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Argumentum, Cogito ºi Scientia

În cutia de sidef ºi aloi
Au venit podoabe noi,
Lãcuste, pãianjeni, brotãcei.
Nu te speria de ei.
I-am încremenit în stihuri blajine,
Ca sã te gãseascã pe tine,
Stãpânã.
ªopârla-i pentru glezna de la mânã,
Iar ºarpele pentru grumaz,
Fetiºcanã de atlaz ªi pentru ºoldul dumitale, de vioarã,
Domniºoarã.
Te rog a mã ierta
Dacã-þi zic ºi tu ºi dumneata
ªi dacã din cuviinþã ºi de fricã
Mintea mi se face pelticã
ªi uitucã mi se face.
Chihlimbarul ãsta-i o rãgace.
Matostatul e un cãrãbuº
Prins acuº.
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Invitaþii în lumea artei

Prof. univ. dr. Gheorghe Pistol, decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti:

Calitate fãrã cercetare nu se poate

Crearea unui mediu de învãþare ºi cercetare
competitiv, pe plan naþional
ºi internaþional, care sã transforme
facultatea într-un pol de excelenþã centrat
pe studenþi ºi pe cererea de specialiºti
în domeniile finanþelor, bãncilor,
afacerilor ºi funcþionãrii economicofinanciare a instituþiilor publice, precum
ºi generarea de cunoaºtere, prin cercetare
ºtiinþificã, dezvoltare ºi inovare, cu impact
direct asupra calitãþii activitãþii didactice
ºi serviciilor cãtre mediul economicosocial constituie viziunea
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti
cu privire la calitate. Recent, în ºedinþa
Consiliului Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
Bucureºti, a fost aprobatã
Strategia privind calitatea pentru
perioada 2014  2020, un document
asumat de prof. univ. dr. Gheorghe Pistol,
decanul facultãþii, ºi conf. univ. dr.
Ion Corbu, preºedintele Comisiei
pentru Asigurarea ºi Evaluarea Calitãþii.
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LICEUL TEORETIC
TEORETIC NICOLAE
NICOLAE IORGA
IORGA
În sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru
E elevii
din clasele a opta ºi a douãsprezecea:  Matematicã, Limba ºi literatura românã, Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie  pentru
bacalaureat;  Matematicã, Limba ºi literatura românã  pentru evaluarea naþionalã.
R Preuniversitaria, orele 15-16:  bacalaureat  de luni pânã joi  evaluare naþionalã  vineri
S TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit) precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad
Dragi liceeni iubitori de artã, sunteþi aºteptaþi în fiecare zi
sâmbãtã, începând cu 15 martie 2014, la ora 11,
I dela sediul
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, din Berceni 24 (Staþia de metrou Apãrãtorii
sau autobuzele 102, 202 ºi 232), la Studioul
T Patriei
Lucia Mureºan, etajul I, pentru un curs practic gratuit de
A AUTOCUNOAªTERE
R PRIN TEATRU
Cadre didactice competente vã vor îndruma paºii spre a
putea redescoperi într-o nouã luminã ºi a vã reevalua
I vãºansele
în faþa vieþii.
Informaþii suplimentare la telefon 021.317.19.01
orele 8-16; vineri, orele 8-14).
A (luni-joi,
Vã aºteptãm cu drag!

E adevãrat? Nu-i adevãrat!
Gângãniile au cam întârziat,
ªi cutia de lemn de aloi
S-a întors din drum înapoi,
Pe spinarea furnicilor
În hamul ºi hãþul panglicilor,
Bunã dimineaþa duduie!
Uite-l mãrþiºorul: nu e!
Nu e, de Tudor Arghezi,
din volumul Mãrþiºoare, 1936
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Cearta iubirii
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Prezentarea bazei de date

Miercuri, 26 februarie 2014, ora 10.30,
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã ºi Elsevier
organizeazã la sediul din str. Ion Ghica nr. 13,
Sala Studio, workshop-ul având ca temã prezentarea
bazei de date SCOPUS.
Scopus este cea mai mare bazã de date de abstracte ºi citãri
din lume, cuprinzând peste 21.000 de titluri de jurnale de la
peste 5000 de edituri, peste 15.000 de cãrþi, dar ºi patente ºi
resurse ºtiinþifice online. Scopus este o bazã de date extrem de
versatilã, permiþând analiza rezultatelor cercetãrii unei
instituþii sau a unui cercetãtor.
Sunt invitaþi sã participe toþi cercetãtorii
ºi bibliotecarii din cadrul Universitãþii Spiru Haret, care sunt
rugaþi sã confirme participarea.

