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ªCOALA DE IARNÃ
Facultatea de Litere organizeazã
în perioada 4-7 februarie
o ªcoalã de iarnã,
coordonatã de prof. univ. dr.
Sorin Gãdeanu.
Facultatea de Litere
propune elevilor de liceu
o serie de cursuri gratuite
de limbi strãine susþinute de
profesori de la
Universitatea din Viena,
precum ºi de cadre didactice
cu experienþã de la
Facultatea de Litere.
De asemenea, le sunt propuse
elevilor din clasa a XII-a
o serie de cursuri gratuite de
Limba ºi literatura românã,
menite sã îi pregãteascã
pentru bacalaureat.
În paralel cu aceastã
ªcoalã de iarnã,
se va desfãºura expoziþia
Internaþionalã de fotografie
ºi graficã - Facing Façade:
Emotional Reflections.
PROGRAMUL ªCOLII DE IARNÃ:
marþi, 4 februarie 2014, sala 400
 10:00-10:30  Deschiderea festivã:
Ce înseamnã viaþa de student?
 10:30-11:30  O ºansã pentru viitorul meu:
Viaþa studenþeascã la Universitatea Spiru Haret
 11:30-12:30  Oferta educaþionalã a Facultãþii de Litere
a Universitãþii Spiru Haret
 11:30  Masã rotundã cu absolvenþii Facultãþii de Litere:
Perspective profesionale în Bucureºti ºi în þarã
 14:00-16:00  Cursuri gratuite

miercuri-vineri
 9:00-12:00 ºi 14:00-16:00
 Cursuri gratuite
de englezã, francezã,
germanã, italianã
ºi spaniolã
 Cursuri gratuite
de pregãtire pentru
bacalaureat la limba
românã.

La expoziþia Internaþionalã de fotografie ºi graficã Facing Façade: Emotional Reflections,
deschisã în Sala de Expoziþie, sediul central al Universitãþii Spiru Haret, strada Ion Ghica
nr.13, parter, expun: Laurenþiu Ghiþã (alumnus USH): house spotting, Laura Vasilescu (USH):
body spotting, Trinh Duc Cuong (ASE Bucureºti): soul spotting, Georgiana Voicu (alumnus
USH): fellings and emotions and expressions, Alex Fabricio de sá Mendes (Universitatea
Corvinus/Budapesta, Universitatea Federalã Para/Brazilia): shirt and jackets and pants.
liceeni iubitori de artã, sunteþi aºteptaþi în fiecare zi de sâmbãtã, începând
P cu 15Dragimartie
2014, la ora 11, la sediul Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, din Berceni 24 (staþia de metrou Apãrãtorii Patriei sau autobuzele
R 102, 202 ºi 232), la Studioul Lucia Mureºan, etajul I, pentru un curs practic gratuit de
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didactice competente vã vor îndruma paºii spre a vã putea redescoperi
N Cadre
într-o nouã luminã ºi a vã reevalua ºansele în faþa vieþii.
suplimentare la telefon 021.317.19.01 (luni-joi, orele 8-16; vineri, orele 8-14).
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Vã aºteptãm cu drag!
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T În sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune, prin
PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru elevii din clasele a opta ºi a
A emisiunea
douãsprezecea:  Matematicã, Limba ºi literatura românã, Fizicã, Chimie, Istorie,
 pentru bacalaureat;
R Geografie
Matematicã,
ºi literatura românã  pentru evaluarea naþionalã.
Preuniversitaria,Limba
orele 15-16:
I  bacalaureat  de luni pânã joi  evaluare naþionalã  vineri
poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit) precum
A TVH
ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

Am intrat
în ultima sãptãmânã
din sesiunea de iarnã!

La
Facultatea
de Arte,
chiar ºi sesiunea
este un spectacol!
Citiþi în pagina 8.

Vine, apoi, o binemeritatã vacanþã!
Pentru studenþii care nu au putut
ajunge la examene din cauza condiþiilor
meteo nefavorabile, examenele sunt
reprogramate.
Urmãriþi informaþiile de pe paginile web
ale facultãþilor.

250 milioane de copii de ºcoalã primarã
nu ºtiu sã citeascã sau sã scrie
Cel puþin 250 de milioane de copii din lume (dintr-un total de
650 de milioane) cu vârsta specificã ºcolii primare nu ºtiu sã
citeascã, sã scrie sau sã facã exerciþii de matematicã de bazã.
Asta este concluzia alarmantã a unui raport despre nivelul
educaþiei ºi analfabetism publicat de Organizaþia Naþiunilor
Unite (ONU), potrivit agenþiilor internaþionale de presã.
130 de milioane de elevi din clasele primare nu deþin minimul
necesar de cunoºtinþe ºi aproape 120 de milioane dintre ei au
petrecut puþin timp sau deloc într-o salã de clasã. În plus, în
lume existã 57 de milioane de tineri care nu merg la ºcoalã.
Echipa de cercetare a calculat cã cei 250 de milioane de copii
analfabeþi din întreaga lume înseamnã o pierdere de aproximativ
129 de miliarde de dolari anual pentru guverne. Un
reprezentant ONU a spus ca aceastã crizã de învãþare la
nivel global este cauzatã, în principal, de o lipsã de profesori
bine pregãtiþi, mai ales în zonele sãrace. Mai puþin de 75% din
profesorii de ºcoalã primarã, în o treime din þãrile analizate,
au fost instruiþi pentru a îndeplini standardele naþionale.

PASIUNI

Lector univ. dr.
Sorin Cristescu -

CAROL I

Anul acesta se împlinesc o sutã de ani
de la decesul regelui Carol I. Lector univ.
dr. Sorin Cristescu, de la Facultate de
Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filozofie,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret a
lansat, recent, aºa cum v-am informat,
volumul Regele Carol I în rapoartele
diplomatice austro-ungare 1877-1914,
care vine sã completeze alte douã cãrþi
închinate regelui Carol I, respectiv Carol
I  corespondenþã personalã ºi Carol I
ºi politica României.
De unde vine aceastã pasiune pentru
Carol I?
Când, la 35 de ani, terminam, ca ºef
de promoþie, Facultatea de Istorie a
Universitãþii din Bucureºti  terminasem,
în 1991, ºi Facultatea de Chimie
Industrialã  ºi trebuia sã-mi aleg tema
lucrãrii de licenþã, am optat pentru regele
Carol I, de fapt, a fost Tinereþea regelui
Carol I, ºi de atunci îl tot studiez...
(Continuare în pag.3)

Iarnã în

februarie
Mioara VERGU-IORDACHE

O iarnã plinã de personalitate a fãcut ce-a fãcut ºi iar ne-a
luat prin surprindere! ªi, Doamne! ce mi-am dorit sã cred în
promisiunile guvernanþilor! Ce mi-am dorit sã ne comportãm
ca un popor interesat de viaþa lui, de mãcar binele lui cotidian,
ce-aº fi vrut sã vãd cã fiecare, acolo unde este posibil, evident,
iese la zãpadã, neobligat Cum mai speram ca transportul
în comun sã circule normal, iar maºinile personale sã rãmânã
în parcãri/garaje N-am avut noroc, nici de aceastã datã, îmi
zâmbesc amar, ºi continui sã mã strecor printre munþii de
zãpadã ºi autoturismele grãbite.
O iarnã plinã de responsabilitate îºi aratã colþii reci ºi înspre
unii care doar mai ieri trãiau pe o individualã insulã a fericirii
ºi-acum vor suporta confortul unei celule, în detenþie.
Viscolul a adus codul roºu peste România, o þarã care pare
cã ºi-a pierdut busola ºi pluteºte în deriva zilei de azi pe
mâine. Nimic nu mai pare a fi stabil, totul este într-o miºcare
haoticã, violentã.
De altfel, violenþa a devenit cuvântul de ordine. În comportament, în limbaj. Violenþã ºi mitocãnie. Totul se maculeazã
sub pretextul descoperirilor senzaþionale. Pãrintele OTV poate
fi fericit! Tragediile sunt puse sub microscop ºi hienele umane
amuºinã cu nesaþ. Strãluminate, apoi, fac descoperiri. Vrei
sã-þi plângi durerea în liniºte. Nu poþi. Trebuie sã dai declaraþii.
Sã rãspunzi ce-ar fi dacã ar fi dar nu mai e
Senzaþionalul, extraordinarul când va fi sã fie va avea soarta
ciobanului din Petricã ºi lupu. Vã aduceþi aminte povestea Va
trece neobservat, ignorat, pentru cã noi ne-am obiºnuit cu
extraordinarul de mucava.
Nu-mi iese din minte, în contradicþie cu generalul din viaþa
noastrã, atitudinea OAMENILOR din Apuseni, ale celor care
au ajuns primii la tragedia în urma cãreia au murit doi oameni.
În timp ce noi pe aici, pe la Bucureºti, încã scormonim dupã
senzaþional, ei au o normalitate excepþionalã, sunt rupþi de
gâlceava televizionistã ºi tabloidã. Sunt din alt film. Urmeazã
o altã cale a existenþei. Oare ei de ce respectã viaþa, tradiþiile,
omenia? Ce au ei altfel decât noi? Sunt mai bogaþi, trãiesc mai
confortabil, ordinea anotimpurilor este alta la ei? Cum ºi-au
pãstrat omenia? Nu ºtiu rãspunsul. Dar le mulþumesc pentru
cã existã!
Sigur cã le mulþumesc cã existã ºi soþilor vârstnici, dintr-un
sat vrâncean îngropat în zãpadã, care, la întrebãrile dramatice
ale unei reportere care aºtepta rãspunsuri catastrofice, au
explicat cu calm cã þãranul român se-mpacã cu iarna ºi cã,
dacã-i gospodar, nu are a se plânge de nãmeþi. Cãmara lor de
oameni gospodari e plinã, nu trebuie sã aºtepta maºina armatei
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf.univ.dr. Mariana RUDÃREANU, de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

Consideraþii generale privind dreptul comunicãrii. Raporturile juridice de comunicare
În ºtiinþa juridicã, termenul drept are mai multe accepþiuni:  facultatea
unei persoane (subiect) de a sãvârºi un act care sã fie recunoscut sau sã nu
fie interzis de lege. Cu acest sens, este denumit drept subiectiv;  totalitatea
regulilor juridice care asigurã exerciþiul drepturilor subiective. În acest
înþeles, dreptul este definit ca fiind ansamblul legislaþiei ºi se numeºte
drept obiectiv;  ºtiinþa dreptului, consideratã de jurisconsulþii Celsius ºi
Ulpian ars aequi et boni (arta echitãþii ºi a binelui). Dreptul este definit ca
fiind ansamblul regulilor asigurate ºi garantate de stat, care au ca scop
organizarea ºi disciplinarea comportamentului uman, în principalele
relaþii din societate, într-un climat specific coexistenþei libertãþilor, apãrãrii
drepturilor esenþiale ale omului ºi statornicirii spiritului de dreptate.
Comunicarea reprezintã transmiterea ºi recepþionarea unor informaþii între
diferite subiecte, în anumite moduri, prin mijloace diferite. Cu alte cuvinte,
comunicarea este un proces de transmitere a informaþiilor între persoane
sau între grupuri sociale. Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ºi drepturile conexe, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 285/2004, dispune cã se considerã comunicare publicã orice comunicare
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Cum definim
dreptul comunicãrii?

În doctrinã s-au formulat mai
multe definiþii pentru dreptul comunicãrii: totalitatea normelor juridice care reglementeazã relaþiile
sociale ce se formeazã în cadrul
comunicãrii directe ºi indirecte între
oameni, respectiv individ, agentul
media, autoritatea publicã ºi
societatea. Într-o altã formulare,
dreptul comunicãrii este constituit
din acele norme, principii ºi valori
juridice care reglementeazã relaþiile
de transmitere publicã ºi conþinutul
mesajelor unor informaþii, prin
scris, sunet, imagini ºi alte limbaje,
precum ºi recepþionarea acestora
de cãtre un public nedeterminat.

2

Care este obiectul
dreptului comunicãrii?

Obiectul dreptului comunicãrii
îl constituie relaþiile sociale ce
transmit informaþii între persoanã,
societate, autoritate ºi media, având
la bazã o reglementare juridicã.
Dreptul comunicãrii reglementeazã
aspectele publice ale comunicãrii,
indiferent de formele ºi mijloacele
prin care se transmite ºi recepþioneazã, respectiv tipãrire, afiºaj,
internet, multimedia. În literatura
de specialitate s-a afirmat cã obiectul dreptului comunicãrii este
comunicarea publicã, respectiv,
toate activitãþile care prin scris,
imagine, sunet sau orice altã formã
de semne contribuie sã facã
publice fapte, date, idei, cunoºtinþe,
sentimente, opinii. Menþionãm ºi
faptul cã dreptul comunicãrii
reglementeazã aspectele publice ale
comunicãrii, care au loc între diferite subiecte, prin mijloace diferite
ºi, în acelaºi timp, se referã ºi la
conþinutul mesajului informaþiei
transmise ºi recepþionate. În
concluzie, dreptul comunicãrii
reglementeazã, în principal, conþinutul mesajelor transmise public
în temeiul drepturilor fundamentale ale omului privind libertatea de
exprimare ºi accesul la informaþie.
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a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, fãcutã într-un loc
deschis publicului sau în orice loc în care se adunã un numãr de ersoane
care depãºeºte cercul normal al membrilor unei familii ºi al cunoºtinþelor
acesteia, inclusiv reprezentarea scenicã, recitarea sau orice altã modalitate
publicã de execuþie sau de prezentare directã a operei, expunerea publicã a
operelor de artã plasticã, de artã aplicatã, fotograficã ºi de arhitecturã,
proiecþia publicã a operelor cinematografice ºi a altor opere audiovizuale,
inclusiv a operelor de artã digitalã, prezentarea într-un loc public, prin
intermediul înregistrãrilor sonore sau audiovizuale, precum ºi prezentarea
într-un loc public, prin intermediul oricãror mijloace a unei opere
radiodifuzate. De asemenea, se considerã publicã orice comunicare a unei
opere prin mijloace cu fir sau fãrã fir, inclusiv prin punerea la dispoziþia
publicului a operelor, astfel încât orice membru al publicului sã poatã avea
acces, din orice loc sau în orice moment ales în mod individual. Având în
vedere faptul cã orice structurã culturalã, orice act individual care þine de
comportamentul social implicã comunicare, în literatura de specialitate
s-a susþinut cã toate procesele sociale implicã ºi un proces de comunicare.

