
Cea de a patra ediþie a zilelor Muzeului Þãranului Român are loc în perioada
12  22 septembrie 2013. Evenimentul cheie al acestui an este expoziþia
Transporturile tradiþionale din România, care va fi deschisã pe 19 septembrie
2013, în sãlile Oaspeþi ºi Irina Nicolau din cadrul muzeului. Expoziþia reuneºte,
pentru prima datã, trei mari muzee, care deþin un patrimoniu definitoriu pentru
abordarea acestei teme: Muzeul Naþional al Þãranului Român, Complexul Naþional
Muzeal Astra, Muzeul Naþional al Agriculturii.
Printre alte activitãþi, ºi la ediþia din acest an va fi prezent Târgul iconarilor ºi
al meºterilor cruceri. Cinefilii sunt aºteptaþi la o retrospectivã Mircea Daneliuc,
care va avea loc la Studioul Horia Bernea. Regizorul, scenaristul, actorul ºi scriitorul
Mircea Daneliuc va veni la proiecþii pentru a se întâlni ºi a discuta cu publicul ºi
pentru a lansa douã dintre cele mai recente cãrþi ale sale.

Castor 604
- la Clubul
Ageless

Formaþia cunoscutului chitarist
Emil Viciu, de la Sarmalele Reci,
proiectul Castor 604, se întoarce
la Clubul Ageless din Capitalã,
în 20 septembrie 2013, de la
ora 21,30, pentru un concert
extraordinar de toamnã.

Trofee internaþionale acordate

Operei Comice Pentru Copii
Artiºtii Operei Comice pentru Copii
(Bucureºti) au susþinut în perioada
29 august - 8 septembrie un nou turneu
internaþional, în Turcia ºi Bulgaria, ºi au
revenit în þarã cu cele mai importante
premii acordate în cadrul competiþiilor la
care au participat. Cele douã trofee noi
se adaugã acum la cele 18 distincþii

internaþionale ºi 30 naþionale aflate
deja în palmaresul teatrului liric.
Dupã ce i s-a conferit cea mai înaltã
distincþie a Festivalului Mediteranean de
Artã ºi Culturã din Kepez, Anatolya
(Turcia), respectiv Certificatul de
Excelenþã, Opera Comicã pentru Copii a
obþinut, la cea de-a zecea ediþie a Festivalului
Interna-þional Euro Folk
de la Primorsko  Kiten
(Bulgaria), titlul Grand
Prix ORFEUL DE
AUR .
La ediþia din acest
an a Festivalului
Internaþional de la
Kepez au luat parte,
alãturi de România,
ansambluri artistice din
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Valori româneºti

Ioan Alexandru,

vârful de lance
al unei generaþii resurecþionale

Nãscut în ziua de Crãciun (25 decembrie) a anului 1941, la Topa Micã,
judeþul Cluj (decedat la 16 septembrie 2000, la Bonn, Germania), Ioan
Alexandru este unul dintre cei mai importanþi poeþi români postbelici, destinul
sãu împletindu-se semnificativ cu acela al unei întregi generaþii.