Parcã trãim
într-o agenþie de ºtiri!
Mioara VERGU-IORDACHE
Gândurile, gesturile, faptele normale îºi trãiesc o viaþã
individualã, paralelã cu zbuciumul nostru televizionist.
Parcã trãim într-o agenþie de ºtiri!  zice fiul meu. Expediem
repede probleme de zi cu zi, mai bine zis le lãsãm în drumul
lor, ºi noi chibiþãm fãrã soluþii ºi fãrã speranþã.
Ai vãzut? A furat, a minþit, a batjocorit, nu se þine de cuvânt,
a plagiat, a înjurat, e inuman, a nebinemeritat, noi impozite,
noi taxe, rãzboi, morþi, rãniþi, Kiev, Bruxelles, Transnistria,
Chiºinãu, Bulgaria, Dalai Lama la Casa Albã, supãrare la nivel
înalt, vizite oculte, întâlniri la drum de searã, corupþie, corupþi
(?!), judecatã, condamnãri, boalã, justiþie (?!), subevaluãri,
supraevaluãri, solidaritate, eutanasierea câinilor sãnãtoºi fãrã
stãpân, constituþie, neconstituþionalitate, analfabet, agramat
Puls accelerat, supãrare, familii dezbinate din cauza percepþiei
diferite a conþinutului informaþiilor provenite de la variate canale
de ºtiri, a experienþei personale, care nu mai are loc de explicaþii,
totul într-o miºcare obositoare, devoratoare de energie ºi timp.
Încerci sã ieºi din labirint. Sã fii obiectiv. Sã judeci, adicã, la
rece, pe baza informaþiilor (care informaþii?!), sã ai un punct de
vedere nepartizan. Nu se poate. Musai trebuie sã fii de o
parte. Pro sau contra. Degeaba spui cã de nicio parte nu e alb,
de nicio parte nu e negru. Cã e vorba de nuanþe. Aduci în
discuþie o nefãcutã a unora, rãspunsul nici nu trebuie sã-l
aºtepþi, pentru cã el este, invariabil, dar ºi ãia au fãcut?!
Pãi, dacã de-a lungul vremii noi toþi, ºi unii ºi alþii, am fãcut
greºeli, ilegalitãþi, fapte amorale ºi imorale înseamnã cã nu
trebuie sã ieºim din cerc, de fapt, din spirala vindicativã? La ce
ne foloseºte. Cât mai batem pasul pe loc?
Reciclãm personaje care ar fi trebuit sã iasã de mult din prim
planul vieþii noastre, persoane ale cãror tare le cunoaºtem, ºi
aºteptãm ca viaþa noastrã sã se schimbe. Uite-aºa se joacã
fata, ºi pe stânga, ºi pe dreapta! ªi fata se învârte ameþitor
Presa, câinele de pazã a democraþiei, s-a poziþionat partizan.
Ziariºtii sunt acuzatori publici, uneori împinºi de disperarea
(câteodatã de înþeles) cã dezvãluirile lor nu sunt urmate de verificãri
ºi de asanarea vieþii noastre publice. Dar joacã un alt rol! De
altfel, devãlmãºia rolurilor ne-a adus unde suntem!
Cred cã ne lipseºte fiºa postului. Cine suntem, ce facem,
spre ce ne îndreptãm.
Deocamdatã, trãim ca într-o agenþie de ºtiri. Trepidant ºi
demolator. Noroc cã gândurile, gesturile, faptele normale îºi trãiesc
o viaþã individualã, paralelã cu zbuciumul nostru televizionist
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Cum se poate ridica valoric un act cultural în opinia lui Caragiale?
Pentru a devoala mecanismul defect haºdeene, care, chiar dacã suferã de aceste spectacole istorice, Caragiale simte nevoia
al teatrului, o doritã dezbatere asupra mici inadvertenþe de construcþie, va de a mai menþiona unul: piesa Oºtenii
literaturii dramatice naþionale din acele rãmâne în literatura noastrã, pentru cã are noºtri. Prin acest spectacol s-a încercat a
timpuri nu putea avea loc, chiar dacã a printre personaje caractere originale, iar se aduce în faþa publicului imaginea
existat odinioarã, dar acum era aproape anumite scene sunt chiar dramatice ºi vor redutei de la Plevna, cu scene din
absentã. În repertoriul Teatrului Naþional miºca cu adevãrat sufletul spectatorilor. isprãvile oºtenilor români, prezentate
se aflau piese din cele trei categorii Istoria naþionalã este aceea care i-a inspirat în tablouri comice. Cât de comice puteau
descoperite de Caragiale, aºa numitele ºi pe unii autori dramatici care au îndrãznit fi oare acþiunile unor soldaþi aflaþi în linia
localizãri, plagiate ºi traducþii. Printre sã prezinte publicului acele drame întâi a frontului? Celebra redutã nu
acestea se mai afla rãtãcitã categoria naþionale cu mare spectacol. Falsificând cedase încã, aºa cã pãmântul bulgar era
pieselor originale, care, datoritã numãrului adevãrul istoric, aceºtia au scris piese încã umed de sângele soldaþilor români,
redus de producþii, aproape cã nu se precum Mircea cel Bãtrân, în care marele iar, în ºanþurile redutei, curcanii noºtri
vedea. Dacã cineva din afara Bucureºtiului voievod, înainte de o mare bãtãlie, merge se luptau nu numai cu turcii, dar ºi cu
va dori sã vadã un spectacol, va crede cã prin cartiere rãu famate însoþit de mâna frigul ºi foametea. De unde oare erau
este martorul unei farse, pentru cã, din sa dreaptã, un alt mare dregãtor, spre a prezentate atâtea tablouri comice?