Ce elemente determinã apartenenþa
dreptului comunicãrii la dreptul public?

Elementele care determinã apartenenþa dreptului comunicãrii la dreptul
public sunt: 1. Raporturile reglementate. Dreptul comunicãrii are ca
obiect relaþiile sociale prin care are loc procesul de transmitere a
informaþiilor în spaþiul public, respectiv aducerea la cunoºtinþa publicã
a unor informaþii, idei, opinii, convingeri, precum ºi recepþionarea acestora
de cãtre persoane fizice sau juridice, care nu sunt întotdeauna identificate.
Dreptul comunicãrii reglementeazã aspectele publice ale comunicãrii,
indiferent de formele ºi mijloacele prin care se transmite ºi recepþioneazã,
respectiv tipãrire, afiºaj, internet, multimedia. Esenþial pentru dreptul
comunicãrii este noþiunea de public, publicare, publicitate, în sensul cã
e fãcut public. În consecinþã, dreptul comunicãrii reglementeazã aspectele
publice ale comunicãrii, care au loc între diferite subiecte de drept.
Referitor la conþinutul mesajului informaþiei transmise ºi recepþionate,
statul a încredinþat monitorizarea acestuia unei autoritãþi publice de
reglementare, pentru ca mesajul sã nu fie supus presiunii statului ºi nici
presiunii subiectelor care asigurã transmiterea mesajului. Aceastã
autoritate este Consiliul Naþional al Audiovizualului, autoritate publicã
autonomã sub control parlamentar ºi garantul interesului public în
domeniul comunicãrii audiovizuale. 2. Subiectele ºi interesul protejat.
Subiectele relaþiilor reglementate de dreptul comunicãrii sunt statul,
publicul, mijloacele comunicãrii de masã (presa scrisã ºi audiovizualã,
televiziunea, internetul), autoritãþile ºi instituþiile publice sau private,
persoane juridice. Publicul este format din persoane fizice care
recepþioneazã anumite tipuri de informaþii, având calitatea de subiect
activ al raportului juridic de comunicare, fiind titularul dreptului de
acces la informaþii. În relaþiile de comunicare statul nu este numai o
instituþie ce reprezintã interesele generale, apãrând ordinea socialã, ci
este ºi titular al unor obligaþii în raporturile cu cetãþenii, care au drepturi
fundamentale. Statul este subiect al reglementãrii relaþiilor sociale din
domeniul comunicãrii asigurând ordinea socialã prin prescripþiile
stabilite. Din perspectiva publicului se remarcã interesul persoanei
în ceea ce priveºte libertatea de exprimare ºi accesul la informaþie.
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Cine sunt persoanele fizice ºi juridice de drept public
sau de drept privat investite cu libertatea de exprimare?

Persoanele fizice ºi juridice de drept public sau de drept privat, ca
subiecte ale dreptului de a transmite informaþie, investite cu libertatea de
exprimare, sunt presa scrisã ºi audio,, televiziunea ºi internetul (mijloacele
comunicãrii în masã). Potrivit art. 31 alin. 4 din Constituþie, mijloacele
de informare în masã, publice ºi private, sunt obligate sã asigure informarea
corectã a opiniei publice, iar alin. 5 prevede cã serviciile publice de radio
ºi televiziune sunt autonome. Ele trebuie sã garanteze grupurilor sociale
ºi politice importante exercitarea dreptului la antenã. Organizarea acestor
servicii ºi controlul parlamentar asupra activitãþii lor se reglementeazã
prin lege organicã. Menþionãm în acest sens Legea nr.504/2002, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, legea audiovizualului. Relaþiile de
comunicare pot avea ca subiecte autoritãþi ºi instituþii publice sau private
care au obligaþia sã ofere publicului informaþiile prevãzute de lege. Conform
art. 31 alin. 2 din Constituþie, autoritãþile publice, potrivit competenþelor
ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor asupra
treburilor publice ºi asupra problemelor de interes personal. Autoritãþile
ale cãror comunicate sau mesaje de interes public trebuie sã fie transmise
în mod obligatoriu ºi cu prioritate, în mod gratuit, de cãtre serviciile
publice de radiodifuziune ºi de televiziune, sunt Preºedintele României,
Parlamentul, Guvernul, Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii.

Este dreptul comunicãrii o ramurã a dreptului public?

Dreptul se împarte în jus publicum (drept
public) ºi jus privatum (drept privat). Dreptul privat
este format din totalitatea normelor juridice care
reglementeazã relaþiile sociale patrimoniale ºi personale
nepatrimoniale la care participã persoanele fizice ºi
juridice, în calitate de particulari, incluzând
ramuri distincte în funcþie de obiectul reglementãrii,
respectiv dreptul civil, dreptul comercial, dreptul
familiei, dreptul transporturilor, dreptul internaþional
privat etc. Dreptul public este format din totalitatea
normelor juridice care reglementeazã:  relaþiile sociale
din domeniul organizãrii puterilor publice, distribuirea
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competenþelor în stat, forma de guvernãmânt (dreptul
constituþional);  organizarea ºi funcþionarea
administraþiei publice centrale ºi locale (dreptul
administrativ);  apãrarea socialã împotriva faptelor
infracþionale (dreptul penal);  relaþiile de muncã
ºi protecþia socialã (dreptul muncii ºi al securitãþii sociale);  relaþiile financiare ºi bancare (dreptul
financiar bancar);  relaþiile ce privesc buna
desfãºurare a procesului judiciar (dreptul procesual
civil ºi dreptul procesual penal);  relaþiile statului
cu alte state (dreptul internaþional public). Dreptul
comunicãrii este ramurã a dreptului public.
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Mai sunt ºi alte elemente
în favoarea naturii publice
a dreptului comunicãrii?

Un alt argument îl reprezintã caracterul
internaþional al comunicãrii, având în
vedere faptul cã activitatea de comunicare
audiovizualã ºi cea de pe internet depãºeºte
frontierele statului ºi intrã în domeniul
dreptului internaþional public.
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Existã raporturi
ale dreptului comunicãrii
cu alte ramuri de drept?

Studiul dreptului comunicãrii scoate în
evidenþã legãturile care existã între aceastã
disciplinã juridicã ºi alte ramuri de drept,
cum ar fi dreptul constituþional, dreptul
civil, dreptul administrativ, dreptul internaþional public, dreptul penal. Dreptul
comunicãrii se întemeiazã pe principiile ºi
normele dreptului constituþional, având în
vedere faptul cã drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale omului sunt prevãzute
în Constituþie, printre care libertatea
conºtiinþei, libertatea de exprimare ºi
dreptul la informaþie. Dreptul comunicãrii
are legãturi ºi cu dreptul civil, acea ramurã a
dreptului privat ce reglementeazã raporturile patrimoniale ºi raporturile personale
nepatrimoniale, în care pãrþile se aflã pe
poziþii de egalitate juridicã. Printre subiectele
dreptului comunicãrii se remarcã persoanele
fizice ºi persoanele juridice, atât publice
cât ºi private, ale cãror drepturi sunt
reglementate ºi apãrate de dreptul civil.
Faptul cã dreptul comunicãrii studiazã
drepturile ºi obligaþiile autoritãþilor publice
în relaþiile de comunicare cu publicul
evidenþiazã legãturile sale cu dreptul
administrativ. Dreptul administrativ, ca
ramurã a ºtiinþei juridice, cerceteazã
normele de drept care se referã la organizarea sistemului administraþiei publice,
modalitãþile de exercitare a competenþei
cu care au fost investite organele
administraþiei publice, funcþionarea acestora ºi controlul activitãþii administrative.
Prin mai multe acte normative din domeniul
comunicãrii a fost stabilitã ordinea
rãspunderii în raporturile de comunicare,
însã, natura juridicã ºi limitele rãspunderii
se stabilesc în raport de norme de drept
civil, administrativ sau penal. Astfel,
rãspunderea prevãzutã în normele dreptului
comunicãrii intrã sub incidenþa dreptului
civil, administrativ sau penal. Dreptul
penal este format din totalitatea normelor
juridice legiferate de puterea legislativã, care
stabilesc ce fapte constituie infracþiuni,
condiþiile rãspunderii penale, sancþiunile ºi
alte mãsuri ce urmeazã a fi aplicate sau luate
de cãtre instanþele judecãtoreºti faþã de
persoanele care au sãvârºit infracþiuni, în
scopul apãrãrii celor mai importante valori
sociale ale statului de drept. Legãturile
dreptului comunicãrii cu dreptul internaþional public rezultã din faptul cã o serie de
izvoare de drept cu caracter internaþional,
în domeniul drepturilor omului ºi în
domeniile referitoare la comunicarea publicã
sunt comune ambelor discipline juridice.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

8

Cum definim raportul juridic?

Raportul juridic, în general, este o relaþie socialã
reglementatã de norma juridicã, o regulã de conduitã,
cu caracter general ºi obligatoriu, elaboratã sau
recunoscutã de puterea de stat, în scopul asigurãrii
ordinii sociale, ce poate fi adusã la îndeplinire, la nevoie,
prin forþa de constrângere a statului. O normã juridicã
este o regulã de conduitã, de comportament a unui
individ, ce se manifestã în raportul sau relaþia acestuia
cu un alt individ, o instituþie, o colectivitate etc.
Trãsãturile caracteristice ale normei juridice sunt
urmãtoarele: caracter general ºi impersonal;  caracter
obligatoriu;  caracter tipic. Pentru ca un raport juridic
sã se nascã ºi sã se desfãºoare, este necesar sã existe
urmãtoarele condiþii (premise) obligatorii: norma
juridicã; subiectele de drept; faptele juridice. Trãsãturile
caracteristice ale raportului juridic sunt urmãtoarele:
raport social  se stabileºte întotdeauna între oameni;
raport voliþional  raport de voinþã exprimatã în cazul
legãturilor ce se creeazã ºi se dezvoltã între oameni;
raport valoric  concretizeazã valorile esenþiale ale
societãþii; reprezintã o categorie istoricã  reflectã
tipul de organizare socialã care îl genereazã; caracter
de suprastructurã  având caracter voliþional, înainte
de a lua naºtere, trece prin voinþa ºi conºtiinþa oamenilor.
Din punct de vedere al structurii sale, un raport juridic
este alcãtuit din trei elemente: 1.subiectele sau pãrþile
între care se naºte raportul juridic; 2.conþinutul care
este alcãtuit din drepturile ºi obligaþiile pãrþilor
raportului juridic; 3. obiectul care cuprinde acþiunile ºi
inacþiunile la care se referã drepturile ºi obligaþiile
pãrþilor. Pãrþile sau subiectele raportului juridic
sunt persoane fizice ori juridice, în calitate de titulare
de drepturi subiective civile sau de obligaþii civile.
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Ce sunt drepturile subiective civile?

Drepturile subiective civile formeazã latura
activã a conþinutului raportului juridic, iar obligaþiile
alcãtuiesc latura pasivã a acestuia. În doctrinã, dreptul
subiectiv civil a fost definit ca fiind posibilitatea
subiectului activ, în limitele normelor juridice civile,
de a avea o anumitã conduitã, de a pretinde subiectului
pasiv o conduitã corespunzãtoare, iar, în caz de nevoie,
de a solicita concursul forþei coercitive a statului.
Dreptul subiectiv presupune trei componente:
1) posibilitatea subiectului activ de a avea el însuºi o
anumitã conduitã, în limitele prevãzute de lege;
2) posibilitatea subiectului activ de a pretinde, în
limitele stabilite de lege, subiectului pasiv sã aibã o
conduitã corespunzãtoare: sã dea, sã facã sau sã nu
facã ceva; 3) posibilitatea subiectului activ de a recurge
la concursul forþei de constrângere a statului, dacã
dreptul este nesocotit sau încãlcat.
Obligaþia civilã este îndatorirea subiectului pasiv
al raportului juridic de a avea o anumitã conduitã,
corespunzãtoare dreptului subiectiv corelativ, care
poate consta în a da, a face sau a nu face ceva ºi care,
în caz de nevoie, poate fi impusã prin forþa coercitivã
a statului. Obligaþia civilã este întotdeauna o îndatorire
a subiectului pasiv ºi prezintã urmãtoarele caractere:
1) îndatorirea subiectului pasiv constã într-o conduitã
corespunzãtoare conduitei pe care o poate avea subiectul
activ; 2) îndatorirea subiectului pasiv are un conþinut
diferit care poate sã constea într-o acþiune sau
într-o inacþiune; 3) în caz de nevoie, îndatorirea subiectului pasiv poate fi impusã prin forþa coercitivã a statului.
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Care este structura raportului juridic
de comunicare ?