O repede privire asupra biografiei poetului ne aratã cã,
dupã terminarea Liceului G. Bariþiu din Cluj (1962), s-a
înscris la Facultatea de Filologie din Cluj, transferându-se
apoi la Bucureºti, unde a absolvit studiile filologice în 1968.
A debutat cu poezie în revista Tribuna (1960). În cursul
studenþiei a fost redactor la revista Amfiteatru. A obþinut o
bursã Humboldt în Germania, recomandat de filosoful
Heidegger, urmând cursuri de specializare în filosofie,
teologie, filologie clasicã (limba ºi literatura greacã ºi ebraicã),
istoria artei, la Freiburg, Basel, Aachen ºi München. A
întreprins cãlãtorii de studii în Italia, Spania, Grecia, Israel.
ªi-a susþinut teza de doctorat, Patria la Pindar ºi Eminescu,
în 1973. A þinut seminarii de poezie comparatã ºi cursuri de
limbã ºi civilizaþie ebraicã veche la Universitatea din Bucureºti
ºi cursuri de spiritualitate bizantinã la Institutul de arte
plastice Nicolae Grigorescu. Din 1964, Ioan Alexandru a
fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dupã
revoluþia din 1989 a fost parlamentar din partea PNÞCD.
În noaptea de 21 decembrie 1989, la Bucureºti, poetul
Ioan Alexandru a purtat Crucea ºi Icoana lui Iisus Hristos
printre soldaþi, rãniþi ºi participanþi la Revoluþie, din Piaþa
Romanã pânã în Piaþa Unirii. Pentru fapta sa unicã în întreg
lagãrul comunist, pentru curajul, rezistenþa ºi mãrturia
creºtinã de care a dat dovadã în timpul regimului comunist
ºi ca semn de recunoºtinþã, poetul Ioan Alexandru a primit,
din partea Congresului Statelor Unite ale Americii, drapelul
american Old Glory, ce a stat pe Clãdirea Congresului
SUA în data de 31 august 1993, în cinstea României.
Poezia lui Ioan Alexandru este unicã în peisajul literar
românesc. În prima etapã a creaþiei sale, marcatã de debutul
cu volumul Cum sã vã spun (1964) ºi de Vãmile pustiei
(1969) / Poeme (1970), se contureazã motivele de bazã ale
poeziei generaþiei resurecþionale, antiproletcultiste, o
generaþie care tocmai depãºise rãzboiul, de unde nota de
tragism în destinul ei, dar ºi conºtiinþa unei rãspunderi
deosebite în faþa lumii: Pe mine toþi soldaþii lumii, plângând,
m-au sãrutat, / ªi-am fost gãsit în poze prin mii de
buzunare, / Cu mii de taþi în ºanþuri am fost înmor-mântat,
/ ªi moartea mea de-atuncea ºi-acuma mã mai doare.
întreaga lume: India, Georgia, Macedonia,
Ucraina, Moldova, Cipru, Serbia, Slovacia,
Polonia, Turcia, Bulgaria, Spania etc.
Festivalul Internaþional Euro Folk de
la Primorsko  Kiten (Bulgaria) este un
eveniment dedicat muzicii ºi dansurilor
tradiþionale, organizat de Euro Folk
Academy ºi de Primãria din Primorsko,
sub egida European Association of
Folklore Festivals (Asociaþia Europeanã
a Festivalurilor de Folclor). La acest
eveniment, considerat numãrul 1 în
Europa, participã anual între 9.000 ºi
15.000 de muzicieni, interpreþi ºi dansatori
din toatã lumea. Este transmis ºi preluat
de peste 50 de posturi de televiziune ºi,
prin intermediul Wide Internet Television
Euro Folk, este transmis live ºi online
pe tv.eurofolk.com.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Universul lui Cãlin Baban
Aristotel BUNESCU
Dintre atâtea sute de artiºti din Bucureºti, fac un salt în rodnicele zone ale provinciilor
româneºti ºi mã opresc, astãzi, preþ de câteva rânduri, la destinul lui Cãlin Baban.
Originar din Fãlticeni, Cãlin Baban mãrturiseºte Cãlin Baban. Gabriel
este rapid cucerit de frumuseþile artelor Baban este tatãl de la care a deprins
vizuale. Dar, pentru a înþelege mai bine tainele universului cromatic. A urmat
motivele care l-au determinat sã aleagã cursurile Universitãþii de Arte din Iaºi.
acest palpitant drum prin viaþã, sã Decisive pentru Cãlin Baban au fost
vedem ce spune chiar artistul. Am ales întâlnirile cu maestrului Dan Hatmanu.
pictura, din cauza tatãlui meu. Asta Cãlin Baban s-a decis sã fie profesor la
am vãzut în casã ºi asta am fãcut, Liceul de Artã Ciprian Porumbescu
Suceava.
Acestea sunt
datele concrete cu multã pricepere, Cãlin Baban este
ale vieþii unui mereu un foarte bun reprezentant al
artist în plinã tinerei generaþii de pictori.
Bucuria nu este datã doar de calitãþile
forþã.
Restul þine de unui tablou sau ale unei gravuri, pe care
talent, muncã, îºi pune semnãtura. Mã gândesc acum
d e t e r m i n a r e , ºi la faptul cã multe lucruri din bagajul
multe expoziþii, sãu, acumulat în decenii de trudã în
participãri la eve- faþa ºevaletului, sunt transmise, în
nimente de toate mod direct, generaþiilor de copii. Este
genurile. Fie cã un semn cã pictura are viitor.
este desenator
Din acest colþ de revistã vreau sã îi
plin de rafina- mulþumesc neformal lui Cãlin Baban,
ment, fie cã pentru viaþa sa plinã de sens, pentru
utilizeazã culorile tablouri, pentru tot ce transmite celor mici.

Puternicul
filon imnic-aurifer al lui Ioan
Alexandru iese,
însã, la luminã în
perioada 19731976, prin volumele Imnele Bucuriei ºi Imnele
Transilvaniei. Cu privire la Imnele Transilvaniei, critica
literarã remarca imaginea unui spaþiu dramatic, unde
însemnele unei sublime frumuseþi stau alãturi atât de firesc
încât se resimte comunicarea de adâncime, chiar
condiþionarea, cu adâncile rãni ale suferinþei ancestrale; un
univers rustic aspru, cu dealuri ºi munþi bolovãnoºi,
expresie a dramatismului conþinut, dar ºi a unei substanþe
cu duritate de cremene, cu vegetaþie frustã, rodind atâta
frumuseþe câtã amarã esenþã, populat de un soi aparte de
oameni, a cãror înaltã, purã chemare se decanteazã dintr-o
fiinþã truditã ºi noduroasã; viziunea este tot ce poate fi
mai opus idilei ºi calofiliei; pe treptele tot mai profunde
ale unui realism fãrã concesii, cu note izbitoare amintind
curajoasa tuºã existenþialistã. Oamenii sãraci ai acestei
provincii, sãrace ºi bogate în acelaºi timp, reprezintã o
stirpe de profeþi ce poartã în ochii lor iluminaþi flacãra
idealului de vechime, continuitate ºi unitate naþionalã:
Un singur rost plineºte graiul meu / Încerc
sã-l spun din nou mai cu tãrie / Cã neamul meu pãrinþii
din pãrinþi / Cred în luminã ºi în veºnicie.
O capodoperã a imnologiei Creºtinismului, din cea de-a
doua etapã a creaþiei lui Ioan Alexandru este Luminã linã:
Luminã linã lini lumini / Rãsar din codri mari de crini /
Luminã linã cuib de cearã / Scorburi cu miere milenarã /
De dincolo de lumi venind / ªi niciodatã poposind / Un
rãsãrit ce nu se mai terminã / Luminã linã din luminã linã
// Cine te aºteaptã te iubeºte / Iubindu-te nãdãjduieºte /
Cã într-o zi luminã linã / Vei rãsãri la noi deplinã / Cine
primeºte sã te creadã / Trei oameni vor veni sã-l vadã //
Luminã linã lini lumini / Rãsari din codri mari de crini... //
(...) // ... Deasupra stinsului pãmânt / Luminã linã Logos
sfânt. (G.N.)

Proiect al Muzeului
Benzii Desenate

În intervalul 12 septembrie 2013  31 mai 2014,
este deschisã expoziþia Arta Benzii Desenate,
la Biblioteca Naþionalã a României (spaþiul
expoziþional Palimpsest  Mezanin), în cadrul
proiectului de autor Muzeul Benzii Desenate.
Arta Benzii Desenate îºi propune sã expliciteze
aventura de mai bine de 100 de ani a benzii
desenate româneºti  decupajul ºi principiul
secvenþialitãþii, formatele, genurile, tematica,
etapele în realizarea unei BD etc. , mizând pe
un discurs documentar în care sunt cooptate
lucrãri realizate, de-a lungul timpului, de
aproximativ 70 de creatori de BD.

