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Universitatea Spiru Haret a obþinut logo-ul

Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare,
acordat de Comisia Europeanã




Universitatea Spiru Haret este prima universitate din România
care obþine, din partea Comisiei Europene, logo-ul
Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare.
Universitatea Spiru Haret, care a finalizat Analiza internã
privind aplicarea principiilor Cartei Europene a Cercetãtorilor
ºi a Codului de Conduitã privind Recrutarea Cercetãtorilor precum
ºi Strategia de Resurse Umane pentru Cercetãtori la nivel
instituþional, a primit din partea Comisiei Europene, în data de
17.10.2013, logo-ul Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare, ce
identificã instituþiile ºi organizaþiile ca furnizori ºi susþinãtori ai
unui mediu de lucru favorabil cercetãrii. Dreptul de a folosi
logo-ul Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare în toate materialele de promovare a universitãþii va aduce
valoare adãugatã, atât pe plan intern, cât ºi pe plan extern, atât pentru cercetãtori, cât ºi pentru instituþiile
care finanþeazã cercetarea.
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A doua vizitã a echipei de experþi evaluatori ai Asociaþiei Europene a Universitãþilor (EUA) la Universitatea Spiru Haret,
în cadrul Programului de evaluare instituþionalã (IEP)

O ALTÃ FAÞETÃ A CALITÃÞII ÎN UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Conf. univ. dr. Laura GORAN,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
Universitatea Spiru Haret, prin
întreaga sa activitate, dovedeºte
capacitatea ºi voinþa de a rãspunde
noilor tendinþe ºi provocãri ale
spaþiului educaþional naþional,
european ºi internaþional cu privire
la calitatea ºi cultura calitãþii, cu accent
asupra formãrii profesionale, în
concordanþã cu nevoile pieþei muncii
ºi a beneficiarilor direcþi.
Asumarea responsabilitãþilor
pentru demersurile ce vizeazã
realizarea obiectivelor prioritare din
domeniul calitãþii, modernizarea ºi
perfecþionarea serviciilor educaþionale
ºi creºterea responsabilitãþii comunitãþii academice în îndeplinirea
atribuþiilor sale constituie prioritãþi
ale politicii Universitãþii Spiru Haret
în domeniul calitãþii.
Pentru realizarea integralã a
obiectivelor asumate, conducerea
Universitãþii Spiru Haret, ca de altfel,
întreaga comunitate academicã din
Universitate, conºtiente de importanþa schimbãrilor petrecute în

ultimul deceniu în politicile UE ºi
organismelor sale specializate privind
învãþãmântul superior, îndeosebi în
ceea ce priveºte calitatea ºi adaptarea
acestuia la cerinþele pieþei muncii,
ºi-au propus sã atingã þinte înalte de
performanþã.
În contextul fixãrii acestui obiectiv,
Universitatea ºi-a adaptat strategia
dezvoltãrii la noile cerinþe ale educaþiei
ºi cercetãrii ºtiinþifice, manifestând o
intensã preocupare pentru procesele
de autoevaluare ºi evaluarea externã
a calitãþii instituþionale.
Aºadar, Universitatea Spiru Haret
a acceptat sã facã parte din grupul þintã
al Proiectului Ready to innovate, ready
to better address the local needs.
Quality and diversity of Romanian
universities. În cadrul Proiectului,
universitãþile din România sunt
evaluate instituþional de cãtre
European University Association
(EUA), aplicându-se Programul de
evaluare instituþionalã (IEP).
(Continuare în pag.8)

PREUNIVERSITARIA
În sprijinul participanþilor la învãþãmântul
preuniversitar, TVH propune,
prin emisiunea PREUNIVERSITARIA,
consultaþii pentru elevii din clasele a opta
ºi a douãsprezecea:
- Matematicã, Limba ºi literatura românã,
Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie 
pentru bacalaureat;
- Matematicã, Limba ºi literatura românã
 pentru evaluarea naþionalã.
Preuniversitaria, orele 15-16:
 bacalaureat  de luni pânã joi
 evaluare naþionalã  vineri

Liceul tehnologic
Mircea Vulcãnescu  pagina 4

TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS
ºi UPC (digital) Dolce (satelit)
precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

Întâlnire cu Venerabilul
JAMPA LUNGTOG
Conferinþã publicã - 8 noiembrie 2013, ora 19.00
EDUCAÞIE ªI CUNOAªTERE ÎN EST ªI ÎN VEST
În perioada 8-11 noiembrie, Venerabilul Jampa Lungtog,
reprezentant al Centrului de Inalte Studii Tibetane Rabten Choeling
din Elvetia, revine în România la invitaþia Centrului Seeds for
Happiness. Cu prilejul acestei vizite, Universitatea Spiru Haret,
Asociaþia Românã de Psihologie Transpersonalã, Editura Herald,
Asociaþia Compassionate Wisdom ºi Centrul Seeds for Happiness
vã invitã la conferinþa publicã EDUCAÞIE ªI CUNOAªTERE ÎN
EST ªI ÎN VEST, vineri, 8 noiembrie 2013, ora 19,00, la sala Studio
a Universitatii Spiru Haret din Bucureºti, strada I. Ghica nr. 13
(zona Universitate, intrarea din strada Doamnei).
Invitaþi:  conf. univ. dr. Laura Goran  prorector, Universitatea
Spiru Haret  Irina Szasz  jurnalist si scriitor  dr. Ionel Mohirta
 director executiv al Asociatiei Române de Psihologie
Transpersonalã  Mihai Popa-Radu  fondator al Centrului Seeds
for Happiness  Aurelian Scrima  directorul editurii Herald.
Moderator: conf. univ. dr. Matei Georgescu  realizator TVH.

Tematica Educaþie ºi cunoaºtere în est ºi în vest va fi prezentatã
de invitaþii la eveniment din abordari culturale multiple. Jampa
Lungtog oferã publicului, în continuarea expunerilor, o sesiune de
întrebãri ºi rãspunsuri de 45 de minute. Conferinþa este o oportunitate
de a interacþiona, de a cunoaºte ºi de a asculta învãþãturile unui
reprezentant european de marcã al budismului tibetan.
Conferinþa este adresatã publicului larg. INTRAREA ESTE LIBERÃ.
Vizita lui Jampa Lungtog se continuã la Bucureºti, pe parcursul
întregului week-end, cu douã sesiuni de lucru organizate de Centrul
Seeds for Happiness.

Gigi este supãrat!
Mioara VERGU-IORDACHE
Uite cum mi-am amãrât sfârºitul de sãptãmânã! Gigi este supãrat,
mai mult e ca un leu în cuºcã (nu mã refer la starea lui de detenþie!)
pentru cã a vãzut o fotografie în care fiica sa este însoþitã de un
bãiat. Bietul om, este obligat sã-l punã pe bodyguardul Fane sã o
însoþeascã tot timpul. Da, staþi aºa! Bianca! Bianca, sãraca, a avortat.
Soþul ei nu a stat cu ea, a preferat sã se ducã sã îºi rezolve
câteva probleme de afaceri, apoi sã se întâlneascã, pentru câteva
ore, cu prietenii! Ah, cum sã nu ºtiþi cine e Bianca?! Mã dezamãgiþi!
Multe alte întâmplãri triste, capitale pentru existenþa noastrã
mi-au fost aduse la cunoºtinþã prin mass media. Un ministru a fost
dat de gol cã ºi-a trimis prietena (ca sã zic aºa) la un post în Marea
Britanie. Soþia unui ministru a vrut sã divorþeze ºi s-a rãzgândit.
Diva danseazã într-un show al fostului. Altã fostã a fostului s-a
logodit. Adio, Bendeac! Stan a dat-o pe blonde Dacã nu cunoaºteþi
aceste personaje, nu ºtiþi nimic!
Acum nu o sã-mi spuneþi cã altceva e mai important ºi o sã
vã apucaþi sã comentaþi cu entuziasm cã o echipã de cercetãtori
clujeni a descoperit o reþetã de sânge artificial, care conþine o
proteinã din viermi marini ºi care s-ar dovedi util în cazul unor
intervenþii chirurgicale sau al unor accidente. Ce dacã?
Sau sã-mi spuneþi cã v-aþi plictisit deja de cât de mult (!!!)
sunt mediatizaþi excepþionalii adolescenþi care au obþinut: o medalie
de aur, una de argint ºi douã de bronz la Olimpiada de Informaticã
a Europei Centrale, o medalie de aur ºi trei medalii de argint la
Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului, ºapte medalii
la Olimpiada Internaþionalã de Astronomie, o medalie de aur si
trei de argint la Olimpiada Balcanicã de Informaticã, trei medalii
de aur ºi una de argint la Olimpiada internaþionalã de Geografie,
trei medalii de argint ºi trei de bronz la Olimpiada Internaþionalã
de Matematicã, trei medalii de argint si o medalie de bronz la
Olimpiada Internaþionalã de Chimie, trei medalii de bronz la
Olimpiada Internaþionalã de Biologie, primul loc în Europa la
Olimpiada Internaþionalã de Fizica ºi locul cinci în lume, douã
medalii de aur, una de argint ºi una de bronz la Olimpiada
Internaþionalã de Informaticã, primul loc pe naþiuni la Olimpiada
Balcanicã de Matematicã, pentru seniori: patru medalii de aur ºi
douã medalii de argint, pentru juniori: douã medalii de aur ºi
patru de argint Da, ºi ce e spectaculos în asta? Face rating?
Sau o sã-mi povestiþi despre excepþionalele succese ale
Simonei Halep, de exemplu. Cine e Simona? O tânãrã care joacã
tenis. Care munceºte, este serioasã ºi câºtigã turneu dupã turneu.
Sau despre alþi sportivi campioni, nu despre cei care se sparg
în figuri în cluburi. Aºa ºi?
Aºa. Uite d-aia sunt eu amãrâtã cã e Gigi supãrat.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. George GRIGORE, Facultatea de Arte

Dramaturgia nordului. August Strindberg
Nu ne treziþi! spun anumite personaje din teatrul nordic al lui August
Strindberg. Pentru cã dacã ne treziþi, trebuie sã ne suportaþi cu angoasele
noastre, cu idealurile noastre neîmplinite, cu nervii noºtri, ce au stat
pânã acum amorþiþi, ºi poate sã suportaþi ºi sinuciderea noastrã, dacã
noi  odatã treziþi la realitatea durã  nu vom putea face faþã. De ce
ºi-a dorit pentru personajele sale acest fel de caracter, de refuz al claritãþii, de alunecare pe o lamã de cuþit ? Rãspunsul l-au dat biografii sãi,
care au descoperit dureroasele experienþe umane ce au în semnat,
într-un fel definitoriu, viaþa celui mai mare dramaturg suedez.
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Viaþa lui August Strindberg i-a marcat cariera?

Nãscut în anul 1849, mama 
slujnicã, tata - burghez, s-a
dovedit încã de mic un copil
excesiv de agitat ºi un adolescent
irascibil. Mediocru la învãþãturã,
devine un student instabil ºi
este atras succesiv de chimie,
psihologie ºi medicinã. Devine
institutor de nevoie ºi bibliotecar
de ocazie, pictor amator ºi dramaturg la douãzeci de ani. Se
cãsãtoreºte ºi divorþeazã de trei ori,
este un amant turbulent ºi un soþ
exasperat, dar ºi un tatã afectuos.
Cãlãtoreºte prin toatã Europa,
neliniºtit, fiind un ziarist violent
ºi filozof eclectic, care amestecã
într-o formulã personalã filozofii
dispersate, influenþe literare din
cele mai amestecate, curente de idei
din cele mai diverse, totul într-o
formulã personalã în care putem
sã-i întâlnim pe Buckle, Max
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Nordau, Nietzche, Kierkegaard,
Rousseau, Tolstoi, Hartmann,
Brandes, Shakespeare, Ibsen,
Zola, Maeterlink, Buda, Alexandre
Dumas-fiul, Swendenborg,
Peladan, Maupassant, Poe...
Antiburghez ºi antimonarhic
violent, aflat în neconcordanþã
cu instituþia familiei, cu ºcoala,
universitatea, critica literarã, ceilalþi scriitori confraþi ºi justiþia,
dramaturgul a ºovãit toatã viaþa
între ateismul cel mai virulent
ºi cel mai întunecat misticism,
având alternanþe deepoci creatoare efervescente cu perioade
sterile ºi monotone. Când era
apatic total, când exaltat sau
melancolic depresiv, suferind de
mania persecuþiei  amestec de
geniu ºi nebunie, de liniºte ºi
neliniºte, contradictoriu cu sine
însuºi, complicat ºi unicat.

Care sunt ideile care i-au strãbãtut opera ?

5

Opera sa dramaturgicã a fost influenþatã de apariþia piesei Nora?