Dreptul comunicãrii, ca ramurã de drept, cunoaºte
instituþia raportului juridic, ca relaþie socialã
reglementatã de norma de drept. În structura raportului
juridic de comunicare intrã trei elemente:  subiectele
raportului juridic de comunicare - pot fi persoane
fizice ºi persoane juridice. În categoria persoanelor
juridice se includ grupuri, asociaþii, organizaþii, partide, autoritãþi publice, agenþi media, agenþii de informaþii;  conþinutul raportului juridic de comunicare este format din ansamblul drepturilor ºi obligaþiilor
subiective prevãzute în Constituþie, legi, tratate
ºi convenþii internaþionale. În raport de obiectul lor,
drepturile subiectelor raportului juridic pot fi
personale sau patrimoniale, dupã cum conþinutul lor
poate sã fie evaluat în bani. La rândul lor, drepturile
patrimoniale se clasificã în drepturi reale ºi drepturi
de creanþã;  obiectul raportului juridic de comunicare
- îl constituie conduita pãrþilor de transmitere publicã
a informaþiei ºi de recepþionare a acesteia. Este
vorba de conduita la care se referã drepturile ºi
obligaþiile raportului juridic, care permit subiectelor
sã facã sau sã nu facã ceva în dreptul comunicãrii.

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

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

652  3 februarie 2014

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA
BASME

Vineri, 31 ianuarie, la Braºov, în
Aula 2 a Facultãþii de Psihologie
ºi Pedagogie, str. Turnului nr. 7,
începând cu ora 12, a avut loc
sesiunea de Basme, ajunsã la
a V-a ediþie.
Scopul sesiunii
a
fost
descoperirea felului în care
basmele afecteazã dezvoltarea
psihologicã a copilului ºi
adolescentului, realizarea ºi
adunarea unor instrumente care
se referã la schimbare, provocatoare la adresa unor tipare cognitive ºi comportamentale.
Basmele ajutã oamenii sã facã faþã unor conflicte interioare ce sunt
parte din viaþa de zi cu zi, ceea ce reprezintã ºi motivul pentru
care rezistã în timp, oferind o scenã pe care ascultãtorul sã îºi
poatã juca conflictele interioare.
Impreunã cu masteranzii, dar ºi cu dascãlii lor, organizatorii au
încercat sã sublinieze importanþa relaþiilor, a descoperirii
potenþialului din fiecare ºi activarea lui ori de câte ori este nevoie.
Printre participanþi s-au aflat ºi reprezentanþi ai instituþiilor de
învãþãmânt braºovene, ai Centrului Judeþean de Resurse, Asistenþã
Educaþionalã, din sãnãtate ºi mass-media locale.

PRACTICA
DE SPECIALITATE

pentru studenþii de la Facultatea
de Jurnalism ºi ªtiinþele comunicãrii

Practica de specialitate se desfãºoarã în instituþii cu care
Universitatea Spiru Haret încheie Convenþii de practicã. Studenþii
sau masteranzii au douã posibilitãþi pentru efectuarea stagiului de
practicã:
1) în cadrul unei instituþii care va fi stabilitã de cãtre Universitatea
Spiru Haret;
2) în cadrul unor instituþii identificate de student sau masterand.
În cazul în care studentul sau masterandul doreºte sã efectueze
stagiul de practicã într-o instituþie identificatã de el, studentul sau
masterandul trebuie sã descarce de pe site Convenþia de practicã ºi
sã o prezinte la Facultate, semnatã de managerul instituþiei ºi
parafatã. Totodatã, studentul sau masterandul va identifica la nivelul
instituþiei un coordonator de practicã. Acesta îi va acorda
studentului sau masterandului un calificativ la finalul stagiului de
practicã ºi îl va nota în Caietul de practicã.
Stagiul de practicã constã din efectuarea a 90 de ore de practicã în
primele trei sãptãmâni ale semestrului al II-lea (3 sãptãmâni X 5 zile/
Conf. univ. dr. Ioana LEPÃDATU sãptãmânã X 6 ore/zi = 90 ore), adicã 17.02.2014  7.03.2014.

CONCURS



Asociaþia Studenþilor Arhitecþi Spiru Haret - ASASH organizeazã,
în perioada 27.01.2014-16.02.2014, un concurs de creaþie pentru numele ºi design-ul
revistei asociaþiei ºi logo-ul facultãþii. Participarea la concurs este deschisã tuturor
studenþilor din cadrul Facultãþii de Arhitecturã Spiru Haret.

Numele ºi design-ul revistei trebuie sã
reprezinte imaginea asociaþiei ºi a studenþilor
arhitecþi. Se doreºte un simbol cât mai concis
ºi expresiv. Numele revistei trebuie sã aibã
un mare impact asupra persoanelor care vor
citi revista (studenþi, profesori, arhitecþi).
Logo-ul, un simbol cât mai concis ºi
expresiv, trebuie sã reprezinte imaginea
facultãþii de arhitecturã. De asemenea,
logo-ul trebuie sã aibã caracter de sine stãtãtor
ºi sã poatã fi adaptat cu uºurinþã diverselor
mijloace de comunicare (suporturi sau
dimensiuni  afiºe, publicaþii, înregistrãri
video, site internet, alte materiale promoþionale, bannere etc.) ºi folosit cu eficienþã,
atât în versiune color, cât ºi monocrom.

Concurenþii - un student, o singurã
propunere în concurs - vor trimite pânã
duminicã, 16.02.2014, orele 23.59, pe
adresa de mail office@asash.ro.:
1. Numele revistei (un text de maximum
trei cuvinte):
a. - o variantã color ºi una alb negru
- format jpeg, tiff, bmp, psd mãrime
minimã 20x20cm (poate fi ºi altã formã)
b. Planºa cu propunerea numelui revistei
(varianta color) pentru coperta acesteia.
Revista va avea dimensiunile 17,6 x 25 cm
(B5);
c. Planºa descriere concept (scurt comentariu justificativ);
2. Logo al Facultãþii de Arhitecturã, USH
a. - o variantã color ºi una alb negru
- format jpeg, tiff, bmp, psd mãrime
minimã 20x20cm (poate fi ºi altã formã)
3. Datele personale ale participantului:
nume, numãr de telefon, mail, facultate, an.
Politica de confidenþialitate. Datele
personale ale participanþilor sunt confidenþiale ºi vor fi folosite doar pentru desfãºurarea concursului.
Selecþia proiectului câºtigãtor.
Propunerea câºtigãtoare va fi selectatã de
un juriu ales de cãtre asociaþie, din care vor
face parte experþi în arte plastice, design
sau creaþie media ºi membri din board-ul
asociaþiei; acesta va studia toate proiectele înscrise în concurs ºi va desemna
proiectul câºtigãtor. Hotãrârea comisiei
de desemnare a câºtigãtorilor este definitivã
ºi incontestabilã.

POATE VÃ INTERESEAZÃ!

Târg educaþional dedicat
învãþãmântului superior
Târgul educaþional Education Beyond Borders, dedicat
învãþãmântului superior, se va desfãºura la Sofia, Bulgaria, în
perioada 28-30 martie ºi în perioada 17-19 octombrie 2014,
conform informaþiilor transmise de organizatori.
Evenimentul va avea loc la Palatul Naþional al Culturii din
capitala bulgarã.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul organizatorilor:
www.edu-fair.info ºi la adresa de e-mail:
education.beyond.borders@gmail.com.

Concurs de eseuri - 28 februarie 2014

Comemorarea
Marelui Rãzboi

Ca parte a comemorãrii centenarului Primului Rãzboi Mondial,
Institutul Francez din România a lansat un concurs de eseuri
destinat studenþilor români vorbitorilor de limbã francezã
interesaþi de subiecte legate de Memoria ºi geografia prezenþei
franceze în România în timpul Primului Rãzboi Mondial
Premiu: 767  ºi o excursie în Franþa, pentru a participa activitãþile
de la Muzeul Marelui Rãzboi (Muzeul regional Meaux)

Criterii de selecþie. Juriul va lua în
considerare urmãtoarele criterii de selectare:
1. Creaþia graficã trebuie sã îndeplineascã
cerinþele enumerate; 2. Reprezentativitatea
numelui, design-ului revistei ºi logo-ului
facultãþii; 3. Originalitatea creaþiei grafice;
4. Potenþialul impact al numelui, design-ului
ºi logo-ului.
Premii
Locul I  3 numere - revista Zeppelin
voucher în valoare de 100 Ron de la
StudentPlot  echivalare o schiþã
Locul II  2 numere - revista Zeppelin
 voucher în valoare de 50 Ron de la
StudentPlot  echivalare o schiþã
Locul III  1 numãr - revista Zeppelin
 voucher în valoare de 30 Ron de la
StudentPlot  echivalare o schiþã
7 menþiuni  echivalare o schiþã
Organizatorul va considera în mod automat
cã, prin trimiterea unei propuneri, concurentul
este de acord cu regulamentul concursului.
1. Concurenþii îºi dau acordul privind
utilizarea imaginilor pentru promovarea
asociaþiei, revistei ºi a facultãþii. Concurenþii
îºi pierd orice drept asupra propunerii trimise.
2. Concursul include douã teme diferite,
numele ºi design-ul revistei ºi logo-ul
facultãþii de arhitecturã. De aceea existã
posibilitatea ca organizatorul sã utilizeze
piesele de la concurenþi diferiþi. 3. Organizatorul nu îºi asumã rãspunderea pentru nici
o propunere însuºitã în mod ilegal de cãtre
concurenþi. 4. Imaginile care nu respectã
regulamentul vor fi excluse din concurs.

INVITAÞIE
LA
TEATRU!

®

Studenþii anului III, Actorie, de la Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, vã invitã sã-i vedeþi, la Teatrul de Artã din Bucureºti,
strada Sfântul ªtefan nr. 21, miercuri - 12 februarie ºi miercuri  26
februarie 2014, la ora 20,15, în spectacolul Recviem pentru un iepuraº,
de Mihai Ignat. Regia: asist. univ. drd. Dana Voicu.
Elevii ºi studenþii au intrarea gratuitã. Vã aºteptãm!
La sfârºit de sesiune:

Veterinarii iubesc
româneºte
de DragoVete!
Asociaþia Studenþilor
Med-Vet USH vã invitã
pe 24 februarie 2014,
începând cu ora 21,
în MusicClub Bucureºti,
la petrecerea de.. DragoVete!
ASFMVUSH, oferã
fiecãruia, GRATIS, câte un
shot ºi o pensã anatomicã!
Preþ bilet - 25 lei! Rezervare
masã de patru persoane 10 lei/masã!
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Barometrul Absolvenþilor Europa
Sondajul studenþesc anual al Institutului trendence - Graduate
Barometer Europe (GBE) 2014 / Barometrul Absolvenþilor din
Europa 2014 se desfãºoarã online în limba englezã ºi este rapid ºi
uºor de completat.
Pentru a începe completarea chestionarului, acceseazã link-ul:
www.trendence-gradbarometer.eu!
Universitatea noastrã este una dintre cele peste 1000 de
universitãþi participante la sondajul trendence Graduate Barometer, cel mai mare sondaj din Europa privind educaþia ºi cariera.
Întrebãrile aflate în chestionar urmãresc sã afle cât eºti de
mulþumit de studiile tale ºi care îþi sunt aºteptãrile de la viitoarea
ta carierã. Sondajul reuneºte opiniile studenþilor din diferite þãri
europene ºi exploreazã diferenþele ºi similitudinile care existã
între Þãrile Uniunii Europene.
Dupã ce ai completat chestionarul, poþi vedea profilul
studenþilor din România în comparaþie cu rezultatele altor studenþi
din Europa rezultat în urma ediþiei 2013. Mai mult decât atât, ai
ºansa de a câºtiga prin tragere la sorþi unul din urmãtoarele premii:
 5 x cupoane Amazon a 500  fiecare
 10 x cupoane Amazon a 200  fiecare
Poþi, desigur, transmite acest link colegilor sau prietenilor,
care sunt studenþi. Acest sondaj este realizat în colaborare cu
partenerul nostru, Institutul trendence GmbH din Berlin,
Germania (www.trendence.com). Te asigurãm de faptul cã
rãspunsurile tale vor fi anonimizate ºi datele tale vor fi protejate
conform legislaþiei. Chestionarul poate fi completat online pânã
la data de 7 martie.