România  invitatã de onoare la

Târgul de Carte de la Goteborg
La ediþia din acest an a Târgului de
Carte de la Göteborg (26-29 septembrie), la care România este þarã invitatã
de onoare. Programul participãrii
româneºti în cadrul acestui eveniment
de mare amploare a fost alcãtuit de ICR
Stockholm. Suntem mândri cã vom
juca rolul principal pe cea mai
importantã scenã
literarã a Suediei,
declara la începutul
acestui an, Dan
Shafran, directorul
ICR Stockholm.
Printre invitaþii la
cea mai importantã
manifestare literarã
din Scandinavia se
numãrã atât scriitori
români consacraþi,
precum Gabriela Adameºteanu,
Mircea
Cãrtãrescu,
Svetlana
Cârstean, Marius Chivu, Daniela
Crãsnaru, Mircea Dinescu, Dinu
Flãmând, Cãtãlin Dorian Florescu,
Dana Grigorcea, Florina Ilis, Dan
Lungu, Norman Manea, Felicia Mihali,
Ioana Nicolaie, Ioan Es. Pop, Kányádi
Sándor, Varujan Vosganian, cât ºi un
numãr mare de scriitori, traducãtori,
critici, editori, profesori universitari ºi
publiciºti cunoscuþi din Suedia.

Programul României la Târg include
seminarii pe teme relevante pentru
literatura ºi cultura românã precum ºi
din domeniul filozofic, istoric, social ºi
lingvistic, menite sã ofere publicului
suedez o imagine concludentã despre
România. Totodatã, standul României
va gãzdui o expoziþie dedicatã artei cãrþii,
expoziþie ce va
prezenta cele mai
frumoase apariþii
editoriale din producþia româeascã
de carte din ultimii
doi ani, de la cartea
pentru copii la albume de artã, de la
cartea ºtiinþificã la
cea de beletristicã.
Selecþia
este
asiguratã de Daniel Nazare, director al
Bibliotecii Judeþene Braºov.
Cel mai mare eveniment cultural din
nordul Europei, Târgul de Carte de la
Göteborg atrage anual în jur de 100.000
de vizitatori. În fiecare an sunt acreditaþi
la manifestare aproximativ 1.500 de
jurnaliºti din toatã lumea, iar evenimentul ºi þara invitatã sunt, pentru o
sãptãmânã, principalul subiect al
publicaþiilor suedeze ºi al emisiunilor
culturale radio-TV.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

OFERTA
EDUCAÞIONALÃ
PENTRU
ADMITEREA
ÎN ANUL
UNIVERSITAR
2013-2014
LICENÞÃ
 Diploma de bacalaureat (diplomã
echivalentã cu aceasta), în original sau copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã de
la facultatea la care se aflã aceasta (pentru
cei care urmeazã a doua facultate sau se
înscriu concomitent la douã facultãþi); pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2013 adeverinþa eliberatã
de liceu se depune în original sau în copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã, în
cazul în care candidatul se înscrie la mai
multe facultãþi. Adeverinþa de absolvire
trebuie sã cuprindã media generalã la
examenul de bacalaureat, mediile obþinute
în anii de studii, termenul de valabilitate ºi
menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de
bacalaureat.
 Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
 Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul),
în copie (xerox)
 Adeverinþã medicalã tip
 Copie de pe cartea de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal
 3 fotografii tip carte de identitate
*Dosar plic
MASTERAT
 Cerere tip de înscriere la admitere
 Diplomã de licenþã, în original, sau
adeverinþã de promovare a examenului de
licenþã (pentru promoþia 2013)
 Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
 Curriculum vitae
 Certificat de naºtere, copie legalizatã
 Certificat de cãsãtorie (dupã caz), copie
legalizatã
 Copie xerox a cãrþii de identitate
 Adeverinþã medicalã
 3 fotografii tip
 eseu sau scrisoare motivaþionalã
*Dosar plic

 108 amfiteatre ºi sãli de curs
 480 sãli de seminarii
 130 laboratoare
 19 biblioteci cu 21 sãli de lecturã, peste 150000
de volume
 Platforma pentru e-learning Blackboard
susþinutã de 6000 de computere de ultimã
generaþie
 Club studenþesc
 Cãmine studenþeºti
 Complex sportiv
 Posturi tv ºi radio proprii, TVH ºi HFM
 Editura Fundaþiei România de Mâine
 Revista sãptãmânalã Opinia naþionalã