El a trecut prin toate filozofiile ºi din
toate a luat câte ceva, creându-ºi propria
concepþie cãreia nu-i era nici el fidel
pânã la capãt. Când se declarã ateu ºi mistic
în acelaºi timp, când nihilist ºi socialist,
schopenhauerian ºi rousseauist, tolstoian
ºi nietzschian, budist, swedenborgian,
teist, sau cine mai ºtie câte. Imaginaþia sa
mobilã ºi inteligenþa sa anarhicã se
miºcã într-o sferã de idei ce se dorea organizatã, dar care trãda dezorganizarea ºi
incapacitatea de a fixa. Strindberg cedeazã
mereu ispitei de a fi duºmanul femeilor
iubite ºi chiar inamicul prietenilor preþuiþi. Inteligenþa lui se consumã febril în
consumarea galopantã a contrariilor.
Studiile, articolele, pamfletele ºi scrierile
sale autobiografice sunt profund
subiective, lipsite de disciplina operelor
de artã, negãsindu-se nicãieri un principiu director statornic. Critica lui este

în întreaga istorie a teatrului universal din
aceastã perioadã a cãutãrilor ºi regãsirilor, a
contrastelor ºi liniilor tremurate ce formeazã
contururi spectrale. Priviþi chipul scriitorului,
aceastã fizionomie cu fruntea înaltã, sidefatã, cu ochii melancolici ºi aerul maladiv
care îi înconjoarã, cu pliuri adânci în jurul
gurii, formate din cauza rictusului ce-i trãda
nemulþumirea ºi neliniºtea, tensiunea nervoasã!
Karl Jasper, într-un admirabil studiu, a încercat
sã demonstreze chiar nebunia lui August
Strindberg, verdict pe care îl putem comenta
numai dupã ce vom parcurge întreaga operã
a celui care a influenþat o epocã, a celui care a
impus un stil în teatru.

Ce fel de om era, ce caracter avea ?

Luciditatea ºi frenezia, cu care ne devoaleazã
în scrierile sale adevãrurile ce nu ne convin
sau pe care le-am uitat în mod voit, mã fac
sã cred cã a fost mai mult un neînþeles, un
caracter care nu s-a nãscut când trebuia ºi
unde trebuia, sau care, prin însãºi existenþa
sa zbuciumatã, a adunat experienþa necesarã
ºi sã ne-o lase apoi ºi nouã explicitatã în cele
peste 60 de piese de teatru care ne provoacã
ºi astãzi la întâlnirea cu omul. Pe ultimul
sãu drum, din anul de graþie 1912, l-au
condus, într-un ultim omagiu, întreaga
societate suedezã, de la rege pânã la uniunile
muncitoreºti, opera sa fiind resimþitã ca o
avuþie naþionalã ºi o glorie în lumina cãreia
ne dorim cu toþii sã ne luminãm faþa. Doar
cu August Strindberg ºi opera sa, Suedia se
poate înãlþa în literatura universalã pe un
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podium unde nu îndrãznise sã calce
niciodatã. Întreaga operã a lui August
Strindberd, dramaturgia, dar ºi proza sa, este
o operã de confesiune, o operã scrisã parcã
cu propriul sãu sânge, semnatã cu puternica sa personalitate. Opera ne comunicã
pretutindeni, în toate meandrele ºi detaliile
ei, senzaþia vieþii; dacã o atingem în punctele
esenþiale putem sã îi simþim pulsul,
tensiunea dramaticã. Aparent eterogenã,
opera scriitorului se constituie într-o unitate
solidã ce se adunã în jurul câtorva motive
dominante ºi a câtorva principii de esteticã.
Opera apare ca un act de izbãvire ºi un
mod de a supravieþui, refãcând speranþa pe
planul superior al artei ºi astfel dând un
nou avânt autorului, aflat în primejdie
de atâtea ori în planul existenþial.
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spontanã ºi absolutã, iar ideile sunt
curente, ale zilei ºi chiar ale clipei. Disciplina operei de artã este cu totul alta
decât disciplina ideilor; o operã nu trãieºte
din rigoarea idei, ci din calitatea imaginii. De aici apare impresia de rigoare
ºi de coeziune pe care o lasã adesea piesele sale de teatru, în raport cu celelalte scrieri autobiografice ºi studii.
Opera sa se ridicã în climatul unei epoci
tulburi ºi agitate ºi regãsim în ea fragmente din toate marile curente de idei.
De aici apare ºi dificultatea, când este
vorba de Strinberg, de a desluºi sursele
cele mai directe, deoarece acestea au
fost topite laolaltã, sub presiunea unui
creier nevrotic ºi scãpãrãtor. Descoperim
la autor un mod de a opera cu sinteze
abracadabrante, ingenioase ºi interesante, care desfid perspicacitatea oricãrui
spirit de sistem.

Apariþia piesei Nora, de Ibsen, este un moment de cristalizare în planul ideilor
dramaturgului. Pentru el, secolul al XVIII-lea, despotic ºi libertin, este secolul care
transformã femeia într-o pãpuºã; femeia  pãpuºã este o invenþie franþuzeascã, o
invenþie a bãrbaþilor; omul galant apare ca o fantomã a cavalerului medieval; tradiþia
galanteriei a fãcut dintr-o fiinþã umanã un înger ºi educând-o în spirit angelic, i-a
rezervat, rolul unei fiinþe care aºteaptã sã fie îmbrãcatã, hrãnitã ºi întreþinutã cu
discuþii despre artã ºi poezie mediocrã; îndepãrtând-o de realitate, bãrbatul o
îndepãrteazã de fapt de el însuºi; copleºit de greutãþile vieþii, el nu o mai poate
urma; în rezumat, tradiþia galanteriei ºi îndepãrtarea de rolul ei natural, care este
unul de mamã ºi de soþie, falsificã raporturile dintre sexe. Antagonismul economic
ºi dualismul sexelor aþâþã spiritul de competiþie ºi de concurenþã, tinde la exploatarea
bãrbatului ºi sperã sã legalizeze înscãunarea matriarhatului. Strindberg admite
inferioritatea juridicã a femeii, dar tradiþia galanteriei, farmecul feminin, calitãþile de
spirit, de voinþã ºi de fineþe fac din femeie un rãzboinic redutabil, asigurându-i
practic o situaþie cu totul superioarã, a aceleia pe care ar putea-o legaliza.

Cum se reflectã viaþa personalã în opera lui August Strindberg ?

Strindberg este scriitorul care a pus cel
mai mult din propria viaþã în opera sa, a luat
din fiinþa sa vie ºi a dat viaþã literelor ºi
zbuciumului literar dramatic. Spontaneitatea ºi dãruirea caracterizeazã aceastã operã
în care regãsim un veºnic nemulþumit
Strindberg, un autor aflat mereu în impas,
mereu în cãutare, nemulþumit de tot, fãrã sã
vadã vreo ieºire din viaþã, consideratã un
iremediabil impas. O naturã problematicã,
care poate intra în contact cu o altã fire de
acelaºi semn, se declarã nu numai satisfãcutã, ci chiar îmbogãþitã, cãci, într-adevãr,
dramaturgia lui August Strindberg reprezintã
una dintre poziþiile aparte pe care le întâlnim
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Cine este, de fapt, acest autor dramatic?

Strindberg este un revoltat perpetuu, un revoltat
anarhic, dar ºi generos. Aceastã revoltã nu este
rezultatul, aºa cum am putea fi înclinaþi sã credem,
unui dezechilibru psihic. Totul este o revoltã la care a
colaborat biografia sa ºi lecturile, la care putem adãuga
observaþia directã a vieþii. De la viaþa socialã, la viaþa
intimã, totul, dar absolut totul stã sub semnul luptei.
Întreaga viaþã ºi evoluþia ideilor lui Strindberg ar
deveni de neînþeles fãrã înþelegerea laturii maladive a
acestuia. Nãscut în luna ianuarie, putem spune
cã priveºte ca un antic Ianus  cel cu douã chipuri,
diametral opuse  ºi spre trecut ºi spre viitor. De
nebunie, el s-a temut toatã viaþa; în tinereþe se credea
nebun, ºi numai lectura unor studii de specialitate îl
convinge cã este prea logic ca sã nu fie teafãr. În perioada
primei sale cãsãtorii se teme sã nu fie închis în ospiciu,
iar când Nietzsche înnebuneºte, se teme sã nu fie ºi el
compromis datoritã legãturii de prietenie ºi de idei pe
care a avut-o cu acesta. O teamã acutã l-a însoþit pe
parcursul întregii sale vieþi. Iritabil, sensibil ºi orgolios
încã de mic, biciuieºte furios iarba în lipsa unui duºman
real. De necrezut, dar se teme de oameni, de întuneric,
de locurile în care a suferit ºi care i-au marcat negativ
existenþa. Urmãrindu-ºi unele din ideile sale fixe ºi în
viaþa realã, nu numai în opera sa, este un gelos delirant
ce îºi rateazã cãsniciile datoritã Rãzboiului sexelor;
crede cã este înºelat, se crede spionat, are mania
persecuþiei, se teme sã nu i se ia copiii, crede cã întreaga
familie comploteazã împotriva sa, chiar toate femeile
parcã au ceva special cu el. Cãlãtoreºte toatã viaþa cu
plãcere, în Franþa, în Germania, în Danemarca, în
Elveþia, în Italia, dar se simte neliniºtea pe care o poartã
permanent cu el ºi care îi dã un aer de transfug, de
emigrant ilegal, urmãrit peste tot de o primejdie iminentã. Aºa cum încearcã sã fugã geografic de el însuºi ºi
de societatea în care a apãrut ca voinþã divinã, fuge ºi
din preocupare în preocupare: se ocupã când de chimie,
când de ºtiinþele naturii, încearcã transmutaþia metalelor
dorind sã fabrice aur  visul alchimiºtilor. Merge chiar
atât de departe în aceste preocupãri bizare încât, în
perioada în care se aflã la Paris, îºi arde mâinile cu
acizi aºa de rãu încât trebuie sã se interneze pentru
tratament. ( ) Crede cã se comploteazã împotriva sa
ºi cã va fi asasinat cât de curând. Pentru a se apãra,
rupe vechi prietenii, se izoleazã ºi nu suportã în preajmã personalitãþi puternice. Vede semne magice în tot
ºi în toate, aude voci ºi aºteaptã o catastrofã cosmicã
de proporþii. Strindberg, de dupã crizã, este
un cu totul altul decât cel dinainte; criza sa misticã ºi
boala îi nuanþeazã ºi îi modificã viziunile ºi ideile.

Ce operã ne-a lãsat moºtenire marele dramaturg Augustin Strindberg?

Opera marelui dramaturg nordic
începe cu primele piese sociale, numite
în unanimitate de toþi cercetãtorii naturiste. Tema esenþialã a luptei dintre
bãrbat ºi femeie, studiul exact al raporturilor sociale ºi interesul concentrat
pe disputa creierelor îl atrage pe
Strindberg. El descoperã ideea fascinantã de a putea muta centrul de interes
al dramei, din sfera conflictului exterior,
exclusiv în sfera conºtiinþei, unde unicul
instrument de investigaþie numai poate
fi decât psihologia. Este o idee pe care o
realizeazã plenar pentru prima oarã în
piesa Tatãl. Când Strindberg începe
sã scrie Pleºcarii, prima dintre piesele
sale naturaliste, dramaturgul are în
spate experienþa câtorva piese istorice,
între care una cu totul remarcabilã,
Master Ollaf, ºi o feerie delicioasã,
Cãlãtoria prea fericitului Petru, care,
sub înfãþiºarea unui basm anunþã tipul
dramelor onirice. Pleºcarii ºi versiunea
revãzutã, Camarazii, sunt de fapt laboratorul primelor drame naturaliste.
Piesa este finalmente drama unui cuplu,
Berta ºi Axel, pictori amândoi, care
întemeiazã o cãsnicie conceputã ca o
asociaþie menitã sã garanteze libertatea contractanþilor; în fapt, menajul
degenereazã, soþia tinde sã-ºi atribuie
prerogativele ºi avantajele soþului,
soþului i se impun obligaþiile femeii; ceea
ce ar trebui sã fie o comedie, sfârºeºte în
dramã. În Domniºoara Iulia, piesã de
egalã intensitate psihologicã, strãbãtutã deopotrivã de accente naturaliste,
situaþia se inverseazã. Aici, cinismul,

brutalitatea, cruzimea amoralã aparþin
bãrbatului. Iulia, fiica unui conte, se dã,
sub un impuls nestãpânit, valetului
Jean. Cea dintâi aparþine atât socialmente cât ºi moralmente unei categorii
în proces de dizolvare; celãlalt apare
ca exponent a unei pãturi sociale aflatã
în ridicare, deocamdatã mult prea angajat în partea practicã a procesului
pentru a se împiedica de criterii sau
scrupule morale. De o violenþã neobiºnuitã, piesa a produs un scandal imens
ºi mulþi ani nici nu s-a putut juca în
Suedia. Din aceiaºi perioadã dateazã ºi
piesa Creditorii. Creditorii sunt Adolf
ºi Gustav, soþul actual ºi fostul soþ al
Teklei. Tekla, scriitoare de profesie, a
trãit de fapt parazitar din exploatarea
succesivã a celor doi bãrbaþi, golindu-i
pe rând de substanþa moralã. Ea trãieºte aºadar pe credit adicã pe timpul,
pe munca, pe banul ºi pe nervii altora.
Marele val al dramelor naturaliste se
continuã prin câteva piese într-un act,
remarcabile prin fineþea analizei ºi
efortul de concentrare: Paria, Cea mai
tare (cunoscuta ºi sub titlul Cea mai
puternicã), În faþa morþii, Dragoste
maternã etc. La 11 ani dupã primele
sale drame naturaliste, Strindberg revine
pe teritoriul lor caracteristic cu piesa
Dansul morþii. În anul 1907, vechiul
proiect a lui Strindberg de a avea o scenã
experimentalã se realizeazã: acesta va fi
Teatrul Intim din Stockholm, conceput ca o variantã a Teatrului Liber al lui
Antoine. Acest teatru va juca piesele
din ciclul aºa zis Teatrul de camerã al