literaturã noastrã naþionalã, în aceastã cãuta dragostea nelegiuitã a unor fete mari. Caragiale menþioneazã cã ar mai exista ºi
frumoasã clãdire nu se joacã decât o singurã În timpul spectacolului cu piesa Moartea o posibilã a cincea categorie de piese,
piesã româneascã: Rãzvan-Vodã, de lui Brâncoveanu, la un moment dat, când pentru care este încriminat un anume
B.P.Haºdeu. Aceastã poemã dramaticã, în scenã este evocat Tudor Vladimirescu, V. Alexandrescu  Ureche, un autor de o
cum o numeºte chiar autorul, nu este, de prin scenã trece un petic de mucava, rarã vervã scriitoriceascã, susþinut spiriCe a însemnat teatrul pentru I.L. Caragiale?
fapt, structuratã ca o piesã de teatru, ci ca miºcat de sfori ºi de scripeþi, pe care este tual de un anume Cosmuþã Popovici, dar
Pentru Caragiale, teatrul, ca operã intenþiune (I.L. Caragiale, Opere, vol.4, o poveste. Caragiale va enunþa în articolul pictat chipul eroului martir, însoþit de aceasta are calitatea de a se putea amesteca
de artã, a însemnat comunicare, legãtura ediþie criticã de Al. Rosetti, ªerban sãu profetic chiar viitorul acestei opere focuri de artificii. Din aceastã gamã de ºi contopi cu celelalte patru categorii.
intrinsecã dintre emiþãtor ºi receptor, Cioculescu, Liviu Cãlin, E.S.L.A.,
Cum se produceau piesele de teatru?
Ce a avut de spus I.L. Caragiale
sau mecanismul prin care se transmite Bucureºti, 1965, p.60). Întrebându-se,
despre arta interpretativã?
un ce printr-un cum. Principiul într-unul din articolele sale, Oare teatrul
Aproape jumãtate din repertoriul teatrului românesc este compus
fundamental al artei în genere este este literaturã?, Caragiale cautã a-l din localizãri ºi plagiate, copiate dupã producþii franþuzeºti, Direcþia principalã pe care s-a dezvoltat creaþia sa este
intenþia de a transmite o concepþiune apropia mai mult de arhitecturã decât respectiv, comedii de moravuri ºi melodrame de bulevard. Cum racordatã la opinia personalã prin care þine sã
prin mijloace convenþionale de la om la de literaturã: Teatrul este o artã funcþioneazã acest sistem de produs piese de teatru? Se ia o piesã din menþioneze cã teatrul este spectacol ºi nu operã literarã.
om; încercarea de a realiza acea intenþie constructivã, al cãrei material sunt literatura francezã, se traduce, apoi se schimbã numele proprii ale Literar poate exista teatrul, dar dacã nu poate naºte
constituie opera de artã: ori de ce fel ar conflictele ivite între oameni din cauza personajelor originale cu nume proprii româneºti, urmând sã se schimbe din resursele-i proprii ºi spectacol, atunci îºi pierde
fi intenþiunea, ea meritã sã se arate lumii, caracterelor ºi patimilor lor. Elementele ºi localizarea, spre a avea o piesã româneascã. Spre exemplificare, identitatea ºi scopul. În aceastã încercare capitalã a
numai sã poatã cum. Opera de artã nu cu care lucreazã sunt chiar arãtãrile Caragiale ne prezintã în detaliu procedeul prin care o piesã franþuzeascã textului literar de a deveni spectacol, un rol foarte
poate exista în afara talentului, care face vii ºi imediate ale acestor conflicte. devine o dramã istoricã, iar Le Tisserand de Segovie devine un vodã important îi revine jocului actoricesc: Prin urmare, la
ca opera unui artist sã fie viabilã: (Opere, vol.4, p.316). Fãcând parte român, de pe la anul 1500. Chiar dacã gãseºte scuze autorului pentru teatru, arta execuþiei are o importanþã cu atât mai
Condiþia esenþialã a operei de artã este dintre artele reprezentative, teatrul nu aceastã falsificatã producþie, totuºi, acest amalgam franco-român induce mare cu cât materialele lor de construcþie sunt deosebite
insuflarea pe care nu i-o poate da decât te oferteazã în a gândi ceva, ci îþi aratã în eroare publicul nevinovat (precum alte þãri, alte zile, alþi oameni  suflete omeneºti, iar nu pietre ºi lemne. (I.L. Caragiale,
talentul. Talentul este chiar puterea ceva. În teatru, echilibrul dintre vorbã asemenea ºi alte datini, alte gândiri, alte simþiri (opera citatã), pentru Opere, vol.4). În articole, autorul numeºte arta
omului de excepþie de a prezenta în mod ºi faptã trebuie pãstrat, pentru a cã obiceiurile popoarelor ºi tradiþiile lor sunt total diferite. Nu îl putem actorului, atât de necesarã spre ridicarea pe scenã ºi în
corect ºi judicios o intenþie. Ca stil, surprinde ritmul vieþii adevãrate. O confunda pe Vlad Þepeº cu un Louis XI, cãci fiecare a stãpânit în þara lui viaþã a textului dramatic, artã a execuþiei, adãugând
Caragiale se declarã adeptul unicului ºi anume stare a unui personaj poate face ºi-n vremea lui, dupã felul lui. Autorul dramatic este asemuit de Caragiale faptul cã mai este nevoie, din partea actorului, ºi de