Taxa de înscriere: 110 lei  Perioada de admitere: 17 iunie  30 septembrie
FACULTATEA  PROGRAME DE STUDII DE LICENÞÃ  TAXÃ DE ªCOLARIZARE/AN
01. Facultatea de Arhitecturã, Bucureºti, tel. 021 455 1513  Arhitecturã - 6 ani, 360 de credite de studiu transferabile  IF  6.160 lei
02. Facultatea de Arte, Bucureºti, tel. 021 455 1514; 021 455 1671  Artele spectacolului (Actorie) - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF  6.000lei  Pedagogie muzicalã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.750lei /IFR*  2.200lei
03. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, tel. 021 455 1501  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*
 2.200lei  Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
04. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti, tel. 021 455 1509  Educaþie fizicã ºi sportivã - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF  2.750lei/IFR*  2.200lei  Kinetoterapie ºi motricitate specialã  Sport ºi performanþã motricã - 3 ani, 180 de credite de
studiu transferabile  IF  2.750lei
05. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti, tel. 021 455 1504  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*
 2.200lei
06. Facultatea de Geografie, Bucureºti, tel. 021 455 1511  Geografie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/ID*  2.200lei
 Geografia turismului - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
07. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Bucureºti, tel. 021 455 1507  Jurnalism - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF/IFR*  2.200lei  Comunicare ºi relaþii publice - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
08. Facultatea de Litere, Bucureºti, tel. 021 455 1506  Limba ºi literatura englezã /Limbi ºi literaturi moderne (francezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã) / clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã /Limbi ºi literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) / clasicã (latinã)  Limba ºi literatura
modernã (englezã, francezã) - Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi literatura modernã (englezã, francezã) - Limba ºi literatura modernã
(japonezã) - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.750lei  Limba ºi literatura românã /O limbã ºi literaturã strãinã (englezã, francezã)
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Limba ºi literatura franceazã - Limba ºi literaturã românã - 3 ani, 180 de credite de
studiu transferabile  IF  2.200lei
09. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti, tel. 021 455 1502  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei  Management - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
10. Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti, tel. 021 455 1503  Marketing - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei  Afaceri internaþionale - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
11. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti, tel. 021 455 1512  Matematicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF  2.200lei  Informaticã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  3.300lei
12. Facultatea de Medicinã veterinarã, Bucureºti, tel. 021 242 15 76  Medicinã veterinarã - 6 ani, 360 de credite de studiu transferabile  IF
 7.140lei
13. Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Bucureºti, tel. 021 455 1508  Relaþii internaþionale ºi studii europene - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei
14. Facultatea de Sociologie- Psihologie, Bucureºti, tel. 021 455 1505  Sociologie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Psihologie
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
15. Facultatea de Management, Braºov, tel. 021 455 1517  Management - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei
16. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov, tel. 021 455 1519  Psihologie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF/IFR*  2.200lei  Pedagogie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
17. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov, tel. 021 455 1518  Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
18. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung-Muscel, tel. 021 455 1524  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de
credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Administrarea afacerilor
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
19. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, tel. 021 455 1515  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
20. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanþa, tel. 021 455 1516  Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Management
 Administrarea afacerilor în comerþ, turism, servicii, merceologie ºi managementul calitãþii - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF 
2.200lei  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
21. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Craiova, tel. 021 455 1521  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
22. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova, tel. 021 455 1520  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de
credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Afaceri internaþionale - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
23. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Râmnicu-Vâlcea, tel. 021 455 1522  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
24. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Râmnicu-Vâlcea, tel. 021 455 1523  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 IF  2.200lei
* Taxa include costul manualelor ºi al celorlalte resurse de învãþare.

FACULTATEA  PROGRAME DE MASTER  TAXA DE ªCOLARIZARE/AN  IF
PATRU SEMESTRE, 120 DE CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
01. Facultatea de Arte, Bucureºti  Teatru/Artã teatralã  Muzicã/Artã muzicalã  Teatru ºi artele spectacolului/Teatru muzical  Teatru ºi artele
spectacolului/Pedagogie teatralã  5.500lei
02. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti  Drept / ªtiinþe penale  2.750lei
03. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti  Educaþie fizicã ºi sport/ Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Educaþie fizicã ºi sport/
Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii  3.300 lei
04. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti  Finanþe/ Bãnci ºi pieþe financiare  Finanþe/ Finanþe, bãnci ºi asigurãri  Finanþe/ Managementul
ºi finanþarea proiectelor publice ºi private  Finanþe/ Managementul activitãþilor financiar-bancare  2.750 lei
05. Facultatea de Geografie, Bucureºti  Geografie/ Analiza ºi expertiza riscurilor de mediu  2.750lei
06. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Bucureºti  ªtiinþele Comunicãrii/ Mass-media ºi comunicarea  2.750 lei
07. Facultatea de Litere, Bucureºti  Limbã ºi literaturã/ Modernitatea în literatura europeanã  Limbã ºi literaturã/ Limbã ºi literaturã românã
 modernizare ºi modernitate  Filologie/Traducere în domenii de specialitate  2.750lei
08. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti  Contabilitate/ Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
 Contabilitate/ Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei  Contabilitate/ Audit financiar contabil  2.750lei
09. Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti  Marketing/ Marketing ºi relaþii publice în afaceri  Marketing/
Marketing ºi management turistic  Marketing/ Marketingul ºi managementul serviciilor  Marketing/ Marketingul ºi managementul operaþiunilor
logistice  2.750lei
10. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti  Matematicã/ Matematici aplicate  Informaticã/ Metodologii moderne în analiza
ºi proiectarea sistemelor informatice  2.750lei
11. Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Bucureºti  Filosofie/ Om, culturã, societate în gândirea contemporanã  Istorie/
România în istoria relaþiilor internaþionale  2.750lei
12. Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti  Psihologie/ Psihologie judiciarã ºi victimologie  Psihologie/ Psihologie clinicã ºi intervenþie
psihologicã  Sociologie/Management organizaþional al resurselor umane  Sociologie/ Familia în societatea contemporanã  2.750lei
13. Facultatea de Management, Braºov  Management/ Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei  Management/ Managementul
strategic al organizaþiei  2.750lei
14. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov  Interdisciplinar (Psihologie, ªtiinþe ale educaþiei)/Consiliere educaþionalã  Interdisciplinar
(Psihologie, ªtiinþe ale educaþiei)/ Educaþie timpurie ºi învãþãmânt primar  2.750lei
15. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov  ªtiinþe Administrative/ Managementul administraþiei publice  2.750lei
16. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung-Muscel  Contabilitate/ Contabilitate ºi managementul afacerilor  2.750lei
17. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa  Drept/ ªtiinþe penale  Drept/ Dialogul social ºi comunicarea în relaþiile de
muncã  2.750lei
18. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanþa  Contabilitate/ Contabilitate, expertizã ºi audit  Contabilitate/ Managementul
financiar-contabil ºi auditul afacerilor  Management/ Managementul organizaþional ºi antreprenoriat  2.750lei
19. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova  Contabilitate/ Auditul intern în sistemul public ºi privat  Finanþe/ Finanþe ºi
administraþie publicã europeanã  2.750lei

www.admitere.spiruharet.ro  tel. 021.455.1000

OPINIA NAÞIONALÃ

634  16 septembrie 2013

pag. 7

PROGRAMUL TVH
LUNI  16 septembrie 2013
06:00
07:30
08:00
09:00
10:00

11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
02:00
02:30
04:00
04:30
05:30