PASIUNI

Lector univ. dr. Sorin Cristescu
- CAROL I
(Urmare din pag.1)
Se impun câteva precizãri:
volumul Carol I  corespondenþa personalã, lansat
de editura Tritonic în toamna
lui 2005, cuprinde scrisorile
personale ale regelui, aflate în
Fondul Casei Regale de la
Arhivele Naþionale Istorice
Centrale din Bucureºti, scrisori
adresate de rege membrilor
familiei sale  tatãl, Prinþul Carl-Anton, sora, Maria de Flandra,
fratele Friedrich (Fritz), soþia regelui, Elisabeta, prinþului
moºtenitor Ferdinand ºi soþiei sale Maria, º.a. Acest volum
reprezintã anexa lucrãrii mele de doctorat, pe care am susþinut-o
la Universitatea din Bucureºti, la 8 decembrie 2004, ºi pentru
care am primit calificativul magna cum laude. Din motive pur
comerciale - se sconta pe un interes deosebit al publicului, ºi
chiar aºa a fost - anexa a vãzut lumina tiparului înaintea tezei
propriu zise, Carol I ºi politica României, publicatã la editura
Paideia în 2007, ºi care reprezintã o analizã a acestor scrisori
în contextul istoriei româneºti ºi europene din acea perioadã
(1878 -1912). Am publicat o a treia lucrare, Scrisorile regelui
Carol I din arhiva de la Sigmaringen 1878 - 1905, tot la editura
Paideia, în 2011, care, aºa cum se precizeazã în titlu, ne prezintã
scrisorile monarhului aflate în arhiva familiei princiare din micul
oraº natal al regelui; sunt în principal scrisori adresate fratelui
sãu mai mare, Leopold, general în armata germanã, ºi mamei
sale, Josephine, nãscutã ca mare ducesã von Baden. Recentul
volum Regele Carol I în rapoartele diplomatice austro-ungare
1877-1914, tot la editura Paideia, urmeazã sã fie o colecþie de
cinci volume cuprinzând acele rapoarte diplomatice care ne prezintã discuþiile diplomaþilor austro-ungari, dar ºi germani, cu regele
Carol I ºi, de asemenea rapoartele care îl au ca obiect pe rege.
De ce regele Carol I ? Pentru cã era o personalitate ocultatã
pe vremea regimului comunist, prezentat ca unealta docilã a
burghezo-moºierimii exploatatoare etc. Bun, chiar dacã era
adevãrat, dar de ce sã nu dai mãcar o pozã a regelui ? Puteþi sã
vã imaginaþi cã în 1977 s-au publicat mai multe lucrãri despre
rãzboiul de independenþã de la 1877 ºi doar în una apare o
fotografie a principelui, dar în calitatea sa de comandant al
trupelor ruso-române care asediau Plevna. În rest, se prezentau
pozele tuturor personalitãþilor epocii  þarul Alexandru al II-lea,
Osman Paºa, generalii ruºi ºi români  dar nu regele. Sigur cã
nu se permitea atunci publicarea niciunei poze a vreunuia dintre
regii noºtri sau a prim-miniºtrilor celebrii, precum
Ion C. Brãtianu sau Ion I. C. Brãtianu sau Iuliu Maniu etc.
Îmi amintesc foarte bine cã nu aveam încã opt ani, era la
începutul anului 1970, când m-am îndrãgostit de manualele
vechi de istorie gãsite prin casã, iar când am început sã le
vorbesc despre regii României pãrinþilor mei, aceºtia s-au
îngrozit! Mi-au confiscat imediat cãrþile respective, mi-au spus
cã, dacã vreau sã fiu bãgat la puºcãrie  eliberarea deþinuþilor
politici avusese loc abia cu ºase ani în urmã, bãtut bine de tot
ºi þinut doar cu apã ºi cu pâine uscatã, atunci cea mai sigurã
metodã era sã mai povestesc ºi la alþii ceea ce le povestisem
lor. Vã daþi seama ce savoare extraordinarã, ce gust al fructului
oprit, au cãpãtat de atunci cãrþile de istorie! A doua zi am
primit cadou Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri pânã
azi a lui Constantin ºi Dinu C. Giurescu, scrisã în spiritul
documentelor de partid ºi de stat. Acesta trebuie sã fie motivul
pentru care în toþii ani care au urmat nu prea am mai putut sã
citesc altceva decât istorie ºi romane istorice.(Mihãiþã ENACHE)
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ROMÂNIA ARE VIITOR!
În anul ºcolar 2012  2013, la olimpiadele ºi concursurile ºcolare internaþionale, elevii români au obþinut
 53 de medalii de aur ºi premii I
 65 de medalii de argint ºi premii II
 48 de medalii de bronz ºi premii III
 35 de menþiuni.
Este o statisticã care ne bucurã ºi ne dã speranþã. ªi ne oferã prilejul de a mulþumi acestor minunaþi
tineri - pentru inteligenþa lor, dublatã de pasiune ºi muncã - ºi profesorilor lor, fãrã de care toate aceste
succese nu ar fi fost posibile! Vã mulþumim, doamnelor ºi domnilor profesori!

27 iulie - 5 august. A VII-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Astronomie ºi Astrofizicã Volos (Grecia); peste 100 de
concurenþi din 20 de þãri.
Echipa României a obþinut cinci medalii (douã medalii de
aur, douã medalii de argint ºi o medalie de bronz)

Iatã, pe scurt, câteva dintre cele mai importante competiþii de la care elevii români s-au întors cu medalii.

6 - 14 septembrie 2013. Ediþia a XVIII-a a Olimpiadei Internaþionale de Astronomie, la Vilnius (Lituania), peste 160 de
concurenþi din 20 de þãri.
Lotul olimpic al României a obþinut ºapte medalii
(douã de aur, douã de argint ºi trei de bronz) ºi locul 3 în
ierarhia neoficialã pe naþiuni.
18 - 22 aprilie 2013. A XIV-a ediþie a concursului internaþional 7 - 15 iulie 2013. A 44-a ediþie
de limba latinã, Certamen Ovidianum Sulmonense, a Olimpiadei Internaþionale
Sulmona, Italia. 117concurenþi din 12 þãri europene.
de Fizicã. Copenhaga (DaneElevii români au ocupat locul al II-lea pe naþiuni.
marca), 381 de concurenþi din
83 de þãri
Olimpicii români au reuºit sã
câºtige: cinci medalii (douã
medalii de aur ºi trei medalii de
argint). România s-a clasat pe
primul loc în Europa, respectiv pe
locul 5 la nivel mondial.

23 - 30 aprilie 2013. A 47-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Chimie D. Mendeleev, Taºkent, Uzbekistan, 118 elevi
din 17 þãri.
Lotul olimpic de chimie al României a obþinut ºase medalii
(o medalie de aur, douã medalii de argint ºi trei de bronz).

14 - 20 iulie 2013. A XXIV-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale 7 - 13 septembrie 2013. A XXI-a ediþie a Olimpiadei
de Biologie, Berna (Elveþia); 240 de concurenþi din 60 de þãri. Balcanice de Informaticã (seniori), Sarajevo (BosniaElevii români au obþinut trei medalii de bronz.
Herþegovina), 53 de concurenþi din 12 þãri.
Lotul naþional de informaticã al României a cucerit patru
medalii (o medalie de aur ºi trei de argint).
11 - 19 septembrie 2013. A VII-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de ªtiinþe ale Pãmântului (International
Earth Science Olympiad - IESO), Mysore, India, 101 elevi din
28 de þãri.
Olimpicii români au obþinut patru medalii (o medalie de
15 - 24 iulie 2013. A 45-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
aur
ºi trei de argint). În clasamentul neoficial pe naþiuni, România
de Chimie, Moscova, 279 de concurenþi din 77 de þãri.
Bilanþul elevilor români: patru medalii (trei medalii de argint s-a clasat pe locul 3 (la egalitate cu Japonia), dupã Taiwan ºi
Koreea de Sud.
ºi o medalie de bronz)
13 - 18 octombrie 2013. Ediþia a XX-a Olimpiada de Informaticã a Europei Centrale (CEOI), Primoten (Croaþia).
45 de concurenþi din 12 þãri.
Lotul de informaticã al României a obþinut patru medalii (o
medalie de aur, o medalie de argint ºi douã medalii de bronz).

3 - 5 mai 2013. A XXVII-a ediþie a Concursului internaþional
de limbã ºi literaturã latinã Certamen Horatianum, Venosa,
Italia. Au participat elevi de liceu din Italia ºi din alte cinci þãri
europene. România a obþinut premiul al II-lea.
10 - 12 mai 2013. A XXXIII-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale 17 - 24 iulie 2013. A XIX-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Limbã ºi literaturã latinã Certamen Ciceronianum Pluridisciplinare Tuymaada, Yakutsk din Republica Sakha
Arpinas. Arpino (Italia), 193 de concurenþi, elevi de liceu în ani (Federaþia Rusã), 150 de concurenþi din România, Federaþia
Rusã, Bulgaria, Serbia ºi Macedonia
terminali, din peste 15 þãri europene.
Olimpicii români au cucerit 13 medalii, dintre care, nouã
România a obþinut premiul al III-lea.
medalii de aur (informaticã - 3, matematicã - 3, chimie - 2, 22 - 24 noiembrie 2013. La a VII-a ediþie a Olimpiadei
fizicã - 1), trei medalii de argint ( chimie 1, fizicã  2) ºi una de Balcanice de Informaticã pentru juniori, Shumen, Bulgaria.
echipa României a obþinut patru medalii (o medalie de aur ºi
bronz (matematicã).
trei medalii de argint).
18 - 27 iulie 2013. A 54-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
În
aceeaºi perioadã, la Turneul internaþional de informaticã
de Matematicã, Santa Marta, Columbia. 547 de participanþi
Shumen 2013, lotul României a obþinut cinci distincþii: o
din 103 þãri.
Elevii români au cucerit ºase medalii (trei medalii de argint medalie de aur, trei de argint ºi o medalie de bronz.
ºi trei de bronz)
3 - 12 decembrie 2013. A X-a ediþie a Olimpiadei Inter22 - 27 iulie 2013. Ediþia a XI-a a Olimpiadei Internaþionale naþionale de ªtiinþe pentru juniori, Pune, India; 223 de elevi
de Lingvisticã, una dintre cele douãsprezece competiþii din 42 de þãri.
Toþi cei ºase componenþi ai lotului România au obþinut medalii:
internaþionale de ºtiinþe, Manchester, Anglia, 138 de concurenþi
din 26 de þãri din întrega lume (Australia, Brazilia, Bulgaria, trei de argint ºi trei de bronz.
China, Cehia, Estonia, Israel, Japonia, Singapore, SUA,
Semne bune anul are!
Emiratele Arabe Unite, Vietnam etc.).
La ediþia a patra a concursului
La prima participare oficialã la Olimpiada Internaþionalã de
21 - 26 iunie 2013. A XVII-a ediþie a Olimpiadei Balcanice Lingvisticã, lotul olimpic al României a reuºit performanþe internaþional ÎNVINGÃTORI
de Matematicã pentru Juniori, Antalya, Turcia.
notabile, atât în proba pe echipe (locul 3 ºi medalie de bronz), PRIN ARTÃ, Marele Trofeu a fost
Lotul olimpic de juniori al României a cucerit ºase medalii cât ºi în proba individualã (douã menþiuni).
cucerit de eleva Andreea Chiriac,
(douã de aur ºi patru de argint). În clasamentul neoficial pe
clasa a X-a de la Liceul Teoretic
naþiuni, România a ocupat prima poziþie.
Mihai Eminescu din Bârlad. La
acest concurs au participat 32 de
28 iunie - 2 iulie 2013. A XXX-a ediþie a Olimpiadei Balcanice
elevi de la prestigiosul liceu
de Matematicã pentru seniori, Agros. Cipru; peste 120
bârlãdean, dintre care patru elevi
concurenþi din 16 þãri (10 în concurs ºi 6 cu statut de invitat).
din cadrul Asociaþiei Astronomice
Lotul olimpic de matematicã al României a cucerit
Sirius  UNESCO  care fac
ºase medalii (patru medalii de aur ºi douã medalii de argint) ºi
parte din Centrul de Excelenþã
locul I pe naþiuni
coordonat de prof. Ioan Adam. Pe
lângã Marele Trofeu, elevii bârlãdeni au mai cucerit ºi
6 - 12 iulie 2013. A XXV-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
16 locuri I, 11 premii II ºi patru premii III. Liceul Mihai Eminescu
de Informaticã - Brisbane (Australia); 304 de concurenþi
din Bârlad s-a clasat primul printre ºcolile participante,
din 81 de þãri.
la numãrul de premii pe care le-a primit. Menþionãm cã
Elevii români au obþinut douã medalii de aur, o medalie de
în concurs au fost peste 3000 de elevi din þarã ºi strãinãtate.
argint ºi o medalie de bronz.
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Nicolae Breban, Mircea Cãrtãrescu,
Norman Manea, Varujan Vosganian propunerile USR pentru Premiul Nobel

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România i-a propus pe
scriitorii: Nicolae Breban, Mircea
Cãrtãrescu, Norman Manea, Varujan
Vosganian pentru Premiul Nobel
pentru Literaturã
Uniunea Scriitorilor din România se
aflã printre instituþiile ºi asociaþiile care

primesc din partea Academiei Suedeze
invitaþia de a propune scriitori pentru
Premiul Nobel. Propunerile celor patru
scriitori romani s-au bazat pe valoarea
lor ºi traducerile (unor opere ale
acestora, n.r.) în limbile strãine - a
declarat Nicolae Manolescu pentru
Mediafax.
Bogdan O. Popescu invitã iubitorii de
poezie sã-i fie alãturi marþi,
4 februarie, ora 19.00, la Librãria
Humanitas Ciºmigiu, unde va avea o
lecturã în avanpremierã din Cartea
dragostei, ce va apãrea curând la
Editura Humanitas. Este o searã
dedicatã celor care vor sã afle cum sunã
versurile ei ºi de ce mai scriu, cu
îndârjire, poezie. Lansarea cãrþii este
programatã pentru jumãtatea lui martie.

Atelier de Retoricã: teorie si practicã
Fundaþia Calea Victoriei vã invitã
marþi 11 februarie, de la ora 19:00, la
Atelierul de Retoricã: teorie ºi practicã,
susþinut de Nicolae Drãguºin. Vor fi cinci
întâlniri. Primele douã întâlniri rãspund
unei evidente necesitãþi didactice: locul
retoricii în comunicare, relaþia retoricii
cu domeniile academice relevante
precum filosofia ºi psihologia socialã,
evoluþia retoricii din punct de vedere
filosofic ºi istoric, funcþiile retoricii etc.

