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LIMBA ROMÂNÃ
este limba oficialã în Republica Moldova


Limba oficialã a Republicii Moldova este limba românã, nu limba moldoveneascã în baza grafiei latine,
a stabilit joi, 5 decembrie 2013, Curtea Constituþionalã de la Chiºinãu, conferind statut de normã
constituþionalã Declaraþiei de Independenþã a þãrii, adoptatã în august 1991.
În martie ºi septembrie 2013, parlamentarii Ana Guþu, Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Corina Fusu,
Boris Vieru ºi Gheorghe Brega au fãcut sesizãri prin care se cerea conferirea statutului de normã constituþionalã
Declaraþiei de Independenþã a Republicii Moldova, adoptatã pe 27 august 1991, confirmând astfel cã limba
oficialã a Republicii Moldova este limba românã, nu limba moldoveneascã în baza grafiei latine, precum este
formulat în Articolul 13 din Constituþia Republicii Moldova.
Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituþionalã a hotãrât cã, în sensul Preambulului
Constituþiei, Declaraþia de Independenþã a Republicii Moldova face corp comun cu Constituþia, fiind textul
constituþional primar ºi imuabil al blocului de constituþionalitate. De asemenea, Curtea a statuat cã, în
cazul existenþei unor divergenþe între textul Declaraþiei de Independenþã ºi textul Constituþiei, textul
constituþional primar al Declaraþiei de Independenþã prevaleazã, se aratã în motivaþia prezentatã pe site-ul
instanþei constituþionale.
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Sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice, studenþilor ºi masteranzilor

Relansarea
economiei româneºti
în contextul
provocãrilor actuale

Facultatea de Management Financiar Contabil Constanþa
a organizat, în data de 5 decembrie,
cea de-a XIX-a Sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor
didactice, studenþilor ºi masteranzilor, cu titlul
Relansarea economiei româneºti în contextul
provocãrilor actuale.

MOª NICOLAE EXISTÃ!
Aproape 200 de pachete cu dulciuri, jucãrii, haine, planºe de colorat
etc au fost oferite - din partea Universitãþii Spiru Haret, a Fundaþiei
România de Mâine, a Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, a cadrelor didactice, studenþilor,
masteranzilor, altor angajaþi din structurile componente - copiilor,
adolescenþilor ºi tinerilor aflaþi în centre de sãnãtate ºi de plasament.
Astfel, caravana haretistã, mesagerã a lui Moº Nicolae, a fãcut
popas ºi a adus bucurie copiilor aflaþi la Institutul pentru Ocrotirea
Mamei ºi Copilului Prof. dr. Alfred Rusescu, Centrul Sfânta Ana,
Centrul Crinul Alb  din Bucureºti ºi Centrul nr. 7, Vidra ºi Casa
Lidia, Domneºti - judeþul Ilfov.
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Au participat cadre didactice, studenþi ºi masteranzi ale cãror
lucrãri abordeazã probleme actuale ºi de perspectivã, atât din aria
micro ºi macroeconomiei, contabilitãþii, finanþelor publice ºi private,
relaþiilor internaþionale, cât ºi ºtiinþelor socio-umane înrudite
domeniului economic.
Manifestarea, desfãºuratã în patru secþiuni:  Economie ºi relaþii internaþionale  Management ºi Marketing  Finanþe ºi Contabilitate
 ªtiinþe sociale ºi umaniste, a vizat comunicarea interactivã a participanþilor axatã pe cele mai valoroase rezultate ale cercetãrilor proprii.
Lucrãrile vor fi publicate într-un volum al manifestãrii (CD cu
ISBN) sub egida unei edituri recunoscutã CNCS. Totodatã, lucrãrile
având un nivel ºtiinþific deosebit vor fi recomandate de cãtre
Comitetul ºtiinþific spre publicare în Journal of Academic Research
in Economics, indexatã în mai multe baze de date internaþionale de
prestigiu: RePec, EBSCO CEEOL º.a.

Lect.univ.dr. Luciana SPINEANU

P R E U N I V E R S I TA R I A

! Colegiul Naþional Ion Creangã a câºtigat titlul de

!În cadrul Galei Premiilor Edumanager.ro,

Liceul European al Anului

Colegiul Naþional Ion Creangã este echipa
câºtigãtoare a finalei concursului Liceul
European al Anului, competiþie desfãºuratã
la iniþiativa Biroului de Informare al
Parlamentului European în România (BIPE).
Echipa câºtigãtoare a acumulat 61 de puncte
în cadrul etapei finale a competiþiei ºi va pleca
într-o vizitã de trei zile la Bruxelles, unde va
vizita sediul Parlamentului European ºi vor
avea ocazia sã vadã cum funcþioneazã una
dintre cele mai importante instituþii europene.
Pe locul al II-lea s-a clasat echipa
Colegiului Naþional Sfântul Sava. Locul al
III-lea al concursului Liceul European al
Anului a fost ocupat, în urma punctajului

obþinut în semifinalã, de reprezentaþii
Colegiului Naþional Mihai Viteazul.
Echipa liceului Ion Creangã este
formatã din Andreea Anghel, Simona
Dîrleci, Laura Merlan ºi Raluca Pironi ºi a
fost coordonatã de cãtre profesorul Sylvia
Burcaº. Reprezentanþii Colegiului
Naþional Sfântul Sava- Radu Manu,
Ioana Puiu, Bianca Teodorescu ºi Horia
Tiugan - au fost coordonaþi de cãtre
profesorul Constanþa Nãstase. Echipa
liceului Mihai Viteazul a fost formatã din
elevii Cristina Burlacu, Maria Chiþu,
Teodor Dumitraº ºi Alexandru Popa, coordonaþi de cãtre profesorul Codina Sãvulescu.

Colegiul Naþional Octav Onicescu
a fost recompensat cu Premiul de Excelenþã
Edumanager.ro 2013 pentru instituþia
de învãþãmânt preuniversitar cu cea mai
activã prezenþã online. Felicitãri!

Foto: Mihãiþã ENACHE

Invitaþie la
CONCERTUL DE CRÃCIUN!
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.




LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY
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Preuniversitaria, orele 15-16:
bacalaureat  de luni pânã joi
evaluare naþionalã  vineri




Bucuraþi-vã de atmosfera sãrbãtorilor de iarnã!
Veniþi sã ascultaþi un minunat concert de Crãciun!
Studenþii Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Pedagogie muzicalã,
Corul de camerã, dirijat de lector univ.dr.
Luminiþa Guþanu, asist. univ. dr. Aurel
Muraru, ºi prietenii lor din Grupul
folcloric Muguraºii râmniceni, din
Rîmnicu Sãrat, judeþul Buzãu, instructor
Auraº Stoica, student anul I, vã invitã joi,
12 decembrie, ora 13, în holul monumental
al facultãþii, la tradiþionalul concert de iarnã.
Veþi asculta colinde laice, religioase, urãturi
din Maramureº, Buzãu ºi Vrancea, dar ºi
cântece de Crãciun ale unor compozitori
consacraþi: Ioan D. Chirescu, Dariu Pop,
Adolf Adam, Norman Luboff, Gelu Stratulat.
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Bazã de cunoºtinþe cu proceduri de bunã practicã pentru îmbunãtãþirea calitãþii învãþãmântului
superior deschis ºi la distanþã pe baza indicatorilor de performanþã ºi standardelor internaþionale
Premise operaþionale pentru o bazã de cunostinþe cu
proceduri de buna practicã pentru îmbunatãþirea calitãþii
învaþãmântului superior deschis ºi la distanþã
Universitatea Spiru Haret Bucureºti deruleazã proiectul
naþional starategic POSDRU /86/1.2/S/60720 intitulat
Dezvoltarea ºi implementarea unui sistem de monitorizoare,
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
(ODEQA=Asigurarea calitãþii educaþiei deschise ºi la distanþã).
Contextul investigativ în domeniu a prilejuit în ultimele luni
ale anului 2013 efort din partea experþilor de calitate pentru
elaborarea de sisteme de bune practici referitoare la calitatea în
IDD, bazatã pe monitorizare, îmbunãtãþire continuã ºi evaluare,
care sã fie puse la dispoziþie deschisã celor interesaþi în domeniu,
elaboratorilor de strategii, cercetãtorilor, universitãþilor ºi
institutelor de cercetare a educaþiei superioare.
Se constatã cã scopul clasic al facultãþii de a oferi în primul rând
cunoºtinþe de bazã ºi la absolvire o anumitã abilitate/ competenþã
profesionalã este modificat în contemporaneitate. În alternativã
modernã în prim plan este pusã obþinerea competenþei/ abilitãþii
profesionale a absolvenþilor, bazatã pe cunoºtinþele fundamentale
obþinute din cursurile universitare ºi mai ales din aplicaþiile practice
efectuate de studenþi (referate, comunicãri, participãri la cercetarea
ºtiinþificã teoreticã ºi pe bazã de contracte, asistenþã ºi angajament
paralel în companii ºi instituþii economico-sociale, cercuri
ºtiinþifice, conferinþe, simpozioane, apariþii în publicaþii ale
universitãþii sau la diferite edituri, invenþii inovaþii, º.a.).
Comparând instruirea individualizatã, în manierã efectivã, cu
cea realizatã folosind tehnologiile informaþionale, rezultã ºi o altã
concluzie: faþã de învãþarea convenþionalã în amfiteatre ºi sãli de
seminar, cu ajutorul tehnicii moderne se obþine o educaþie efectivã
de acelaºi tip, însã studentul are posibilitatea de a acþiona potrivit
propriei sale disponibilitãþi spre a obþine realizãrile preconizate
în studiu prin prorpiul sãu angajament.
În domeniul învãþãmântului la distanþã, în mod curent se
manifestã douã viziuni asupra impactului produs de proiectarea
instrucþionalã nouã asupra învãþãrii. Este vorba de: a) procesareasimbol a învãþãrii; b) modelarea înregistratã a situaþiilor cognitive.
Bazele teoretice ale modelelor instrucþionale se referã la: 1) cãile
prin care informaþia este comunicatã cãtre student ºi 2) cãile prin
care studentul dã sens unei construcþii cognitive, folosind
informaþiile primite, de asimilare a cunoaºterii.
Viziunea dominantã pânã curând a fost cea tradiþionalã, mizând
pe performanþa computerelor, respectiv pe capacitatea lor de a opera
simboluri ºi operaþii. Conceptul cheie, semnificând viziunea
genericã a imapctului produs de proiectarea instrucþionalã în
contextul de mai sus, este validat prin faptul cã profesorul poate
transmite un volum bine definit de informaþii (cunoºtinþe) cãtre
studenþi; informaþiile, la rândul lor, pot fi reprezentãri externalizate
la destinatari exteriori cadrului didactic, la distanþã.
Cadrul didactic devine, în cazul ID, mai mult un facilitator al
învãþãrii, ceea ce înseamnã cã profesorul va avea un rol didactic
mai restrâns, însã din postura de comunicator a unei sume de
cunoºtinþe (informaþii) destinate învãþãrii dobândeºte rol
managerial intensiv. De aceea, oriunde ºi oricând procesul de

învãþare urmeazã a fi construit, în egalã mãsurã, împreunã, în comun
de cãtre cadrul didactic ºi student.
O nouã culturã a învãþãrii la distanþã
În plan individual este recunoscut deja interesul manifestat
pentru a învãþa de-a lungul întregii vieþi. Au apãrut noi
caracteristici ale mediului social general, ºi anume: 1) este lãrgit
extrem de mult volumul cunoºtinþelor, 2) se asistã la înjumãtãþirea
duratei de viaþã pentru multe dintre noile cunoºtinþe. Învãþarea
continuã este, aºadar, o proprietate a modului de a trãi.
În cadrul Universitãþii Spiru Haret, în contextual evaluativ al
Proiectului, sunt identificate noi încercãri de consolidare a culturii
învãþãrii, ºi anume: cum sã recepþionãm noile cunoºtinþe ºi sã ne
debarasãm de cele vechi; ce trebuie sã reþinem din volumul de
cunoºtinþe vechi ºi ce trebuie eliminat ca fiind perimat definitiv în
rândul acestora.
Situaþiile de mai sus trebuie înfãptuite pe cale ºtiinþificã ºi depind
de context, de politici ºi de culturã. Aplicarea realã a învãþãmântului
la distanþã în societate este fundamentatã de elemente conceptuale
precum: - necesitatea de a lãrgi posibilitãþile de învãþare la nivel
superior în timp real; - alinierea preocupãrilor pentru standardele
procedurale noi ale economisirii timpului.
Analizarea contextului este liberã ºi la îndemâna oricui.
Este de precizat faptul cã în învãþãmântul global schimbarea se
caracterizeazã, sintetic, prin urmãtorul enunþ: modificarea culturii
învãþãrii la nivel individual este posibilã, la nivelul instituþiilor
ºi organizaþiilor însã este adesea dificilã, iar în rândul comunitãþilor
(entitãþilor largi, la nivel de þãri) devine, în unele cazuri, chiar
imposibilã în termeni reali de timp.
Dintre limitãrile operaþionalizãrii cunoaºterii, întâlnite frecvent,
recunoscute în cercurile ºtiinþifice autorizate, se reþine cã
informaþiile ºtiinþifice ºi tehnologiile de comunicare constituie
chiar ele un domeniu distinct, un sector în structura societãþii umane
ºi, ca atare, se cere chiar el sã fie pregãtit ºi asimilat.
Pentru învãþãmântul la distanþã este necesarã, într-o primã fazã,
descifrarea ºi înþelegerea completã a modului fundamental de acþiune
într-un mediu caracterizat de un volum de informaþii ce trebuie
definit pentru vehiculare de o infrastructurã de comunicare modernã
(internet, bazã de cunoºtinþe, suport electronic, TV º.a.). Noile
aplicaþii ale informaþiilor ºi a tehnologiilor de comunicare trebuie
însã mai întâi înþelese ºi promovate de cãtre chiar cei ce formeazã
viitorii absolvenþi, respectiv de cãtre corpul didactic universitar.
Cea mai importantã consecinþã a existenþei ºi funcþionãrii
mulþimii de informaþii ºi tehnologii moderne de comunicare este cã
ele creeazã un nou spaþiu (electronic), în care este plasatã educaþia,
respectiv locul nou în care se regãseºte învãþãmântul. În acest spaþiu
s-au instalat deja pãrþi însemnate din socialul ºi economicul fiecãrei
þãri sau regiuni.
Facultãþile cu programe de studii la ID din Universitatea Spiru
Haret nu fac altceva decât sã instaureze o nouã culturã a învãþãrii,
modernã, actualã, unicã ºi aliniatã la cele mai competitive standarde
internaþionale.
Folosirea multi/ interdisciplinarã a tehnologiilor de
învãþare în modelele de studiu la distanþã
Se apreciazã cã tehnologiile de învãþare folosind computerele
sunt cele mai avansate în contemporaneitate pentru sprijinul
învãþãmântului la distanþã. Un astfel de aliniament compus al