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.

lui Strindberg, dupã metodele iniþiate de
marele regizor Max Reinhardt la
Kleines Theatre ºi Kammerspierlshaus.
Patru piese din acest ciclu apar în anul
1907 sub formã de plachete, numerotate
Opus 1, Opus 2,...- sub titlul comun de
Kammarspel: Fulger fãrã tunet, Casa
arsã, Sonata fantomelor, Pelicanul.
Ciclul se încheie în anul 1909, cu cea
de-a cincea piesã: Mãnuºa neagrã.
Dramele peregrinãrii, la origine trebuia
sã se întemeieze pe conceptul popular
al vieþii, ca desfãºurare; viaþa este un
drum, omul un cãlãtor. Acest ciclu
cuprinde: Cãlãtoria prea fericitului
Petru, Drumul Damascului, Un joc al
visurilor, Olandezul ºi Marele drum.
La categoria Dramã religioasã putem
sã menþionãm: Ajunul Crãciunului,
Paºtele ºi Drumul Damascului. Teatru
istoric a fost una din preocupãrile de
cãpãtâi ale dramaturgului August
Strindberg, acesta scriind un ºir
întreg de piese inspirate din istoria
marilor momente ale umanitãþii:
Master Olaf, Dinastia Folkungarilor,
Gustav Vasa, Erik al XIV-lea, Gustav
Adolf, Carol al XII-lea, Kristina,
Gustav al III-lea... Nu i-a lipsit
lui Strindberg, în teatrul sãu istoric,
nici geniul, nici ideile; i-a lipsit detaºarea aceea caracte risticã care îngãduie marilor creatori sã se obiectiveze. Când Shakespeare scrie teatru,
ai impresia cã teatrul lui este scris
cu însãºi mâna lui Dumnezeu; când
Strindberg scrie teatru, este clar cã
e un teatru scris cu sângele lui.
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Investeºte în oameni! Fondul Social European, Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013
Axa prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere
Domeniul major de intervenþie 1.2 Calitate în învãþãmântul superior
Numãrul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/60720
Titlul proiectului: Dezvoltarea ºi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunãtãþire continuã ºi evaluare a calitãþii în învãþãmântul
superior deschis ºi la distanþã pe baza indicatorilor de performanþã ºi standardelor internaþionale de calitate, Acronim: ODEQA
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Bucureºti
Parteneri: Fundaþia Academia Comercialã Satu Mare, Centrul pentru dezvoltare ºi inovare în educaþie TEHNE ºi S.C.TÛV Austria România

Parteneriatul  factor cheie
în calitatea în IDD

În cadrul proiectului Dezvoltarea ºi implementarea unui sistem
de monitorizare, îmbunãtãþire continuã ºi evaluare a calitãþii în
învãþãmântul superior deschis ºi la distanþã pe baza indicatorilor de
performanþã ºi standardelor internaþionale de calitate, ODEQA POSDRU/86/1.2/S/60720 (http://www.odeqa.spiruharet.ro/), în data
30 octombrie 2013 s-au organizat ºi desfãºurat la Universitatea
Dunãrea de Jos Galaþi evenimentele: Seminar de schimb de bune
practici în asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior, inclusiv în
studiile la IDD ºi Întâlnire studenþi-profesori (cadre didactice
universitare) pentru stabilirea parteneriatului pentru calitate în IDD,
care au vizat asigurarea calitãþii învãþãmântului superior organizat ºi
desfãºurat prin programe universitare de studii la distanþã.
În cadrul Seminarului, experþii din cadrul echipei de implementare
a proiectului au informat studenþii participanþi despre aspectele
cheie privind asigurarea calitãþii învãþãmântului superior organizat
ºi desfãºurat prin programe universitare de studii la distanþã, cum
ar fi: acte normative în domeniu, tipurile ºi nivelurile de pregãtire
profesionalã asigurate prin programele universitare ºi
postuniversitare de studii din sistemul învãþãmântului la distanþã,
cadrul organizatoric, tehnologiile specifice etc.
În cadrul întâlnirii studenþi-profesori, au fost prezentate ºi discutate
metodologii comune studenþi-profesori pentru dezvoltarea ºi
implementarea învãþãmântului la distanþã, într-o abordare centratã pe
student ºi, anume, studentul considerat ca partener în cadrul procesului
Pentru orice detalii ºi informaþii suplimentare, contactaþi:
educaþional, conform reformelor instituite prin Acordul de la Bologna.
odeqa@spiruharet.ro sau accesaþi http:/www.odeqa.spiruharet.ro/
Informaþiile furnizate în cadrul fiecãrui eveniment au fost
Prof. univ. dr. Gheorghe DUDA,
completate cu materiale specifice de conºtientizare privind calitatea
în învãþãmântul superior, distribuite tuturor participanþilor.
Ioan-Adrian TRIFAN

Colocvii de Traduceri Literare Zilele
Bibliotecii
Universitare

George VOLCEANOV

La 23 octombrie, la Biblioteca Metropolitanã din Bucureºti
a avut loc ediþia întâi pe anul 2013 a Colocviilor de Traduceri
Literare, organizate de Filiala de Traduceri Literare Bucureºti
a Uniunii Scriitorilor (fosta Secþie de Traduceri a Asociaþiei
Scriitorilor Bucureºti, entitate administrativã dizolvatã în
toamna acestui an).
Pe agenda de lucru a acestei prime ediþii s-au aflat temele
Anul Kavafis în România - 150 de ani de la naºterea lui
Konstantinos Kavafis (moderator Elena Lazãr, directoarea
Editurii Omonia ºi, totodatã, o reputatã traducãtoare din limba
greacã) ºi Probleme ºi greºeli de traducere - Traducerea
numelor comice din teatrul shakespearian ºi greºeli celebre
din traducerile shakespeariene anterioare (moderator: George
Volceanov, conferenþiar universitar la Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret, coordonatorul ºi îngrijitorul noii
integrale Shakespeare în limba românã).

Eveniment recomandat de Facultatea de Psihologie-Sociologie

Sãptãmâna
PSI
îþi
însenineazã
toamna

Vrei sã-þi dezvolþi inteligenþa emoþionalã ºi sã te eliberezi de povara
vinovãþiei ºi a ruºinii? Îþi doreºti sã fii mai spontan, mai charismatic
ºi mai înþelegãtor? ªtii cum porþi o discuþie rodnicã alãturi de
adolescentul tãu, de socrii sau de partenerul de viaþã? Vrei sã afli
cum stau românii cu stimã de sine?
Vino la a cincea ediþie a Sãptãmânii PSI, între 4 ºi 10 noiembrie,
ora 18, la Librãriile Cãrtureºti din Bucureºti ºi din þarã, ºi aflã tot ce te
intereseazã de la psihoterapeuþi ºi psihologi experimentaþi.
Evenimentul este organizat de Editura Trei împreunã cu Librãriile
Cãrtureºti din Bucureºti, Cluj, Timiºoara, Braºov ºi Iaºi.
Intrarea este liberã, iar cãrþile de psihologie ale Editurii Trei
vor avea o reducere de 25% (reducere valabilã toatã sãptãmâna
ºi în întreaga reþea a Cãrtureºtilor).
Programul Sãptãmânii PSI:
BUCUREªTI - Librãria Cãrtureºti Verona:  Dependenþa de stres. Invitat: Florin Tudose 5 noiembrie (marþi)  Ruºinea la români. Invitat: Mara Priceputu - 6 noiembrie (miercuri)
 Sã alegem o psihoterapie eficient. Invitaþi: Irina Holdevici & Barbara Crãciun - 7 noiembrie (joi)
 Psihologia poporului român. Invitaþi: Vasile Dem. Zamfirescu & Vintilã Mihãilescu
- 8 noiembrie (vineri) BRAªOV - Librãria Cãrtureºti:  Expresiile emoþionale între autenticitate ºi
minciunã. Invitat: Marcela Rodica Luca - 4 noiembrie (luni)  Cum sã trãim din plin, având grijã de noi
înºine. Invitat: Ana-Maria Cazan - 5 noiembrie (marþi)  Dincolo de masa tãcerii. Invitat: Camelia Truþã
- 6 noiembrie (miercuri)  Kit de supravieþuire în faþa socrilor. Invitat: Laura Elena Nastasa - 7 noiembrie
(joi)  Cum sã discutãm cu copiii despre sexualitate? Invitat: Laura Teodora David - 8 noiembrie
CLUJ NAPOCA - Librãria Cãrtureºti (Iulius Mall):  Roluri pe scena vieþii. Surse ale
(vineri)
spontaneitãþii. Invitat: Gabriela Hum - 4 noiembrie (luni)  Atracþie, charismã, influenþã. Invitat: Adriana
Oachiº - 6 noiembrie (miercuri)  Inteligenþa emoþionalã în acþiune. Invitat: Andreea Bob - 7 noiembrie (joi)
TIMIªOARA - Librãria Cãrtureºti  Mercy:  Înþelegere, acceptare, resemnare - o abordare
analitic existenþialã. Invitat: Ali Baeram - 4 noiembrie (luni)  Arta de a fãuri oameni - psihologia
familiei. Invitat: Mona Vintilã - 6 noiembrie (miercuri)  Ce vreau?...Chiar trebuie?... Oare
pot? Invitaþi: Dora Chelemen, Oana Bot - 8 noiembrie (vineri)  Despre nebunie, limite ºi cireºe la
IAªI - Librãria Cãrtureºti  Palas:
urechi. Invitat: Lucian Ile - 9 noiembrie (sâmbãtã), ora 11.00
 Corpul - între ficþiune ºi realitatea sexualã. Invitat: Bebe Mihãescu - 5 noiembrie (marþi)  Despre
inteligenþa emoþionalã. Invitat: Magda Luchian - 6 noiembrie (miercuri)  Nevoile esenþiale ale copiilor.
Invitat: Mariana Caluschi - 7 noiembrie (joi)
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A început voluntariatul
M la adãpostul partener E Dog Rescue Shelter!
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O echipã de 15 studenþi de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã, Universitatea Spiru Haret, au asistat marþi, 29
octombrie, la 20 de operaþii de sterilizare a cãþeluºilor (masculi
ºi femele) plus diverse tratamente (dezinfecþie sau suturi
plãgi, deparazitãri etc), asta, bineînþeles, odatã cu joaca cu
cãþeluºii, care sunt foarte iubitori ºi aºteaptã ºi ei... un cãmin.
Mulþumim Turbopet Cabinet Veterinar Mobil pentru
manoperele prezentate ºi Dog Rescue Shelter pentru
transparenþa ºi seriozitatea de care dau dovadã!

Valentin ANGHELOAIA,
preºedinte Asociaþia Studenþilor Medicinã Veterinarã USH
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Între 4 ºi 6 noiembrie vor avea
loc ZILELE BIBLIOTECII
UNIVERSITARE, eveniment
destinat studenþilor ºi masteranzilor Universitãþii Spiru Haret.
Cu acest prilej, participanþii vor
fi informaþi asupra fondului de
carte care le stã la dispoziþie
pentru a-ºi întocmi lucrãrile
solicitate pe parcursul anului
universitar, pentru a se documenta în scopul participãrii la
sesiunile de comunicãri ºtiinþifice, organizate împreunã cu
decanatul facultãþii, pentru
a-ºi fundamenta ºi completa cunoºtinþele din domeniul studiat.
Astfel de acþiuni sunt organizate
la bibliotecile facultãþilor de
Psihologie-Sociologie, de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie
- 6 noiembrie, din campusul
Didactica. In cadrul manifestãrii,
biblioteca Facultãþii de Litere va
organiza în data de 5 noiembrie,
între orele 14-16, prezentarea
bibliotecii ºi îi va avea ca invitaþi
pe conf. univ. dr. George
Volceanov, conf. univ. dr.Luiza
Marinescu, conf. univ. dr.
Ramona Mihailã ºi pe decanul
facultãþii, conf. univ. dr. Tamara
Ceban. Între orele 12-14, Biblioteca facultãþilor de Arhitecturã ºi
Matematicã ºi Informatica va
susþine o prezentare.

Studenþii haretiºti au fost prezenþi la a VIII-a ediþie a
Congresului naþional organizat de cãtre Asociaþia Medicilor
Veterinari pentru animalele de companie - AMVAC, ce a
avut loc la Centrul internaþional de conferinþe Casino Sinaia
în perioada 31 octombrie  2 noiembrie 2013.