Urmãtoarele douã cursuri vor lega aceste
cadre teoretice ale retoricii de pildele
unor practicieni renumiþi. Vor fi citite
texte celebre ale unor oratori ºi
predicatori (Cicero, Sf. Ioan Gura de
Aur). De asemenea, vor fi audiaþi mari
oratori ai secolului XX (Martin Luther
King, Winston Churchill, Nelson
Mandela etc). În cadrul ultimei întâlniri
se vor face câteva aplicaþii de retoricã.
(Detalii la www.victoriei.ro)

BEATLESNJAZZ
la Palatul Ghika

Muzica Beatles, exploratã în ritmuri jazz de muzicieni
de valoare, se aude pe scena Palatului Ghika joi,
20 februarie, începând cu ora 20. Protagoniºtii concertului de jazz vor fi Cãtãlina-Oana Beta ºi Adrian Nour.
Evenimentul va fi prezentat de realizatorul radio-tv ºi
prezentator de jazz, Florian Lungu.
Stagiunea de Jazz bucureºteanã - Jazz Sindicate
Live Sessions - începutã la finalul anului trecut îºi
propune sã aducã lunar, pe scena Palatului Ghika,
douã concerte pe searã.

Valori româneºti

Un matematician de excepþie:

Gheorghe ÞIÞEICA
Gheorghe Þiþeica s-a nãscut la TurnuSeverin, la 4 octombrie 1873. Tatãl sãu a
fost fochist pe vapoarele dunãrene ºi a
murit de timpuriu. Tânãrul Þiþeica, pentru
meritele sale ºi dorinþa puternicã de a studia,
manifestatã încã din primii ani de ºcoalã,
reuºeºte sã obþinã o bursã. El a urmat liceul
din Craiova, unde s-a distins la toate
obiectele. Cu mintea sa larg cuprinzãtoare,
s-a manifestat în toate activitãþile culturale,
îndemnându-ºi colegii sã colaboreze la
Revista ªcoalei. La aceastã publicaþie, elevul
Þiþeica redacteazã rubrica matematicã.
Dupã revista Recreaþii ªtiinþifice din Iaºi,
care a apãrut între anii 1883  1889, aceasta
este a doua publicaþie româneascã
cuprinzând chestiuni de matematici, la care
Þiþeica trimite ºi studii literare ºi filosofice.
Dupã ce a absolvit liceul, Þiþeica vine în
Bucureºti, unde obþine o bursã, prin concurs,
ºi poate sã urmeze, astfel, matematicile. La
universitate îi are profesori pe Spiru Haret,
David Emanuel, Constantin Gogu. În 1895
îºi ia licenþa ºi este numit profesor la
seminarul Nifon. A fost numit, apoi, în
învãþãmântul superior. Pregãtirea temeinicã
ºi puterea sa de muncã îi confereau acest
drept. Pe atunci, o calificare pentru
învãþãmântul superior nu se putea obþine
decât într-un centru universitar din
Occident. Þiþeica izbuteºte sã plece la Paris,
din economiile fãcute cu greu din salariul
sãu. Dupã concurs, la care cu mare greutate
era admis un strãin, Þiþeica rãmâne sã
studieze la cea mai vestitã universitate din
lume, de atunci; îºi reface, în primul rând,
licenþa, fiind clasificat primul. În tot timpul
cât a stat la Paris, a studiat neîncetat,
împãrþindu-se aproape exclusiv între cursuri
ºi biblioteci, scria, într-un articol apãrut în
numãrul 8 din Gazeta Matematicã, anul
1955, profesorul N. Mihãileanu. Þiþeica
socotea ca datorie sã se întoarcã în þarã cât
mai repede, ceea ce a ºi fãcut în anul 1899,

Aurel Nedel -

portretul pictorului la despãrþire
Ion LAZÃR
una cu cealaltã ºi caracterizeazã
universuri de cele mai multe ori paralele.
Îl ºtiam pe meºterul Nedel (1930 2014) de la veritabila lui academie particularã, dintr-unul din atelierele de
pe strada Eforie (ºi poate n-ar strica
sã ne reamintim cã singurele ateliere
construite pentru artiºtii vizuali în
Bucureºti sunt cele din strada Pangratti,
de pe vremea lui Gheorghiu-Dej!), unde
se adunau tineri aspiranþi în cetatea
Picturii, uneori ani la rând  intrarea la
facultate fiind pe-atunci cu adevãrat
competitivã  încât el ajunsese sã
glumeascã, prin umorul hâtru care-l
caracteriza, cu una dintre elevele sale:
anul acesta, dupã ce ai venit aici de patru
ani, îþi voi acorda diploma de absolvire!
Pictorul a fost suspectat, încã din
tinereþe, de mulþi colegi de breaslã cã
merge mult prea aproape de urmele
maestrului sãu, Alexandru Ciucurencu,
fãrã sã-ºi punã nimeni problema dacã o

imediat dupã susþinerea tezei. G. Þiþeica
este al cincilea român doctor în matematici al Universitãþii din Paris, dupã Spiru
Haret, David Emanuel, Const. Gogu
ºi N. Coculescu.
Înaintea lui Þiþeica, ºi alþi români publicaserã lucrãri remarcabile în periodicele
din Occident. Întorºi în þarã, însã, nu toþi au
mai continuat aceste lucrãri, motivând cã
la noi nu sunt condiþii prielnice pentru
aceasta. Þiþeica a rupt aceastã tradiþie, continuându-ºi lucrãrile în þarã ºi ajungând unul
dintre cei mai mari geometri ai lumii.
La congresele internaþionale de matematici
 Toronto (Canada) în 1924, Zurich (1928),
Oslo (1936)  Þiþeica a fost ales preºedinte
al secþiei de geometrie. El a fost invitat, la
universitãþile din Roma, Bruxelles ºi de
câteva ori la Paris, sã þinã cursuri. Cãrþile
sale se bucurã de o deosebitã preþuire ºi au
avut o mare circulaþie.
În 1900, Þiþeica este numit profesor la
catedra de geometrie a Universitãþii din
Bucureºti, unde a funcþionat aproape 40 de
ani, trecând prin toate gradele: suplinitor,
agregat, definitiv. Începând din 1928, Þiþeica
a funcþionat ºi la Politehnica din Bucureºti,
ca profesor de analizã.
Din 1913, urmând lui Spiru Haret,
devine membru al Academiei Române ºi, din
1929, secretar general al acesteia. În cadrul
activitãþii sale la Academie, iniþiazã o serie
de monografii ºtiinþifice.
Autoritatea pe care i-o confereau pregãtirea
ºtiinþificã, puterea de muncã ºi judecata sa
dreaptã au fãcut sã-i fie încredinþate mai
multe posturi de rãspundere: decan al
Facultãþii de ºtiinþe, preºedinte al Societãþii
de ªtiinþe, vicepreºedinte al Societãþii
Politehnice, membru, apoi preºedinte al
Consiliului Permanent, pe atunci cel mai înalt
for al Ministerului Instrucþiunii Publice.
A decedat la 5 februarie 1939, în vârsta de
65 de ani, în plinã activitate creatoare. (G.N.)

Profesor la Universitatea
din Bucureºti ºi la ªcoala
Politehnicã din Bucureºti,
membru al Academiei
Române ºi al mai multor
academii strãine, Doctor
Honoris Causa al Universitãþii din Varºovia,
Gheorghe Þiþeica este
primul matematician român care a publicat un mare
numãr de lucrãri ºtiinþifice,
valoarea acestora aducând
respect internaþional nu
numai autorului lor, dar ºi
þãrii. Fost student al profesorului francez Gaston
Darboux, Gheorghe Þiþeica
s-a ocupat în special cu
studiul reþelelor din spaþiul
cu n dimensiuni, definite
printr-o ecuaþie a lui
Laplace. Este creator al unor
capitole din geometria
diferenþialã proiectivã ºi
afinã, unde a introdus noi
clase de suprafeþe, curbe ºi
reþele, care îi poartã numele.
Prin numeroasele lucrãri
de matematicã elementarã
ºi de popularizare a ºtiinþei,
pe care le-a publicat de-a
lungul întregii sale vieþi, a
contribuit la ridicarea
nivelului învãþãmântului
matematic din România.

Contra democraþiei

Invitaþii în lumea artei

Pictorul Aurel Nedel a plecat acum
câteva zile  dar nu pot sã-mi imaginez
altfel  în atelierele de picturã ale
Domnului.
A mai dispãrut un punct de susþinere
a picturii româneºti de filon interbelic,
caracterizat de istoricii de artã drept o
ºcoalã de picturã fãrã curente artistice
distincte, dar cu multe personalitãþi
individuale, ele însele constituindu-se în
adevãrate curente în picturã. Din pãcate,
mulþi tineri de azi, care n-au cunoscut o
lecþie de artã autorizatã ºi competentã,
riguros predatã în clasele Academiei
de Artã, încã mai fac confuzia între
valoarea comercialã ºi cea artisticã a
picturii autohtone. Cu alte cuvinte, dacã
un pictor nu are o cotã demnã de luat în
seamã la casele de licitaþie, atunci el nu
meritã nicio atenþie, iar pictura lui poate
trece direct la index. Regretabilã eroare,
aceea de a nu-ºi da seama cã cele
douã cote valorice n-au nimic de-a face
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face cu simþ de rãspundere  ceea ce
putem acum confirma, revizuindu-i
opera, cã aºa ºi era  ºi dacã este vreun
pãcat în a prelungi în felul tãu o
fostã carierã de excepþie a artei. Împrumuturile sale de la maestru erau, desigur,
evidente, însã acest fel de raportare la
creaþia artisticã nu fãcea altceva decât sã
aducã un omagiu în plus pictorului
emblematic pentru arta noastrã postbelicã, într-o lume în care împrumuturile
în picturã se fac mereu mai haotic, mai
impropriu sau mai nejustificat.
Recunoaºtem, ca ºi la Ciucurencu,
aceeaºi ordine compoziþionalã a suprafeþei, îndelung studiatã ºi cântãritã,
aceleaºi trasee liniare alcãtuite din drepte
tãioase ºi pe alocuri frânte, aceleaºi arcuri
de cerc împrejurul cãrora plutesc acorduri
cromatice rafinate, mult surdinizate.
Aceeaºi tendinþã în viziunea asupra
naturii statice  tema predilectã la Nedel,
îndrãgostit cum era ºi de muzica de
camerã, similarã naturii statice din
picturã, cum a fost ea de mult definitã 
aceea de a reprezenta obiectele în
plan frontal, ºi aceeaºi cãutare eternã a
pictorilor de a echivala în creaþia lor desfãºurarea fenomenului miraculos al
luminii, în toatã complexitatea lui ºi în
toate manifestãrile lui cele mai subtile.
Pe lista cercetãrilor ºtiinþifice, unde
figureazã mistere încã neelucidate, se aflã
ºi noþiunea de luminã; ea scapã mereu,
cu o graþie parcã divinã, explicãrilor
teoretice ºi se substrage cu delicateþe
cercetãrilor de laborator, oricât ar fi
acestea de avansate... Cred cã ar
cam fi timpul ca ºi oamenii de ºtiinþã sã
împãrtãºeascã din experienþa pictorilor
ºi sã-i întrebe: ce este lumina? Vor
afla multe rãspunsuri uimitoare...

Contra democraþiei, spectacol în regia
lui Alexandru Dabija, prezentat la Teatrul
Odeon, sala Studio, este transpunerea
scenicã a textului care l-a consacrat pe
dramaturgul catalan Esteve Soler  o parte
a trilogiei care mai cuprinde: Contra
progresului (2008) ºi Contra iubirii (2009).
Cele ºase povestiri, care compun
spectacolul, reconstituie, într-o montare
scenicã originalã, ce îmbinã teatrul
absurdului cu comedia horror, universul
kafkian al existenþei noastre, într-o
lume dominatã de monstruozitate ºi
cruzime. Spectacolul vorbeºte despre incapacitatea individului de a se apãra ºi de a
reacþiona faþã de atrocitãþile din lumea
contemporanã ºi faþã de un sistem politicoideologic care îl poate dizolva fizic ºi psihic,
transformându-l într-o fiinþã amorfã,
larvarã. Vom regãsi în acest univers,
re-creat artistic, simboluri ale angoaselor
noastre existenþiale ºi ale unui imaginar
colectiv dominat de violenþã. Regãsim
discursuri politicianiste, sloganuri corporatiste, modele inoculate ale societãþii de
consum, manipulare, diferenþe identitare,
sexuale, de clasã ºi alte mici otrãvuri,
care transformã viaþa într-un coºmar
colectiv tragi-comic, un sistem opresiv
care ne guverneazã existenþa, împãrþind
lumea în agresori ºi victime, în cei de
sus ºi cei de jos.
Într-una din poveºti, Politicianul X
(în interpretarea remarcabilã a lui Richard
Bovnoczki) distruge un întreg oraº, dorind
sã-ºi creeze un electorat subordonat
propriilor interese  Pentru cã nu eram
mulþumiþi de popor, am decis sã-l
dizolvãm, sã alegem altul în locul lui.
O lume patologicã, în care fiinþa umanã
se naºte cu ºanse nule de normalitate ºi
un mecanism politico-ideologic creat
sã o anihileze, într-o formã sau alta,
fiecare cu povestea lui...
Spectacolul se deschide cu povestirea
Soþul ºi Soþia (Oana ªtefãnescu ºi Mugur
Arvunescu). Cei doi, înfãºuraþi în hãþiºul
existenþial  o pãturã cenuºie, dezbat, fãrã
sã se priveascã, problemele de zi cu zi