folosirii multiplicate, articulate ale diferitelor tehnologii de
învãþare sunt contributive la formalizarea efectivã ºi eficientã a
învãþãmântului la distanþã.
Dezvoltarea capacitãþii de învãþare la distanþã
Învãþãmântul ºi învãþarea constituie subiecte de supravieþuire
a colectivitãþilor umane, întrucât se manifestã pregnant ºi continuu
dorinþa de imprimare prin cunoaºtere a unor sensuri mai viabile
categoriei de progres. Chiar condiþia umanã se aflã în schimbare
cvasi-continuã. Învãþarea, ca generatoare a progresului, reprezintã
una dintre cele mai semnificative activitãþi, imperativ naturalã, în
condiþia umanã.
Învãþãmântul, îndeosebi cel de tipul ID, nu este finit sau rigid.
Termenul distanþã în procesul de învãþare superioarã restabileºte
încrederea în spiritul uman supus autoorganizãrii, prin revigorarea
acþiunilor ce depind de individ.
Pentru învãþãmântul la distanþã sistemul descris este important
deoarece oferã posibilitatea explicãrii situaþiilor pe care le parcurg
cunoºtinþele învãþate (learned knowledge). Pentru explicaþii,
sistemul trebuie sã foloseascã a priori informaþii (cunoºtinþe) dintrun domeniu (o disciplinã de studiu), iar mecanismele de inferenþã
pot fi adecvate pentru exploatarea datelor respective care, în fapt,
urmeazã a fi încorporate în sistemul propriu-zis de instruire.
Mãsurarea învãþãmântului la distanþã folosind cunoaºtere
din baza de cunoºtinþe
Relaþia cea mai importantã, care trebuie elucidatã operaþional ºi
cu întâietate în învãþãmântul la distanþã, este aceea între student ºi
facultate, respectiv între facultate ºi student.
Aceasta poate fi denumitã relaþia de gradul I, care se cuantificã
prin: 1) angajamentul studentului; 2) calitatea asiguratã de infrastructura instituþionalã universitarã; 3) competiþia pentru venituri
(generarea de venituri spre a sprijini producerea ºi repro-ducerea
resurselor de învãþare); 4) nivelul de angajament în globalizare.
Instituþia de învãþãmânt superior, organizatoare de învãþãmânt
la distanþã, trebuie sã fie centratã pe student. Eliminarea/
reducerea constrângerilor de timp ºi spaþiu, trecerea de la local
la global în arealul studiului, precum ºi introducerea evaluãrii/
examinãrii, respectiv a mãsurãrii cvasi-permanente ºi cvasiconstante, determinã calitatea ºi stabilitatea în actul educaþional
de ansamblu.
Sistemul de învãþare în învãþãmântul la distanþã se bazeazã pe
e-Learning. Studiul folosind tehnologiile moderne de telecomunicare intrã sub incidenþa standardizãrii.
Este însã dificilã formalizarea standardelor stabile, bine definite,
închise în conþinut, întrucât inovarea, interpretarea ºi extensiile
acestora impun standardele deschise. Mai degrabã este utilã
cercetarea pe problematica socializãrii învãþãrii computerizate.
Este deja acceptatã învãþarea socialã (Social Learning)
consideratã plajã sau ecran conceptual (A Conceptual Screen).
Relaþiile de ordin II, III, ., n, sunt sesizate în reþelele
sociale academice (Academic Social Networking), ca locuri
comune de sprijin pentru învãþarea de-a lungul întregii vieþi
(Lifelong Learning).
Filosofia proiectãrii unui astfel de sistem ID are în vedere:
1) interoperabilitatea standardelor deschise ºi 2) adaptarea. Pe
aceastã bazã se pot obþine rezultate manageriale scontate (Outcomes
Management). În mod firesc, din perspectivã procesualã, sunt
necesare intrãri (Inputs Management).

Din rândul resurselor de intrare se amintesc:  sistemul de
tehnologii informaþionale destinat instruirii ºi învãþãrii superioare;
 accesul la instrumentele de învãþare;  coerenþa acþionalã;
 orientãri ºi feedback-uri;  personal calificat de sprijin tehnic al
procesului de învãþare;  acces la subiecte de cercetare ºtiinþificã;
 recunoaºterea, autorizarea ºi acreditarea sistemului.
Intrãrile (inputs) sunt arondate ca responsabilitate grupului de
management din instituþia universitarã.
În rândul studenþilor se manifestã cerinþe de intrãri (inputs)
care, în principal, se referã la: - nivelul de percepþie a modalitãþii de
folosire a computerului, respectiv a programelor aferente acestuia
(software); - accesul în bibliotecile virtuale; - comunicarea fluentã,
fãrã bariere; - cereri de noi tipuri de software; - sprijin IT (referitor
la folosirea tehnologiilor informaþionale).
Universitatea devine spaþiul coerent pentru acþiuni didactice,
tehnice ºi de tehnologii, în care accesabilitatea ºi orientãrile au rol
primordial.
Mãsurarea rezultatelor, respectiv a succesului în e-Learningul universitar, rezidã din cuprinderea determinativã, gradualã a
procesului de studiu, bazat pe informatizare.
O strategie de e-Learning vizeazã minimul utilitãþilor de
tehnologii informaþionale pentru învãþare, frecvenþa folosirii
tehnologiilor, precum ºi conþinutul resurselor de studiu.
Principalele dificultãþi în mãsurarea rezultatelor în sfera eLeaning se cantoneazã în evaluarea calitãþii utilizãrii sistemelor
de studiu, cuantificarea angajamentului fiecãrui student în procesul
de învãþare în raport cu cerinþele formulate de cadrele didactice ºi
estimarea impactului produs de tehnologiile informaþionale asupra
studenþilor ºi corpului profesoral.
Se pot formaliza douã etape ale operaþiunilor de mãsurare, ºi
anume: Etapa I: Identificarea descriptorilor ºi a surselor/
politicilor de e-Learning:  nominalizarea unui grup de
management a mãsurãrii;  optimizarea structurii staff-ului academic;
 implicarea studenþilor în cuantificarea rezultatelor. Etapa II:
Instituirea de noi valori, recunoscute pentru cadrele didactice,
prin: evidenþa studenþilor;  tutoriat;  sprijin colaborativ pentru
studiu;  controlul cunoºtinþelor;  corectivitate crescutã;  inovare
ºi flexibilitate didacticã ºi pedagogicã.
De la avantajul comparativ la cel competitiv al educaþiei prin
învãþãmântul la distanþã
Valorizarea activitãþilor de învãþare ºi educaþie rãmâne, frecvent,
sub incidenþa instrumentalizãrii, instruirea nefiind consideratã acþiune
productivã în sine. Evidenþierea nivelului propriei competenþe ºi
a propriei valori de cãtre fiecare universitate se poate baza pe
gândirea comparativã.
Dupã unii autori, se pot delimita criteriile principale de evaluare
a calitãþii unui sistem de învãþãmânt:  stabilirea explicitã ºi
asumarea conºtientã, prin programe de acþiuni, a scopurilor de atins;
 accesul ºi egalitatea ºanselor la învãþãturã ºi studii;  flexibilitatea
organizãrii sistemului;  calitatea curriculelor;  calitatea cadrelor
didactice;  calitatea infrastructurii;  resursele ºi structura
resurselor;  mecanismele de evaluare ºi autoevaluare a calitãþii
pregãtirii;  rãspunderea pentru folosirea resurselor umane ºi
materiale aflate la dispoziþie;  competitivitatea ºtiinþificã;
 rezultatul pragmatic/practic obþinut;  generarea disponibilitãþii
ºi capacitãþii de înnoire.
ªansele de a învãþa, ori de a avea acces la studiu prin învãþãmântul
la distanþã sunt în termeni reali cu mult mai mari decât la alte forme,
iar mulþimea finitã de alternative de metodicã, mult mai diversificatã.
Rezultatele practice ale învãþãrii la distanþã trebuie sã conducã
succesiv cel puþin la avantajul comparativ, respectiv la cel
competitiv al educaþiei/ instruirii.

Sistem de monitorizare, îmbunãtãþire Continuã ºi Evaluarea Calitãþii (SMICEC) elaborat în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720 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