singurului stil posibil, ºi anume stilul ca un posibil discurs al acestuia sã cu pictorul de icoane, care nu ne prezintã opera sa dupã cum o boteazã el, existenþa puterii de construcþie a personajului. El, ca
potrivit, care le încape pe toate spre devinã inutil, fiind înlocuit printr-un ci dupã înfãþiºare ºi asemãnare. Aºa ºi un plãsmuitor de operã teatralã nu autor dramatic, cere interpretului dramatic inteligenþã
a se potrivi, dupã nevoie, la orice limbaj al gesturilor, la fel de concludent. poate lua la întâmplare o piesã din literatura spaniolã ºi, schimbând creativã, perseverenþã, dar ºi mobilitate fizicã ºi
numele personajelor ºi locul acþiunii, sã ne-o prezinte ca o piesã româneascã intelectualã: Aºa e, actorul este un instrument, al cãrui
Dupã pãrerea lui Caragiale, care sunt factorii ce pot influenþa autenticã. Mult mai bine ar fi pentru publicul spectator ca aceste traduceri instrument este înãuntru: spiritul, sufletul lui.
viaþa culturalã a unei þãri,?
sã fie prezentate aºa cum sunt ele, fãrã nicio intervenþie onomasticã sau Instrumentul artistului, acolo stã chestiunea cea mare.
În articolele sale, Caragiale recunoaºte cã factorul politic este cel care ia decizii de loc, declarate aparþinãtoare literaturii din care s-au ridicat. Plagiatul, (I.L. Caragiale, Opere, vol.4). Caragiale cere de la actori
în acest sens, dar ºi cã presa, prin manifestãrile sale critice asupra operei în alte þãri, este incriminat ºi pedepsit, pe când, pe meleagurile noastre, nici mai mult, nici mai puþin decât sinceritatea
teatrale, poate ridica nivelul acesteia. O micã neatenþie din partea presei poate acesta se sãvârºeºte destul de des ºi cu ardoare. Caragiale amendeazã sinceritãþii. Caragiale cere ritm actorului (Ritmul - iatã
aduce cu sine o decãdere a teatrului românesc. Rolul criticii adevãrate asupra lipsa unei legislaþii în acest sens, care nu face decât sã încurajeze plagia- esenþa stilului) spre echilibrul ºi armonia spectacolului.
mersului vieþii publice este de netãgãduit, astfel cã o punere sub lupã a vieþii torii. În întreaga lume, proprietatea intelectualã, literarã ºi artisticã este Ritmul va fi identificat cu viaþa însãºi. Vibraþia ritmului
teatrale nu poate decât sã aducã o revigorare a vieþii culturale. El criticã în respectatã ºi apãratã, pe când marele Caragiale, în vremea sa, nu a reuºit susþine viaþa, iar ritmul imaginilor ºi al miºcãrilor
articolele sale chiar modul în care se fãcea  sau nu  criticã de teatru în acea a supravieþui decent din opera sa, operã cu care noi astãzi ne mândrim. coexistã spre crearea produsului finit al spectacolului.
perioadã. Aºa zisele favoritisme, de care se bucurã un gazetar de teatru, precum
S-a implicat Caragiale în crearea scenicã a propriilor piese de teatru?
spectacole gratis, cu scaun sau o lojã gratis, acces la repetiþii, la scenã, culise ºi
cabine, la prieteniile cu artiºtii, artistele ºi sponsorii acestora, prezenþa la premiere,
Ion Luca Caragiale ºi-a spus punctul indicaþii teoretice, dar se urca ºi pe scenã, independentã, care (...) trebuie sã punã în
supeuri etc. nu fac decât sã amorþeascã vigilenþa de care ar trebui sã dea dovadã de vedere, în calitate de critic teatral al îndrumând actorul în gesticã ºi în tonalitate, serviciul sãu pe toate celelalte arte, fãrã
acesta. Adevãrul adevãrat este cã are loc, de fapt, o corupere a oamenilor vremii, prin implicarea sa directã în menþinând astfel linia personajului creat sã acorde vreuneia dreptul de egalitate pe
din presã de cãtre oamenii din teatru. Sau, ºi mai grav, Caragiale semnaleazã realizarea spectacolului, nu numai ca de el prin text. Era preocupat de moda- propriul teren. (Articolul Oare teatrul e
faptul cã cele mai multe dintre cronicile teatrale apãrute în presã sunt scrise dramaturg, dar ºi ca regizor. Când pe plan litatea naturalã în care interpreteazã literaturã, în I.L. Caragiale. Teme ºi
chiar de cãtre dramaturgii ºi de cãtre actorii care ar trebui sã se supunã criticii. european abia se simþea nevoia apariþiei actorii rolurile ºi þinea sã fie respectat variaþiuni, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
primelor jaloane trasate de un regizor comicul de situaþie ºi de limbaj existent în 1988, p.31.) Viziunea sa asupra teatrului
Repertoriul teatral al vremii a fost analizat de Caragiale?
pentru crearea unui spectacol de teatru piesã. Ascultând de indicaþiile scenice ale este cã avem de-a face cu o artã totalã, ce
Da. Caragiale considera cã modesta sa contribuþie, a salvat arta adevãrat, prin participarea directã la dramaturgului, actorii care au jucat în cuprinde scenografia, regia ºi arta actorului
piesele puse în scenã nu sunt alese româneascã. Toate aceste lucruri repetiþiile spectacolelor sale ºi prin piesele lui Caragiale au devenit modele ale interpret. Oare cum poate fi cu adevãrat?