Regie: Alexandru Dabija;
distribuþie: Oana ªtefãnescu,
Coca Zibilian, Alina Berzunþeanu,
Mugur Arvunescu, Silvian Vâlcu,
Richard Bovnoczki,
Mihai Smarandache, Dan Nãstase;
decor: Helmuth Stürmer;
costume: Corina Grãmoºteanu;
video: Cinty Ionescu
Premiera: 18 ianuarie 2014

ale existenþei lor austere ºi exasperante.
Din acest cocon conjugal, douã capete
cu expresie imobilã, de pãpuºi de piatrã
 se uitã în gol, sau poate spre un
televizor. Machiajul grotesc sugereazã
epuizarea fizicã ºi psihicã a celor douã
personaje, într-o lume bizarã, halucinantã.
Registrul comic-absurd se transformã în
comedie-horror prin apariþia noului
personaj  micuþul monstru macrocefal
(interpretare ineditã a actriþei Coca
Zibilian). Ivit pe scenã ca un obiect din
recuzita pãrinþilor, din culisele pãturii
cenuºii, acesta traverseazã de-a buºilea
întreaga scenã. Micuþul este o replicã
grotescã a bebeluºilor ideali din reclamele
tv pentru pamperºi. Discursul celor doi
despre speranþa de a fi pãrinþii ideali
este întrerupt brusc de micuþul monstru,
care dezmembreazã picioarele pãpuºilor
 propriii pãrinþi, ºi le devoreazã în faþa
publicului. Omul cu mopul (Dan Nãstase)
face repede curãþenie peste acest episod
de coºmar.
Mesajul dramatic este susþinut din plin
de mãiestria artisticã a actorilor Oana
ªtefãnescu ºi Mugur Arvunescu. Am
remarcat ºi jocul dinamic, foarte expresiv,
spontaneitatea ºi inteligenþa artisticã a
tinerilor actori Alina Berzunþeanu,
Richard Bovnoczki, Silvian Vâlcu, Mihai
Smarandache. Actorii depãºesc spaþiul
scenei, dând interpretãrii o mai mare
intensitate dramaticã.
Cu riscul unui zâmbet la 10OC, este
un spectacol pentru care ar trebui sã
votãm. O comedie-neagrã despre lumea
în care trãim.

Cornelia Demetra PRODAN
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TEACHING OPENINGS
I. Faculty of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Professor, position 6, subjects: Introduction to Marketing 1;
Introduction to Marketing 2
President:
- Professor Constantin Mitrut, PhD - University of Economic Studies,
Bucharest
Members
- Professor Iuliana Cetina, PhD - University of Economic Studies, Bucharest
- Professor Gheorghe Orzan, PhD - University of Economic Studies, Bucharest
- Professor Luigi Dumitrescu, PhD  Lucian Blaga University, Sibiu
- Professor Gheorghe Epuran, PhD  Transilvania University, Brasov
Substitute members:
- Professor ªtefan Boboc, PhD - University of Economic Studies, Bucharest
- Professor Daniel ªerbanicã, PhD - University of Economic Studies,
Bucharest

DECISION NO. 114 of 16 January 2014
on the appointment of the Examination Boards
for filling in the teaching openings within
the Spiru Haret University
Pursuant to the provisions of Act no. 443 of 2002 on the
establishment and accreditation of Spiru Haret University of Bucharest;
In compliance with the stipulations of the Government
Resolution no. 457 of 2011 on the Framework Methodology for
filling in the teaching and research openings in higher education, as
amended and added;
Whereas the Decree of the Ministry of National Education no.
6560 of 20 December 2012 on approval of the minimum required and
compulsory standards for academic title awarding, as amended by Decree
no. 4204 of 2013;
Whereas the Methodology for filling in the teaching and research
openings within Spiru Haret University approved in the Senate Meeting
of 23.06.2011, as subsequently amended and added;
Whereas the proposal of the Councils of the Faculties on appointing
the Examination Board, approved in the Spiru Haret University Senate
Meeting of 14.01.2014.
THE RECTOR
OF SPIRU HARET UNIVERSITY
hereby DECIDES
Art. 1. For filling in the opening of the teaching openings within the
Faculties at Spiru Haret University, published in the Official Gazette of
Romania no. 519/18.12.2013, part III, in compliance with the
stipulations of the art 22(7) in the Framework Methodology for filling
in the teaching and research openings in higher education, the following
Examination Boards have been appointed:

II. Faculty of Financial and Accounting Management
Department of Management and Accounting
Professor, position 5, subjects: Business data processing; Information
Systems Auditing
President:
- Professor Ioan Gâf Deac, PhD  Spiru Haret University
Members:
- Professor Zenovic Gherasim, PhD  Spiru Haret University
- Professor Ion Lungu, PhD  University of Economic Studies, Bucharest
- Professor Emil-Marin Popa, PhD  Lucian Blaga University, Sibiu
- Professor Liviu Dumitrescu, PhD  Petrol ºi Gaze University, Ploiesti
Substitute members:
- Professor Emanoil Muscalu, PhD  Lucian Blaga University, Sibiu
- Professor Daniel Mareº, PhD  Spiru Haret University
III. Faculty of Finance and Banking
Department of Finance
Associate Professor, position 13, subjects: European financial and
banking policies and institutions, European fiscal-budgeting policies
President:
- Professor Gheorghe Pistol, PhD  Spiru Haret University
Members:
- Professor Doina Dascãlu, PhD  Spiru Haret University
- Professor Dumitru Miron, PhD  University of Economic Studies,
Bucharest
- Professor Petre Brezeanu, PhD  University of Economic Studies,
Bucharest
- Professor Constantin Secãreanu, PhD  Romanian - American University
Substitute members:
- Professor Marin Tole, PhD  Romanian - American University
- Professor Ion-Viorel Matei, PhD  Spiru Haret University
IV. Faculty of Journalism and Communication Sciences
Department of Communication Sciences
Professor, position 2, subjects: Theories and models of mass communication;
Introduction to public relations; Introduction to advertising
President:
- Professor Gheorghe Bicã, PhD  Spiru Haret University
Members:
- Professor Maria Voinea, PhD  University of Bucharest
- Professor Grigore Giorgiu, PhD  SNSPA, Bucharest
- Professor Ioan, Deac PhD  National Defense University, Bucharest
- Professor Ionel Nariþã, PhD  West University, Timisoara
Substitute members:
- Professor Daniela-Rovenþa Frumuºani, PhD  University of Bucharest
- Professor Manuela Epure, PhD  Spiru Haret University

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Supranumitã Die Asta, datoritã
prodigioasei sale cariere în
Germania (70 de filme între anii
1911 ºi 1932), actriþa danezã Asta
Nielsen, al cãrei debut se produce
în Afgrunden (Abisul), filmul
viitorului ei soþ, Urban Gad, este
consideratã prima vedetã de
cinema autenticã. Gary Morris,
editor al Bright Lights Film
Journal, îi dedicã un articol în
numãrul 16 al revistei notând:
Unele dintre cele mai memorabile
imagini ale filmelor anilor 30 sunt
fundamentate pe ideea femeii
puternice care se împotriveºte,
chiar prin anulare, diferenþelor de
gen: Dietrich, îmbrãcatã într-un
costum bãrbãtesc, oferind un
minunat sãrut de lesbianã
în Blonde Venus, Hepburn,
convingându-ne cã este un bãiat
în Sylvia Scarlett, Garbo, asemeni
unui lider, privind bãrbãteºte cãtre
camerã la finalul lui Queen
Christina. Dacã audienþa nu era
pe de-a-ntregul nepregãtitã

pentru asemenea imagini, aceasta
se datora probabil unui alt star cu
un singur nume care fãcea acelaºi
lucru cu mai mult de douã decenii
mai devreme. ªi nu este purã
speculaþie. Garbo însãºi a
cunoscut-o pe femeia alãturi de
care a jucat în Die freudlose
Gasse, afirmând ea m-a învãþat
tot ce ºtiu. Naºa spiritualã a
acestor femei a fost Asta Nielsen,
o actriþã danezã a cinematografului
mut pe nedrept uitatã, care a fost
deseori numitã primul mare star
internaþional. Magda, personajul
pe care Nielsen îl interpreteazã în
Afgrunden, atrage atenþia prin
erotismul ºi tragismul sãu. Invitatã
de Knud (Robert Dinesen),
logodnicul sãu, sã-ºi petreacã
vacanþa de varã la casa parohialã
a pãrinþilor, Magda fuge cu
Rudolph (Poul Reumert), un
artist al circului ambulant, de care
fusese cuceritã din prima clipã.
Mai târziu, Knud îºi regãseºte
iubita, din întâmplare, în
Copenhaga, însã tentativa sa de a
o recâºtiga eºueazã. Între Magda
ºi Rudolph apare o nouã femeie
ºi relaþia celor doi se destramã
rapid, bãrbatul fiind atras de altã
artistã, Lilly (Emilie Sannom). În
urma unui conflict, Magda ºi
Rudolph sunt concediaþi. Îi
regãsim la un han unde Magda
susþine show-uri la pian. Pentru
a doua oarã, Knud o reîntâlneºte
accidental ºi îi cere, printr-un

Die Asta

bilet, o întrevedere. Rudolph
descoperã întâlnirea celor doi,
însã sfârºeºte prin a fi înjunghiat
de femeie. Magda, flancatã de un
poliþist, coborând scãrile hanului
ºi evitând privirile lui Knud,
alcãtuiesc ultimul cadru al filmului
lui Urban Gad. Deºi nu are
cursivitatea narativã a lui Rescued
by Rover, Afgrunden se situeazã,
totuºi, pe o poziþie avansatã în
raport cu discontinuitatea
discursivã a tablourilor. Scenele

intertitlu anunþã o coincidenþã
ºi, pe una din strãzile oraºului,
Knud zãreºte într-o trãsurã pe
Rudolph, însoþit de o artistã a
circului. Urmãrindu-i, fostul
logodnic al Magdei descoperã
hotelul artiºtilor. În interior, cei
doi nou-veniþi apar în cadru
alãturi de Magda. Are loc, se pare,
un scurt acces de gelozie al
acesteia, dar intertitlul ne spune
doar cã se petrece o repetiþie silitã
a unui dans. Rudolph ºi Magda

Afgrunden (Urban Gad, 1910)
sunt mai complexe, incluzând mai
multe cadre, iar intertitlurile, deºi
nu reflectã încã expresii ale
personajelor, nu mai sunt nici
simple titluri de tablouri.
Totodatã, în condiþiile unui
subiect destul de complex
,dezvoltat de-a lungul a 37 de
minute, apar, pe alocuri, dificultãþi
de înþelegere, cauzate, pe de o
parte, de lipsa intertitlurilor
explicative, iar, pe de altã parte,
de desele exprimãri eliptice.
Nevoia unor intertitluri, care sã
detalieze mai mult ceea ce vedem,
se resimte, spre exemplu, în
secvenþa petrecutã la hotelul
artiºtilor din Copenhaga. Într-o
încãpere a hotelului, câtorva
artiºti care discutã ceva li se
alãturã, imediat, ºi Magda. Un

exerseazã câteva miºcãri, dar, în
scurt timp, bãrbatul, însoþit de
cealaltã femeie, pãrãseºte
încãperea. Knud intrã pe uºã ºi,
dupã scurte ezitãri, se îmbrãþiºeazã
cu Magda. Bãrbatul iese, iar
femeia pare fericitã. Intervine un
intertitlu (Destin hotãrât), care
nu explicã ce s-a întâmplat, ci doar
prefigureazã, metaforic, ce va
urma. Magda, în propriul
dormitor, diferit îmbrãcatã faþã de
cadrele anterioare, îºi face grãbitã
bagajele. Intrã Rudolph ºi
înþelegem cã încearcã sã-i
împiedice plecarea. Magda se
lamenteazã, însã, pânã la urmã,
cade în braþele bãrbatului. În cadrul
uºii se iveºte Knud ºi acum
înþelegem cã cei doi se împãcaserã
în secvenþa anterioarã ºi conveniserã

V. Faculty of Veterinary Medicine
Department of Veterinary Medicine
Professor, position 2, subject: Anatomy of domestic animals 3 + 4
President:
- Professor Ioan Gâf - Deac, PhD  Spiru Haret University
Members:
- Professor Cristina Diaconescu, PhD  U.SA.M.V., Bucharest
- Professor Doina Daneº, PhD  U.S.A.M.V, Bucharest
- Professor Aurel Damian, PhD  U.S.A.M.V, Cluj-Napoca
- Professor Ionel Papuc, PhD  U.S.A.M.V., Cluj-Napoca
Substitute members:
- Professor Cornel Cotoi, PhD  U.S.A.M.V., Cluj-Napoca
- Professor Vioara Mireºan, PhD  U.S.A.M.V., Cluj-Napoca
VI. Faculty of Sociology-Psychology
Department of Sociology and Psychology
Professor, position 3, subjects: Educational Psychology; Educational
and career counseling; Labor psychology
President:
- Professor ªtefan Prunã, PhD  Al. I. Cuza Police Academy,
Bucharest
Members:
- Professor Mihaela Minulescu, Phd  S.N.S.P.A.
- Professor Ana Munteanu, Phd  West University, Timisoara
- Professor Florin Verza, Phd  University of Bucharest
- Professor Doru Popovici, PhD  University of Bucharest
Substitute members:
- Professor Margareta Dincã, PhD  Titu Maiorescu University
- Professor Mihai Puiu, PhD  Titu Maiorescu University
VII. Faculty of Law and Public Administration
Department of Legal and Administrative Sciences:
- Professor, position 7, subjects: International protection of the human
rights; European Law
President:
- Professor Costicã Voicu, PhD  Spiru Haret University
Members:
- Professor Florian Coman, PhD  Romanian-American University
- Professor Nicolae Purda, PhD  West University, Timisoara
- Professor Camelia Stoica, PhD  Bucharest University of
Economic Science
- Professor Mihai Bãdescu. PhD  Spiru Haret University
Substitute members:
- Professor Dumitra Popescu, PhD  Titu Maiorescu University
- Professor Ion Dragoman, PhD  Spiru Haret University
- Professor, position 8, subjects: Environmental Law, Transportation Law
President:
- Professor Costicã Voicu, PhD  Spiru Haret University
Members:
- Professor Pompil Drãghici, PhD  University of Craiova
- Professor Mircea Duþu, PhD  Ecological University, Bucharest
- Professor ªtefan Cocoº, PhD  Spiru Haret University
- Professor Augustin Fuerea, PhD  University of Bucharest
Substitute members:
- Professor Dãnuþ Cornoiu, PhD  Spiru Haret University
- Professor Cristinel Murzea, PhD  Transylvania University, Braºov
Art. 2. The Examination Office and the management of the Faculties
shall implement the provisions thereinbefore.