Încã de la început se precizeazã cã în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720 (ODEQA) se trateazã, în esenþã,
problematica urmãtoare: a) definirea indicatorilor cheie de
performanþã pentru calitatea IDD, b) formularea unei matrici
de evidenþiere a nivelurilor convenþionale actuale de
performanþã ºi c) concluzii ºi recomandãri.
Indicatorii, Indicatorii de performanþã ºi Indicatorii Cheie
de Performanþã reprezintã elemente procesuale de înlãturare a
nedeterminãrilor în sistemul de pregãtire superioarã, inclusiv
prin forma IDD.
Programele de studiu în regim IDD au devenit în ultimele
douã decenii o componentã importantã a ofertei educaþionale
a universitãþilor. Acest tip de programe faciliteazã semnificativ
accesul la educaþie.
În România, performanþa proceselor educaþionale oferite în
sistem IDD se realizeazã pe baza unei metodologii unitare de
evaluare ºi acreditare elaboratã de Agenþia Românã de Asigurare
a Calitãþii în Învãþãmântul Superior - ARACIS (H.G. 1418/
11.10.2006). Aceastã metodologie prevede criterii specifice,
definite ºi cuantificate prin standarde ºi indicatori de performanþã
cu privire la: capacitatea instituþionalã (cadrul organizatoric,
conducere ºi administraþie, servicii pentru studenþi, baza materialã
ºi responsabilitãþi financiare), eficacitate educaþionalã
(conþinutul învãþãmântului, medii de instruire, evaluare, studenþi)
ºi managementul performanþei (informaþie publicã, personal
didactic, resurse de învãþare, sisteme de informaþii).
Continuând linia acestor cercetãri, este util sã se rãspundã
la întrebarea: Cum influenþeazã mãsurarea performanþei
carierele studenþilor/absolvenþilor IDD, în termeni de
angajare, promovare sau deþinere a funcþiei pe termen lung?
Punctul de plecare al stadiului actual este cã nici o carierã nu
poate fi rezumatã într-un numãr.
Caracteristicile indicatorilor de performanþã în domeniul
calitãþii IDD se referã la:  sunt factori care tind sã indice
sãnãtatea, progresul ºi/sau succesul unui proiect, proces sau
domeniu operaþional al IDD;  foarte des sunt orientaþi spre
procese (procesul IDD);  se concentreazã pe resurse ºi procese
de naturã sã conducã la obþinerea unor rezultate de succes;  de
obicei, sunt formulãri scurte, concentrate, relevante, mãsurabile,
repetabile ale factorilor cheie de succes în domeniul IDD.
Indicatorii Cheie de Performanþã (ICP) sunt instrumente
folosite în managementul performanþei ce monitorizeazã
performanþa la nivelul ariilor cheie ale universitãþii
(învãþãmântul la distanþã), care sunt critice pentru succesul ºi
creºterea procesului de instruire superioarã.
În general, Indicatorii Cheie de Performanþã (ICP) sunt asociaþi
cu sistemul de mãsurare, monitorizare ºi evaluare a performanþei
(ICP), prin instrumente precum Balanced Scorecard.
Motivele utilizãrii Indicatorilor Cheie de Performanþã (ICP)
sunt:  perspectivã: sustenabilitatea, progresul ºi/sau succesul
unui proiect de învãþare superioarã, proces de IDD sau domeniu
de furnizare a serviciilor educaþionale superioare;  orientare:
Indicatorii Cheie de Performanþã în IDD sunt specifici, relevanþã,
mãsurabili, repetabili ºi conºtienþi;  evaluare: mãsurarea
factorilor critici de succes;  management: sprijinã procesul de
luare a deciziilor în cadrul managementului performanþei pentru
calitatea IDD;  implementarea strategiei: indicatorii Cheie de
Performanþã în IDD creazã o legãturã puternicã între strategie ºi
iniþiative/activitãþi de învãþare la distanþã
Mãsurarea performanþei pentru calitatea IDD poate fi realizatã
pentru o varietate de motive, fiind sugerate urmãtoarele raþiuni
posibile:  pentru monitorizare ºi control a procesului IDD;
 pentru îmbunãtãþirea continuã a procesului/calitãþii IDD;  pentru
maximizarea eficacitãþii efortului de îmbunãtãþire a procesului /
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calitãþii IDD;  pentru a realiza alinierea cu scopurile ºi obiectivele
organizaþionale (ale universitãþii/facultãþii/departamentului).
Pentru a putea aprecia în ce mãsurã obiectivele
organizaþionale sunt atinse ºi strategiile instrucþionale IDD
sunt eficiente este necesar sã se defineascã un sistem integrat de
indicatori de performanþã, care sã poatã exprima în orice moment
dacã activitatea urmeazã direcþia doritã, impusã, comandatã.
Nivelurile de performanþã pot fi convenþionale sau
neconvenþionale. Este necesarã agregarea pre-matricialã a
mulþimilor de elemente de definire a mãsurãrii nivelelor de
performanþã în învãþãmântul superior.
În procesul de elaborare a misiunii universitãþii trebuie avute
obligatoriu în vedere urmãtoarele axe: a) un set propriu de
valori (politica universitãþii faþã de membrii comunitãþii
universitare; calitatea procesului de predare ºi de învãþare;
bunele practici în cercetare), b) un scop fundamental (însãºi
raþiunea existenþei universitãþii); c) un viitor imaginat (idicatori
de performanþã; un model aspiraþional; riscuri posibile).
Experienþa marilor universitãþi înfãþiºeazã concluzia cã
succesul se obþine doar în condiþiile orientãrii spre performanþã
a activitãþii academice, prin îmbunãtãþirea continuã a ofertei
educaþionale, un management competitiv, o politicã financiarã
adecvatã ºi încurajarea unei atitudini responsabile a întregului
personal este posibilã menþinera standardului.
Conceptul de evaluare academicã, ºi cel de acreditare,
sunt componente de bazã ale sistemului de asigurare a calitãþii
ºi creºtere a performanþei în IDD. Acestea au cunoscut evoluþii
semnificative, îndeosebi dupã Declaraþia de la Bologna. Este
utilã demonstrarea performanþelor în interiorul comunitãþii
academice, dar ºi în exterior, în relaþia universitãþii cu mediul
socio-economic ºi academic extern.
Evaluarea academicã este o noþiune complexã, ce îmbinã
semnificaþiile termenului a evalua cu un anumit context de
asigurare a calitãþii proceselor de transfer de cunoºtinþe ºi
competenþe, specifice învãþãmântului superior.
Flexibilitatea ºi adaptabilitatea trebuie sã fie caracteristicile dominante ale universitãþilor actuale.
Educaþia la distanþã apeleazã la diferite modalitãþi sau tehnologii
(corespondenþã/ tipãrituri, audio, video, reþele de calculatoare) de
furnizare a instrucþiei, ce presupune depãrtarea fizicã a actorilor
educaþiei (instructor-cursant), care resimt acest proces ca o
experienþã specificã de predare-învãþare, încercându-se suplinirea
absenþei fizice cu o serie de strategii de încurajare a interacþiunii
dintre instructor - cursant, cursant - cursant, cursant  conþinut.
Managementul performanþei, inclusiv în IDD, este un
termen omniprezent în mediul de organizare ºi conducere
actual reprezentând arta ºi ºtiinþa de a planifica, organiza,
comunica, coordona ºi controla performanþa, fie la nivel
strategic, operaþional sau individual.
Mãsurarea sau evaluarea performanþei este un sub-proces al
managementului performanþei concentrate pe identificarea,
urmãrirea, comunicarea ºi evaluarea rezultatelor performanþei
prin intermediul utilizãrii indicatorilor de performanþã.
Standardele de referinþã definesc normele de bazã ºi cadrul
de evaluare a calitãþii din orice instituþie. Dintre acestea, cele
mai relevante sunt: A) Capacitatea instituþionalã,
B) Eficacitatea educaþionalã, C) Managementul calitãþii.
Motivaþiile ºi obstacole în obþinerea performanþei învãþãmântului superior deschis la distanþã se referã la:  Necesitatea
generãrii unei încrederi tot mai consistente, pe termen mediu ºi
lung, în capacitatea ºi performanþele universitãþilor ºi ºcolilor
româneºti pe piaþa europeanã/ mondialã a învãþãmântului superior;
 Necesitatea armonizãrii standardelor, procedurilor ºi practicilor
universitare ºi preuniversitare româneºti cu cele existente în statele
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membre ale UE, în scopul recunoaºterii automate pe piaþa
europeanã a diplomelor ºi titlurilor obþinute în România;
 Necesitatea reducerii duratei de acomodare la angajatori a
absolvenþilor de universitãþi ºi licee/ colegii.
Obstacolele principale sintetizate se referã la: a) obstacole
teoretice, b) obstacole culturale, c) obstacole materiale. Scopul
principal al managementului performanþei în relaþia cu studenþii IDD
este sã mãsoare ºi sã sporeascã interacþiuni profitabile cu acetia.
O listã cu posibili indicatori cheie de performanþã, în context,
se referã la:  gradul de retenþie a studenþilor IDD în sistem;  cheltuieli
per student IDD;  profitul per student IDD;  valoarea unui student
IDD;  gradul de achiziþie de noi studenþi IDD;  studenþi IDD
profitabili;  costul mediu de retenþie al unui student IDD;  costul
mediu de înscriere/determinare de înscriere student IDD.
Standardele de evaluare au la bazã o serie de indicatori de
performanþã care trebuie îndepliniþi de cãtre programele de
studii pentru IDD.
Aceºti indicatori de performanþã ar trebui sã fie elemente:
 orientate pe procesele din universitate pentru IDD;  introduse
în toate fazele de proces din IDD, incluzând proiectarea,
planificarea, verificarea ºi îmbunãtãþirea ori corectarea acestora;
 generate din interiorul universitãþii ºi din relaþia cu pãrþile
interesate aparþinînd mediului extern al acesteia;  transparente
ºi flexibile;  bazate pe competenþe, cu referire la implicarea de
competenþe intelectuale ºi abilitãþi practice.
Motivele utilizãrii Indicatorilor Cheie de Performanþã
(ICP) sunt: perspectivã, orientare, evaluare, management,
implementarea strategiei.
Mãsurarea performanþei pentru calitatea IDD poate fi
realizatã pentru o varietate de motive.
 Folosirea Indicatorilor Cheie de Performanþã poate varia de
la mãsurarea realizãrilor departamentului IDD la mãsurarea performanþei întregii universitãþi. În funcþie de impactul lor se distinge
o mulþime a caracteristicilor Indicatorilor Cheie de Performanþã.
 Outcome ICP: satisfacþia studenþilor/absolvenþilor IDD,
satisfacþia managementului universitãþii, benchmarking cu
alte universitãþi similare în domeniul IDD.
În baza cercetãrilor efectuate (2013) se constatã cã se întâlnesc
o serie de principii care trebuie respectate:  ICP nu ar trebui sã
reprezinte un scop în sine, ci sã fie percepute ca un suport pentru
managementul calitãþii IDD. În fapt, (ICP) un punct de pornire
pentru analiza informalã ce ar trebui sã conducã la un plan de
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îmbunãtãþire continuã a calitãþii IDD;  ICP ar trebui sã fie analizaþi
în context ºi sã se punã accent pe comparaþii la nivel de rezultate în
momente diferite de timp, pentru aceeaºi universitate/facultate/
departament IDD, nu atât pe comparaþii între entitãþile în cauzã;
 Un set de ICP ar trebui sã fie echilibrat. De exemplu, mãsurarea
eficienþei procesului IDD ar trebui sã fie pusã în balanþã cu mãsurarea
eficacitãþii ºi mãsurarea costurilor cu mãsurarea calitãþii IDD;
 Dupã ce au fost propuºi ºi aplicaþi, ICP trebuie revizuiþi ºi
actualizaþi periodic. Revizuirea trebuie sã confirme utilitatea
fiecãrui indicator ºi fezabilitatea în colectarea datelor pentru un uz
continuu;  Descrierea performanþei dorite, reflectate în termeni
mãsurabili prin ICP, trebuie sã fie atribuitã la nivelul universitar
IDD care deþine autoritatea ºi informaþiile necesare pentru a acþiona.
Pentru a putea aprecia în ce mãsurã obiectivele organizaþionale
sunt atinse ºi strategiile instrucþionale IDD sunt eficiente este
necesar sã se defineascã un sistem integrat de indicatori de
performanþã, care sã poatã exprima în orice moment dacã activitatea
urmeazã direcþia doritã, impusã, comandatã.
Propunem ca Programul de control pentru indicatorii de
performanþã pentru calitatea IDD sã fie parcurs prin urmãtoarele:
definirea unei poziþii obiectiv pentru sistemul de control-audit a
performanþei, analiza situaþiei curente a sistemului de monitorizare,
îmbunãtãþire continuã ºi evaluare a calitãþii, compararea situaþiei
actuale cu rezultatele din Benchmarking, definirea direcþiilor de
acþiune (analiza Gap) cu ajutorul Best Practices, definirea planului
de implementare (începutul realizãrii), rezultatul.
Acreditarea reprezintã o mãsurãtoare a modului în care este
asiguratã calitatea. Este procesul prin care o organizaþie
publicã sau privatã nonprofit sau un organism privat evalueazã
calitatea unei instituþii de învãþãmânt superior ca întreg ori a
unui program specific de studii pentru a oferi recunoaºterea
oficialã a faptului cã instituþia/programul respectã anumite
criterii sau standarde minimale predefinite.
Acreditarea ºi evaluarea au aceleaºi obiective în multe
þãri: de a îmbunãtãþi calitatea educaþiei, de a furniza informaþie
publicã ºi de a asigura un anumit nivel de calitate în educaþie.
Metodologia ARACIS prevede 3 nivele diferite pentru
fiecare indicator (nivelul minimum, nivelul de referinþã 1 ºi
nivelul de referinþã 2). Trebuie menþionat faptul cã pentru
puþini dintre indicatorii folosiþi de ARACIS (13 indicatori
din totalul de 43) metodologia defineºte toate cele trei nivele.
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Maestrul Zen Yvon Myoken Bec, la Universitatea Spiru Haret,
în cadrul conferinþei

Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã organizeazã joi, 12 decembrie 2013,
ora 12.30, la sediul Universitãþii Spiru
Haret din str. Ion Ghica nr. 13, Sala Senatului,
workshop-ul Protecþia datelor ºi protecþia
proprietãþii intelectuale în activitatea de
cercetare.
Sunt invitaþi sã participe la workshop toþi
cercetãtorii Universitãþii Spiru Haret.

PRACTICA ªI EDUCAÞIA ZEN
Luni, 2 decembrie, sala Studio,
din sediul central al Universitãþii
Spiru Haret a gãzduit conferinþa
internaþionalã Practica ºi
educaþia Zen, care l-a avut ca
invitat special pe Maestrul Zen
Yvon Myoken Bec, fondator al
primului aºezãmânt Zen, în purã
tradiþie soto-zen, din România Mokusho Zen House. Alãturi de
Maestrul Myoken s-au aflat
prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector, Universitatea Spiru
Haret, Aurelian Scrima,
directorul Editurii Herald, asist.
univ. drd. Oana Pãnescu,
preºedinte al filialei Bucureºti a
Asociaþiei Române de Analizã
Tranzacþionalã, ºi conf. univ. dr.
Matei Georgescu, Universitatea
Spiru Haret. Evenimentul a fost
co-organizat de Facultatea de

Sociologie-Psihologie a Universitãþii Spiru Haret, Mokusho Zen
House, Editura Herald ºi
Asociaþia Românã de Psihologie
Transpersonalã.

Dupã o remarcabilã incursiune
în istoria ºi filosofia Zen, graþie
directorului Editurii Herald,
Aurelian Scrima, Oana Pãnescu,
psihoterapeut ºi practicant Zen,
ne-a evocat momente de esenþã ale
întâlnirii sale cu maestrul Myoken.
Maestrul Myoken împreunã
cu cinci cãlugãri Zen ne-au
introdus în stilul de viaþã Yen ºi
prin faptul cã au fost aºezaþi pe
podiumul conferinþei în stilul
tradiþional, în poziþia de practicã
- zazen. Prin sesiunea de
întrebãri ºi rãspunsuri am fost
martorii profunzimii Maestrului
ºi a capacitãþii sale de a ne ghida,
cu gentileþe, spre (re)sursele
La invitaþia prof. univ. dr. propriei existenþe.
Carmen Costea, Maestrul Myoken
Matei GEORGESCU
a scris în Cartea de onoare a
Foto: Ilzy Zanca
Universitãþii Spiru Haret.

Oportunitãþi de finanþare pentru
dezvoltarea cercetãrii

Guvernele statelor Norvegia, Islanda ºi Liechtenstein, prin
mecanismul financiar al Spaþiului Economic European (SEE), a
lansat, pe 25 noiembrie 2013, apelul pentru propuneri de
proiecte privind linia de finanþare pentru stimularea dezvoltãrii
cercetãrii. Beneficiarii eligibili sunt organizaþiile de cercetare,
în parteneriat cu organisme similare sau IMM-uri din Norvegia,
Islanda ºi Liechtenstein.
Valoarea finanþãrii acordate: 500.000-1.500.000 euro/proiect.
Termenul limitã de depunere a proiectelor: 17 ianuarie 2014.
Detalii: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3458/EEA-FinancialMechanism-2009-2014.html

Granturile SEE
pentru promovarea diversitãþii
Mãsura A: Iniþierea ºi dezvoltarea de parteneriate
Programul Promovarea diversitãþii în culturã ºi artã în cadrul
patrimoniului cultural european îºi propune sã dezvolte dialogul cultural ºi sã protejeze identitatea europeanã prin înþelegerea
diversitãþii culturale. Programul este finanþat prin Mecanismul
Financiar al Spaþiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Mãsura A: Iniþiere/Dezvoltare de parteneriate susþine
activitãþile de identificare a potenþialilor parteneri din Statele
Donatoare anterior/în timpul pregãtirii proiectului, respectiv
dezvoltarea de parteneriate în vederea depunerii, spre finanþare,
a proiectelor culturale. Alocarea financiarã pentru Relaþii
Bilaterale, Mãsura A: Iniþiere / Dezvoltare de parteneriate a
prezentei cereri de propuneri pentru acþiuni bilaterale de
parteneriat este de 45.000 euro.