dupã criteriile clare ale valorii, ci sunt prezentate de Caragiale nu fac decât indicaþiile pe care le dãdea actorilor, stilului caragialian, fiind luaþi, apoi, drept Artã pentru artã? sau artã cu tendenþã?,
promovate subproducþiile, ce menþin sã ne arate importanþa presei în Caragiale crea premisa unui avans în acest model de generaþiile viitoare. În felul sãu se întreba, lucid, Caragiale, în articolul
teatrul pe linia de plutire, neacordându-i, promovarea adevãratelor valori. Orice sens. Studiul Memoriilor lui Nottara, cel consecvent de a fi, dramaturgul a fost de Câteva pãreri, evidenþiind relaþia dintre
însã, ºansa ridicãrii spre culmile micã abatere de la acest deziderat nu va care a montat, împreunã cu Paul Gusty, faþã ºi la prezentarea primei montãri cu artistic ºi artificial, dintre opera artisticã
valorice reale. Prin copierea unor aduce decât deservicii importante, ce toate comediile dramaturgului, îl vom afla spectacolul O scrisoare pierdutã, de la Iaºi, ºi creatorul acesteia: Pentru a face o operã
comedii uºoare de pe malurile Senei, nu se vor putea îndrepta decât foarte pe Caragiale ca regizor. La repetiþiile pentru însufleþind corpul actoricesc ºi oferindu-le de artã, o operã viabilã, trebuie talent,
fãrã un început clar, dar ºi niciun sfârºit târziu în timp. Ceea ce este mai grav spectacolul O scrisoare pierdutã, autorul sfaturile sale. Aceastã orchestrare a acto- talent ºi iar talent. Am zis într-adins viabilã,
dramatic corespunzãtor, se amorþeºte este faptul cã ºi factorul politic poate fi s-a aflat în salã, iar întreg colectivul a rilor este responsabilã pentru jocul unitar pentru ca dintru început sã eliminãm
simþirea ºi spiritul public ce ar trebui corupt spre a investi în aceste ascultat indicaþiile sale: fiecare actor a creat al acestora ºi este în avantajul ansamblului ideea de durabilitate, atât de strãinã în
sã se sesizeze spre îndreptarea acestor subproduse culturale. Chiar clãdirea tipul aºa cum i-a arãtat autorul cã-l vede. artistic, care se miºcã, expresiv ºi magic, discuþie. (Articolul Câteva pãreri, în
tare culturale. Actorii ºi actriþele, care Teatrului Naþional, care a fost restauratã Ca regizor, Caragiale nu se rezuma la a da ca un tot. Teatrul este declarat ca o artã I.L. Caragiale. Teme ºi variaþiuni, p.33.)
sunt promovate prin aceste subproducþii, cu o mare sumã din averea publicã,
Care este concluzia acestei serii de articole critice ale dramaturgului I. L. Caragiale?
nu aduc decât deservicii calitãþii ºi adãposteºte asemenea piese de teatru,
prestigiului teatrului naþional, de multe fãrã ca cineva sã impunã o ºtachetã a
Prin publicarea seriei de articole critice la adresa teatrului, care i se înfãþiºeazã ca spectacol cotidian, încheind demersul
ori fiind vorba de artiºti mediocri, care valorii. Dar, am fost ºi suntem þara în Caragiale graviteazã în jurul ideii de receptare a acestei arte de sãu jurnalistic printr-un mesaj moralizator discret. Lucid ºi
ºtiu a specula tehnic adevãrul scenic, care legile se fac spre a fi încãlcate chiar cãtre un public nepregãtit, care se dovedeºte uºor de ameþit obiectiv, trecând de graniþele unei realitãþi cenuºii, I.L. Caragiale
spre asigurarea unui succes facil, de de cãtre legiuitori. De la început, de cãtre cei care ºtiu a scrie bine în gazetele vremii sale. se strecoarã abil ºi scoate la luminile rampei o lume mãcinatã
care au atâta nevoie. Afiºele acestor I.L. Caragiale, dupã ce prezintã primele Radiografia pertinentã ºi exigentã asupra publicaþiilor vremii de moravuri ºi aparenþe, lipsitã de scrupule, dar luptând
spectacole sunt fãcute în mod cauze ale stãrii degradante în care se sale avertizeazã pe cititori, cei care sunt ºi potenþiali spectatori meschin pentru putere, oricare ar fi aceasta. Prin scrierile
mincinos, în aºa fel încât sã atragã aflã viaþa teatralã, continuã critica sa de teatru, asupra manipulãrii care se face pe ascuns, de cãtre sale, Caragiale ne oferã acces la o multitudine de tipologii
publicul, iar cel ce coordoneazã întreg acidã la adresa întregului mecanism gazetarii lipsiþi de profesionalism, fiind puþini gazetari fac comice, la un univers ce nu pare pãmântean, ce ne atrage
acest mecanism este menþionat ca o artistic românesc: literatura, arta, scena criticã de teatru în cunoºtinþã de cauzã. Simþim în aceste texte cu suspansul sãu ºi ne menþine interesul, dar care trebuie
superinteligenþã managerialã, care, prin ºi administraþia în teatrul naþional.
intenþia sa parodicã. Scriitorul pune sub lupã întreaga lume, sã rãmânã fantastic, spre binele societãþii româneºti viitoare.