RECTOR,
Associate Professor Aurelian A. BONDREA, PhD

120
sã plece împreunã. Destinul însã
decide altfel ºi Knud, oricum
neobservat de cei doi, se retrage
discret. Cea mai importantã
secvenþã a filmului, pentru care
s-a ºi remarcat Asta Nielsen, este
cea a dansului erotic (gaucho),
alãturi de Rudolph. Dansul
înfãþiºeazã strãdania unei femei
de a câºtiga afecþiunea unui
bãrbat, care pare dezinteresat. La va fi lansat în Statele Unite cu
un moment dat, el este prins titlul Woman Always Pays. În
cu lasoul ºi legat cu frânghia, dupã Europa, însã, Afgrunden va avea
care ea executã în jurul acestuia o influenþã hotãrâtoare, impunând
miºcãri senzuale, sfârºind prin genul melodramei erotice,
a-l doborî cu o muºcãturã la gât, devenit, ulterior, specialitate
similar unui vampir. Desfãºurat danezã, care va atinge maxima
pe scenã, dansul este filmat din dezvoltare în anii premergãtori
lateralul acesteia, undeva în Primului Rãzboi Mondial. Aºa
dreapta, în afara cadrului, cum aratã istoricul de film
presupunându-se existenþa Marguerite Engberg în articolul
publicului (demonstratã de florile sãu din Film History (5/1993),
ce sunt aruncate pe scenã din acea The erotic melodrama in Danish
direcþie la finalul dansului), în silent films 1910-1918, începutimp ce în fundal se vãd culisele turile cinematografului suedez se
de unde alþi trei privitori asistã leagã de acest gen de filme, în timp
nemiºcaþi la spectacolul electrizant. ce în Italia influenþa lui Asta Nielsen
Aceastã secvenþã va fi obiectul va crea un nou personaj, diva, femeia
unei grave mutilãri, în 1912, senzualã în jurul cãreia se desfãatunci când filmul lui Urban Gad ºoarã subiectul întregului film.
* * *
Gabriel-Maximilien Leuvielle va adopta, în 1905, numele de scenã
Max Linder, iar în 1907 va apãrea pentru prima datã întruchipând
personajul Max, un personaj care va cuceri atât publicul european,
cât ºi pe cel american. Dupã 1911, Max Linder va fi singura
personalitate din cinema care putea ameninþa popularitatea Astei
Nielsen. Devenit principalul star al lui Pathé Frères, Max atinge
vârful de carierã între 1912 ºi 1914. Unul dintre primele succese ale
acestei perioade este Max, professeur de tango.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  3 februarie 2014
06:00
08:00
09:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:40
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:30

Ecumenica (r)
Preuniversitaria*
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Realizator Ioan Gâf-Deac
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Film serial  Grachi
Film documentar 
Discovery (r)
Ochiul de veghe (r)
Film serial 
Umbrele trecutului
Film documentar 
Medii extreme
Stil ºi tendinþe (r)
Preuniversitaria*
Cãlãtor prin þara mea (r)
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Jurnal TVH
Film documentar 
Discovery
Film documentar
Film artistic românesc 
Domniºoara Aurica (1985)
Night show. Realizator
Robert Robert Emanuel
Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Film serial  Grachi (r)
Jurnal TVH (r)
Film serial 
Umbrele trecutului (r)
Night show (r)
Universitaria* (r)
Analiza zilei (r)

MARÞI  4 februarie 2014
06:00 Film documentar
06:30 Film artistic românesc (r)
Domniºoara Aurica (1985)
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*
10:30 Calitatea în educaþie.
Realizator Ioan Gâf-Deac
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial 
Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Curs de limbi strãine (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar
20:30 Film artistic românesc 
Calculatorul mãrturiseºte (1981)
22:00 Night show. Realizator Robert
Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

MIERCURI  5 februarie 2014

13:30 Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Night show (r)
16:30 Film artistic  Ultima strigare
(SUA, 1995)
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Semnul ºarpelui (1982)
23:30 Cafe-concert (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film serial  Grachi (r)

LICEENII

DUMINICÃ  9 februarie 2014
05:30 Gala cântecului
românesc (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
12:30 Liceenii (r)
Emisiune de Tina Toma
13:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

FILM ARTISTIC
ROMÂNESC
luni, 3 februarie, 20:30

Domniºoara Aurica

CEENII

Liceenii de la Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu
îl prezintã pe Vianozaurus Rex
Emisiunea Liceenii îºi propune sã exploreze universul palpitant al tinerilor,
sã constituie o carte de vizitã a liceelor, dar ºi un ghid pentru parinþii care se
confruntã cu provocarea de a avea în grijã un adolescent. Fãrã a recurge la
pilde moralizatoare pe care le-au auzit de atâtea ori, Liceenii le oferã tinerilor
ocazia sã spunã ce gândesc, sã se arate asºa cum sunt ei, sã ne uimeascã cu
performanþele ºi talentul lor, sã ne inspire prin hobby-urile lor.
Cum tinerii sunt la curent cu toate noutãþile ºi se dau în vânt dupa
gadget-uri ºi englezisme, dau accept emisiunii Liceenii si ne spun whats up
prin liceu la rubrica Reporterul de serviciu. Dupã ce ne introduc în lumea
lor ºi ne dezvãluie în joaca Who am I, elevii ne împãrtaºesc visele, dorinþele
ºi ambiþiile lor. Dacã ne pierdem cumva prin noianul de probleme cu care se
confruntã adolescenþii, sfatul psihologului ne va ajuta sã nu dãm ignore, ci
sã gãsim raspunsuri ºi solutii. Modurile artistice de exprimare nu vor fi nici
ele trecute cu vederea, aºa cã tinerii exuberanþi vor avea ocazia sã ne arate de
ce sunt în stare în domenii precum teatrul, dansul, muzica etc.
Tina Toma ºi-a luat deja angajamentul de a rãspunde prezent la toate
evenimentele care sunt un must în viaþa liceenilor, fie cã este vorba despre
Balul Bobocilor, Cupa liceelor, concursuri sau festivaluri.
Aºadar, în fiecare sâmbãtã, de la ora 14.00, adolescenþii dau like emisiunii
Liceenii. Simþiþi vibraþia tinereþii doar la TVH!

VINERI  7 februarie 2014

06:00 Film documentar
06:00 Film documentar
06:00 Film documentar
06:30 Film artistic românesc (r)
06:30 Film artistic românesc (r)
06:30 Film artistic românesc (r)
Vulcanul stins (1987)
Calculatorul mãrturiseºte (1981)
Haiducii (1966)
08:00 Preuniversitaria*
08:00 Preuniversitaria*
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*
09:00 Universitaria*
09:00 Universitaria*
10:30 Calitatea în educaþie.
10:30 Calitatea în educaþie.
10:30 Calitatea în educaþie.
Realizator Ioan Gâf-Deac
Realizator Ioan Gâf-Deac
Realizator Ioan Gâf-Deac
11:00 Film documentar 
11:00 Film documentar 
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
Lumea tehnologiei
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
11:30 Film serial  Grachi
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar  Discovery (r) 12:30 Film documentar  Discovery (r)
12:30 Film documentar 
13:00 Ochiul de veghe (r)
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului 13:30 Film serial  Umbrele trecutului
13:00 Ochiul de veghe (r)
14:30 Film documentar
13:30 Film serial 
14:30 Medicina TV
15:00 Laboratorul emoþiilor (r)
Umbrele trecutului
15:30 Preuniversitaria* (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
14:30 Film documentar 
16:30 Deutsche Welle
16:30 Deutsche Welle
Medii extreme
17:30 Ochiul de veghe.
15:00 Limbajul imaginii filmate (r) 17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Realizator Ciprian Vasilescu
15:30 Preuniversitaria* (r)
18:00
Jurnal TVH*
18:00 Jurnal TVH
16:30 Cinefilia (r)
19:00
Film documentar  Discovery
19:00 Film documentar  Discovery
17:30 Ochiul de veghe.
20:00
Film
documentar
20:00 Film documentar
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30
Film
artistic
românesc
20:30 Film artistic românesc
18:00 Jurnal TVH
K.O. (1968)
Haiducii
(1966)
19:00 Film documentar  Discovery
22:00 Night show. Realizator
22:00 Night show. Realizator
20:00 Film documentar
Robert Robert Emanuel
Robert
Robert
Emanuel
20:30 Film artistic românesc 
22:40
Analiza zilei.
22:40 Analiza zilei.
Vulcanul stins (1987)
Realizator Simona ªerban
Realizator
Simona
ªerban
22:00 Night show. Realizator Robert
23:30 Medicina TV (r)
23:00 Cafe-concert.
Robert Emanuel
00:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
Realizator Sorin Petre
22:40 Analiza zilei.
sãi. Muzica clasicã prezentatã
23:30 Oameni aproape invizibili (r)
Realizator Simona ªerban
pe înþelesul tuturor.
00:00
Film
serial

Grachi
23:00 Doctor H (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
00:30 Film documentar 
02:00 Film serial 
02:00 Film serial 
Lumea tehnologiei (r)
Umbrele trecutului (r)
Umbrele trecutului (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
Night show (r)
03:00
03:00
Night
show
(r)
02:00 Film serial 
04:00 Universitaria* (r)
04:00 Universitaria* (r)
Umbrele trecutului (r)
05:30 Analiza zilei (r)
05:30 Analiza zilei (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi.
05:30 Analiza zilei (r)
Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

SÂMBÃTÃ  8 februarie 2014
06:00 Film artistic românesc (r)
K.O. (1968)
07:30 Film documentar 
Medii extreme (r)
08:00 Film documentar 
Animalia (r)
09:00 Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
09:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
11:30 Interviurile TVH (r)
12:30 Film documentar 
Superstaruri
13:00 Curs de limbi strãine

JOI  6 februarie 2014

(1985) - dramã
Regia: ªerban Marinescu
Distribuþie: Remus Mãrgineanu,
Victoria Mierlescu, Marga Barbu
Filmul prezintã drama singurãtãþii
unei fete bãtrâne, puþin senilã, naivã
ºi aiuritã, proprietarã a unui magazin
de închiriat rochii de mireasã. Ea
îºi încheie aventura existenþei,
încremenitã printre manechine de
cearã, femeie înfrântã ºi fãrã
idealuri, pe care miºcãrile sociale
ale anului 33 o vor deºtepta.

joi, 6 februarie, 20:30

Haiducii

(1966)
Regia: Dinu Cocea
Distribuþie: Ion Besoiu, Marga
Barbu, Amza Pellea, Toma Caragiu,
Jean Constantin
Acþiunea filmului se petrece în
secolul al XVIII-lea, în Muntenia
din plinã epocã fanariotã. Amza,
cãpitanul unei cete de haiduci, este
trãdat de fratele sãu de cruce, Sârbu,
ºi ajunge la ocnã. Ros de ambiþii ºi
însetat de avere, Sârbu intrã în slujba
domnitorului fanariot ºi devine
cãpitan de arnãuþi. El se însoarã cu
fiica vel-vistiernicului Dudescu,
pe care îl acuzã, apoi, de trãdare,
pentru a-i lua averea. Dar Amza,
evadat de la ocnã, doreºte sã se
rãzbune pe cel care l-a vândut.

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Labirintul trecutului (2004)
23:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film documentar (r)

Duminicã

22:00

Labirintul trecutului (2004)
Film artistic
Regia: Marek Kanieska
Distribuþie: Sharon Stone, Rupert
Everett, Julian Wadham
În ianuarie 1963, un jurnalist britanic
dispare pe neaºteptate de la domiciliul
sãu din Beirut. Soþia sa aflase cã el
lucra uneori pentru serviciile britanice
de spionaj, dar n-a crezut niciun
moment atunci când cei de la
ambasada britanicã i-au spus cã soþul
ei trecuse, se pare, de partea comuniºtilor ruºi. Pe mãsura ce începe sã
reconstituie labirintul trecutului,
aceasta se lanseazã într-o cãlãtorie
disperatã în cãutarea adevãrului.