Student la Sociologie-Psihologie, fondator al revistei culturale

ORIZONTURI LITERARE

Pe pagina de facebook a Opiniei naþionale, am primit un mesaj: Sunt MihaiViorel Dragomir, fondator, alãturi de o bunã prietenã, Alina Georgiana
Rãdoi, al revistei de culturã lunare Orizonturi literare, în format electronic
(momentan). Revista noastrã are ca scop promovarea gratuitã a tinerilor
talentaþi, cu înclinaþii spre muzicã, dans, picturã, fotografie, prozã, poezie
º.a.m.d. Ne place sã facem ceva frumos pentru aceastã lume, din inimã
pentru tinerii talentaþi. ªi pentru cã ºi nouã ne plac studenþii noºtri, tineri
inimoºi ºi talentaþi, am cerut mai multe informaþii despre fondatori. Cât
despre revistã, ajunsã, deja, la numãrul 6, o puteþi citi la
www.orizonturiliterare.ro. Aºadar, fondatorii revistei se prezintã:

Studentului
Alexandru Vasile,
Facultatea de Arte,
an I, specializarea
Pedagogie muzicalã,
membru al corului
Madrigal,
i-a fost conferitã,
de cãtre
Preºedintele României,
Medalia
Meritul Cultural
clasa a III-a.
De asemenea,
a primit ºi
Diploma Jubiliarã
a celebrului
Cor naþional de camerã
Madrigal,
care a împlinit
50 de ani de activitate
artisticã excepþionalã.

Mihai-Viorel Dragomir: Am 20 de ani împliniþi, locuiesc în comuna
Drãgãneºti-Vlaºca, jud. Teleorman, ºi sunt student în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, la Facultatea de Sociologie-Psihologie, specializare Psihologie,
forma de învãþãmânt IFR.
Sunt pasionat de scris, îndeosebi poezii, dar ºi prozã. Am o carte scrisã ºi
tipãritã - Un început de viaþã, care marcheazã debutul meu în aceastã lume
frumoasã a literaturii. Am câºtigat concursul de creaþie literarã la nivel
naþional organizat la Buºteni. Am ales psihologia fiindcã sunt dornic de a
mã cunoaºte mai bine pe mine, dar ºi pe oamenii care mã-nconjoarã. Vreau sã
mã cunosc cu adevãrat, sã învãþ lucruri noi despre mine ºi sã evoluez.
Alina-Georgiana Rãdoi: M-am nãscut în data de
16.12.1992 , în oraºul Petroºani, judeþul Hunedoara. De aici am unele
dintre amintirile cele mai frumoase ºi cele mai vii. Am descoperit ºi iubesc
scrisul de aproape cinci ani. E modul meu de a mã descãrca ºi a-mi
exprima frumosul ºi sentimentele. Iubesc dansul, pânã ºi curãþenia se
desfãºoarã oficial în paºi de dans. Îmi place la nebunie sã cãlãtoresc,
sã mã plimb, sã cunosc tot ce este nou. Am terminat un liceu de
matematicã-informaticã, acum studiez la ªcoala Sanitarã Carol Davila,
profilul asistent medical generalist, ºi sunt foarte mândrã de asta.
Mihai-Viorel Dragomir a adãugat: Am ales sã fac o revistã de culturã
fiindcã, aºa cum am spus ºi mai sus, sunt pasionat de scris. M-am gândit cã
nu sunt singurul cu aceastã pasiune ºi nici cu altele, acest lucru m-a determinat sã fac o revistã în
care pot scrie toate persoanele talentate. Mulþi oameni sunt talentaþi în aceastã þarã, dar nu cunosc o
cale de promovare. Aici intervenim noi, îi facem citiþi, îi facem cunoscuþi. Lucrãm cu ei, pentru ei. O
lume este frumoasã dacã punem mânã de la mânã ºi facem ceva frumos. Urmãtorul numãr al revistei
(nr.6) apare pe 10 decembrie ºi este un numãr special, dedicat Sãrbãtorilor de iarnã.

FELICITÃRI!

CRAIOVA

Conferinþã
ºtiinþificã
Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã
Craiova,
prin CESCJ  Craiova,
în colaborare cu:
Centrul teritorial
INPPA Craiova,
Academia Românã Institutul de Cercetãri
Socio-Umane
CS Nicolaescu-Plopºor,
Biroul Judeþean OADO Dolj,
Uniunea Naþionalã a
Mediatorilor din România,
Asociaþia Juriºtilor ºi
Economiºtilor Haretiºti
din Craiova,
organizeazã a treia ediþie
a Conferinþei ºtiinþifice
cu participare naþionalã
Drept ºi administraþie
publicã în context european.
Conferinþa se va desfãºura
în Secþiunile:
 Drept
 Administraþie publicã
 Studenþi,
în data de 20 decembrie.
Comitetul ºtiinþific
al conferinþei:
prof. univ.dr. Gheorghe Bicã
- prorector Universitatea
Spiru Haret,
conf.univ.dr. Bujor Florescu
 decanul Facultãþii
de Drept ºi Administraþie
Publicã CraiovaUniversitatea Spiru Haret,
prof.univ.dr. Ion Turculeanu
- decanul Baroului Dolj,
Directorul INPPA Craiova,
prof.univ. dr. Cezar Avram directorul Institutului
de Cercetãri Socio-Umane
C.S. Nicolaescu Plopsor,
Academia Românã,
conf. univ.dr. George Velicu
- directorul OADO- Biroul
Judeþean Dolj,
conf.univ.dr. Gheorghe
Costache  preºedinte
Asociaþia Juriºtilor ºi
Economiºtilor Haretiºti
din Craiova,
conf. univ.dr. Denisa Bicã directorul CESCJ Craiova,
lect.univ.dr. Claudiu Ignat copreºedinte al UNMR
Comitetul de organizare:
lector univ.dr.
Alexandra Ilinca,
lector univ.dr. Iulia Þãpuº,
lector univ.dr. Adriana Belu,
lector univ.dr. Andreea Papa,
asistent univ.dr.
Adriana Sandu.

Festivalul Internaþional
MERIDIAN,
Zilele SNR-SIMC
Compozitorii Maia Ciobanu ºi Sorin Lerescu, conferenþiari
universitari la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret,
au fost prezenþi în programul celei de-a 9-a ediþii a Festivalului
Internaþional MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC, desfãºurat în
perioada 2-8 decembrie, la Bucureºti.

Conf. univ. dr.
Sorin LERESCU

Conf. univ. dr.
Maia CIOBANU

ZIUA PORÞILOR DESCHISE

la Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu, înfiinþatã la 18 decembrie
1880, împlineºte 133 de ani existenþã ºi activitate neîntreruptã în slujba
pedagogiei româneºti, a învãþãmântului, educaþiei ºi culturii.
Cu acest prilej, se organizeazã ZIUA PORÞILOR DESCHISE, eveniment
care va avea loc miercuri, 11 decembrie 2013, între orele 10.00  18.00.
Programul va cuprinde alocuþiuni din partea unor personalitãþi din domeniul
educaþiei ºi culturii, comunicãri ºtiinþifice, omagii ºi evocãri ale unor
personalitãþi ale culturii româneºti ºi universale, lansãri ºi prezentãri de
carte, expoziþii de carte, picturã, graficã, sculpturã, decoraþiuni, turul
bibliotecii, manifestãri artistice, colinde de sãrbãtori.
La eveniment sunt aºteptaþi sã ia parte reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi ai unor autoritãþi locale, cadre didactice, cercetãtori, bibliotecari,
editori, scriitori, artiºti, reprezentanþi media, elevi ºi studenþi.
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Liceul Tehnologic Theodor Pallady:
Liceul Tehnologic Theodor Pallady
este o unitate de învãþãmânt tânãrã,
înfiinþatã pe 1 septembrie 2013, prin
fuziunea Liceului tehnologie Unirea cu
Liceul R.AT.B. Împletind istoria celor
douã ºcoli, Liceul Tehnologic Theodor
Pallady este o ºcoalã tehnicã cu tradiþie
ºi vechime de peste 100 de ani. Tradiþia
tehnicã se continuã în prezent prin: liceu
filiera tehnologicã, profil tehnic ºi ºcoalã
de arte ºi meserii. Promoveazã un sistem
educaþional modern, care corespunde
provocãrilor ºi exigenþelor impuse de
piaþa muncii, care sã corespundã devizei
asumate:

O poartã cãtre viitor, o poartã cãtre Europa

Directorul ºcolii, prof. Carmen Gheaþã,
spune cã unitatea de învãþãmânt pe care o
conduce îºi propune sã punã la dispoziþia
comunitãþii oportunitãþi de educaþie ºi
instruire de înaltã calitate, în domeniile
transporturi rutiere, electronicã automatizãri ºi mecanicã, cursuri de zi ºi serale ºi,

totodatã, cursuri cu frecvenþã
redusã (profil teoretic uman). Intenþionãm sã pregãtim elevii astfel încât
aceºtia sã atingã standardele
propuse, sã-ºi satisfacã
nevoia de învãþare, sã se
integreze într-o propor-þie
cât mai mare pe piaþa muncii
ºi sã atingã performanþe
profesionale similare celor
din þãrile europene. De
asemenea, creºterea gradului de inserþie profesionalã le
va permite elevilor o autonomie proprie, promovatã pe principiile
egalitãþii de ºanse, dialogului, formându-i
ca cetãþeni activi ºi responsabili. În acest
sens, colaborarea ºcolii cu familia este un
aspect foarte important, care se bazeazã
pe construirea unor relaþii de încredere
reciprocã între profesori ºi membrii

familiilor; aceasta înseamnã relaþii în care
pãrinþii ºi profesorii se respectã unii pe
alþii, cred în abilitatea ºi dorinþa celorlalþi
de a-ºi îndeplini rolurile, au unii faþã de
ceilalþi o mare consideraþie, ºi au încredere
în faptul cã, fiecare, cã pun înainte de toate
interesul copilului, a precizat directorul
unitãþii de învãþãmânt. Totodatã, politicile
educaþionale ale ºcolii au în vedere
realizarea unui nivel ridicat al calitãþii
educaþiei. În acest sens se realizeazã o
autoevaluare severã în rapoartele interne
ale comisiei pentru evaluarea calitãþii în
educaþie. Se încurajeazã ºi se stimuleazã
perfecþionarea ºi dezvoltarea profesionalã
permanentã a cadrelor didactice prin
învãþarea pe tot parcursul vieþii. Pe termen
lung, echipa managerialã intenþioneazã
sã pãstreze tradiþia învãþãmântului
tehnic, prin ofertarea unor meserii atractive, prin flexibilizarea calificãrilor în
conformitate cu solicitãrile pieþei muncii.

! Baza materialã

Liceul Tehnologic Theodor Pallady are un numãr de 15 sãli de
clasã, 9 laboratoare, 3 cabinete, 4 ateliere, bibliotecã, cabinet
medical, salã de sport, salã de fitness ºi teren de sport. Dat fiind
profilul ºcolii, preponderent în domeniul transporturilor rutiere, în
acest an, s-a dezvoltat baza materialã prin realizarea unui laborator
informatizat de legislaþie rutierã ºi a unui atelier ºcoalã  service
auto, ambele dotate la standardele impuse de cerinþele actuale. De
asemenea, în cadrul liceului funcþioneazã ºi o ºcoalã de ºoferi precum
ºi o staþie ITP, aceasta din urmã fiind în curs de autorizare. În
acelaºi timp, s-a insistat pe dotarea cu tehnicã de calcul, astfel
încât, în prezent existã calculatoare în toate laboratoarele, cabinetele,
în birouri, bibliotecã, toate conectate permanent la Internet.

! Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu ºi ce planuri au

 Adrian Cãtãlin Sandu, clasa
a XII-a: Iniþial, am venit la acest
liceu pentru cã îmi doream sã
urmez o carierã în domeniul
electric, însã, pe parcurs, mi-am
dat seama cã îmi doresc sã
practic în cu totul alt domeniu:
psihologia. Îmi place sã observ
cum reacþioneazã ºi cum se
comportã oamenii în diferite
situaþii. Nu am o pasiune anume
pentru acest domeniu, ci doar
asta vreau sã fac. În materie de
hobby-uri, am o pasiune care
m-a prins de la vârsta de 10

 Alexandru Lucachi, clasa
a XI-a: De câþiva ani, electronica
a început sã mã fascineze în
mod deosebit, poate uºor influenþat de tatãl meu, care este electrician. Întotdeauna mã uitam
cum repara diferite produse
electronice, astfel cã, în momentul când am ajuns la repartizarea
computerizatã, am ales sã vin la
acest liceu. Nu îmi pare rãu, ci,
din contrã, îl recomand tuturor
celor care doresc sã se specializeze într-un astfel de domeniu.

ani: pictura. De regulã pictez
 Georgiana Dumitru, clasa
icoane ºi naturã staticã, pentru cã
a XI-a: În timpul liber citesc, atât
omul, prin definiþie, stricã, ori eu
operele prevãzute în programa
vreau sã pãstrez farmecul naturii
ºcolarã, cât ºi diverse cãrþi care
prin intermediul tablourilor mele.
îmi stârnesc curiozitatea, aºa
Nu am mai pictat de jumãtate
cum, pentru unii colegi, activide an, pentru cã am început
tãþile de genul voluntariatului
sã mã pregãtesc pentru examenul
reprezintã un bun prilej de a
de bacalaureat. În general,
comunica ºi chiar realiza ceva
elevii fac o greºealã imensã traconcret ºi durabil. Din pãcate, în
tând cu superficialitate acest
România, voluntariatul nu este
examen. Este mai degrabã o attratat ºi nu este pus pe locul pe
mosferã degajatã, dezintecare îl meritã. De exemplu, sunt
resatã, fapt ce are repercusiuni
tineri care se implicã în
directe asupra actului de îndiferite acþiuni de voluntariat
vãþãmânt. Consider cã profesorii
doar din simplul motiv cã dã bine
îºi dau tot interesul, dar când
în CV. Trebuie sã încetãm sã ne
vãd elevii nu sunt interesaþi, se
mai
furãm
cãciula,
între
noi,
pentru
cã numai aºa putem sã
descurajeazã ºi ei ºi, în final, rezultatul este cel care este în în- schimbãm þara în care trãim. ªi ar fi pãcat sã nu o facem
vãþãmântul românesc. Nu mai
 Alina Georgiana Vasiliu,
vorbesc despre schimbãrile care
se fac în fiecare an, de la ministru clasa a XI-a: Deºi poate pãrea
la programã ori manuale. În mo- ciudat, printre bobby-urile mele
mentul de faþã, cred cã nici cea mai se numãrã editarea fotografiilor
vizionarã modificare adusã siste- cu diverse programe, precum ºi
mului nu l-ar putea scoate din jocurile pe calculator. De aseactuala crizã; eu sunt pentru por- menea, în timpul liber mã ocup
nirea lucrurilor, din nou, de la zero. de mentenanþa serverelor diferitelor jocuri. Dupã terminarea
liceului, îmi doresc sã urmez o
carierã în domeniul web-designului. ªtiu încã de pe acum cã
noþiunile învãþate la orele de
informaticã îmi vor folosi cu
adevãrat. În materie de viaþa vedea cum este sã fii în mijlocul
liceului, activez în consiliul evenimentelor ºcolare sau chiar
elevilor. Iniþial, totul a pornit de extraºcolare. Este o experienþa
la o simplã încercare pentru a unicã.

 Cristian Nica, clasa a XI-a:
Sunt pasionat de web-design,
jocuri on-line, editarea foto ºi
video ºi sã construiesc calculatoare
de la zero. Acestea sunt lucrurile
pe care doresc sã mã axez pe
viitor. Pânã atunci, primul proiect
care mi-a fost încredinþat este
sã refac pagina web a liceului,
întrucât cea veche nu mai corespunde cu realitatea. Abia aºtept sã
mã apuc de muncã ºi sper ca noul
site sã îl pot prezenta colegilor
din liceu în cel mai scurt timp.

 Adrian Marin, clasa a X-a:
Sunt atras de maºini, în special de
douã componente: motorul ºi
caroseria, pentru cã sunt douã pãrþi
foarte importante la un auto-vehicul.
Am optat în favoarea acestui liceu
la indicaþiile pãrinþilor, tatãl meu
absolvind aici, în urmã cu mulþi ani.
Vreau sã termin liceul ºi sã mã
angajez la o reprezentanþã auto
ºi în viitor, poate, îmi deschid
propriul meu service, pentru cã,
indiferent de progresul omenirii,
lumea nu va renunþa la maºini
ºi, implicit, la cei care le pot întreþine ori repara. Dupã pãrerea
mea, mecanica este un domeniu
care nu va muri niciodatã.

! Repere ale succesului
Bunul renume ºi tradiþia ºcolii sunt întreþinute permanent de un
colectiv de profesori cu înaltã þinutã profesionalã ºi moralã, calificaþi,
majoritatea titulari cu gradul didactic I, printre care se regãsesc
profesori metodiºti ai ISMB, autori de manuale, auxiliare didactice,
lucrãri de specialitate, autori de subiecte pentru examenele naþionale,
membri ai Comisiilor naþionale pe discipline ºi ai Consiliului
Consultativ al ISMB, spune prof. Carmen Gheaþã. De asemenea, în
ideea formãrii ºi perfecþionãrii cadrelor didactice, liceul este ºcoalã
de aplicaþie pentru practica pedagogicã. În ceea ce priveºte activitãþile
extraºcolare ºi extracurriculare, acestea constituie o preocupare
permanentã a ºcolii, care a încheiat numeroase acorduri de colaborare
ºi parteneriate, în scopul derulãrii de proiecte educaþionale, dintre
care amintim: Proiectul multinaþional din cadrul programului
european LLP - Leonardo da Vinci cu tema: M-learming ºi alte
bune practici în utilizarea TIC ºi o serie de proiecte finanþate din
Fonduri Structurale, POSDRU.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Radu Beligan

sãrbãtoreºte
95 de ani pe scenã

La mulþi ani!

Radu Beligan împlineºte, pe în data
de 14 decembrie, 95 de ani! La o vârstã la
care cei mai mulþi dintre noi nici nu
îndrãznesc sã viseze, cel mai mare ºi mai
iubit actor român regizeazã, conferenþiazã, publicã, acordã interviuri ºi, mai
ales, joacã. Va juca ºi în seara zilei de
15 decembrie 2013, pe scena Sãlii Studio
a Teatrului Naþional Bucureºti, de la ora
19,00, în spectacolul Egoistul, de Jean
Anouilh, al cãrui îndelungat ºi constant
succes la public s-a validat inclusiv
prin cele peste 330 de reprezentaþii
susþinute pânã în prezent, cu salã plinã!
Dupã încheierea spectacolului, Teatrul
Naþional îl va omagia, în prezenþa
publicului, pe Radu Beligan, a cãrui
personalitate unicã, operã artisticã ºi

Concert de orgã

longevitate se confundã cu istoria teatrului
românesc. Va fi o sãrbãtoare dedicatã
uneia dintre valorile autentice ale culturii
române, recunoscute ºi preþuite ºi peste
hotare, informeazã TNB.
Pe 16 decembrie, de la ora 19.00, pe
scena Teatrului Metropolis, Radu Beligan
va juca în premiera oficialã a spectacolului
Lecþia de violoncel, de Mona Radu,
alãturi de fiica sa, Lamia Beligan, ºi de
Marius Manole. Spectacolul regizat de
Felix Alexa va avea reprezentaþii în
avanpremierã în zilele de 9 ºi
10 decembrie, de la ora 19,00, dar ºi în
data de 14 decembrie, de ziua maestrului.
Cel mai longeviv actor din istoria
României, Radu Beligan a împãrþit emoþia
ºi bucuria cu publicul timp de peste ºapte
decenii. A interpretat zeci de roluri în
teatru, film, televiziune ºi radio alãturi
de actori importanþi. A fost ales membru
de onoare al Academiei Române în 2004.
În data de 27 martie 2011 a primit o
stea pe Walk of Fame Bucureºti.
Orchestra de Camerã Radio,
oferã miercuri, 11 decembrie
(19.00), la Sala Radio, un
concert de orgã ºi o cãlãtorie
alãturi de cei doi mari H ai
muzicii clasice: Händel ºi
Haydn, sub bagheta dirijorului
Cristian Brâncuºi, membru
fondator al ansamblului ºi
dirijor principal al acestuia.
Evenimentul va fi unul deosebit
ºi datoritã participãrii muzicianului Erich Türk- organist,
clavecinist, dirijor de cor.

Victor Man,
artistul anului 2014
în Germania
Pictorul clujean Victor Man a fost premiat de sucursala din Berlin a Deutsche
Bank, cea mai mare bancã privatã din Germania, ºi declarat artistul anului
2014 de un juriu compus din critici de artã de renume internaþional. Premiul
Artist of the Year oferit de Deutsche Bank Kunsthalle Berlin este acordat
artiºtilor sub 40 de ani a caror valoare este deja confirmatã internaþional ºi
care sunt deschizãtori de drumuri în domeniile artistice în care
activeazã.Membrii juriului: Udo Kittelmann, directorul Neuenationale Galerie
din Berlin, Okwui Enwezor, directorul Haus der Kunst Munchen, Hou Hanru
(critic de artã de orgine chinezã care locuieºte în SUA) ºi Victoria Northoorn
(curator din Buenos Aires, Argentina).

Valori româneºti

Simion MEHEDINÞI 
culturã ºi credinþã
în spaþiul carpato-dunãrean
Simion Mehedinþi (19 octombrie 1868, Soveja, judeþul Vrancea 14 decembrie 1962, Bucureºti) ºi-a fãcut
studiile secundare la Seminarul Teologic
din Roman ºi la cel din Bucureºti, iar
bacalaureatul l-a luat la Liceul Sf. Sava.
Acest fapt a influenþat evoluþia sa
ulterioarã, chiar dacã în studenþie s-a
apropiat de curentul criticist maiorescian.
Mehedinþi, spre deosebire de mulþi dintre
colegii sãi de generaþie, care tindeau spre
agnosticism, a menþinut o legãturã realã
cu Biserica, iar evoluþia sa ca savant ºi ca
om nu este altceva decât un proces
îndelungat al întâlnirii ºi sintezei dintre
credinþã ºi ºtiinþã. Studiile superioare
le începe la Bucureºti, continuându-le
în Franþa ºi Germania, unde ºi-a luat ºi
doctoratul. Devine profesor la Universitatea din Bucureºti, în 1900, la prima
catedrã de geografie din România. În
calitate de specialist, a avut un rol
important în dezvoltarea gândirii
geografice ºi geopolitice de la noi. S-a
preocupat de stabilirea obiectului ºi
conþinutului geografiei, de precizarea
locului ei în sistemul ºtiinþelor, de determinarea legilor ºi categoriilor geografice
ºi a metodelor de cercetare în geografie
ºi geopoliticã. A elaborat un sistem
propriu de gândire geograficã, concretizat
în lucrarea sa fundamentalã Terra 
introducere în geografia ca ºtiinþã (2 vol.,
1931). Încã din primii ani de activitate,
Simion Mehedinþi a insistat asupra
relaþiilor unitare care se stabilesc între
mediul geografic, pe de-o parte, ºi mediul
natural ºi antropic, pe de altã parte. Din
aceste preocupãri a rezultat cursul de
antropogeografie, inaugurat în anul 1902.
Influenþat de geografia politicã germanã
de la sfârºitul secolului al XIX-lea,
savantul român este primul în cultura
românã care încearcã, în mod sistematic,
sã stabileascã o legãturã între cadrul fizic,
demografie ºi dezvoltarea naþionalã a

la Rotonda 13

Salonul fotografului român

un artist controversat

Pictorul Sabin Bãlaºa rãmâne un pictor
controversat, chiar ºi dupã cinci ani de la
decesul sãu din aprilie 2008. Indiferent
dacã faci parte dintre cei care i-au admirat

la ordin, la o datã precisã  Simbioza
între Stat ºi Bisericã, fãrã ciocniri, pe
de-o parte, ºi fãrã contaminare politicã,
atât de pãgubitoare în viaþa altor
naþiuni, pe de altã parte. La noi,
Biserica ºi neamul au trãit în deplinã
solidaritate, chiar de la început  Lipsa
ereziilor ºi a ereticilor: Creºtinismul
nostru pãduratic a rãmas la adãpostul
Carpaþilor mai curat decât al altora
În privinþa aceasta ne-au ajutat trei
împrejurãri: mai întâi, temperamentul
calm, apoi evlavia dacicã ºi înclinaþia
cãtre contemplare a vechilor noºtri
sihaºtri. Poporul român, nefiind habotnic
ºi nefãcând proces gândului altora, nu
ºi-a pierdut timpul cu cicãleli confesionale
ºi cauzalitãþi cazuistice  Adânca
pãtrundere a lui Iisus în legende ºi în
alte creaþii ale sufletului românesc
 Absenþa pornirii spre rãzbunare
 Acceptarea suferinþei ca mijloc de
purificare moralã, originatã în înclinarea
dacilor spre ascetism  Încrederea în
biruinþa binelui asupra rãului: Pentru
neamul din Carpaþi, socoteala e limpede
ºi rotundã: lumea e departe, foarte
departe de perfecþiune, însã e, cu
siguranþã, perfectibilã  Prioritatea
frumuseþii morale asupra justiþiei formale.
Valorile prezentate de Simion Mehedinþi
au fost vãzute, de unii, dacã nu un
construct pur cultural, atunci o înfãþiºare
a unei lumi arhaice, fãrã nicio ºansã de
regãsire în lumea modernã. Poate cã,
pentru cei de azi, lumea reflectatã de
Mehedinþi apare utopicã, însã nu putem
sã nu acceptãm cã ceva adânc rezoneazã în
noi când citim despre aceste valori.(G.N.)