Poate vã intereseazã

Aflat la a XII-a ediþie, UNIFEST - 4 ºi 14 noiembrie 2013 reprezintã un festival anual ce aduce timp de 10 zile cultura, arta,
sportul ºi educaþia nonformalã mai aproape de studenþi. Cu peste
300 de evenimente în 17 oraºe universitare ºi 20 000 de bilete
gratuite la muzee, filme, Ateneu ºi spectacole de teatru, operã ºi
operetã, UNIFEST a devenit un adevãrat reper pe harta
evenimentelor studenþeºti.
În programul celui mai mare festival studenþesc din România
regãsim spectacole, traininguri, concerte, ateliere, baluri, concursuri,
seri de poezie, dar ºi o campanie de donat sânge. Cu o istorie de
peste 12 ani, în care UNIFEST a ajuns un adevãrat manifest culturalartistic ºi educaþional, proiectul ce face parte din portofoliul Uniunii
Studenþilor din România a continuat sã creascã ºi sã dobândeascã
deschidere cãtre un numãr din ce în ce mai mare de participanþi.
Uniunea Studenþilor din România este o organizaþie umbrelã, la
nivel naþional, pentru 80 de asociaþii studenþeºti ºi de tineret din
17 centre universitare. Scopul statutar al federaþiei este acela de a
reprezenta, promova ºi apãra drepturile studenþilor, în raport cu
actorii relevanþi la nivel naþional, în special cu Ministerul Educaþiei
Naþionale, Ministerul Tineretului ºi Sportului, Parlamentul, Guvernul,
Preºedinþia României, precum ºi Municipalitãþi ºi Universitãþi.
Festivalul UNIFEST este cel mai important eveniment cultural
studenþesc organizat în România, de care beneficiazã direct câteva
zeci de mii de studenþi. Timp de 10 zile, peste 50.000 de studenþi
din toatã þara au acces gratuit în instituþii culturale (teatre, muzee,
Ateneu, Operã, Operetã, film) ºi la o gamã largã de activitãþi de
educaþie non-formalã, recreative.
Detalii la: http://www.unifest.ro/unifest-2013/
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PREUNIVERSITARIA

Ne oprim, astãzi, la una dintre cele mai prestigioase instituþii preuniversitare de învãþãmânt economic din Bucureºti:

Liceul Tehnologic Mircea Vulcãnescu

profesor Elena David

Înfiinþat în anul 1992, Liceul
Tehnologic Mircea Vulcãnescu
este un mediu ºcolar în care tinerii
îºi pot forma aptitudinile ºi
competenþele antreprenoriale,
tehnologice ºi civice în domeniul
turistic ori economic. Directorul
adjunct al liceului, prof. Elena
David, ne explicã punctele care
definesc unitatea de învãþãmânt
în fruntea cãreia se aflã alãturi de
prof. Cristina Iordache, directorul
ºcolii: Liceul nostru este situat
într-o zonã liniºtitã ºi frumoasã
a Bucureºtiului, cu o populaþie
tânãrã, dar în acelaºi timp, o zonã
cu o dinamicã a dezvoltãrii foarte

Repere ale succesului

Profesorul de istorie Victoria Stãtescu
puncteazã: Deºi suntem un liceu tehnologic,
iar profilul economic determinã o anumitã
direcþie a interesului manifestat de elevi în
perspectiva pregãtirii lor profesionale,
deºi, din nefericire pentru noi toþi, dar ºi
pentru societate, în ansamblul ei, istoria
nu este nici mãcar disciplinã opþionalã la
examenul de bacalaureat, elevii noºtri
s-au remarcat la nivel de sector ºi

înaltã. Pe lângã acestea, poate
cel mai important aspect ce
recomandã unitatea noastrã de
învãþãmânt este corpul profesoral
foarte bine pregãtit, unit ºi
motivat, capabil sã creeze o
atmosferã plãcutã ºi propice
activitãþii didactice esenþiale în
formarea elevilor. Pe lângã
aceste atuuri, Liceul Tehnologic
Mircea Vulcãnescu mai are ºi o
bogatã activitate extracuricularã,
care contribuie la formarea
generaþiilor de mâine ale
României. Astfel, printre aceste
activitãþi se numãra: Ziua
Mircea Vulcãnescu, Programele

municipiu în cadrul concursurilor ºcolare,
a olimpiadelor de la care ne mândrim cu
numeroase distincþii primite în cele peste
douã decenii de existenþã ale liceului.
În fiecare an ne-am fãcut un obicei, aºa
cum se cuvine, de altfel, sã marcãm,
într-un mod artistic, dar ºi ºtiinþific,
momentele importante ºi semnificative ale
istoriei noastre, cum ar fi Ziua Naþionalã a
României. De asemenea, nu ratãm
niciodatã sãrbãtorirea zilei de 9 mai  Ziua

de Educaþie Antreprenorialã
Compania ºi piaþa de capital,
respectiv, Compania ºi piaþa
financiarã, ambele desfãºurate în
colaborare cu Junior Achievement,
precum ºi competiþia municipalã
Un consumator informat este un
consumator sãnãtos, târgul
firmelor de exerciþiu ori
Simpozionul Naþional Banii în
lume  lumea banilor. Nu este
uitatã nici limba românã, în
cadrul activitãþilor desfãºurate în
cadrul liceului, gãsindu-ºi un
binemeritat loc ºi o acþiune
literarã intitulatã Eminescu,
contemporanul nostru.

Europei, iar referatele realizate de elevi
pentru a evoca personalitatea patronului
nostru spiritual sunt adevãrate creaþii
literare ºi ºtiinþifice.
Este foarte important ca elevii pe care îi
avem înregistreazã un progres continuu în
cei patru ani de liceu din punct de vedere al
pregãtirii ºi al comportamentului, ceea ce
demonstreazã faptul cã ºi dascãlii lor îºi aduc
o micã contribuþie la integrarea lor socialã
optimã  scopul final al oricãrei ºcoli.

Izvorul Criºului nr. 4, sector 4

Dotãri:

21 sãli de curs, 3 cabinete de informaticã, laboratoare
de chimie, biologie ºi fizicã, cabinete Europa, merceologie,
contabilitate, matematicã, limbi strãine ºi geografie, bibliotecã, salã
de sport, teren de sport ºi cabinet medical.

Parteneriate: În ceea ce priveºte parteneriatele încheiate de

liceu, prof. Elena David a dorit sã precizeze faptul cã acestea sunt
stabile ºi se deruleazã pe termen lung cu o serie de societãþi, dintre
care amintim: Golden Tulip, Howard Johnson, Capital Plaza,
Selgros Berceni, MIT Motors, Kia Motors, Rin Grand Hotel, Hotel
Continental, Restaurant Boemia, Parc Hotels SA, SC Comity
ProdExim SRL, Siqua Hotel º.a.

Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu, cât de importantã este promovarea bacalaureatului ºi la ce facultãþi vor sã se înscrie
Mãdãlina Alexandra Bucur, clasa
a XI-a: Din punctul meu de vedere,
pasiunile sunt foarte importante,
pentru cã, în funcþie de ceea ce ne place
sã facem va fi ºi viitorul nostru. Iubesc
tot ceea ce este legat de artã, de la
literaturã pânã la muzicã ºi dans.
Consider cã, dacã ai talent într-o
anumitã direcþie, trebuie sã mergi pe
acea laturã în aºa fel încât sã poþi profesa
ceea ce îþi place cu adevãrat. Îmi doresc
sã urmez cursurile ASE-ului, având în
vedere cã sunt la profilul economic, dar,
în acelaºi timp, m-ar interesa ºtiinþele
politice ºi psihologia. Având în vedere cã mai sunt doi ani pânã în
momentul în care voi fi în postura de a mã înscrie la facultate,
vreau sã punctez în câteva cuvinte viaþa de liceu: Ca orice lucru,
are ºi pãrþi bune, dar ºi pãrþi mai puþin bune, însã eu sunt o fire
optimistã ºi îmi place sã vãd lucrurile bune iar pe cele rele sã le
îndrept cât mai mult posibil. Viaþa de liceu este uºoarã pe parte de
învãþãturã ºi grea pe partea materialã, în sensul cã ar trebui sã se
investeascã mult mai mulþi bani în învãþãmânt pentru cã noi, elevii,
suntem viitorul ºi ar trebui sã avem cât mai multe resurse de formare.
Alexandru Nicoleta
Dinu, clasa a XII-a:
Pasiunile mele? Iubesc
sã citesc, sã scriu, sã
compun poveºti, mai
ales despre prietenii mei
ºi mai ales poveºti care
cuprind viaþa liceului.
De asemenea, iubesc
foarte mult ºi muzica;
din acest motiv am
fãcut ºi canto în urmã
cu câþiva ani, dar iubesc
ºi dansul, însã din cauza
problemelor de sãnãtate
a trebuit sã renunþ la dans. În ceea ce priveºte viitorul
meu, am douã opþiuni: scriitor sau ambasador. ªtiu,
este o alegere dificilã, însã sunt hotãrâtã sã merg cu
ambele, în paralel, astfel cã, dupã absolvirea liceului,
voi urma facultatea de litere, pentru a aprofunda cât
mai mult în domeniu, dar ºi pentru a-mi îmbunãtãþi
stilul. Pânã în acest moment liceul m-a format,
înlãturând acele imperfecþiuni pe care le aveam. Cu
toate acestea, consider viaþa de liceu ca fiind
amuzantã, este ca un trandafir, ºi cu spini, dar ºi cu
miros foarte plãcut ºi îmbietor, care te leºinã uneori.
Rezumând, pot spune cã primul an a fost mai greu,
pentru cã acest an a însemnat, în fapt, tranziþia de la
ºcoala generalã la liceu, un mediu coordonat dupã
alte reguli ºi, ca atare, a fost perioada de acomodare.
Pe parcurs, datoritã implicãrii în diferite proiecte,
am descoperit cã liceul poate fi ºi amuzant, nu doar
o catastrofã, cum probabil cã sunt tentaþi unii elevi
sã spunã: Domle, sunt obosit, nu pot sã învãþ, am
atâtea teme, vreau sã mã distrez, nu sã învãþ!
Pãrerea mea este cã dacã sunt atentã la ºcoalã, pot
sã învãþ mult mai uºor lecþia, acasã nemairãmându-mi
decât sã mai repet, astfel cã îmi rãmâne suficient
timp ºi pentru activitãþi extracurriculare. Nu
neglijez nici examenul de bacalaureat, examen care
consider cã este la fel ca ºi celelalte examene de
pânã acum. Pentru mine, acest examen înseamnã
verificarea celor patru ani în care am studiat, nu am
învãþat ca un papagal, ºi am înþeles logic lecþiile,
însã este un pas în drumul spre o profesie în viaþã.

Ana-Maria Ivan, clasa a XII-a:
Ador sã citesc, sã compun cântece,
mai ales în limba englezã, iubesc
limbile strãine, ºi sã socializez cu
lumea. Nu sunt foarte multe
pasiuni, dar mã axez pe acestea ºi
vreau sã le dezvolt foarte mult.
Percep viaþa de liceu ca fiind interesantã, grea în unele momente, dar
dacã ai pe cineva lângã tine ºi te
mai ºi îndrumã, un profesor, este
foarte frumoasã. Te maturizeazã
mult. Din punctul meu de vedere
este o etapã, în care ne pregãtim pentru a accede la un nivel mai
înalt, unde sã avem cât mai multe oportunitãþi de realizare în
viaþã. BAC-ul este un hotar între aceste lumi, însã nu trebuie sã
ne gândim la el ca la un examen foarte mare, ci ca la un test ca
oricare altul, test pe care îl dai ºi, dacã ai încredere în tine ºi în
ceea ce ai acumulat pe parcursul celor patru ani de liceu, îl iei
fãrã probleme. De asemenea, cred cã ar fi un examen mai eficient
dacã ar fi structurat dupã profilul fiecãrui liceu în parte, nu sã
mai aibã materii aºa de încãrcate. Dacã aceste lucruri vor fi
puse în practicã, mai mult ca sigur cã nivelul de promovabilitate
s-ar situa la peste 50 la sutã. Trebuie sã privim spre viitor: nu
poþi sã dai aceleaºi subiecte unor elevi proveniþi la specializãri
diferite. Dupã BAC mã gândesc serios sã mã înscriu la facultatea
de litere, deoarece, la aceastã facultate, pe lângã o limbã strãinã,
faci ºi literatura universalã, deci, un avantaj suplimentar.
Aurelia Daniela Viºan, clasa a X-a: Sunt pasionatã de
muzicã ºi de sport, în special de handbal, pentru cã este
sportul pe care l-am practicat ºi am avut prilejul sã particip
la diverse competiþii, toate acestea pânã în momentul întrãrii
la liceu. La începutul clasei a IX-a
am avut douã opþiuni: fie continui
cu sportul, fie merg mai departe
cu ºcoala. Am ales, desigur,
ºcoala. Nu îmi pare rãu. Consider
cã ºcoala te ajutã foarte mult sã
te formezi ca persoanã, cu toate
cã ar trebui sã se punã accentul
mai mult pe profilul liceului,
pentru cã, atunci când îþi
alegi un liceu, îl alegi în funcþie
de ceea ce vrei sã faci mai târziu.

Georgiana Carmen Dumitrescu,
clasa a X-a: Una dintre pasiunile
mele cele mai dragi este legatã
de România: îmi place sã fac
excursii ºi sã îmi descopãr þara.
Acesta este poate motivul
pentru care mi-ar plãcea sã devin
ghid turistic. Este foarte adevãrat
cã sunt abia în clasa a X-a ºi cã
pot avea loc schimbãri în ceea ce
priveºte pasiunile, însã consider
cã aceasta este profesia pe care
doresc sã o practic mai târziu.