Ecumenica (r)
Laboratorul emoþiilor (r)
Film serial  Destine furate (r)
Preuniversitaria*
Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
Film serial  Destine furate
(ep. 4)
Film documentar  Resursele
viitorului
Preuniversitaria*
Film serial  Grachi (SUA) (r)
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
ªtiri
Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film serial  Grachi (SUA)
Sportlife.
Realizator Claudiu Giurgea
Autoapãrarea.
Realizator Sorin Lupaºcu
Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
MyKaraoke star (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

MARÞI  17 septembrie 2013
06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 5)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic  Doi extratereºtrii
infernali (SUA, 2002, comedie)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Autoapãrarea (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

MIERCURI  18 septembrie 2013

JOI  19 septembrie 2013

VINERI  20 septembrie 2013

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 6)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc  Instanþa
amânã pronunþarea (1979)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Doctor H (r)
00:00 Cãlãtor prin þara mea (r)
01:00 Bun venit în România (r)
02:00 Obiectiv 2.0. (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Toatã viaþã învãþãm (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 7)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc  Între
oglinzi paralele (1978)
22:30 Analiza zilei.
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Limbajul imaginii (r)
00:30 Curs de limbi strãine (r)
01:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu marinescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 8)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Pistruiatul. Partea I: Evadarea
(1973)
22:30 Week-end show.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:30 Documentar
01:00 Interviurile TVH (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

SÂMBÃTÃ  21 septembrie 2013
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

Film serial  Grachi (SUA) (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar  Animalia
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
Film documentar 
Superstaruri
Curs de limbi strãine
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
Realizator Robert Emanuel
16:00 MyKaraoke star (r)
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Pistruiatul. Partea a II-a:
Ascunziºuri (1976)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

DUMINICÃ  22 septembrie 2013
06:00 Film documentar  Animalia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
12:00 Liceenii (r)
13:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

Film artistic românesc
Pistruiatul

Regie: Francisc Munteanu
Distribuþie: Costel Bãloiu, Draga
Olteanu Matei, Sergiu Nicolaescu,
Ion Dichiseanu

Vineri

În fiecare zi, de luni pânã vineri,
Robert Tache reuºeºte o performanþã
demnã de Cartea Recordurilor: face
radioul sã se vadã. Lãsând
gluma la o parte, emisiunea
Light Zone la HFM
reprezintã
un
proiect unic în
audio-vizualul
românesc. Nu e
vorba despre faptul cã
o emisiune radio este datã
la TV pentru cã asta s-a mai fãcut
(de fapt chiar Robert a mai realizat
astfel de emisiuni în tandemul TVH
- HFM). ªi atunci ce aduce nou
emisiunea asta? Pãi, în primul rând,

nu-i o emisiune sau cel puþin nu e una
în accepþiunea largã a cuvântului.
Este un reality-show transmis,
atenþie, în direct, vreme de o
orã, începând cu ora 10,
de luni pânã vineri,
din studioul HFM!
Invitaþi de colecþie,
vorbe de excepþie,
comportament
absolut natural. De fapt,
în concluzie, lucrurile pot fi
spuse aºa: de luni pânã vineri, de
la 10, Robert Tache îþi aratã ceea ce
auzi la radio!
Un reality-show unic în România,
numai la TVH.

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

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic Rent a kid
(SUA, 1995, comedie)
21:00 MyKaraoke star.
Realizator Robert Tache
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 MyKaraoke star (r)
05:00 Weekend show (r)

PROGRAMUL
R A D I O HFM

20:30
partea I:
Evadarea (1973)

Un deþinut politic este condamnat la
moarte. Pe drumul spre locul execuþiei,
deþinutul este ajutat sã evadeze. Se
refugiazã într-o fabricã de cãrãmidã
pãrãginitã, al cãrei proprietar este
Mihai Pleºa, un bãiat de vreo 13 ani.
Mihai nu ºtie, la început, ce fel de om
este evadatul. Aparatul represiv este pe
urmele lui. Pentru cã poliþiºtii se
comportã urât cu el, Mihai nu le oferã
ajutor. Se hotãrãºte, în schimb, sã-l
ajute pe evadat.

Sâmbãtã

22:00
partea a II-a:
Ascunziºuri (1976)

Într-un mic orãºel de provincie,
membrii miºcãrii ilegaliste pregãtesc
cu înflãcãrare ziua Eliberãrii.
Pistruiatul devine eroul acestor
evenimente, conduse din umbrã de
însuºi prietenul ºi tovarãºul sãu,
Andrei. Ajutat de profesoara de istorie,
de tatãl sãu ºi, de cele mai multe ori,
de câinele Calu, puºtiul face faþã cu
dezinvolturã ºi curaj oricãrei provocãri.

În fiecare zi, de la ora 18.00, vã
propunem sã urmãriþi jurnalul de
actualitãþi. Vi se oferã ºtiri diverse din
toate domeniile, ºtiri obiective,
verificate din mai multe surse, culese
ºi prezentate de o echipã tânãrã,
dinamicã ºi profesionistã.

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

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

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ

C Raluca TÃNASE:
H Iubeam ºi eu cândva doi ochi cãprui
I
P
U
R
I

O cunoaºteþi pe Raluca Tãnase? Sigur cã o
cunoaºteþi. Este Raluca de la Bambi. Raluca
nu poate fi despãrþitã de sora sa, Denisa, alãturi
de care cântã în duet încã din luna decembrie
1999, când s-au remarcat la emisiunea Trupa
de ºoc, de la TVR, unde au câºtigat foarte multe
voturi din partea telespectatorilor; ulterior, au
semnat un contract de reprezentanþã ºi
management cu Fundaþia Culturalã Phoenix.