Luni, 9 decembrie 2013, de la ora 14.00, în Rotonda Muzeului Naþional al
Literaturii Române (Bd. Dacia nr. 12, Bucureºti), are loc un eveniment Rotonda
13  Augustin Frãþilã (60 de ani de la naºtere). Invitaþi: Rodica Frãþilã, Ioan
Buduca, Ioan Cristescu, Mircia Dumitrescu, Ioan Groºan, Eugen Suciu, Mircea
Tiberian. Amfitrion: Lucian Chiºu.În cadrul manifestãrii va avea loc lansarea
volumului de poezie Acum, când am ucis totul, apãrut la Editura Tracus Arte,
graficã de Mircia Dumitrescu. Va fi vernisatã, de asemenea, o expoziþie de portrete
ºi poeme. (agentiadecarte.ro)

Sabin Bãlaºa 

Aristotel BUNESCU

poporului român. Una dintre ideile sale
majore, care îl diferenþiazã de unii dintre
contemporanii sãi, care au gândit ºi ei
cultura din perspectivã geopoliticã, este
rolul major acordat creºtinismului în viaþa
poporului român. Ideile sale în aceastã
privinþã s-au decantat textual destul de
târziu, în 1941, în volumul Creºtinismul
românesc. La nivelul intenþiei, prin
acest demers, Simion Mehedinþi a
dorit sã demonstreze, pornind de la date
etnografice, istorice, lingvistice etc.,
vechimea creºtinismului la români ºi
faptul cã învãþãtura acestuia a pãtruns
adânc în þesãtura culturalã ºi moralã
a poporului român.
Astfel, Simion Mehedinþi a identificat
11 trãsãturi dominante ale creºtinismului românesc, pe care le propune
ca valori pentru epoca modernã. Aceste
trãsãturi, din care se pot izvodi valorile
culturii române, sunt:  Lipsa rãzboaielor confesionale în viaþa poporului
român: Sã pui pe cineva pe rug ori
sã-l înjunghii în numele lui Iisus, sã
mãcelãreºti prunci, sã ucizi femei ºi
bãtrâni, sã dãrâmi biserici, sã arzi
oraºe ºi sate, pustiind þinuturi întregi,
numai din urã confesionalã, smintenia
asta nu s-a pomenit niciodatã între
fruntariile noastre. Nu doar cã noi,
românii, am fi niscai sfinþi. Dar, cu toate
pãcatele noastre, crime în numele
Evangheliei nu am fãcut  Neutralitatea
faþã de certurile dogmatice, consideratã
semn al omeniei româneºti, al unei reale
maturitãþi sufleteºti  Primatul sufletului,
fapt demonstrat prin râvna religioasã a
românilor care merge, în timp, pânã la
strãmoºii daci  Arhaismul creºtinismului românesc. Vechimea creºtinismului
la români este un fapt larg acceptat, însã
modul în care creºtinismul s-a difuzat
la români (pe nesimþite) reprezintã o
diferenþã radicalã faþã de cazul vecinilor
noºtri, care s-au creºtinat de sus în jos,

Augustin Frãþilã, comemorat

Invitaþii în lumea picturii

opera, ori dintre cei care vor sã formuleze
doar critici despre unele dintre temele
alese, artistul Sabin Bãlaºa rãmâne un
nume în pictura noastrã.
Fiul sãu, Tudor Bãlaºa, a lansat
recent, la Târgul de carte Gaudeamus,
ediþia 2013, un impresionant volum de
360 de pagini, cu 400 de imagini color,
editat în condiþii foarte bune de cãtre
Monitorul Oficial. Sunt reunite în aceastã
carte impresionantã, ce poate sã fie
achiziþionatã în schimbul a 139 de lei,
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mai multe întâmplãri din viaþa
lui Sabin Bãlaºa, din expoziþii, dar ºi
de acasã. Pentru prima datã, sunt prezentate în volum gânduri olografe ale
lui Sabin Bãlaºa.
A fost Ziua porþilor deschise la Camera
Deputaþilor, în Palatul Parlamentului.
Cei care au realizat decorarea spaþiilor
au ales mai mulþi pictori pentru tablouri
de mari dimensiuni. Printre ele ºi o
lucrare semnatã de Sabin Bãlaºa. La
Universitatea din Iaºi sunt alte spaþii
mari dedicate operei pictorului. În sala
paºilor pierduþi sunt prezente 19 picturi murale, care acoperã o suprafaþã totalã de 120 metri patraþi.
În afarã de artele vizuale, mai puþin
este cunoscut Sabin Bãlaºa pentru
scrierile sale, care se gãsesc în publicaþii,
dar ºi pentru cele trei romane, intitulate
Deºertul albastru, Exodul spre luminã,
Democraþie în oglinzi. Tot aici, mai trebuie
sã amintim ºi filmele sale de animaþie.
În lumea artiºtilor, circulã multe
întâmplãri legate de lucrãrile lui Sabin
Bãlaºa, mai ales privind preþurile, greu
de imaginat într-o lume dominatã de
salarii primite de la stat. Anii vor trece,
cei care l-au contestat vor fi uitaþi, dar,
pentru a înþelege pictura românilor,
Sabin Bãlaºa va trebui rememorat.

este deschis tuturor fotografilor amatori ºi
profesioniºti. Este organizat de firma AME
design ºi se desfãºoarã iî cadrul Festivalului
Sãptãmâna Fotografiei în România, sub
patronajul Asociaþiei Artiºtilor Fotografi
din România. Vernisajul (17 ianuarie 2014,
ora 18) ºi expoziþia se vor desfãºura în
sala de expoziþii Constantin Brâncuºi din
Palatul Parlamentului.

Scopul acestui eveniment este de a
reflecta cât mai fidel activitatea fotograficã
a fotografilor români. Prin fotograf român
se înþelege persoana de cetãþenie românã
(nu este obligatoriu ca domiciliul stabil sã
fie în România) ºi care realizeazã
fotografii, indiferent cã executã aceastã
activitate ca amator sau ca profesionist.
Documente disponibile pentru descãrcare (regulament ºi borderou):
http://www.evenimente.florinmihai.ro

Volpone
la Teatrul Mic
Spectacolul Volpone, în regia lui Vlad
Cristache, va fi prezentat în premierã
pe 14 decembrie, la Teatrul Mic din
Capitalã.
Textul scris acum mai bine de 400 de
ani este mai actual ca niciodatã. La
adãpostul satirei, Ben Jonson a ales
fabula pentru a caracteriza, încã de la
botez, personajele sale simbol.
Povestea lui Volpone (Gheorghe Visu),
cel mai ºiret ºarlatan din Piaþa San
Marco, este cea a oricãruia dintre
farsorii de mare calibru: minciuna bine
deghizatã în jocul abil de-a bolnavul
inocent. Mosca (Cristian Iacob),
parazitul talentat ºi meºter în basme
frumoase pentru oameni mari, creduli
ºi avari, întinde plasa, iar prada nu se
lasã aºteptatã. Corbaccio (Mihai
Dinvale), bãtrânul abulic visând la o a
doua tinereþe, Voltore (Marius
Stãnescu), avocatul pe cât de abil, pe
atât de ticãlos, ºi Corvino (Tache
Florescu), soþul gelos care schimbã
oricând cinstea pe avere. În toatã
aceastã goanã a moºtenitorilor de ocazie
e loc ºi pentru victime inocente:
Celia (Irina Rãdulescu), soþia fidelã
ºi sincerã, ºi tânãrul Bonario (Radu
Iacoban/ Silviu Debu), omul de
bine, care crede în adevãr ºi dreptate
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MOª NICOLAE EXISTÃ!
Fericirea din ochii copiilor ºi surpriza adulþilor însoþitori, tãlmãcitã în cuvinte,
a adus bucurie ºi lui Moº Nicolae. Am reþinut, pentru cititorii noºtri, câteva
dintre aprecierile ºi mulþumirile aduse Universitãþii Spiru Haret, Fundaþiei
România de Mâine, Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã, cadrelor didactice, studenþilor, masteranzilor haretiºti.
Valentina MAGHERESCU, Fundaþia
Inocenþi: Vã mulþumim cã v-aþi oprit la
noi. În aceastã dimineaþã, zeci de copii
îl primesc pe Moº Nicolae. Este foarte
important pentru ei acest moment, mai
ales în aceastã situaþie, când nu se
aflã acasã, pregãtindu-ºi ghetuþele,
ci Moº Nicolae îi gãsesc undeva, la un
spital, Rusescu, unde, momentan,
se luptã cu boala. Ca fundaþie, ne
bucurãm cã avem alãturi o altã
fundaþie, Fundaþia România de
Mâine, care ne sprijinã ºi ne ajutã.

Dar, sacul moºul nu a avut numai dulciuri, jucãrii, haine, planºe de colorat etc.
El a purtat ºi gândurile calde ale celor care s-au gândit cu drag la copiii vizitaþi:



Elisabeta MINEA, pãrinte: Moº
Nicolae a venit la noi, la spital,
foarte încãrcat. Nu ne aºteptam. A
fost o surprizã foarte plãcutã ºi a
venit foarte frumos din partea
Fundaþiei România de Mâine.
Mulþumesc frumos!

Alexandra GHERMAN: Am primit
de la Moº Nicolae o pãpuºicã,
multe dulciuri, caiete ºi o pãturicã.
Mulþumesc mult, Moº Nicolae!
Daniela GHERMAN, pãrinte: Nu ne
aºteptam la aºa ceva. Am fost foarte
mulþumiþi de darurile pe care Moº
Nicolae ni le-a adus.

Gabriela SCRABA, Centrul Sfânta
Ana: Copiii nu ºtiu dacã realizeazã
cã astãzi este Moº Nicolae, dar
pentru ei a fost o sãrbãtoare prin
faptul cã au primit cadouri.
Indiferent de nivelul intelectual al
unui copil, el simte ºi se bucurã
pentru orice cadou primit ºi mai
ales cã este atât de consistent, prin
cadourile pe care le-au primit de la
Universitatea Spiru Haret, pentru
care suntem foarte recunoscãtori.
Totul a fost o mare surprizã pentru
noi. Avem o relaþie veche ºi foarte
frumoasã cu Universitatea Spiru
Haret ºi cât se poate de necondiþionatã. Nu ne-am aºteptat la o asemenea surprizã ºi vã mulþumesc tuturor, atât
cadrelor didactice, cât ºi conducerii universitãþii ºi studenþilor care, iatã, au venit în
numãr foarte mare. De obicei veneau aici pentru practica pedagogicã, pentru
specializarea lor, de data aceasta au venit în chip de Moº Nicolae ºi au fãcut o
surprizã enormã, pentru care ne-am bucurat foarte, foarte mult. Sincer, vã doresc în
numele tuturor celor de aici, copii, cadre didactice ºi pãrinþi  ºi eu sunt pãrintele
unei fete cu autism  vã doresc multã, multã sãnãtate, sã vã bucuraþi de copiii
dumneavoastrã, cei care aveþi. Sã aveþi sãrbãtori fericite ºi sã fiþi sãnãtoºi!

Dan Roºca: Îmi doresc sã le dea Dumnezeu copiilor sãnãtate, ceea îmi
doresc ºi pentru copilul meu!  Mihaela Þãranu: În amintirea unui copil
frumos ºi bun, pentru bucuria fiecãrui copil!  Loredana Bãnicã: Cea mai
frumoasã perioadã a anului, când simt bucuria fiecãrei clipe ºi mã bucur când
pot dãrui!  Maria Elena Manda (Doarcã): Moº Nicolae existã!  Letiþia
Anculete: Un Moº Nicolae dulce ºi vesel!  Alina Gheorghe ºi Florina Botezatu:
Sãrbãtori pline de minuni!  Diana Crãciunaº: Anul acesta, pentru toþi, de la
Moº Nicolae, vise împlinite!  Florina Brat: Sãrbãtorile sã vinã la voi cu
bucurii ºi multã zãpadã. La mulþi ani!  Cezar Braicu: Un Crãciun mai bogat
ºi cu multã dragoste pentru toþi!  Constantin Savu: Sãrbãtori fericite ºi toate
gândurile bune sã se împlineascã!  Bogdan Danciu: Un Moº Nicolae minunat,
aºa cum mi l-am dorit ºi mie întotdeauna!  Ramona ªtefãnescu-Mihãilã: Fie
ca Moº Nicolae sã aducã un zâmbet larg pe feþele lor sincere ºi nevinovate. La
mulþi ani!  Eduard Ionescu: Dumnezeu sã vã ocroteascã în fiecare zi!
Sãrbãtori fericite!  Mihaela Anghelescu: Sã trãiþi mulþi ani fericiþi ºi lipsiþi de
griji! Sã aveþi sãrbãtori de poveste!  Raluca ªtefan: Din dragoste, cu multã
dragoste, vã doresc sãnãtate ºi bucurii!  Lãcrãmioara ºi Iulian Hurloiu: Vã
dorim din inimã multã sãnãtate, fericire ºi sãrbãtori liniºtite!