Eduard Bumbaru, clasa
a X-a: Principalele mele
pasiuni sunt fotografia ºi
ciclismul. Aceste douã activitãþi le practic în timpul meu
liber, în restul sãptãmânii
axându-mã pe ºcoalã. Mediul
liceal este un mediu frumos,
în sensul cã este acea perioadã
din viaþa ta în care acumulezi
cunoºtinþe pe care le vei putea
valorifica mai târziu. Moto-ul
meu este: Dacã vrei sã realizezi ceva în viaþã, trebuie sã
înveþi! În cazul meu, viitorul

depinde de acea diplomã de
bacalaureat. Totodatã, consider cã promovarea acestui
examen este particularizatã în
cazul fiecãrui elev. Este o
diplomã vitalã pentru a
putea fi angajat, însã la fel
de important este ceea ce
þi-a rãmas în cap în urma
anilor petrecuþi în ºcoalã.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Mihail SADOVEANU

- Ceahlãul prozei româneºti
Luat în totalitate, M.Sadoveanu e un mare povestitor, cu o capacitate de a vorbi
autentic enormã. ( ) Ca ºi poezia lui Eminescu, proza lui Sadoveanu atinge
fondul cel mai adânc al specificitãþii noastre. (G.Cãlinescu)

Conf. univ. dr. Mioriþa Baciu Got lanseazã marþi, 5 noiembrie, ora 18,30,
la Ceainãria Cãrtureºti, Librãria
Cãrtureºti Verona, volumul Istoria unui
destin confiscat. Tatãl meu, martirul
neºtiut Viorel Baciu, apãrut la editura

Curtea Veche. Îi vor fi alãturi, ca
invitaþi: prof. Vladimir Tismãneanu,
PS Mihai Frãþilã, episcop grecocatolic,
Bucureºti, Anca Cerna, Fundaþia
Ion Bãrbuº, Doina Jela, editura Curtea
Veche.

Festivalul
naþional
de teatru
INDEPENDENT

Este primul festival de teatru din
România care reuneºte artiºti ºi companii
de teatru independent din întreaga þarã
în spaþii culturale independente sau
neconvenþionale. Festivalul va prezenta

publicului, în perioada 4 - 10 noiembrie
2013, la Bucureºti, 15 producþii în concurs,
peste 25 de producþii in OFF, invitaþi din
afara þãrii, diverse workshopuri, dialoguri
pe tema situaþiei teatrului independent din
România. Evenimentul se va încheia pe
10 noiembrie 2013, cu Gala de premiere
a celor mai bune ºi apreciate producþii,
actori ºi tineri profesioniºti.
Festivalul naþional de teatru INDEPENDENT este un punct de întâlnire
a comunitãþii teatrului independent românesc, o platformã de sprijin pentru
aceasta ºi un spaþiu de celebrare a celor mai
valoroase producþii de gen.

CARMINA BALCANICA
Miercuri, 30 octombrie, la Biblioteca Metropolitanã Bucureºti, sediul central Mihail
Sadoveanu, sala Mircea Eliade, a avut loc
lansarea nr. 10 al revistei de spiritualitate ºi
culturã sud-est europeanã CARMINA
BALCANICA, directori fondatori: Mihaela Albu
ºi Dan Anghelescu. Amfitrion: Emil Lungeanu
Au prezentat: Mihaela Albu, scriitor, preºedintele
Asociaþiei Culturale Carmina Balcanica, Dan
Anghelescu, scriitor, vicepreºedinte, Dragoº Gabriel
Zisopol, deputat din partea Comunitãþii Elene din
România, scriitorii Ioana Ieronim, Passionaria
Stoicescu-Ivanov, Maria Alexe, Florentin Popescu,
Marius Dobrescu, Mihai Stepan Cazazian

Mihail Sadoveanu s-a nãscut la
5 noiembrie 1880, la Paºcani, ca fiu al
avocatului Alexandru Sadoveanu ºi al
Profirei Ursache, fatã de rãzeºi.
Urmeazã gimnaziul Alecu Donici la
Fãlticeni. În timp ce studia la gimnaziu,
în 1896, intenþioneazã a alcãtui,
împreunã cu un coleg, o monografie
asupra lui ªtefan cel Mare, renunþând,
însã, din lipsã de izvoare. Apoi urmeazã
cursurile Liceului Naþional din Iaºi.
Debuteazã în revista bucureºteanã
Dracu în 1897. În 1898 începe sã
colaboreze la Viaþa nouã, alãturi de Gala
Galaction, N.D.Cocea, Tudor Arghezi
ºi alþii, semnând cu numele sãu, dar ºi
cu pseudonimul M. S. Cobuz.
În 1904 se stabileºte la Bucureºti, se
cãsãtoreºte ºi va avea unsprezece copii.
În acelaºi an are loc debutul editorial cu
patru volume deodatã - Povestiri, Dureri
înãbuºite, Crâºma lui Moº Precu, ªoimii
- în care Sadoveanu manifestã predilecþie
deosebitã pentru istorie. Nicolae Iorga
va numi anul 1904 anul Sadoveanu.
În 1910 este numit în funcþia de
director al Teatrului Naþional din Iaºi.
În acest an publicã volumele Povestiri
de searã (la Editura Minerva),
Genoveva de Brabant, broºura Cum
putem scãpa de nevoi ºi cum putem
dobândi pãmânt º.a. Colaboreazã la
revista Sãmãnãtorul, dar se va simþi
mai apropiat spiritului de la Viaþa
româneascã. În 1919 editeazã,
împreunã cu Tudor Arghezi, la Iaºi,
revista Însemnãri literare. În
decembrie, revista îºi anunþa încetarea
apariþiei: Viaþa româneascã îºi
porneºte iar munca pentru culturã ºi
folos. Noi, cei de la Însemnãri literare,
reintrãm în curentul ei cu modestele
noastre mijloace. În editura revistei
ieºene publicã volumul de nuvele
Umbre ºi broºura În amintirea lui
Creangã, iar la Editura Luceafãrul volumul Priveghiuri. În 1921 devine
membru al Academiei Române.
În 1926 reprezintã Societatea
Scriitorilor Români, împreunã cu Liviu
Rebreanu, la Congresul de la Berlin. În
1936, M. Sadoveanu, G. Topârceanu,
M. Codreanu ºi Gr. T. Popa scot, începând cu luna ianuarie, revista lunarã
Însemnãri ieºene. La moartea lui

Cozmin Movilã,
continuatorul
unei tradiþii artistice
Aristotel BUNESCU
Dacã tatãl vine în faþa amatorilor de
artã ºi criticilor ºi cu lucrãri inspirate
din Italia ºi Turcia, fiul scoate mereu
în evidenþã motive, cu precãdere, româ-neºti. Fie cã se opreºte la niºte
fructe uscate, la flori, pãdure sau profilul
unei simple case, Cozmin Movilã îºi
pune mereu în valoare calitãþile evidente.
El reuºeºte sã depãºeascã presiunea
care apare mereu la artiºtii ce provin
din familii de creatori. Îºi gãseºte
un drum propriu ºi
se desprinde de
valorile pãrinteºti,
dar numai dupã
ce acestea au fost
asimilate.
Membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici - Filiala
Bucureºti, Cozmin
Movilã este absolvent al Universitãþii de Arte Nicolae
Grigorescu din

Din opera lui Mihail Sadoveanu:
 ªoimii (1904)  Floare ofilitã
(1905)  Amintirile cãprarului
Gheor-ghiþã (1905)  Vremuri de
bejenie (1906)  Esopia (1906)
 Însemnãrile lui Neculai Manea
(1906)  Oameni ºi locuri (1908)
 O istorie de demult (1907)
 Duduia Margareta (1907)
 Povestiri de searã (1909)
 Genoveva de Brabant (1909)  Apa
morþilor (1911)  Bordeenii (1912)
 Priveliºti dobrogene (1914)
 Neamul ªoimãreºtilor (1915)
 Umiliþii mei prieteni (1917)
 Umbre (1919)  Povestiri pentru
moldoveni (1919)  Cocostârcul
albastru (1921)  Strada Lãpuºneanu (1921)  Neagra ªarului (1922)  Venea o moarã pe
Siret (1924)  Þara de dincolo de
negurã (1926)  Dumbrava minunatã (1926)  Demonul tinereþii (1928)  HanuAncuþei (1928)
 Împãrãþia apelor (1928)  Zodia
Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã
(1929)  Baltagul (1930)  Depãrtãri
(1931)  Mãria Sa, puiul pãdurii
(1930)  Nunta domniþei Ruxandra
(1932)  Creanga de aur (1933)
 Locul unde nu s-a întâmplat nimic (1933)  Nopþile de
Sânziene (1934)  Cele mai vechi
amintiri (1934)  Paºtile blajinilor (1935)  Povestiri pentru
copii (1935)  Cazul Eugeniþei
Costea (1936)  Istorisiri de
vânãtoare (1937)  Ochi de
urs (1938)  Valea Frumoasei (1938)  Fraþii Jderi, (19351942)  Divanul persian (1940)
 Ostrovul lupilor (1941)  Anii de
ucenicie (1944)  Fantazii rãsãritene (1946)  Nada Florilor,
amintirile unui pescar cu undiþa (1951)  Nicoarã Potcoavã
(1952)  Însemnãri pe marginea
articolului 80 (1952)  Aventuri
în Lunca Dunãrii (1954)

Sãptãmâna
fãrã
calculator

Invitaþiile Doamnei Pictura

Printre rarele expoziþii de artã plasticã unde expun pictori din generaþii
diferite, purtând acelaºi nume, se aflã
ºi cea deschisã de Cozmin Movilã
ºi Minu Movilã. Pânã la data de 14
noiembrie 2013, la U Art Gallery din
Bucureºti (Bulevardul Iancu de
Hunedoara nr.8 ), Minu Movilã ºi
Cozmin Movilã, tatã ºi fiu, prezintã
cele mai interesante tablouri ale lor.

G. Ibrãileanu, M. Sadoveanu scrie
despre personalitatea criticului. Moare
la 19 octombrie 1961, la Bucureºti, ºi
este înmormântat, în 21 octombrie, la
Cimitirul Bellu, lângã Mihai Eminescu.
Epoca în care scrie Sadoveanu este
epoca marelui roman realist, dar ºi a
romanului modern.
Cel ce a fost supranumit Ceahlãul
prozei româneºti sau ªtefan cel Mare
al literaturii române ori ... al treilea
mare Mihai din istoria poporului român
- Mihail Sadoveanu - una dintre
principalele ºi maiestuasele coloane de
luminã ale culturii ºi ale existenþei
noastre - ºi-a consacrat extrem de
bogata sa creaþie artisticã, adunatã în
peste 120 de volume, unui singur erou:
poporul român, surprins în diferite
ipostaze ºi întruchipãri ºi evocat în
felurite momente, începând din cele mai
îndepãrtate timpuri ale alcãtuirii fiinþei
neamului ºi pânã în contemporaneitate.
Eroii lui Sadoveanu sunt exponenþi ai
unor categorii, tipuri sau arhetipuri,
exemplare pentru umanitate prin faptele
lor; autorul a creat o lume prin Vitoria
Lipan, Tudor ªoimaru, ªtefan cel Mare,
rãzeºi ºi boieri, pescari, haiduci, militari,
popi, avocaþi, vânãtori, diplomaþi,
funcþionari, negustori. Sadoveanu urmãreºte condiþia socialã ºi pe cea istoricã
a individului, descriind lumea satului
ºi a târgurilor de provincie, realitãþile
prezente, dar ºi cele care aparþin istoriei
sau unui trecut imemorial, pe care
documentele nu-l pot atesta.
Sadoveanu este creatorul romanului
istoric românesc. El vede istoria ca pe
o scenã imensã, în care se miºcã comandanþi de oºti ºi mari voievozi,
într-un spaþiu epopeic, legendar ºi
mitic. Originalitatea operei este datã
de capacitatea de a se contopi cu
lumea evocatã, astfel încât un singur
narator, autorul însuºi, povesteºte
viaþa din trecut ºi cea de azi.Ceea ce dã
farmec povestirii este taina care se cere
dezvãluitã ºi la care noi, cititorii, ajungem treptat, prin lecturi reluate, descoperindu-i muzica, dominarea trãirilor,
starea de echilibru ºi semnificaþia
tãcerii sadoveniene. Sadoveanu este,
aºadar, un scriitor de tip arhaic, atras
de epopeic, mitic ºi tragic. (G.N.)

Bucureºti, clasa profesorului Horea Paºtina (2008). Apoi a obþinut titlul de doctor
în domeniul Arte Plastice ºi Decorative.
Am avut bucuria sã îl cunosc bine pe
Cozmin Movilã în apartamentul sãu
elegant, în atelierele pictorilor, am fost
cu el în þarã la vernisaje sau tabere de
picturã.
Profesorul Liviu Lãzãrescu scria despre
el: Cu autenticitatea ce-l caracterizeazã,
va trebui sã persevereze pe acest drum,
fiindcã viaþa unui pictor are multe meandre,
tentaþiile ademenindu-l asemenea sirenelor, care îl turmentau odinioarã pe Ulysee.
În ceea ce mã priveºte, îi acord deplinã
încredere lui Cozmin Movilã, dorindu-i
sã reziste lumii mari ºi controversate a
Picturii aflate la un nou început de mileniu
ºi de era! Drum bun tinere pictor!
Numeroasele sale prezenþe în expoziþii, precum ºi actuala, deschisã la
U Art Gallery din Bucureºti, dovedesc
faptul cã încrederea profesorul Lãzãrescu
a fost pe deplin justificatã.