Ion Luca Caragiale nu a avut un sistem teoretic propriu zis, ci ºi-a declarat viziunea
esteticã într-o mulþime de cronici, articole ºi note, apãrute în publicaþiile vremii
sale. Ideile legate de latura teoreticã a creaþiei teatrale le vedem cel mai bine reflectate
în opera sa, consecventã pe întregul ei parcurs. Nu putem separa cu adevãrat
teoreticianul Caragiale de artistul Caragiale. Opiniile-i asupra dramaturgiei
româneºti, în general, ºi a vieþii teatrale a epocii, în particular, se caracterizeazã prin
însuºiri esenþiale, precum: consecvenþa ºi coerenþa, demonstraþia logicã ºi
modernitatea. Cel care a surprins în scrieri fiecare amãnunt al societãþii, fiecare morav
al sfârºitului de secol XIX, nu a uitat sã facã ºi o cercetare temeinicã asupra teatrului
din vremea sa. Nu a putut sta pasiv în faþa evenimentelor ce perturbau societatea
româneascã ºi care influenþau, direct sau indirect, ºi viaþa teatralã, a simþit nevoia sã
îºi manifeste neliniºtea în faþa viitorului ºi sã se implice activ în schimbare. În acest
sens, nu numai cã-ºi împarte pãrerile cu prietenii, precum Constantin Dobrogeanu
Gherea, Paul Zarifopol ºi Alexandru Vlahuþã, dar ºi publicã mai multe articole, în
anul 1878, intitulate Cercetare criticã asupra teatrului românesc. În aceste
articole, pune accent ºi pe rolul pe care trebuie sã îl joace presa, care, fiind
liberã, trebuie sã îºi înþeleagã cu adevãrat misiunea, aceea de a promova cultura.
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UNIVERSITARIA