A
L
E
S
U
C
C
E
S
U
L
U
I



Denisa

Raluca

Raluca, cea despre care vom scrie astãzi, este
absolventa Facultãþii de Arte, specializarea
Pedagogie Muzicalã. Nãscutã la 2 ianuarie 1985,
în Bucureºti, pasionatã de muzicã, încã de la
vârsta de 7 ani a avut primele apariþii scenice de
succes, cu spectacole pe cunoscuta scenã
Rapsodia Românã din Bucureºti, dar ºi emisiuni
televizate la TVR 1, în cadrul emisiunilor pentru
copii Ba da, ba nu! ºi Feriþi-vã de mãgãruº.
Dorind sã evolueze în domeniul muzical,
începând cu clasa I, este selecþionatã ºi face
parte din corul Meloritm al Palatului Copiilor
din Bucureºti. Din anul 1995 face parte din
grupul Abracadabra de la Pro TV, dar studiazã
ºi vioara, pianul ºi chitara, la Liceul de muzicã
George Enescu din Bucureºti. În intervalul
1995-1998 realizeazã ºapte videoclipuri ale

melodiilor pe care le interpreteazã (De-a v-aþi
ascunselea, Trecea fanfara militarã, Câþi ca
voi, Ploaia care va veni, Dacã vrei, Fluturaºul),
dar ºi genericul emisiunii Duminica e
Abracadabra. În anul 1998, Raluca obþine
Premiul special al Juriului la Festivalul
Naþional al Muzicii Uºoare pentru Copii ºi
Tineret de la Palatul Copiilor din Bucureºti.
Primul album al surorilor Tãnase, sub
titulatura Bambi, se numeºte Bileþele de
dragoste ºi a fost lansat în luna august 2000.
Acesta conþine piesa care le-a fãcut cunoscute
pe cele douã fete: Doi ochi cãprui. Versurile Iubeam ºi eu, cândva, doi ochi cãprui/
Plângeam, când nu-i vedeam, de dorul lui /
Dar ce pãcat, cãci ochii lui minþeau/ Iar eu,
ca-ntotdeauna, îi credeam - au fost cântate de
toþi aceia dintre noi care mai credem în dragostea
adevãratã. Albumul s-a vândut, în decurs de
opt luni, în peste 100.000 de exemplare, iar
cele douã piese, care au beneficiat de
videoclipuri (Doi ochi cãprui ºi Întoarce-te),
s-au situat sãptãmâni întregi în toate top-urile
de specialitate. Au urmat: Albumul nou (2001),
Fetiþe fiþoase (2003), Spre fericire(2006), Îmi
cânt iubirea(2010). În anul 2011, trupa Bambi
a câºtigat Discul de Aur pentru albumul Îmi
cânt iubirea. Cu ocazia sãrbãtoririi a zece ani
de la înfiinþarea trupei, au înregistrat albumul
De 10 ani. De atunci ºi pânã acum, trupa
continuã sã aibã acelaºi succes, fiind invitatã la
toate evenimentele muzicale din þarã ºi din
diaspora. Trupa Bambi, formatã din cele douã
domniºoare frumoase, simpatice, joviale ºi
foarte deschise, se bucurã de un succes
deosebit în rândul românilor pentru francheþea
ºi dezinvoltura lor. Ele cântã ºi ne încântã
cu muzicã gen dance, dar ºi pop cu influenþe
de muzicã greceascã, muzicã sârbeascã,
etno ºi muzicã machidoneascã.
Prin cunoºtinþele acumulate în cadrul Facultãþii
de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, la
specializarea Pedagogie Muzicalã, Raluca
Tãnase de la Bambi a cãpãtat dezinvolturã ºi
încredere în talentul propriu, fapt ce îi conferã
autenticitate ºi valenþe interpretative deosebite.
Prin miile de ore acordate studiului individual în
sfera artisticã, Raluca a atins maturitatea ºi
concreteþea actului interpretativ, reuºind sã
împlineascã o carierã artisticã de invidiat.
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Absolvenþii noºtri
Octavian Strunilã
ºi Doiniþa Oancea

Octavian
STRUNILÃ:
Urãsc
sã am
timp liber!
Octavian Strunilã sau Tavi, cum îl cunoaºtem
cu toþii, cei de la Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, absolvent la clasa
conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, asist. univ. Iulia
Boroº,. a colaborat încã din timpul facultãþii cu
organizaþii nonguvernamentale de artã ºi culturã,
participând la proiecte independente diverse.
Octavian Strunilã s-a fãcut remarcat prin rolul
din serialul TV Inimã de þigan (2007-2008; rol:
Stiven Kileru Ioniþã), dar ºi prin cel din State de
România (2009-2010) ºi Moºtenirea (20102011). El a mai jucat în anul 2008 în filmele
Home delivery, Poveste de cartier (rol: Calu),
Regina (2008-2009), în 2006 în serialul TV
Iubire ca în filme (rol: Geo Dumitrescu) ºi
lungmetrajul Pãcalã se întoarce (regia Geo
Saizescu), în 2005 în Lacrimi de iubire (regia
Iura Luncaºu; rol: Stelicã), iar în 2003 în serialul
TV Hacker (regia Stere Gulea ºi Alexandru
Gulea). A mai putut fi vãzut în serialul TV
Numai iubirea (2004-2005; personaj Terente),
Lacrimi de iubire (2005-2006; personaj: Stelicã)
ºi Iubire ca-n filme (2006  2007).
Acum poate fi vãzut în serialul Pro Tv Tanti
Florica (personaj: Zu-Zu), la Teatrul de
Comedie în spectacolul coproducþie ARCUB
Autobahn, de Neil LaBute (regia Mihai Brãtilã),
Celãlalt (Teatrul Metropolis; regia Carmen
Veºtemeanu), Insomniacii, de Mimi Brãnescu
(Teatrul de Artã din Bucureºti; regia Sorin
Militaru) ºi Ziua Clovnului (one man show la
Teatrul Municipal Bacovia din Bacãu; regia ºi
muzica sunt semnate tot de Octavian Strunilã).
A regizat filmele Bani ºi Home delivery,
producþii la care a semnat ºi montajul, dar ºi
scenariile. Înainte de a se face cunoscut în filme,
Octavian Stunilã a fãcut Stand-up comedy la
Café Deko, în incinta din cadrul Teatrului