Muzeul Naþional al Satului Dimitrie
Gusti organizeazã, în perioada 4 - 8
noiembrie 2013, programul educativ
Sãptãmâna fãrã calculator
Proiectul face parte din programul
Vacanþã la Muzeul Satului ºi este dedicat
tinerei generaþii  preºcolari ºi ºcolari,
care îºi doresc sã înveþe din tainele
meºteºugurilor populare (pe prispa
bunicii de la muzeu). Acest proiect se
desfãºoarã în sãptãmâna de vacanþã
intersemestrialã a elevilor claselor
I  IV, cu scopul de a valorifica timpul
liber, în cel mai plãcut mod. Scopul final
este implicarea participanþilor în
activitãþi care sã le punã în valoare
creativitatea ºi sã le dezvolte manualitatea în forme reconfortante din
punct de vedere fizic ºi psihic, pe principii care ulterior pot folosi în diverse
domenii ocupaþionale. Se oferã în acest
fel o alterna-tivã faþã de concentrarea
exclusivã faþã de calculator (totodatã,
distragerea atenþiei acestora din faþa
calculatorului pentru 2 ore) într-o
societate depen-dentã excesiv de acest
mijloc de comunicare. Programul oferã
posibilitatea diversificãrii preocupãrilor, exersarea odihnei active în cadrul
educaþiei nonformale (îmbunãtãþirii exerciþiului de atenþie la ºcoalã) ºi o
implicare efectivã în relaþiile interumane, prin socializarea în cadrul
activitãþilor propuse de muzeu.

Doritorii se pot înscrie la urmãtoarele ateliere de creaþie: modelaj în lut,
podoabe populare, þesut, ouã încondeiate, pãpuºi, mãºti, împletituri textile,
icoane pe sticlã, noduri, dansuri
populare, atelierul micul constructor 
machete ale caselor din muzeu ºi
atelierul micul restaurator, în limita
a 15 locuri de atelier.
Orarul desfãºurãrii atelierelor este
cuprins între orele 10,00 ºi 11,30 ºi 12,00
ºi 13,30, zilnic, de luni pânã vineri.
Muzeul asigurã urmãtoarele materiale ºi
uneltele necesare atelierelor de creaþie:
lut, condeie pentru încondeierea
ouãlor, sticlã de 0,5 mm pentru icoane,
sfoarã, lemn, carton ºi materiale textile.
Preþul pentru participarea la fiecare
atelier este 10 lei/persoanã (include
materiale ºi uneltele necesare atelierelor de creaþie).
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Forumul Anual pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii
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Forumul Anual pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii,
organizat de Guvernul României împreunã cu Comisia
Europeanã, a reunit peste 900 de invitaþi din mediul politic,
academic, asociativ ºi de afaceri din cele 14 state membre ale
SUERD, precum ºi din alte state.
În prima zi a forumului, discuþiile au vizat primul raport de
evaluare a SUERD, dupã 18 luni de implementare a Strategiei,
publicat de Comisia Europeanã în aprilie 2013, ºi Planul de
Acþiune al SUERD, care încurajeazã crearea de reþele de cooperare
transnaþionale ºi intersectoriale. În acest interval, SUERD a
demonstrat cã este o platformã de cooperare funcþionalã ºi
cã regiunea Dunãrii poate sã devinã mai puternicã în lume
prin gãsirea de soluþii comune, în termeni de creºtere, locuri de
muncã ºi impact global.
Sesiunea de dezbateri, intitulatã Mai puternici în lume:
Strategia Dunãrii, un motor de creºtere economicã, locuri de
muncã ºi impact global, a avut ca temã principalã dezvoltarea
reþelelor de cooperare transnaþionalã dintre instituþiile care susþin
inovarea ºi sectorul de afaceri. Îmbunãtãþirea coordonãrii dintre
sistemul educaþional ºi platformele de cercetare, stimularea
întreprinderilor mici ºi mijlocii, a capacitãþii instituþionale a
organizaþiilor care susþin mediul de afaceri, stimularea cooperãrii
dintre companii, sectorul public ºi sectorul de cercetare, sau o
mai bunã coordonare a fondurilor naþionale ºi regionale în vederea
stimulãrii sectorului cercetãrii sunt doar câteva dintre concluziile
exprimate de participanþii la aceastã dezbatere, printre care:
Kristian Vigenin, ministrul afacerilor externe din Bulgaria, Peter
Friedrich, ministrul afacerilor europene ºi internaþionale din
landul Baden-Württemberg (Germania), Enikö Györi, secretar
de stat pentru afaceri europene din Ungaria, ºi Igor Grosu, viceministru al educaþiei din Republica Moldova.
Cea de-a doua sesiune plenarã, intitulatã Mai puternici
împreunã: Strategia Dunãrii, echilibrul dintre dezvoltare
economicã ºi ecologie, a vizat opþiunile de creºtere a competitivitãþii în conformitate cu normele de respectare a mediului
înconjurãtor în regiunea Dunãrii. Impactul îmbunãtãþii
infrastructurii de transport asupra mediului de afaceri, asupra
atractivitãþii oraºelor ºi asupra mobilitãþii cetãþenilor versus
impactul asupra biodiversitãþii, calitãþii aerului, apei ºi solului,
creºterea producþiei de energie din surse regenerabile ºi impactul
asupra biodiversitãþii au fost câteva dintre temele dezbãtute azi.
Sesiunea i-a avut ca invitaþi pe: Rovana Plumb, ministrul mediului
ºi schimbãrilor climatice, Vladimir Sucha, director general adjunct,
Centrul Comun de Cercetare, Péter Kovács, ºeful delegaþiei
ungare la Comisia internaþionalã pentru protecþia Dunãrii (ICPDR)
ºi secretar de Stat pentru Apã din Ungaria, Tudor Constantinescu,
consilier principal la DG pentru Energie, Madlen ªerban, director
al Fundaþiei Europene de Formare (FEF), Doru Pamfil, rectorul
Universitãþii de ºtiinþe agricole ºi medicinã veterinarã din ClujNapoca ºi vicepreºedintele Conferinþei Rectorilor Danubieni.
Lucrãrile din a doua zi a Forumului au cuprins grupuri
tematice structurate în jurul pilonilor strategiei: conectivitatea
regiunii Dunãrii, o regiune ecologicã, o regiune bazatã pe
dezvoltare tehnologicã modernã ºi favorabilã incluziunii sociale,
eficienþã ºi siguranþã în regiunea Dunãrii. Dezbaterile au atins
obiectivele tematice, ºi anume cunoaºterea actorilor cheie ºi
favorizarea contactelor dintre aceºtia, schimburi de experienþã
în cadrul iniþiativelor de succes, identificarea oportunitãþilor
ºi surselor potenþiale de finanþare.

Discuþiile au vizat mãsuri concrete, prezentãri de proiecte,
probleme întâmpinate în derularea unor proiecte. În concluzii,
Colin Wolfe, ªeful Centrului de Competenþe privind strategiile
macroregionale din cadrul DG REGIO, a arãtat cã Strategia Dunãrii
reprezintã un instrument pentru consolidarea complementaritãþii, coerenþei ºi colaborãrii între programele ºi politicile
dintr-o regiune a UE, în scopul soluþionãrii în manierã integratã,
cu mijloacele ºi resursele existente (fonduri europene structurale
ºi de investiþii), a acelor obiective identificate drept comune mai
multor state ºi care, prin natura lor, nu pot fi realizate izolat.
De asemenea, a subliniat importanþa includerii dimensiunii
dunãrene în programele operaþionale care sunt în curs de elaborare.

Reuniunea miniºtrilor de externe

În acest context. a avut loc ºi Reuniunea
miniºtrilor de externe din statele participante
la Strategia UE pentru regiunea Dunãrii (28
octombrie), la care au participat: comisarul
european pentru politicã regionalã, Johannes
Hahn, reprezentantul Preºedinþiei UE în
exerciþiu, vice-ministrul lituanian al afacerilor
externe, Vytautas Lekevièius, trimisul special
al vice-cancelarului Austriei, Johannes Kyrle,
ministrul bulgar de externe, Kristian Vigenin,
ministrul sârb de externe, Ivan Mrkiæ,
ministrul pentru afaceri europene ºi internaþionale al landului Baden-Württemberg, Peter
Friedrich, prim-adjunctul ministrului ceh al
afacerilor externe, Jiøí Schneider, ministrul de
stat al afacerilor europene din Ungaria, Enikõ
Gyõri, ministrul adjunct al afacerilor externe
din Republica Moldova, Iulian Groza,
secretarul de stat din cadrul Ministerului
afacerilor externe ºi europene al Republicii
Slovacia, Peter Javorèik, secretarul de stat
din cadrul Ministerului afacerilor externe al
Sloveniei, Igor Senèar, precum ºi înalþi oficiali
din Ministerele de externe din Germania ºi
respectiv, landul Bavaria, Croaþia, Ucraina ºi
Bosnia-Herþegovina.
Discuþiile ºi consultãrile au vizat cooperarea regionalã ºi importanþa dimensiunii
teritoriale în noua politicã de coeziune a
Uniunii, consolidarea structurilor naþionale
de guvernanþã a Strategiei Dunãrii la nivelul
palierelor executiv-sectoriale, coordonarea
eforturilor naþionale pentru adaptarea

În a doua parte a zilei, a fost organizatã sesiunea plenarã cu
tema Finanþarea Strategiei Dunãrii, moderatã de José Palma
Andrés, director general în cadrul Comisiei Europene. Tema
sesiunii s-a referit la nevoia inserãrii strategiei pentru Dunãre în
programele Uniunii Europene ºi utilizarea resurselor financiare
existente într-un mod mai eficient. Astfel, participanþii au fost de
acord cã - în ceea ce priveºte perioada 2014-2020 - este esenþialã
integrarea Strategiei Dunãrii în politicile ºi programele UE,
precum Fondurile Structurale ºi de Investiþii Europene,
instrumentele de pre-aderare, Horizon 2020, COSME, Facilitatea
de Conectare Europeanã, iar accesarea fondurilor private este, de
asemenea, încurajatã. La sesiunea la care s-a discutat despre
modalitãþile de finanþare ale proiectelor ºi acþiunilor Strategiei
Dunãrii, au participat Liviu Dragnea, viceprim-ministru ºi ministru
al dezvoltãrii regionale ºi administraþiei publice, Dessislava
Terzieva, ministrul dezvoltãrii regionale din Bulgaria, Frantisek
Palko, secretar de stat din Ministerul transporturilor, construcþiilor
ºi dezvoltãrii regionale al Slovaciei, Ognjen Miric, directorul
Oficiului pentru Integrare Europeanã din Serbia, ºi Mihai
Tãnãsescu, vicepreºedintele Bãncii Europene de Investiþii.
La finalul forumului, au prezentat concluzii ministrul afacerilor
externe, Titus Corlãþean, comisarul european pentru agriculturã
ºi dezvoltare ruralã, Dacian Cioloº, primarul general al
Bucureºtiului, Sorin Oprescu, ºi Omar Al-Rawi, reprezentatul
primãriei oraºului Viena  care va gãzdui, anul viitor, cea de-a a
III-a ediþie a Forumului Strategiei UE pentru Dunãre.

abordãrii macro-regionale la realitatea unei
Europe extinse, precum ºi capitalizarea
mecanismelor de cooperare transnaþionalã
ºi transfrontalierã pentru a susþine statele
nemembre participante la Strategie, în
demersurile lor de împlinire a aspiraþiilor de
integrare europeanã. Comisarul european
pentru politicã regionalã, Johhanes Hahn, a
subliniat rolul important al miniºtrilor de
externe în stabilirea orientãrilor strategice ºi
a subliniat necesitatea ca strategia sã
continue sã producã rezultate concrete în
folosul cetãþenilor, sã dezvolte soluþii pentru
abordarea provocãrilor comune din cadrul
regiunii Dunãrii. De asemenea, reuniunea a
prilejuit un schimb de opinii despre conexiunea formatelor europene de cooperare din
anii 90 în strategiile macro-regionale
existente, Strategia Dunãrii ºi Strategia
Mãrii Baltice, ºi cea care se prefigureazã,
Strategia Adriaticã - Ionicã.
Ministrul afacerilor externe, Titus
Corlãþean, a prezentat, la încheierea reuniunii,
Declaraþia comunã a miniºtrilor de externe
din statele dunãrene. Documentul consemneazã, în principal, recunoaºterea contribuþiei
Strategiei Dunãrii la dezvoltarea regiunilor
ºi comunitãþilor dunãrene atât din interiorul
Uniunii, cât ºi din vecinãtatea graniþelor
sale, coordonarea prioritãþilor naþionale de
dezvoltare ºi promovarea de proiecte comune
cu impact macroregional, întãrirea dialogului
pentru alinierea surselor de finanþare din

fondurile viitorului cadru financiar multianual 2014-2020, implicarea miniºtrilor de
externe ºi a coordonatorilor naþionali în
consolidarea palierelor naþionale de guvernanþã a Strategiei; precum ºi, susþinerea integrãrii statelor dunãrene nemembre
prin programele de cooperare transfrontalierã ºi instrumentele de asistenþã ale
Uniunii la graniþele externe ale sale.
Reuniunea miniºtrilor de externe din
statele dunãrene a fost organizatã, pentru
prima datã, anul acesta, în marja Forumului
Anual al Strategiei Dunãrii de la Bucureºti, la iniþiativa ministrului Titus Corlãþean
ºi, tot în premierã, a fost completatã de
reuniunea miniºtrilor pentru dezvoltare
regionalã. Acest format inedit, propus de
România pentru palierul ministerial al
Forumului Anual al Strategiei Dunãrii
2013, de la Bucureºti  o reuniune a miniºtrilor de externe ºi o reuniune a
miniºtrilor dezvoltãrii regionale,  a fost
apreciat în mod deosebit de Comisia Europeanã ºi partenerii în Strategia Dunãrii.
Complementaritatea celor douã reuniuni ministeriale ilustreazã mesajului
cheie pentru perioada de programare
2014-2020: reafirmarea angajamentului
politic al statelor dunãrene pentru întãrirea
cooperãrii regionale ºi susþinerea coeziunii
teritoriale, printr-o abordare macroregionalã, în spiritul unei integrãri europene
aprofundate.  informeazã MAE.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
111
Cele mai bine chibzuite planuri,
de ºoareci ºi de oameni, se duc apoi de râpã,
mâhnire ºi durere lãsând în urma lor