Editura Fundaþiei România de Mâine lanseazã colecþiile

ARGUMENTUM, COGITO ºi SCIENTIA
Înfiinþatã în 1992, Editura Fundaþiei România
de Mâine are o personalitate distinctã în reþeaua
editorialã, profilul sãu, cunoscut ºi recunoscut,
fiind preponderent didactic-universitar. Clasificatã
de Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Consiliul
Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice, categoria C, ºi
membrã a Societãþii Editorilor din România,
Editura desfãºoarã o susþinutã activitate pentru
transpunerea în viaþã a orientãrilor novatoare ºi
de largã perspectivã ale Fundaþiei România de
Mâine ºi ale Universitãþii Spiru Haret.
În prezent, din dorinþa de a-ºi îmbogãþi oferta
editorialã, Editura pregãteºte lansarea a trei colecþii
de cãrþi, din domeniile: filologie, filosofie ºi ºtiinþe
sociale ºi comportamentale.
Colecþia de filologie, intitulatã sugestiv
ARGUMENTUM, coordonatã de conf. univ. dr.
Valentina Curticeanu, membrã a Uniunii
Scriitorilor din România, va cuprinde zece titluri:
Aspecte inedite ale vieþii ºi operei spãtarului
Nicolae Milescu, autor acad. dr. Valeriu Matei,
membru al Academiei Române, director al
Institutului Cultural Român din Chiºinãu; Au pays
de la littérature comparée, de Efstratia Oktapoda,
Université Paris-Sorbonne; Literatura comparatã:
transcenderea capitalului cultural, de prof. univ.
dr. Elena Prus, director al Institutului de Cercetãri
Filologice, Chiºinãu; Religie ºi poezie/Ortodoxie
ºi poezie (Despre poeþi cu filon de ortodoxie
miticã), autor Paul Dugneanu, Universitatea
Ovidius, Constanþa; Approaches to Syntactic
Functions, de prof. univ. dr. Domnica ªerban,
Universitatea Spiru Haret; Deutsch in Rumänien.
Studien zum Zustand der gehobenen
Fremdsprachlichkeit (Limba germanã în
România. Studii asupra multilingvismului nativ

ºi instituþional), de prof. univ. dr. Sorin Gãdeanu,
Universitatea din Viena; Limba ºi literatura
românã. Modernizare ºi modernitate, autor lector
univ. dr. Luiza Marinescu, Universitatea Spiru
Haret; Bilingvismul în contextul globalizãrii, prof.
univ. dr. Feodor Chirilã, Universitatea Spiru
Haret; Momente ale criticii literare ºi poeziei din
secolul XX, de prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan,
Universitatea Spiru Haret; Limba, literatura ºi
civilizaþia hispano-americanã, autor prof. univ.
dr. Elena Bãlan, Academia de Studii Economice,
Bucureºti.
Cea de-a doua colecþie, COGITO, reuneºte zece
titluri din domeniul filosofiei ºi va fi coordonatã
de reputatul profesor universitar doctor Ion
Tudosescu. Din COGITO fac parte urmãtoarele
lucrãri: Societatea economiei sociale de piaþã.
Eseuri de filosofie, de prof. univ. dr. Ion
Tudosescu, Universitatea Spiru Haret; Gândire
ºi individualitate, autor prof. univ. dr. Dragoº
Popescu, Institutul de Cercetãri Filosofice al
Academiei Române; Valoare ºi creaþie umanã, de
prof. univ. dr. Ioan N. Roºca, Universitatea Spiru
Haret; Ontologie ºi metafizicã, autor prof. univ.
dr. Ion Tudosescu, Universitatea Spiru Haret;
Filosofia politicã în gândirea româneascã
modernã ºi contemporanã, de prof. dr. Florea Stan,
Piteºti; Confruntãri de idei în Grecia elenisticã,
de conf. univ. dr. Ilie Pintea, Universitatea Spiru
Haret; Filosofia pozitivã în secolul XX, de conf.
univ. dr. Silviu ªerban, Universitatea Spiru Haret;
Confruntãri istorice asupra semnificaþiei
conceptului de filozofie, de prof. dr. Florea Stan,
Piteºti; Filosofia ºtiinþei ºi morala în
contemporaneitate, de prof. univ. dr. Axinte Dobre,
Universitatea Spiru Haret; Artele plastice