Naþional Bucureºti, fiind, de astfel, ºi primul
proiect de stand-up comedy din România. Înainte
de a ajunge actor de film, a cochetat cu teatrul,
unde a interpretat roluri complexe, care i-au scos
în evidenþã calitãþile actoriceºti. La Teatrul Mundi
(actual Teatrul Metropolis) din Bucureºti a jucat
în spectacolele Râul de bâlci (în regia de scenã a
lui Mircea Marin), Paparazzi (regia Ovidiu
Gherasim), dar ºi în Proastã cu spume (Teatrul
Inexistent; regia Teo Herghelegiu). A interpretat
diverse roluri ºi în filmele de scurt-metraj Trei
gloanþe pentru un lider, Bertha & Luci, Subiect la
diatezã pasivã, Sã-ncerci la Bucureºti,
Româneºte, Povara, la toate aceste filme regia ºi
scenariul fiind semnate de cãtre Octavian Strunilã.
A înfiinþat, alãturi de actriþa Carmen Tãnase,
regizorul Mihai Brãtilã ºi soþia ta, Oana, o
ºcoalã de actorie ºi dans. Când am înfiinþat
ºcoala, am fãcut-o pentru cã simþeam nevoia
sã fac ceva în meseria asta zilnic, sã am un loc
unde sã mã duc, sã repet dacã vreau, sã fac
lucruri legate de meseria asta. Voiam sã nu
aºtept sã mi se dea ceva, voiam sã fac eu ceva
ºi bineînþeles a fost vorba de partea financiarã.
Eu am fãcut-o ca pe o afacere pânã la sfârºit.
Proiecte? Referitor la proiecte de viitor, sunt
foarte reticent în a discuta despre ele, ºi nu
pentru cã mã blocheazã pe mine de vreun
contract. Te poate forþa un contract sã nu
vorbeºti de proiecte de viitor, dar nu de asta
nu vreau sã vorbesc. Nu e nici superstiþie.
Lumea spune cã nu vorbesc despre ceea ce
vreau sã fac pentru cã sunt superstiþios, dar e
mai mult decât atât. Noi avem o energie cu
care facem lucrurile. Dacã vorbeºti toatã ziua
despre ce o sã faci tu, nu o sã mai faci nimic.

Conf. univ. dr. George GRIGORE

C
H Radu CIORNICIUC: Cred cã presa din România este pe cale sã iasã din tranziþie
implicat în diverse proiecte jurnalistice. Unde te Ai beneficiat de programul Erasmus, în Danemarca. Expe- materialelor mele. Cred cã e important ca un student la jurnalism
I Eºti
rienþa cãpãtatã acolo te-a ajutat în profesia de jurnalist? sã munceascã din timpul facultãþii. Sã munceascã pentru a deveni
putem citi?
Experienþa din Danemarca m-a schimbat ºi m-a forþat sã mã mai bun, apoi, când va fi pregãtit, sã-ºi împãrtãºeascã cunoºtinþele
Mare parte dintre materialele pe care le-am publicat în ultima
au fost pe casajurnalistului.ro ºi pe radu.casajurnalistului.ro, dezbar de preconcepþii, sã fiu mai deschis la nou ºi la schimbãri. pentru binele comun al lumii în care trãieºte.
P vreme
dar ºi în publicaþii din strãinãtate. Toate proiectele la care lucrez Cred c-a fost definitorie pentru felul în care mã raportez acum Jurnalistul american Walter Lippmann spune cã
sunt la fel de dragi. Din fiecare am învãþat ºi încã învãþ. la mine ºi la cei din jurul meu. În plus, m-a fãcut sã înþeleg cã mass-media contribuie la apariþia ºi permantizarea unor
U îmi
Sentimentul cã evoluez, cã nu stau pe loc, mã motiveazã sã le locul meu este în România. Pentru cã România, spre deosebire boli ale opiniei publice. Eºti de acord cu aceastã afirmaþie?
de þãrile stabile politic ºi economic, îþi oferã nenumãrate lecþii ºi
cu acelaºi avânt.
Ce înseamnã boli ale opiniei publice dacã nu bolile celor care
provocãri. Personale ºi profesionale. Pentru un jurnalist, influenþeazã opinia publicã? Cred cã jurnalismul este un serviciu
R ºiCecontinui
este Casa Jurnalistului?
Casa Jurnalistului a apãrut acum un an, când Vlad Ursulean personal ºi profesional ar trebui sã însemne acelaºi lucru.
comunitar. ªi mai cred cã jurnaliºtii cu adevãrat buni ºi credibili
a
pus
bazele unei redacþii alternative pentru jurnaliºtii
sunt cei care reuºesc sã-ºi gãseascã echilibrul. Un jurnalist poate
I independenþi.
Am ajuns aici pentru cã voiam sã progresez ºi
sã-ºi educe publicul sã fie raþional, dar asta doar dacã jurnalistul
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am rãmas pentru cã m-a fascinat ideea cã poþi face lucruri
mãreþe cu resurse materiale minime, dar cu eforturi personale
maxime. E un loc unde jurnaliºtii tineri pot sã-ºi dezbatã
dilemele profesionale ºi sã gãseascã soluþii la criza prin care
trece aceastã profesie. Casa Jurnalistului este un loc unde se
face jurnalism liber de constrângerile unui patron, angajator,
mogul sau politician, dar ºi cea mai bunã ºcoalã pentru noua
generaþie de jurnaliºti, care înþeleg puterea datã de libertatea
de exprimare ºi care vor sã-ºi facã meseria cât mai bine. Noi
credem cã cea mai bunã soluþie de finanþare pentru aceastã
formã de a face jurnalism este contribuþia publicului ºi granturile pe care organizaþiile neguvernamentale le oferã pentru
jurnaliºtii de investigaþie. Îmi aduc aminte de primul reportaj
pe care l-am publicat cu colegii de la Casã. Era imediat dupã
alegerile pentru referendumul de demitere a Preºedintelui, iar
un sat de prin Olt reuºise sã obþinã o prezenþã la vot de 184 la
sutã. Am plecat cu 50 de lei în buzunar, am fãcut autostopul,
am mâncat ºi am dormit la sãteni timp de douã zile ºi ne-am
întors acasã cu un material care ne-a adus, pânã acum, douã
premii pentru cel mai bun reportaj-anchetã. Este vorba de
textul Alegeri pe moºia lui Bulã, cel mai bun argument cã
publicul are nevoie de acest model de jurnalism.
Cum s-a nãscut proiectul Ce este Dumnezeu ºi care sunt
aºteptãrile tale de la acesta?
Ce este Dumnezeu a apãrut dintr-o curiozitate personalã.
Am vrut sã aflu care sunt normele sociale din fiecare
comunitate religioasã din România, cum îl percep românii pe
Dumnezeu. Pe scurt, mergem la reprezentanþii acestor
comunitãþi ºi-i întrebãm Ce este Dumnezeu? apoi asistãm la
procesiunile lor religioase. Rezultatul este câte un reportaj
video pentru fiecare dintre cele peste 30 de culte religioase pe
care le-am gãsit în România ºi primul web-documentary din
online-ul românesc dezvoltat cu ajutorul donaþiilor din partea
publicului. Scopul este ca oamenii sã devinã mai toleranþi cu
privire la diversitatea din jurul lor ºi mai deschiºi cãtre ideile
care au fãcut ca lumea sã arate aºa cum aratã ea astãzi.