Silviu ªERBAN
Destul de neobiºnuit pentru
modelul hollywoodian al anilor 30,
ªoareci ºi oameni se deschide direct,
cu o scurtã secvenþã aºezatã înainte
de generic. Pe un fundal muzical
asigurat de creaþia compozitorului
Aaron Copland, doi fugari hãituiþi
de o ceatã de cãlãreþi înarmaþi ºi
de cãinii acestora scapã de urmãri-tori ascunzându-se într-un
canal de irigaþii. Un cadru lung de
aproximativ 40 de secunde face
tranziþia cãtre generic: punctul de
plecare îl constituie un plan general,
cu fugarii alergând dupã un tren
venind cãtre camerã, în plan
îndepãrtat, ºi o tabelã indicând
numele gãrii (Weed), în plan apropiat. Aparatul de filmat urmãreºte cãþãrarea celor doi în trenul în
miºcare, cadrul finalizându-se cu
închiderea uºii vagonului, pe care,
cu litere mari, se vede scris: The
best laid schemes of Mice and Men/
Gang aft agley/ And leave us naught

but grief and pain/ For promised
joy. (Într-o traducere sugeratã de
Nicolae Balotã, într-un eseu din
Contemporanul, din iulie 2009:
Cele mai bine chibzuite planuri,
de ºoareci ºi de oameni, se duc apoi
de râpã, mâhnire ºi durere lãsând
în urma lor). Sunt versurile care
încheie penultima strofã a poeziei
scoþianului Robert Burns, To
a Mouse, scrisã în 1785, din care
John Steinbeck ºi-a extras titlul
romanului apãrut în 1937 ºi
ecranizat, doi ani mai târziu, la
Hollywood, de regizorul nãscut la
Chiºinãu, Lewis Milestone. Of Mice
and Men este o oglindã a atmosferei
unor vremuri tulburi, între Marea
Depresiune ºi Al Doilea Rãzboi
Mondial, în care soarta oamenilor
nu este mai bunã decât cea a
animalelor, iar singurãtatea este o
molimã de care suferã multe dintre
personajele lui Steinbeck. În
aparenþã, nu e cazul celor doi fermieri zilieri, George Milton (Burgess
Meredith) ºi Lennie Small (Lon
Chaney, Jr.), protagoniºtii secvenþei
din prolog. Cuvintele lui George
sunt revelatoare: Cei ca noi, care
lucreazã la ferme, sunt cei mai
singuratici din lume. Nu au familie ºi
nu aparþin niciunui loc. Nu au nimic
la ce sã priveascã înainte. Lennie îl
opreºte, cerându-i sã vorbeascã
despre ei, iar George revine: Noi
nu suntem aºa. Noi avem un viitor.

Avem cu cine sã vorbim ºi pe cineva
cãruia sã-i pese de noi. Celãlalt
concluzioneazã: Exact. Ne avem
unul pe celãlalt. Ciudata prietenie
dintre George, un tip inteligent, ºi
Lennie, suferind de o afecþiune
mentalã, însã puternic ca un taur,
poate fi, la limitã, descrisã ca una
dintre un om ºi un animal. Paralela
este dezvoltatã prin similitudinea
morþii câinelui bun la nimic al

într-o cuºcã la poliþie ºi te vor lega
ca pe un câine. Iar atunci vei fi ca
mine. Textul reverbereazã cu
subtilitate tratamentele care erau
aplicate în acele vremuri negrilor ºi
persoanelor cu dizabilitãþi. Povestea
lui Steinbeck împãrtãºeºte cu
poemul lui Burns sentimentul golului
nãscut din nãruirea visurilor ºi celor
mai bine chibzuite planuri, fie ele
ale ºoarecilor (la Burns) ori ale

Of Mice and Men

(Lewis Millestone, 1939)
bãtrânului Candy (Roman Bohnen)
cu aceea a lui Lennie din final. Ambii
sunt împuºcaþi în ceafã pentru a fi
scutiþi de durerile unei vieþi care nu
le-ar mai fi adus decât necazuri.
Singura diferenþã este aceea cã omul
este executat chiar de stãpânul
sãu, posturã pe care bãtrânul n-a
suportat-o în raport cu sãrmanul
animal. Condiþia de asistat a lui
Lennie este punctatã în cadrul
secvenþei dialogului dintre acesta ºi
grãjdarul Crooks (Leigh Whipper),
izolat într-un coteþ din cauza culorii
negre a pielii sale. Sã presupunem
cã George nu se va mai întoarce
niciodatã, îl provoacã Crooks pe
Lennie. Ce vei face atunci ? ªi tot
negrul îi aratã grozãvia unei
asemenea perspective: Te vor pune

oamenilor (la Steinbeck). Visul lui
George de a-ºi întemeia propria
fermã devine obsesie în mintea
tulbure a lui Lennie, care doreºte sã
audã tot mereu, funcþionând ca un
drog, povestea optimistã despre un
viitor ce nu se va întâmpla niciodatã.
Visului celor doi se va alãtura un nou
singuratic, bãtrânul ciung Candy,
dornic sã-ºi trãiascã ultimele zile în
liniºte, departe de ferma unde-ºi
pierduse mâna ºi unde bãnuia cã va
sfârºi asemenea câinelui sãu, atunci
când nu va mai fi util. Planurile celor
trei se vor duce însã de râpã într-o
clipitã. Comportamentul obsesiv al
lui Lennie, cãruia îi plãcea sã
mângâie lucruri moi ºi pufoase,
combinat cu forþa ºi statura sa
impresionante, se vor dovedi fatale.

Aceleaºi atingeri, care
uciseserã în trecut un
ºoarece, o pasãre ºi un
cãþeluº, o vor omorî pe
Mae (Betty Field), soþia
fiului stãpânului fermei.
Fatala îmbrãþiºare
este precedatã de un
dialog al surzilor dintre
cei doi, în care diferenþa
dintre normalitate ºi
anormalitate dispare,
Lennie vorbind despre
viitor, Mae despre trecut, Lennie,
despre ferma sa de iepuri, Mae
despre oportunitatea pierdutã de
a ajunge actriþã, Lennie, despre
supãrarea lui George pentru
moartea cãþeluºului, Mae, despre
greºeala de a se fi mãritat cu Curley,
ambii visându-se departe de locul
acela insuportabil. Prim-planurile
alternative cu cei doi vorbitori care
compun scena redau, de fiecare datã,
chipurile personajelor privind fie
cãtre camerã, fie spre partea opusã
celei în care se presupune cã s-ar
afla partenerul de dialog. Lennie ºi

Mae se destãinuie mai mult sieºi
(ºi spectatorului) decât celuilalt,
oferind un tablou-etalon al semnificaþiei care circumscrie întreaga
naraþiune din Of Mice and Men,
o splendidã versiune cinematograficã a romanului lui Steinbeck,
cãreia Frank S. Nugent, în cronica
sa din New York Times, din 17
februarie 1940, îi gãsea ca singurã
vinã: refuzul lui Milestone de a
face sã tacã muzica lui Copland,
din off-screen, în timpul în care
bãtrânul câine al lui Candy este
dus afarã spre a fi împuºcat.

* * *
Victor Fleming se aflã în excepþionala situaþie ca la cea mai valoroasã
ediþie a Oscarurilor sã fie prezent, în calitate de regizor, cu douã pelicule.
Totuºi, Fleming nu a realizat în întregime niciunul dintre cele douã filme.
Despre aportul sãu la Gone With the Wind deja s-a discutat la Filmul de pe
Bulevardul Capucinilor. Urmeazã sã cunoaºtem contribuþia sa la The
Wizard of Oz (Vrãjitorul din Oz), filmul pe care l-a pãrãsit, în februarie
1939, pentru a-l înlocui pe Cukor, sub comanda lui David O. Selznick.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  4 noiembrie 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*
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar 
Medii extreme
Film serial  Destine furate
(ep. 39)
Film documentar 
Gândeºte ecologic
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
Film artistic 
Legendele lui Nethiah (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar 
Medii extreme (r)

MARÞI  5 noiembrie 2013
06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 40)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
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  Culmea furiei
(SUA, 2005)
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 
Medii extreme (r)

SÂMBÃTÃ  9 noiembrie 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)
16:00 Film artistic  Culmea furiei
(SUA, 2005)
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
La porþile albastre ale
oraºului (1975)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

MIERCURI  6 noiembrie 2013

JOI  7 noiembrie 2013

VINERI  8 noiembrie 2013

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 41)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
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  Sã mori
din dragoste de viaþã (1983)
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 
Medii extreme (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 42)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
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 
Misterul lui Herodot (1976)
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 
Medii extreme (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 43)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
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 
Visul unei nopþi de iarnã (1946)
22:30 Week-end show.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
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 
Medii extreme (r)

DUMINICÃ  10 noiembrie 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
Vineri, 8 noiembrie, 20:30

Visul unei nopþi de iarnã

luni  joi, ora 22.30
Analiza zilei face radiografia celor mai importante evenimente ale
ultimelor 24 ore. ªtiri sociale, economice, politice, interne ºi
internaþionale sunt comentate de Simona ªerban ºi Graþian Moldovan
alãturi de invitaþii lor.
O echipã de profesioniºti lucreazã în fiecare zi pentru a aduce pe
micul ecran probleme cu care se confruntã societatea actualã.
Analiza zilei este o emisiune realizatã cu mãiestrie gazetãreascã,
moderatã de doi prezentatori cu o bogatã experienþã în televiziune, care
sintetizeazã în jumãtate de orã evenimente importante din cursul zilei.
Alãturi de cei doi realizatori/prezentatori, vor contribui, la Analiza zilei,
ziariºti respectaþi din presa scrisã.
Urmãriþi emisiunea Analiza zilei, în fiecare searã, de luni pânã joi,
de la ora 22.30!
TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit)
precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

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

(1946) - comedie
Regia: Jean Georgescu
Distribuþie: George Demetru, Ana Colda
Personajul principal este Maria,
vânzãtoare la un magazin universal. Ea
este îndrãgostitã în tainã de un scriitor
celebru - Manea. În ajunul Anului Nou,
Manea cumpãra un colier ºi cere sã-i fie
livrat acasã. Pentru a-l cunoaºte, Maria
se oferã sã facã ea livrarea ºi ajunge la
casa acestuia, în mijlocul unei certe
a acestuia cu Simona (iubita sa).
Întâmplãrile care se vor derula, precum
ºi finalul justificã titlul filmului.
Sâmbãtã, 9 noiembrie, 22:00

La porþile albastre
ale oraºului (1975)  dramã

Regia: Mircea Mureºan
Distribuþie: Romeo Pop, Costel Constantin,
Ion Caramitru, Amza Pellea
Proaspãt ieºit dintr-un spital militar,
unde fusese îngrijit ca urmare a rãnii
provocate de un subordonat, sublocotenentul Roºu, un om aspru, dar corect,
revine la comanda bateriei de artilerie
antiaerianã, pe care o conducea. În zilele
urmãtoare întoarcerii armelor împotriva
hitleriºtilor, unitatea va lupta eroic,
distrugând avioanele de luptã germane ce
decolau de pe aeroportul Otopeni. Rãsturnarea de situaþie îi face pe subordonaþi
sã îºi schimbe pãrerea despre Roºu.

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  Stan ºi Bran
în armatã (SUA, 1939)
21:00 Film artistic  Suflete regãsite
(1999)
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 Film artistic  Stan ºi Bran
în armatã (SUA, 1939)
05:00 Weekend show (r)

Duminicã

19:00

Stan ºi Bran în armatã
(SUA, 1939, comedie)

Regia: Edward Sutherland
Distribuþie: Stan Laurel, Oliver
Hardy
Pentru a uita o decepþie în
dragoste a lui Bran, cei doi
nedespãrþiþi amici se înroleazã în
legiunea strãinã. Dar aici nu e aºa
de simplu cum au crezut ei ºi,
dupã câteva gafe de zile mari, sunt
arestaþi ºi condamnaþi la moarte,
dar reuºesc sã evadeze. În final,
cei doi nimeresc într-un avion ºi
devin, fãrã voie, aviatori.