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Antichitãþi cinematografice

Silviu ªERBAN
În The Bible on Film: A
Checklist 1897-1980, Richard H.
Campbell ºi Michael R. Pitts aratã
cã, de la invenþia cinematografului ºi pânã la sfârºitul
secolului al XIX-lea, deja se produseserã ºapte filme inspirate de
Noul Testament. Faptul nu este
întâmplãtor. Aºa cum precizeazã
ºi André Gaudreault în Du littéraire
au filmique. Systeme du récit,
Viaþa ºi suferinþele lui Hristos ºi
Meciul de box sunt cele douã
subiecte cinematografice fundamentale care au constituit un
factor important în trecerea de la
filmul uni-cadru la cel pluri-cadru,
ambele presupunând o dezvoltare
temporalã a imaginilor în miºcare. La vie et la passion de Jésus
Christ nu putea fi decât un
eveniment filmic major când, în
1903, Pathé Freres, liderul
industriei cinematografice la

vremea aceea, lansa, prin cel
mai important realizator al sãu,
Ferdinand Zecca, o poveste
cinematograficã de aproximativ
30 de minute, în condiþiile în care,
pe atunci, peliculele nu depãºeau
10-15 minute. În urmãtorii doi
ani, asistentul lui Zecca, Lucien
Nonguet, adaugã alte scene, iar
versiunea finalã ajunge la 44 de
minute ºi 35 de tablouri, fiecare
dintre ele introduse printr-un
titlu. Popularitatea filmului a fost
impresionantã. O dovadã este, în
1921, integrarea peliculei de la
Pathé într-o nouã producþie,
Behold the Man, de cãtre americanul Spencer Gordon Bennet,
în care La vie et la passion de
Jésus Christ devine povestea
spusã de o mamã copiilor ei. Din
punct de vedere stilistic, filmul
lui Zecca ºi Nonguet este vãdit
influenþat, la nivelul decorurilor,
de opera lui Gustave Doré, iar, la
nivelul filmãrilor scenelor supranaturale, de peliculele lui
Mélies. Caroline Vander Stichele,
în The Ancient World in Silent
Cinema, face o interesantã
comparaþie între tabloul 21 al
Patimilor, Cina cea de tainã, ºi
ilustrarea lui Doré a aceleiaºi
scene. În film, ca ºi în gravurã, se
observã, în fundal, coloane,
specifice construcþiilor antice.
Decorurile includ draperiile,
lampa atârnând din tavan ºi

ulcioarele de pe masã ºi de pe podea.
Iisus este aºezat în mijloc, iar câþiva
dintre apostoli stau cu spatele
cãtre spectator, spre capetele din
dreapta ºi din stânga ale mesei. În
ceea ce priveºte trucurile lui
Mélies, stop-camera ºi supraimpresiunea sunt folosite de Zecca
ºi Nonguet pe larg, pentru a
înfãþiºa elementele supranaturale care înconjoarã naºterea, minunile, învierea sau înãlþarea lui
Hristos. Una dintre minuni fusese,
în 1899, subiect separat al unei

Totodatã, este folosit ºi procedeul
de tonare a peliculei, întregi
secvenþe derulându-se într-o anume
nuanþã, uneori cu sens. Tonarea
albãtruie, spre exemplu, a scenei în
care magii urmãresc steaua
cãlãuzitoare sau a aceleia în care
trupul lui Iisus este coborât de pe
cruce, sugereazã prezenþa nopþii.
Cele 35 de scene, deºi în mare parte
urmeazã stilul teatral al lui Mélies,
inoveazã în unele situaþii. În primul
rând, tabloul nu se mai confundã
întotdeauna cu cadrul, o serie de

La vie et la passion de Jésus Christ
(Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet, 1903)
filmãri a lui Mélies, de doar 35 de
secunde, intitulatã Le Christ
marchant sur les flots ºi cunoscutã
ca fiind prima imagine cinematograficã a lui Iisus mergând pe
apele Mãrii Galileii.
La vie et la passion de Jésus
Christ aduce însã ºi câteva înnoiri
în exprimarea cinematograficã. În
primul rând, este vorba de coloritul
peliculei. Începând cu 1903, Pathé
dezvoltã un sistem de colorare
manualã a fotogramelor, cu ajutorul unor tipare. În film, diverse
elemente (steaua, hainele) sau pãrþi
ale acestora (aripile îngerilor) apar
colorate în diferite nuanþe, fãrã însã
a impune o semnificaþie sau alta.

scene fiind construite din mai multe
cadre. Cea mai complexã este Fuga
în Egipt, care include ºase cadre,
printre care Zecca ºi Nonguet
încadreazã ascunderea miraculoasã
a Familiei Sfinte de soldaþii lui Irod,
sãvârºitã de Sfântul Mihail. Cele
mai importante noutãþi sunt legate
de maniera narativã. Prezenþa
miºcãrilor aparatului de filmat ºi a
planului mediu pot fi socotite raritãþi
în exprimarea cinematograficã a
începutului de secol XX. În scena
5, Naºterea ºi închinarea înþelepþilor, cadrul oferã imaginea venirii
pe lume a pruncului Iisus (apãrând,
în urma unui stop-camera, în ieslea
lângã care Iosif ºi Maria se roagã),

115
dupã care camera se deplaseazã
uºor spre dreapta dezvãluind în
exterior, într-o nuanþã albãstruie,
sosirea adoratorilor încãrcaþi cu
daruri. O nouã miºcare în sens opus
readuce camera în interior, însoþind intrarea vizitatorilor ale cãror
veºtminte capãtã miraculos culoare.
La fel de complex este structuratã
ºi scena 8, Familia sfântã din
Nazareth, care, cu ajutorul a trei
cadre, înfãþiºeazã venirea spre casã
a lui Iosif alãturi de micul Iisus,
pentru ca, ulterior, camera sã urmã- au fost decupate. Iisus, din mijlocul
reascã deplasarea acestora dinspre oamenilor care-l abandonaserã,
exteriorul locuinþei cãtre interio- este brusc înfãþiºat în plan mediu,
rul acesteia. Cu adevãrat ºocante în faþa unui perete pe care scrie
sunt inserturile celor douã planuri Ecce homo, purtând coroana de
medii utilizate de cei doi reali- spini ºi transfigurat de suferinþã.
zatori ai lui Pathé Freres pentru a Similar, ducându-ºi crucea pe
marca intensitatea deosebitã a drumul Golgotei, Iisus este doborât
momentului acþiunii. Deloc de greutatea acesteia ºi, aflat la
întâmplãtor, ambele asemenea pãmânt, Veronica îi ºterge faþa cu
planuri, în care brusc chipul uman o maramã. Imediat, în faþa
devine mult mai vizibil în detaliu, aceluiaºi perete, femeia afiºeazã
apar în scenele care descriu cu evlavie bucata de pânzã cu
patimile lui Hristos. Cele douã chipul Mântuitorului imprimat
apropieri ale personajelor nu pe ea. În ciuda dezacordului
sunt însã detalii ale unui cadru mai dintre cadrul larg ºi cel restrâns,
larg, atât Iisus, cât ºi Veronica fiind continuitatea ideaticã nu este afecfilmaþi în plan mediu, în afara tatã iar maniera de editare este recontextului din care imaginile lor voluþionarã pentru acea datã.
* * *
Înnoiri majore la nivelul narativitãþii cinematografice va aduce
filmul datorat unui fost cameraman al Studiourilor lui Edison,
Edwin S. Porter. The Great Train Robbery, western-ul sãu,
lansat pe 1 decembrie 1903, adicã acum 110 ani, a rãmas ca un moment
de referinþã în istoria cinematografiei universale.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  9 decembrie 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 
Supertehnologii
Film serial  Destine furate
(ep. 64)
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 
Picadilly Jim (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar 
Supertehnologii (r)

MARÞI  10 decembrie 2013

MIERCURI  11 decembrie 2013

JOI  12 decembrie 2013

VINERI  13 decembrie 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 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 65)
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 Ce zici, te bagi?
Realizator Robert Tache
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Film documentar - Cinemagia (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 
Supertehnologii (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 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 66)
14:30 Film documentar 
Landmarks
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  Maria
Mirabela (1981)  animaþie, muzical
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 
Supertehnologii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (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 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 67)
14:30 Film documentar 
Landmarks
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 
Rãmãºagul (1985), comedie
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Limbajul imaginii filmate (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 
Supertehnologii (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 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 68)
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 Paraºutiºtii (1972), acþiune
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 
Supertehnologii (r)

SÂMBÃTÃ  14 decembrie 2013
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30

14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
16:00 Ce zici, te bagi? (r)
Realizator Robert Tache
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc  Cel
mai iubit dintre pãmânteni
(1993) - dramã
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

S IL

ªI
ENDINÞE

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 filmate.
Realizator Ion Bucheru
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

în fiecare
duminicã,
de la ora

13.00

STIL ªI TENDINÞE este cu siguranþã emisiunea preferatã a doamnelor
ºi domniºoarelor, pe care ºi domnii ar putea sã o urmãreascã. În fiecare
duminicã la prânz, Cristina Matei vã propune ultimele noutãþi în modã,
coafurã ºi machiaj. Invitaþii emisiunii sunt persoane cunoscute, specialiºti,
dar ºi vedete. Dacã vreþi sã fiþi în pas cu moda, sã ºtiþi ce vi se potriveºte ºi
ce greºeli trebuie sã evitaþi, sã aflaþi secretele din spatele vedetelor
dumneavoastrã preferate, atunci trebuie sã vizionaþi STIL ªI TENDINÞE.
Emisiunea aduce ºi concursuri dedicate dumneavoastrã.
STIL ªI TENDINÞE ºi criticã, atunci când este cazul, pentru cã nici vedetele
nu sunt perfecte. Adoptãm stilul celor care meritã ºi evitãm sã facem aceleaºi
greºeli, pe care unele dintre ele le-au fãcut.
Cristina Matei vã aºteaptã în fiecare duminicã, de la ora 13.00, la o emisiune
de lifestyle pe gustul dumneavoastrã!

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.

DUMINICÃ  15 decembrie 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, 13 decembrie, 20:30

Paraºutiºtii
(1972), acþiune

Regie: Dinu Cocea
Distribuþie: Emanoil Petruþ,
Florin Piersic
Luncan, locotenent-colonel la
paraºutiºti, un comandant aspru ºi
intransigent, îºi neglijeazã soþia
ºi fiul în favoarea meseriei. Un
subordonat timid, admonestat
de el înaintea unui salt, se accidenteazã. Vizitându-l la spital,
Luncan o cunoaºte pe Nora,
sora acestuia, între cei doi înfiripându-se o relaþie afectivã.

Sâmbãtã, 14 decembrie, 22:00

Cel mai iubit

dintre pãmânteni
(1993) - dramã

Regie: ªerban Marinescu
Distribuþie: ªtefan Iordache,
Maia Morgenstern, Victor
Rebengiuc; Emil Hossu
Petrini, filosof de profesie, este
ridicat de securitate din locuinþa
sa pentru a fi anchetat în legãturã
cu o scrisoare care la sfârºit conþinea o glumã suspectã a unui fost
coleg de facultate.

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  Picadilly Jim
(Anglia, 2004), comedie
21:00 Film artistic  Surorile Marks
(2001, SUA) comedie
23:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
03:00 Film artistic 
Surorile Marks (r)
05:00 Weekend show (r)

Duminicã

21:00

Surorile Marks
(2001, SUA) - comedie
Regie: Nicole Holofcener
Distribuþie: Jake Gillenhaal,
Emily Mortimer, Dermot
Mulroney
Filmul este povestea unei mame
ºi a celor trei fiice  total debusolate, pe care le are. Atunci
când mama se interneazã în
spital, pentru a face o operaþie de
liposucþie, fetele se vãd puse în
postura de a se descurca singure,
fiecare încercând sã-ºi gãseascã
drumul in viaþã.

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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CHIPURI ALE SUCCESULUI
Maria MURGOCI:
ªi atunci când tac, sufletul meu cântã
românesc autentic. Le-am luat cu grijã în
trãistuþa mea, le-am trecut prin filtrul
sufletului ºi le-am cântat cu drag la concerte,
le-am înregistrat la Radio România, la casa
de discuri Electrecord, dar ºi la diferite
televiziuni. Aºa am considerat eu, cã, astfel,
acestea vor putea rãmâne ca documente de
aur ºi pentru generaþiile viitoare,
mãrturiseºte Maria Murgoci. De peste
15 ani face parte din familia artisticã a
cunoscutului Ansamblu folcloric Þara
Vrancei, în calitate de solist vocal
profesionist, dar ºi director. Orchestra
ansamblului este dirijatã cu mãiestrie de
cunoscutul dirijor Marcel Ghinea. Alãturi de
artiºtii ansamblului a participat la toate
festivalurile tradiþionale vrâncene, susþinând
sute de spectacole folclorice în întreaga þarã
ºi promovând cântecul românesc popular
peste hotare în þãri precum Irak, Austria,
Italia, Franþa, Suedia, Scoþia, Belgia,
Germania, Grecia ºi Cehia. Ansamblul Þara
Maria Murgoci, celebra interpretã a Vrancei va duce mereu cu cinste, oriunde-n
cântecului popular vrâncean, s-a nãscut în lume, mesajul acestor locuri încãrcate de
satul Cãlieni, într-o familie de þãrani, iubitori legendã ºi istorie. Sunt mândrã cã m-am
de cântec ºi de Dumnezeu. Cântecul popular nãscut aici, pe plaiul Mioriþei, ºi voi rãmâne
ºi-a fãcut culcuº adânc în sufletul Mariei, pe veºnicie legatã prin cântec de vatra
însoþind-o permanent pe drumul vieþii. A strãmoºeascã. De asemenea, folclorul este
absolvit în anul 1975 Liceul de Muzicã Dinu un balsam pentru sufletul omului, este cartea
Lipatti din Bucureºti, la clasa de canto de identitate a noastrã, de aceea trebuie sã
popular, profesoarã Mia Barbu, ºi de atunci ºtim sã-l preþuim, având obligaþia moralã,
a învãþat sã-ºi aleagã cu migalã repertoriul ºi prin ceea ce facem, sã educãm tânãra
sã munceascã necontenit. Câþiva ani mai târziu generaþie sã se apropie tot mai mult de
avea sã susþinã examen la Facultatea de rãdãcini, conchide Maria Murgoci.
Ce proiecte aveþi, doamnã Maria
Muzicã, specializarea Pedagogie muzicalã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Dupã Murgoci? Îmi doresc din tot sufletul ca
încheierea studiilor muzicale universitare, a împreunã cu artiºtii ansamblului Þara
devenit profesor la ªcoala Popularã de Artã Vrancei sã susþinem, ca ºi pânã acum,
din Focºani, catedra de canto popular, spectacole, sã rãmânem un etalon adevãrat,
îndrumând numeroase generaþii de tineri, un mesager de frunte al folclorului
pasionate de cântul popular.
vrâncean. De asemenea, doresc sã
Atrasã de mirificele meleaguri ale þinutului înregistrãm materialele muzical Vrâncean, de locurile încãrcate de legendã ºi coregrafice pe care le-am pregãtit pentru a
istorie pe care le-a cutreierat în lung ºi-n lat, scoate la luminã valori ale culturii noastre
Maria Murgoci a descoperit ºi înregistrat tradiþionale. Þara Vrancei este casa unde
numeroase nestemate ale folclorului ne adunãm zilnic, repetãm, punem în scenã