E un plus ori un minus, pentru un student, dacã lucreazã
în timpul facultãþii?
Cred cã este esenþial pentru un student la jurnalism sã înceapã,
încã din facultate, sã-ºi punã întrebãri ºi sã încerce sã gãseascã
rãspunsuri. Pentru cã, din punctul meu de vedere, asta înseamnã
jurnalismul. Facultatea are datoria sã-þi fundamenteze niºte baze
de eticã personalã ºi profesionalã ºi sã-þi dea instrumentele de
care ai nevoie pentru a descoperi lumea în care trãieºti. Sã te
antreneze pentru luptele pe care le vei duce atunci când vei fi în
cãutarea rãspunsurilor. ªi cum ai putea sã intri în rãzboi dacã
n-ai vãzut niciodatã cum aratã o luptã? Eu, ca student, încercam
sã înþeleg cât mai mult din lumea din jur ºi, la fel ca ºi acum,
încercam sã dau sens lucrurilor pe care nu le înþelegeam. Uneori
o fãceam printr-un reportaj, alteori printr-un proiect de jurnalism.
Cel mai mult îmi plãcea sentimentul cã am unde sã merg ºi sã-mi
dezbat dilemele de care mã loveam în timpul documentãrii

este raþional ºi dedicat profesiei sale. Sunt de-acord cã massmedia contribuie la alienarea opiniei publice. Dar asta poate fi ºi
din cauzã ca mass-media sunt conduse de oameni care ºtiu sã
facã business mai mult decât de oamenii care ºtiu sã facã jurnalism.
Ce pãrere ai despre calitatea jurnalismului în România?
Crezi cã va ajunge mediul on-line sã înlocuiascã presa scrisã?
Cred cã presa din România este pe cale sã iasã din tranziþie.
Existã generaþii noi de jurnaliºti ºi antreprenori de presã care încep
sã câºtige credibilitate în faþa presei din ultimii 23 de ani, în faþa
unui model de business înþeles ºi folosit greºit de oameni ale cãror
interese sunt mai mult materiale, decât cele ce þin de idealul unei
lumi mai bune. Cunosc jurnaliºti tineri care, în câþiva ani, vor face
ca presa de acum sã parã un vis urât, desprins dintr-o perioadã în
care toatã lumea a fost confuzã. E o problemã ce þine doar de timp.
On-line-ul a deschis o nouã lume jurnalistului independent.
I-a dat publicuri largi, dar ºi posibilitatea de a ajunge la ele, fãrã
intermediari. Existã zeci de mii de comunitãþi on-line, cu zeci de
mii de oameni activi în dezvoltarea acestor comunitãþi ºi care
abia aºteaptã ca cineva sã le furnizeze informaþii credibile, care
au legãturã cu scopul pentru care ei s-au asociat în aceste
comunitãþi. Spre exemplu, existã comunitãþi on-line cu mii de
oameni interesaþi de agricultura din România. Jurnalistul
independent, atunci când face o investigaþie pe neregulile din
agriculturã, nu doar cã are posibilitatea de a afla informaþii
contactând oameni din aceste comunitãþi, dar are ºi un public
critic, cãruia i se adreseazã cu investigaþia sa. Câteva mii sau zeci
de mii de potenþiali cititori. Lucru pe care presa scrisã nu poate
sã-l facã. Consumatorii de informaþii de presã devin din ce în ce
mai dependenþi de reacþia rapidã, de dezbatere. În condiþiile astea,
cred cã netul transformã deja modelul tradiþional de presã scrisã,
pentru cã managerii de presã scrisã sunt nevoiþi sã caute soluþii
pentru a se reinventa ca sã-ºi pãstreze publicul. Ceea ce e bine,
pentru cã-i forþeazã pe manageri ºi pe jurnaliºti sã fie mai buni,
mai competitivi ºi mai deschiºi la nevoile publicului. Cred cã vor
muri doar publicaþiile care nu vor reuºi sã evolueze.
Interviu realizat de Mihãiþã ENACHE