PROGRAMUL
R A D I O 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

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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A doua vizitã a echipei de experþi evaluatori ai Asociaþiei Europene a Universitãþilor (EUA) la Universitatea Spiru Haret,
în cadrul Programului de evaluare instituþionalã (IEP)

O ALTÃ FAÞETÃ A CALITÃÞII ÎN UNIVERSITATEA SPIRU HARET

(Urmare din pag.1)
Aºa cum am arãtat ºi în
numãrul anterior al revistei
noastre, în zilele de 21-24
octombrie 2013, s-a desfãºurat
a doua fazã a Proiectului,
constând în organizarea ºi
desfãºurarea celei de-a doua
vizite a echipei de evaluare a
EUA, evaluare încheiatã cu
prezentarea Raportului misiunii
de cãtre prof. univ. dr. Lothar
Zechlin.
Din componenþa echipei au
fãcut parte personalitãþi academice ºi ºtiinþifice prestigioase, cu
experienþã în învãþãmântul
superior, apreciate în mediile
educaþionale europene ºi internaþionale, precum: prof. univ.
Lothar Zechlin, Universitatea din
Duisburg (Germania), prof. univ.
Börje Lennart Olausson, Universitatea din Malmö (Suedia),
Richard Lewiss, director al GB
Limited ºi asociat al Centrului
pentru Învãþãmânt Superior,
Cercetare ºi Informare (Marea
Britanie), Dionyssis Kladis,
Universitatea din Peloponez
(Grecia). Asociaþiile studenþeºti
europene au fost reprezentate

de Kotryna Peilakauskaitë,
studentã la Universitatea din
Vilnius (Lituania).
Obiectivele principale ale celei
de-a doua vizite a echipei de
evaluare a EUA s-au concentrat
în direcþia creºterii eforturilor de
autoreflecþie, ca mod de
identificare a unor noi mijloace
ºi cãi de îmbunãtãþire continuã a
calitãþii ºi culturii calitãþii, cât ºi
a schimbãrilor care s-au
înregistrat, între timp, la nivel
de Universitate ºi facultãþi.
Conexate, cele douã vizite au
vizat, în general, îmbunãtãþirea
capacitãþii instituþionale pentru
a realiza ameliorarea ºi
schimbarea prin autoreflecþie.
În acest sens, s-au purtat
discuþii axate pe managementul
calitãþii, procesul de autoevaluare, activitãþi de control a
calitãþii la nivel de Universitate
ºi facultãþi, cu privire la rolul ºi
atribuþiile studenþilor în
structurile manageriale, precum
ºi opiniilor acestora privitoare
la procesul de învãþãmânt,
relaþiile cu cadrele didactice,
audienþa de care se bucurã
propunerile ºi sugestiile lor în
cadrul Universitãþii etc.

Aspectele esenþiale ale
discuþiilor care s-au desfãºurat
pe parcursul vizitei echipei de
evaluare a EUA au fost
sintetizate într-un raport
preliminar, care urmeazã sã fie
finalizat ºi adus la cunoºtinþa
conducerii ºi comunitãþii
academice din Universitatea
Spiru Haret în luna ianuarie
2014. Este de remarcat faptul cã,
la fiecare dintre întâlnirile cu
membri ai comunitãþii academice
sau grupuri þintã din Universitate, componenþii echipei de
evaluare a EUA au susþinut ideea
cã, indiferent de constrângeri,
comunitatea academicã trebuie
sã reflecteze, sã analizeze mai
profund situaþiile în raport de
împrejurãri ºi sã identifice soluþii
pentru depãºirea acestora, în
cazul în care, potenþial, pot
genera perturbãri, asigurând,
astfel, nu numai perpetuarea
existenþei instituþiei, ci ºi crearea
unui cadru nou de dezvoltare.
În Raportul preliminar,
prezentat de cãtre coordonatorul
de misiune, prof. univ. dr. Lothar
Zechlin, s-au reamintit celor
prezenþi obiectivele ºi fazele
programului în care s-au înscris
ºi cele douã vizite la Universitatea Spiru Haret, modul în care
instituþia trebuie sã-ºi utilizeze
propriile resurse, capacitãþi ºi
oportunitãþi, pentru a ºti sã se
raporteze ºi sã rãspundã adecvat
la noile provocãri. În acest sens,
spunea prof. univ. dr. Lothar
Zechlin, este necesarã racordarea propriei filosofii instituþionale privind învãþãmântul,
cercetarea, serviciile pentru
societate, relaþiile internaþionale
ºi cultura calitãþii la caruselul
dezvoltãrii, astfel încât fiecare

din componentele ariei de
dezvoltare sã genereze progres,
calitate ºi performanþe.
Exerciþiul de evaluare instituþionalã, dupã cum sublinia prof.
L. Zechlin este total diferit de
cel de acreditare; evaluarea
instituþionalã prezintã câteva
trãsãturi distinctive: în primul
rând, este vorba despre
autoevaluare, pentru cã dumneavoastrã ºtiþi cel mai bine care sunt
punctele slabe, punctele forte,
oportunitãþile, pericolele, ce
probleme aveþi de întâmpinat.
Dumneavoastrã sunteþi cei care
puteþi face schimbarea! De aceea
se porneºte de la autoevaluare
în acest tip de program de
evaluare instituþionalã. Mai mult,
în aceastã abordare, punem
accent pe instituþie, pe
ansamblu, nu pe analiza detaliatã a programelor sau cursurilor
care sunt acoperite de facultãþile
componente. Ne intereseazã
imaginea globalã pe care o are
Universitatea atât la nivel
european, cât ºi internaþional.
Scopul acestei evaluãri este de a
ajuta instituþia evaluatã sã-ºi
îmbunãtãþeascã situaþia. Nu avem
rãspunsuri de da ºi nu, nu facem
critici, ci vorbim despre ajustare,
un proces de autoreglare, de
autoschimbare. Instituþia este
ajutatã sã-ºi îmbunãtãþeascã
procesul... .
Acreditarea ºi evaluarea sunt
douã noþiuni diferite, ce trebuie
înþelese corect, dat fiind faptul
cã procesele care le susþin au
generat culturi distincte:
Cultura A, respectiv Cultura
B, cum le denumea profesorul
Zechlin. Prima promoveazã un
sistem de control prin standarde,
a doua încurajeazã dezvoltarea
ºi îmbunãtãþirea continuã,
accentul punându-se pe oamenii
care produc schimbarea ºi pe

Universitatea Spiru Haret a obþinut logo-ul

Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare
acordat de Comisia Europeanã

În luna decembrie 2011, Universitatea Spiru Haret a aderat, prin
intermediul Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã - ICCª, la
Carta Europeanã a Cercetãtorilor ºi la Codul de Conduitã pentru
Recrutarea Cercetãtorilor.
Carta Europeanã a Cercetãtorilor ºi Codul de Conduitã pentru
Recrutarea Cercetãtorilor au fost adoptate de cãtre Comisia
Europeanã în anul 2005. Carta ºi Codul se adreseazã cercetãtorilor
dar ºi angajatorilor ori finanþatorilor din domeniul cercetãrii atât din
sectorul public cât ºi din cel privat. Carta asigurã un cadru pentru
gestionarea carierei cercetãtorilor, în timp ce Codul promoveazã
recrutarea deschisã ºi transparentã, dar ºi procedurile de evaluare.
Împreunã, cele douã documente au ca scop dezvoltarea unei pieþe
europene a muncii atractive, deschise ºi sustenabile pentru cercetãtori.
Pentru a facilita punerea în aplicare a Cartei ºi Codului,
a fost creat, în anul 2009, un nou instrument, Strategia de
Resurse Umane pentru Cercetãtori încorporând principiile
Cartei ºi Codului, care ajutã angajatorii ºi finanþatorii sã punã în
practicã principiile Cartei ºi Codului. Aceasta este implementatã în mod voluntar de cãtre instituþiile de cercetare individuale
ºi organizaþii de finanþare a cercetãrii, se bazeazã pe o autoevaluare internã, respectã autonomia instituþiilor ºi reprezintã o
abordare transparentã, care oferã informaþii publice uºor accesibile
cu privire la acþiunile instituþiilor ºi organizaþiilor participante
ce vor sã implementeze principiile Cartei ºi Codului.

Ca urmare a acestei adeziuni, în anul 2012, datoritã demersurilor
efectuate de ICCª, Universitatea Spiru Haret a fost acceptatã în
Grupul de Lucru 4 pentru elaborarea Strategiei de Resurse Umane
pentru Cercetãtori (HR Strategy for Research). Universitatea are,
astfel, ºansa de a se implica direct în fundamentarea Strategiei de
Resurse Umane pentru Cercetare la nivel european .
De când a aderat la Carta Europeanã a Cercetãtorilor ºi la Codul
de Conduitã pentru Recrutarea Cercetãtorilor, Universitatea Spiru
Haret a fost reprezentatã la ambele evenimente internaþionale
organizate de Comisia Europeanã. Astfel, în luna octombrie 2012,

imaginile obiective pe care le
realizeazã evaluãrile.
Prin urmare, Raportul preliminar, prezentat de experþii EUA
la finalul vizitei, a fost formulat
pe ºase coordonate privind:
strategia Universitãþii, procesul
decizional, procesul de predareînvãþare, serviciile aduse cãtre
societate, internaþionalizarea ºi
cultura calitãþii, prezentate ca
recomandãri.
În final, prof. univ. Lothar
Zechlin a revenit asupra
modelelor culturale generate de
acreditare (Cultura A) ºi
evaluare (Cultura B), precizând: Cultura B vã recomandãm sã facã parte din viaþa de zi
cu zi a Universitãþii, dar aceasta
nu înseamnã sã renunþaþi la
Cultura A. Cultura B înseamnã
sã aveþi în vedere toate palierele
care trec prin procesul de

etapã care vizeazã creºterea
calitãþii la nivelul întregii instituþii, astfel încât obiectivele ºi misiunea Universitãþii Spiru Haret
sã fie îndeplinite în concordanþã
cu cerinþele societãþii ºi aºteptãrile beneficiarilor.
Remarcãm, în mod deosebit,
caracterul colegial deschis ºi
destins al membrilor echipei de
evaluare EUA, recomandãrile
pertinente, însoþite de exemplificãri lãmuritoare, convingãtoare,
ºi încurajãrile permanente ale
distinºilor noºtri oaspeþi la formularea cu curaj ºi responsabilitate a rãspunsurilor la întrebãrile care ne-au fost adresate,
tactul cu care am fost orientaþi
spre regândirea unor poziþii,
opinii sau demersuri.
Prof. univ. Lothar Zechlin, în
numele echipei de evaluare a EUA,
ºi-a exprimat satisfacþia pentru

îmbunãtãþire continuã ºi sã
repetaþi, din când în când (la 3-4
ani), un proces de autoevaluare
serioasã. Aceasta nu presupune un
efort în plus. Cultura A ºi Cultura
B se pot susþine reciproc!
Prin acest Program de
Evaluare Instituþionalã al EUA,
Universitatea Spiru Haret a
încheiat o nouã ºi importantã

cãldura ºi ospitalitatea dovedite de
întreaga comunitate academicã a
Universitãþii Spiru Haret, mulþumind rectorului Universitãþii, conf.
univ. dr. Aurelian A. Bondrea
pentru asigurarea de condiþii excelente tuturor membrilor echipei pe
întreg parcursul vizitei, precum ºi
pentru sprijinul total acordat în
procesul de evaluare instituþionalã.

directorul ICCª, prof. univ. dr. Manuela Epure, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, a participat, la Bruxelles, la discuþiile de
deschidere a strategiei de lucru a Grupului 4, iar, în perioada 22-23
aprilie 2013, Cãtãlin Marius Radu, referent cercetare în cadrul ICCª,
coordonator al Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori la
nivelul USH, ºi conf. univ. dr. Ramona Mihãilã, Facultatea de Litere,
cercetãtor în cadrul ICCª, au participat la 1st Mutual Learning
Seminar (Primul seminar de învãþare reciprocã cu privire la procesul
de elaborare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori la
nivel instituþional), organizat de Comisia Europeanã la Varºovia.
Universitatea Spiru Haret s-a angajat sã implementeze Strategia
de Resurse Umane pentru Cercetãtori, mãsurile ºi acþiunile descrise
în strategie pentru a îmbunãtãþi mediul de cercetare, pentru a rãspunde
mai bine nevoilor cercetãtorilor Universitãþii Spiru Haret, pentru a
atrage cercetãtori de înalt nivel din þarã ºi din strãinãtate.Va fi
monitorizatã cu atenþie implementarea acestor mãsuri ºi acþiuni,
urmând a fi elaborat un raport de autoevaluare, dupã doi ani de zile,
precedat de un raport de autoevaluare intermediar, dupã un an de
zile (noiembrie - decembrie 2014). Dupã patru ani, va urma evaluarea
externã a progresului fãcut de Universitatea Spiru Haret în atingerea
obiectivelor Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori.
Prin aderarea la Carta Europeanã a Cercetãtorilor ºi la Codul de
Conduitã pentru Recrutarea Cercetãtorilor ºi prin angajamentul de
implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori,
Universitatea Spiru Haret îºi reafirmã angajamentul de a susþine calitatea
resurselor umane în cercetare ºi un mediu de lucru favorabil cercetãrii, se
alãturã unei reþele pan-europene de cercetãtori ºi instituþii de cercetare.
Mai multe informaþii puteþi gãsi pe:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
Referent cercetare Cãtãlin Marius RADU,
coordonator al Strategiei de Resurse Umane pentru
Cercetãtori la nivelul USH, ICCª