PROGRAMUL
R A D I O HFM
În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu

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

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

Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea

Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu

Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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OPINIA NAÞIONALÃ

Frumos e în septembrie la Veneþia

Luni, 27 ianuarie 2014, pânã la ora
13, am reconstituit pe cât posibil
atmosfera romanticã a Veneþiei. La Sala
112  Studioul Lucia Mureºan,
Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, anul III (clasa
conf. univ. dr. George Grigore ºi lect.
univ. dr. Iulia Boroº), specializarea
Artele Spectacolului (Actorie) avea
examenul de Arta Actorului, sem. I.
Ora 13. Gong. Se aprind reflectoarele, iar decorul se decupeazã
enigmatic din jocul aparent al
luminilor ºi umbrelor. Imaginaþi-vã cã
aþi ajuns la Veneþia, unde vã simþiþi
nefericiþi, demoralizaþi, pentru cã aþi
pierdut  ajunºi, în fine, la Veneþia speranþa de a ajunge la Veneþia. Noi,
oamenii, fiinþe superioare, suntem
permanent dezamãgiþi de prezentul
care ne este dat ºi aspirãm mereu
cãtre un viitor posibil. Trãim într-o

amânare perpetuã care ne deformeazã
realitatea ca o oglindã comicã de bâlci.
Teodor Mazilu a scris cele mai bune
piese din dramaturgia româneascã din
a doua jumãtate a secolului XX, ºi ca
rezistenþã în timp, ºi ca esteticã. În
Frumos e în septembrie la Veneþia,
Doamna (Cristina Almãºan) ºi
Domnul - cel ce preferã sã dea
faliment decât sã rãmânã fãrã viaþã
sufleteascã! (Costel Bulgaru),
personaje cu înclinaþii metafizice, cum
bine au spus criticii, au schimburi
scurte, ºi tocmai de aceea importante,
de replici. Esenþialul se aflã aici:
Odatã ajunsã la Veneþia, nu mai pot
sã aspir sã fiu la Veneþia, spune
Doamna ºi, imediat, Domnul pune
lucrurile la locul lor în istorie, pentru
a nu apare vreo confuzie: Aºa e,
doamnã, de când lumea. Pierdem
visul ºi primim, în schimb, realitatea,

nu e nicio brânzã. Aºa, fãrã nicio
brânzã, concluzia de mai apoi a
Doamnei rãmâne groaznic de logicã:
Veneþia nu existã. Existã numai
dorinþa de a vedea Veneþia. Fireºte
cã nici Doamna, nici Domnul nu
cautã Veneþia, ci iubirea sau spiritul,
ceea ce, de când e lumea, s-ar putea,
totuºi, sã fie acelaºi lucru. E greu de
înþeles ºi e ºi mai greu de explicat de ce
Veneþia nu existã, deºi te afli chiar acolo,
în Piaþa San Marco, printre porumbei
ºi terase pitoreºti, deºi eºti acolo în
gondolã, deºi te uiþi în ochii verzi ai
mãrii Adriatice. Este frumoasã Veneþia,
este frumoasã nu doar în septembrie,
deºi mai ales atunci. E prea frumoasã
pentru a exista. Personajele acestea
(Domnul ºi Doamna) au înclinaþii
metafizice, dupã cum ne specificã
însuºi autorul. Ele viziteazã Veneþia
ºi nu renunþã, cu toate acestea, la
nostalgia de a vedea vreodatã Veneþia.
Iluzia, suferinþa aºteptãrii, bovarismul
cãlãtoriei iniþiatice sunt mai puternice
decât adevãrul însuºi. Veneþia nu
existã! ªi totuºi, noi, ca spectatori,
am putut sã cãlãtorim cu gondola,
sã ascultãm bãtãile orologiului din
Piaþa San Marco ºi sã ne bucurãm
de talentul tinerilor studenþi actori,
care au strãlucit în lumina crepuscularã a unei Veneþii de vis.
Aplauze ºi sincere felicitãri
studenþilor noºtri, care au prezentat
un spectacol demn de orice scenã
teatralã a þãrii, ori a unui festival de
talie naþionalã sau internaþionalã. ªi
toate acestea se întâmplã pentru cã
EXISTÃ SPIRIT, iar Mens agitat
molem. (Vergiliu).

652  3 februarie 2014

ªcoala hoþilor
sau Maestrul ºi fuºeristul
În programul examenului de luni, 27 ianuarie 2014, dupã spectacolul
Frumos e în septembrie la Veneþia, a urmat momentul de teatru scurt Maestrul
ºi fuºeristul, semnat de Tudor Popescu (1930  1999). În forma sa originalã
a fost interpretatã de cãtre maeºtrii scenei româneºti Dem Rãdulescu
(Maestrul) ºi Dan Condurache (Fuºeristul). Studenþii noºtri actori Costel
Bulgaru (Maestrul) ºi Marius Voicu (Fuºeristul), dupã nenumãrate repetiþii,
s-au ridicat la nivelul aºteptãrilor noastre ºi au realizat un moment umoristic
deosebit, bine primit de cãtre publicul spectator. Tema spectacolului nostru
este amatorismul, cu care sunt tratate în prezent problemele importante ale
þãrii, printre care  incredibil - ºi furtul. Incultura, lipsa de seriozitate,
fuºerismul au distrus tot ce mai aveam ºi noi mai bun. Maestrul, acest
personaj cu greutate, îi prezintã spãrgãtorului amator, care i-a intrat în
casã, o adevãratã pledoarie despre ºcoala hoþiei, cu regulile sale clare, chiar
ºi cu bibliografia aferentã. Fuºeristul va trebui sã spele vasele murdare din
bucãtãrie, dupã care sã studieze atent lucrãri recomandate de Maestru,
dintre care enumerãm: Hoþia la români; de la Burebista la Brucan, Furtul în
mijloacele de transport în comun, Psihologia victimei, de Victor Fulgericã,
Figuri celebre: de la Al Capone la Terente etc. Intrat cu totul întâmplãtor
pe fereastra de la baie în apartamentul Maestrului, Fuºeristul, care încerca
sã dea o spargere rapidã spre a avea bani de cadou pentru o tãiere de moþ, dã
peste unul dintre cei mai celebri spãrgãtori, respectiv, maestrul Licu  Pliciu.
Nenorocul sãu se va transforma în noroc, pentru cã Maestru îl va lua sub
aripa sa ºi îl va învãþa meserie, pentru cã ºi hoþia se învaþã, nu se face aºa,
dupã ureche. Totul se terminã în aplauzele spectatorilor, cu o concluzie
dureros de adevãratã: Nu mai avem specialiºti, domnule!
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Oana Maria Ionescu studiazã acum

Theatre Arts with Dance and Movement Studies
la University of Derby in Marea Britanie
Pe Oana Maria Ionescu am întâlnit-o pentru
prima datã pe o alee a binecunoscutului Parc
Ciºmigiu, într-o frumoasã zi de primãvarã, când,
împreunã cu trupa de teatru de amatori din care
fãcea parte, se pregãtea pentru intrarea în scenã.
Ochii ei mari ºi romantici mi-au atras atenþia, dar
ºi verva de care dãdea dovadã, pregãtindu-se
pentru întâlnirea cu mãria sa, publicul spectator.
Punea atâta suflet în tot ceea ce fãcea, încât era
imposibil sã nu o remarci. A urmat Liceul Teoretic
Nicolae Iorga, apoi a apãrut la examenul de
admitere de la Facultatea de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret, hotãrâtã sã acorde legalitate ºi
profesionalism pasiunii pe care o avea pentru
teatru. A fost admisã cu notã mare ºi a fost
repartizatã la clasa conf. univ. Margareta Pogonat,
asist. univ. Cristi Toma. Au urmat trei ani în care
a dus la îndeplinire toate sarcinile scenice ce i-au
fost solicitate. Au fost personaje comice cele care
i-au fost acordate la început, dar ºi cele dramatice
de mai târziu i-au ieºit foarte bine. Nu a renunþat
niciodatã la trupa în cadrul cãreia ºi-a descoperit
ºi a înflorit pasiunea pentru scenã. Cu spectacolul
Proºtii sub clar de lunã, de Theodor Mazilu, în
care interpreteazã unul din rolurile principale
(În cacheAþi fãcut clic pe +1 în mod public. Anulaþi
Clementina: Oana Ionescu; Gogu: Alexandru
Nagy; Ortansa: Ana Bianca Popescu / Deborah
Feldman; Emilian: ªtefan Pavel; Vasilica: Alina
Rotaru; Tata: Vlad Drãgulin; Mama: Oana
Puºcatu; Ospãtarul: Ionuþ Niculae), primeºte, la
Festivalul de Teatru de la Buzãu, premiul Cea
mai bunã actriþã @ VedeTeatru Buzãu 2012.
Acelaºi spectacol, în regia ºi adaptarea lui

Alexandru Robert Nagy, a primit ºi premiul Cel
mai bun spectacol la Festivalul Serile Teatrului
Studenþesc, Bucureºti, 2011. Despre spectacol,
cronicarii aveau sã scrie laudativ: Personajele sunt
sincere în sentimentele lor, au conflicte interioare
autentice ºi strigã dupã credibilitate [...]
spectacolul insistã asupra dialogurilor filosofice
ale semidocþilor, simpli proºti sub clar de lunã,
cele mai multe inspirate de sentimentul complex
al dragostei ºi redescoperã cu tinereþe ºi
vioiciune un text care, într-o þarã a eternei tranziþii,
îºi pierde orice urmã de datare(Maria
Zãrnescu, Revista Yorick - nr. 118/aprilie 2012).
Cu un alt proiect teatral, declarat chiar antiteatru, Teatrul Independenþilor Profesioniºti,
Comunitatea lui Noe ºi lorgean theatre au
prezentat la Home Matache anti-piesa Tabloul,
adaptare dupã Eugen Ionescu de Alexandru Robert
Nagy. Spectacolul, în distribuþia cãruia s-a aflat

ºi absolventa noastrã Oana Ionescu, a fost distins
cu 13 premii naþionale pentru regie ºi interpretare
ºi a fost prezent, în anul 2007, la Bruxelles. La
Home Matache a avut loc reprezentaþia aniversarã
a cinci ani de la premierã, cu urmãtoarea distribuþie:
Alexandru Robert Nagy, Vlad Drãgulin, Oana
Ionescu ºi Teodora Gavrilã. Despre aceastã antipiesã de teatru pot spune cã prezintã tema mereu
actualã a condiþiei artistului, într-o lume în care
banii influenþeazã deciziile, iar produsele artistice
sunt considerate inutile. Ca o idee demnã de
menþionat, intrarea în sala de spectacol s-a fãcut
pe baza unui desen pe o foaie A4, realizat ºi adus
de fiecare spectator de acasã. Aceastã anti-piesã a
fãcut parte din campania Se joacã cu casa deschisã,
un proiect finanþat de A.F.C.N. ºi susþinut de
lorgean theatre ºi Graphis 122.
Dupã ce ºi-a luat examenul de licenþã, Oana
Maria Ionescu a urmat un an de masterat în
Arta Teatralã, la clasa prof. univ. dr. Adriana
Marina Popovici ºi lect. univ. dr. Iulia Boroº. A
lucrat în paralel cu Teatrul de amatori ºi Grupul
de iniþiativã teatralã Arca lui Noe din Cluj.
În prezent, a fost admisã ºi studiazã Theatre
Arts with Dance and Movement Studies la
University of Derby din Marea Britanie. Cu
sprijinul Arts Council England, aceastã
universitate a dezvoltat un program pilot de trei
ani pentru Teatrul Derby, pentru a stabili un model
de operare nou ºi cu totul unic, ca un teatru de
învãþare. Viziunea pentru Teatrul de învãþare este
de a crea un artist recunoscut, pentru un teatru
de succes, pentru a hrãni ºi dezvolta astfel
urmãtoarea generaþie de factori de decizie din

teatru. Cursurile sunt teoretice, dar ºi practice,
desfãºurându-se în studiourile de teatru existente
la Derby, ºi acoperã toatã gama de profesiuni
necesare în teatru (regie, actorie, dramaturgie (scris
pentru performanþã), teatru aplicat, oportunitãþi
tehnice (teatrul tehnic ºi de lucru), probleme de
producþie, administrare ºi promovare etc).
University of Derby lucreazã în mod regulat cu
alþi parteneri, cum ar fi Buxton Opera House, ºi
participã cu producþiile sale teatrale la festivaluri,
cu ar fi Edinburgh Fringe Festival, festivaluri
naþionale studenþeºti ºi Fringe Festival Buxton.
Acum, absolventa noastrã, Oana Maria
Ionescu, se concentreazã pe cursurile care-i ocupã
aproape tot timpul. Cu prietenii ºi foºtii colegi
mai comunicã prin intermediul reþelelor de
socializare. Bucuria ei cea mare este cã a fost
admisã la aceste cursuri de teatru din þara lui
Shakespeare ºi cã tot ce a învãþat ca studentã a
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti i-a folosit cu prisosinþã. Noi,
cadrele didactice care am îndrumat-o în anii de
studenþie îi urãm sã fie la fel de conºtiincioasã ca
pânã acum, iar cu experienþa pe care o va acumula,
dupã absolvire, sã se reîntoarcã în þarã, spre a
ajuta la promovarea culturii româneºti autentice.

s
u
c
c
e
s
u
l
u
i

Grupaj realizat
de conf. univ. dr. George GRIGORE