noi programe ºi ne facem planuri pentru
viitoarele evenimente culturale.
Ce vã place cel mai mult din ceea ce faceþi?
Din totdeauna mi-a plãcut sã fiu om sincer,
sã las loc de bunã ziua pe unde merg. Îmi
place sã colind prin sate, sã cunosc oamenii,
sã mã bucur de frumuseþile naturii ºi sã admir
culorile anotimpurilor. Mi-ar plãcea sã fim
mai uniþi, sã lãsãm gândurile negre deoparte,
sã privim cu încredere fiecare clipã. Urãsc
minciuna, aroganþa ºi prostia. Nu-mi plac
invidia ºi rãutatea, care zac în sufletul
multora. Nu-mi place kitsch-ul, care de cele
mai multe ori intervine chiar ºi în folclor.
Din discografia Mariei Murgoci putem
menþiona cântecele: Hora nãrujenilor, Hai,
flãcãi, la pãltineana, Drag îmi e la veselie,
Burduiu, ca pe la noi, Mãi, bãdiþã, Neculai,
Aºa-i datina la noi, Mioriþa, Hora mare
vrânceneascã, Mi-a venit asearã-un gând,
Tare-mi place a juca.
Maria Murgoci este una dintre puþinele
reprezentante ale muzicii populare vrâncene,
alãturi de Geta Postolache, care a dus
folclorul vrâncean pe marile scenele ale þãrii,
ºi chiar ale lumii, obþinând numeroase premii
la concursuri naþionale ºi internaþionale.
Întrebatã fiind dacã are o reþetã a succesului,
artista spune cã aprecierea muncii sale o
face publicul, care la fiecare spectacol face
salã plinã ºi aplaudã cu bucurie. Interpreta
este cunoscutã ºi pentru respectul aproape
sacru faþã de portul, cântecul ºi tradiþiile
populare româneºti autentice.
Maria Murgoci a fost invitatã la
emisiunea O datã-n viaþã, 28 iunie 2013, de
la TVR 1, de o altã absolventã de marcã a
Facultãþii de Muzicã, specializarea
Pedagogie muzicalã, cunoscuta prezentatoare ºi realizatoare Iuliana Tudor.Vãzând
astfel cum valoarea cautã valoare, nu am
putut decât sã fim mândri de aceºti absolvenþi minunaþi ai Universitãþii Spiru Haret,
care au urcat pe scara succesului profesional,
pas cu pas, ºi au promovat valoarea ºi
talentul autentic. Honor et veritas!

Ilie ROªU:
Dar mã mândresc cu ceva,
cu fetele mele

Cu toþii am tresãrit la auzul acestor
versuri: Am fãcut la viaþa mea ºi bune, ºi
rele, dar mã mândresc cu ceva, cu fetele
mele. Ele-mi aduc alinarea ºi-mi alinã
supãrarea ºi le-aº da orice mi-ar cere cã-s
fetele mele! Poate nu am ºtiut cine
interpreteazã aceastã melodie atât de iubitã
de pãrinþii de fete, dar acesta nu era altul
decât Ilie Roºu, absolventul nostru, al
Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie
Muzicalã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, dar ºi membru de marcã al
Ansamblului Artistic Doina al Armatei.
Pasiunea sa pentru muzicã a venit din
copilãrie, dar împlinirea vocaþiei sale ca
interpret de muzicã popularã, s-a
materializat odatã cu angajarea în cadrul
Ansamblului Artistic al Armatei din
Bucureºti. Prin înaltul profesionalism ce
existã în cadrul instituþiei mai sus amintite,
Ilie Roºu s-a format ca om, dar ºi ca artist. A
dorit permanent sã evolueze profesional, a
colaborat cu mulþi dirijori de prestigiu,
precum Paraschiv Oprea, Constantin
Arvinte, Marin Ghiocel, Nicu Creþu, Marin
Alexandru ºi Adrian Grigoraº. A imprimat
peste treisprezece albume cu piese din zona
Muntenia ºi subzona Teleorman, piese
prezentate ºi la postul de televiziune
Naþional TV, la Radio România, dar
înregistrate ºi la Electrecord. Piesa sa de
referinþã este Fetele lu tata. Ea este cea

care l-a consacrat încã din anul 1996. În anul
2000, pentru meritele sale deosebite ca
interpret de muzicã popularã, a primit
premiul RBA pentru cel mai vândut album,
cu Fetele lu tata. Au urmat multe
spectacole, colaborãri cu multe instituþii de
gen, iar, în aprilie 2011, a fost premiat la
Festivalul Naþional al Muzicii Populare, ca
cel mai bun solist de muzicã popularã din
Muntenia, premiu girat de Ministerul
Culturii ºi Etno TV. Ca interpret, Ilie Roºu a
efectuat turnee în þarã ºi în strãinãtate cu
Ansamblul Artistic al Armatei, fiind prezent
pe scenele din Turcia, Ungaria, Polonia,
Afganistan, Bosnia-Herþegovina, unde s-a
bucurat de un real succes alãturi de colegii
de ansamblu, fiind decorat cu Emblema de
Onoare a Armatei României.
L-am întrebat pe Ilie Roºu de la cine a
moºtenit talentul. Mi-a rãspuns: Talentul
l-am moºtenit de la tata, care iubea folclorul
ºi fredona în timp ce fãcea treabã, în vreme
ce eu eram îndrãgostit de muzica uºoarã
încã din clasele primare. Prin clasa a V-a
am ajuns sã gust muzica popularã,
începând sã ascult Benone Sinulescu, Ion
Luican. Dupã acest moment mi-am dat
seama de ce tata iubea aceastã minunãþie,
care se numeºte cântec popular. Cu el te
alini ºi când eºti supãrat, ºi când mergi la
petreceri, ºi când eºti singur sau cu prietenii.
Reprezintã o terapie, un balsam pentru
sufletele oamenilor.
Cum a reuºit sã facã parte din Ansamblul
elitist Doina al Armatei? Într-o zi s-a dat
anunþ într-un ziar cã acest ansamblu
angajeazã solist ºi solistã de muzicã
popularã. M-am înscris puþin sceptic ºi mam prezentat la concurs. Erau foarte multe
fete, iar bãieþi, vreo 50. Toþi intrau ºi ieºeau
repede, pe mine m-au þinut mai mult de o
jumãtate de orã ºi am cântat de toate. În
aceeaºi zi trebuia sã ajung la o nuntã. Când
m-am întors de la acel eveniment, am vãzut

cã am luat concursul ºi aºa am intrat în
ansamblu, în toamna lui 73.
Dacã nu aþi fi cântat, ce altã meserie v-aþi
fi ales? Am vrut sã mã fac procuror, dar
pentru cã n-am fost membru de partid, nu
mi-a mers ºi, într-un fel, mi-a fost mai bine
aºa. Eu am o fire mai sobrã, mulþi îmi spun
cã sunt mereu încruntat, dar nu e adevãrat.
Cum aþi ajuns sã cântaþi piesa care v-a
consacrat? Am fost invitat la masã de un
amic, unde erau doi instrumentiºti, care
cântau piese compuse pe loc despre
pasiunile lui, pescuitul ºi vânãtoarea. Eu,
cântând folclor, nu prea ºtiam ce sã-i dedic
în materie de muzicã de petrecere. La un
moment dat, au venit fetele sale de la ºcoalã,
care erau în clasele a IV-a ºi a V-a. Atunci
mi-a venit ideea sã-i fac un cântec despre
fetele sale. În acea searã, în drum spre casã,
l-am auzit pe unul zicând: Am fãcut la viaþa
mea... Atunci s-a produs declicul, ºi din
acel moment m-am tot gândit la versuri.
Am fãcut la viaþa mea ºi bune, ºi rele / Dar
mã mândresc cu ceva, cu fetele mele. Nu
dormeam sau mã trezeam nopþile ºi scriam
versurile. Într-un final am terminat cântecul,
am înregistrat piesa, iar când cei prezenþi
au auzit-o, au spus cã va fi un mare ºlagãr.
Atunci nu m-am gândit cã va avea aºa mare
succes, dar mi-a schimbat viaþa, datoritã ei
am devenit cunoscut ºi chiar, în prezent, mã
reprezintã.
Absolventul Facultãþii de Arte,
specializarea Pedagogie Muzicalã, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, Ilie Roºu,
are o discografie bogatã. Dintre cunoscutele
sale albume amintim: Am pus sutã peste sutã,
Am fãcut multe pãcate, Fetele lui tata, Pe
drumul cu bolovani, Mândrã, ce frumoasã
eºti!, Am îmbãtrânit ºi nu mai pot etc. Vocea
sa încãlzeºte pe mai departe sufletele
ascultãtorilor ºi picurã dulceaþa meleagurilor
natale în inimile însetate de dor. Ascultaþi-l
pe Ilie Roºu cu fereastra sufletului deschisã!

Oltiþa
TODIRCÃ
MIRICÃ:
Da
ca mine,
douã nu-s!
Oltiþa Todicã Miricã este o
îndrãgitã interpretã a cântecului
popular moldovenesc, absolventã a Facultãþii de Arte din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Pedagogie Muzicalã. Ea s-a nãscut la 19 ianuarie
1963 în satul Slobozia, comuna
Fântânele, judeþul Suceava, fiind
cel de al treilea copil din cei patru
ai familiei Gheorghe ºi Eleonora
Todircã. Oltiþa, ca ºi ceilalþi trei
fraþi ai ei, respectiv Gicã, Geta
ºi Victor, s-a implicat din plin în
viaþa de zi cu zi a familiei ºi
gospodãriei. Pãrinþii sãi sunt
þãrani simpli ºi credincioºi,
respectând toate obiceiurile ºi
tradiþiile de peste an. Toate
acestea s-au adunat într-o zestre
spiritualã ce i-a folosit Oltiþei mai
târziu în dezvoltarea carierei sale
artistice. Oltiþa Todircã terminã
liceul la Suceava ºi urmeazã apoi
ªcoala Popularã de Artã, secþia
canto popular, la clasa profesor
Constanþa Sandu. Pentru cã
simþea chemarea cãtre cariera
interpretativã, participã la un
concurs de ocupare a postului
de solist profesionist la Bacãu,
în anul 1984. Aºa pãrãseºte
Suceava, fãrã sã ºtie cã drumul
ei de acum încolo se va lega de
oraºul Bacãu.
Aici, la orchestra Plaiurile
Bistriþei, sub atenta îndrumare a
dirijorului de atunci, George
Sârbu, Oltiþa urcã pe scenã ºi
convinge juriile de specialitate cã
este o interpretã de nota 10.
Astfel, într-un singur an  1985
- obþine trei mari premii: Premiul
I la Festivalul Toamna Culturalã
Bãcãuanã, Premiul I la
Festivalul Cântec nou în
Mehedinþi ºi premiul Steaua
Dunãrii la Festivalul de la
Galaþi. În anul urmãtor (1986),
înregistreazã pentru prima datã
cu orchestra radio (dirijor
Paraschiv Oprea) o serie de
cântece din repertoriul sãu.
Urmeazã înregistrãrile cu George
Sârbu, cu tânãrul dirijor Cristian
Nãstase ºi cu Ioan Cobalã. Fiind
remarcatã ca o plãcutã prezenþã
scenicã, cu un repertoriu bogat
ºi un stil autentic de interpretare
a cântecului popular, Oltiþa
Todircã este invitatã ºi câºtigã
simpatia publicului în numeroase emisiuni de televiziune ºi
radio, dar ºi la numeroase

concerte în întreaga þarã, alãturi
de mari interpreþi ai muzicii
populare româneºti. Tot în
1986, se cãsãtoreºte cu Nicu
Chiriþã, la rândul sãu interpret
de muzicã popularã. Fiind o
familistã convinsã, se bucurã de
cãldura cãminului alãturi de soþul
sãu ºi de bãiatul lor, Rãzvan
Codrin, care, talentat fiind, este
elev la Liceul de Artã George
Apostu din Bãcãu, la clasa de
vioarã. Pentru cã neliniºtea de a
cunoaºte arta muzicale, Oltiþa
Todircã Miricã se înscrie la
Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Pedagogie Muzicalã, pe care o terminã pe o
poziþie fruntaºã. Aici întâlneºte
cadre universitare devotate, care
îi oferã cheia dezlegãrii tainelor
universului sonor ºi o îndrumã
spre cãrãrile trashumanþei
româneºti, pentru a putea culege
folclor autentic, de la adevãratele
izvoare de suflet ale românilor.
Dintre melodiile sale amintim:
Jocul Raþa, E primar în 7 sate,
Are mama douã fete, Te-ai dus,
mãi bãdiþã-n munte, Bãdiþã de
peste deal, Dorul pãdurarului,
Cu sticla ºi cu paharul, În ciuda
duºmanilor, Mãi bãrbate, mãi
Ilie, La horã, la Fântânele, Nu-s
frumoasã, nici n-am fost etc.
Oltiþa Todircã Miricã, absolventã de marcã a Facultãþii de
Arte, îºi culege repertoriul din
zona sa natalã, cea care i-a rãmas
ataºatã de suflet, anume partea
de jos a judeþului Suceava. De aici,
din sate ºi comune, Oltiþa Todircã
Miricã culege folclor autentic aºa
cum a învãþat la orele de
folcloristicã din timpul facultãþii.
Dupã ce are adunat materialul
brut, ea îºi creeazã melodiile ºi
textele, adãugând elemente din
realitatea care o înconjoarã. Se
inspirã din prezent, dar nu uitã
niciodatã baladele, doinele,
cântecele de cãtãnie, de
înstrãinare, de nuntã, de joc, de
dragoste ºi dor, cântece satirice,
colinde etc. Oltiþa Todircã Miricã,
prin tot ceea ce face, duce pe mai
departe zestrea imaterialã a
poporului nostru milenar,
strãlucind ca o nestematã în
coroana moldavã a României. Noi,
cadrele didactice din cadrul
Facultãþii de Arte îi dorim succes
pe mai departe ºi numai împliniri!

Oltiþa Todircã Miricã cu Nicu Chiriþã
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