româneºti în epoca modernã, autor prof. univ. dr.
Ioan N. Roºca, Universitatea Spiru Haret.
Din domeniul ªtiinþelor sociale ºi comportamentale, SCIENTIA, coordonatã de prof. univ.
dr. Mihai Golu, este cea de-a treia colecþie. În
cadrul ei vor apãrea lucrãrile: Neuropsihociberneticã, de prof. univ. dr. Mihai Golu, membru
titular al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România; Economie contemporanã, de prof. univ.
dr. Emillian Dobrescu, Academia Românã; Rolul
reþelelor neuronale în reglarea imunitãþii, de
Dragoº Cîrneci, consultant la Human Capital
Solutions; Studii de orientare ºi consilierea
carierei (volum colectiv), coordonator: conf. univ.
dr. Laura Goran, Centrul de Consiliere ºi Orientare
în Carierã; Psihodrama  aplicaþii individuale ºi
de grup, de conf. univ. dr. Mihaela Þãranu, asist.
univ. drd. Bãnicã Loredana, lector univ. dr. Graþiela

WORKSHOP

Elsevier Pure Current Research and Information System (CRIS)
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii Spiru
Haret a organizat, miercuri, 19 februarie 2014, la sediul din str. Ion
Ghica nr. 13, Sala de Consiliu, workshop-ul având ca temã
prezentarea sistemului de management al cercetãrii Elsevier Pure
Current Research and Information System (CRIS), un sistem
flexibil de gestionare a informaþiilor privind cercetarea, care permite
planificarea, evaluarea ºi raportarea activitãþilor de cercetare.

La acest eveniment au
participat, din partea Universitãþii Spiru Haret: prof. univ. dr.
Manuela Epure, prorector cu
cercetarea, director al Institutului
Central de Cercetare ªtiinþificã,
Cãtãlin Radu, referent cercetare,
ºi Marin Cruceru, cercetãtor în
cadrul Institutului Central de
Cercetare ªtiinþificã, directorul
Departamentului I.T., lector univ.
dr. Iustin Andronie, precum ºi
responsabilii cu cercetarea din
partea facultãþilor. Din partea
Elsevier au fost prezenþi Péter
Porosz, product manager for
analytic solutions pentru Europa
Centralã ºi de Est Elsevier BV,
Cãtãlin Teoharie, country
manager Europa de Sud-Est
Elsevier BV, precum ºi Cristina
Huidiu, freelance trainer Elsevier.
Country manager Europa de
Sud-Est Elsevier BV, Cãtãlin
Teoharie, a declarat: Odatã cu
creºterea competiþiei naþionale ºi
internaþionale între universitãþi ºi
institute de cercetare, realizarea
unui management profesionist al
cercetãrii a devenit o necesitate.
Viitorii lideri ai cercetãrii vor
folosi sisteme precum Pure, care

vor oferi un avantaj competitiv
în obþinerea finanþãrilor ºi
direcþionarea eficientã a
investiþiilor.
Pure: un management al
cercetãrii mai eficient ºi cu un
impact mai mare
Un proces decizional bazat pe
dovezi concludente necesitã
informaþii exhaustive cu privire
la activitatea de cercetare, dar
acestea sunt de cele mai multe ori
fragmentate. Cercetãtorii trebuie
sã utilizeze ºi sã introducã
informaþii în mai multe sisteme,
iar responsabilii de administrarea
instituþiilor ºi managerii trebuie
sã caute informaþiile necesare
folosind diverse platforme. Acest
lucru necesitã timp ºi, de cele mai
multe ori, datele obþinute sunt
inconsistente, incomplete, rezultând rapoarte care nu pot fi
considerate fiabile, afectând
astfel procesul decizional.
Pure ajutã universitãþile sã aibã
un management al cercetãrii bazat
pe informaþii complete ºi
concrete. Sistemul uneºte, în
timp real, informaþii din
numeroase surse interne ºi
externe într-o singurã platformã

ºi valideazã datele prin intermediul unor fluxuri de lucru care
susþin procesul de business deja
existent. Utilizatorii introduc
datele o singurã datã, acestea
putând fi apoi preluate ºi
prelucrate în diverse scopuri.
Fiind o soluþie extrem de versatilã,
Pure permite universitãþilor sã
genereze rapoarte care sã susþinã
strategia de cercetare ºi sã
evalueze direcþiile de dezvoltare,
implicaþiile deciziilor comerciale,
sã simuleze evaluãri, sã
gestioneze profilele cercetãtorilor, sã urmãreascã oportunitãþile
de finanþare, liniile de aplicare
deschise ºi alte proiecte ºi fonduri
conexe cu un grad înalt de
acurateþe etc, micºorând considerabil timpul necesar îndeplinirii
sarcinilor administrative fãrã a
afecta corectitudinea datelor.
Fiecare cercetãtor are control
asupra informaþiilor publice ºi,
pentru a asigura acurateþea ºi
extensivitatea informaþiilor
disponibile pe platformã, se pot
îmbina platformele de HR,
administrare a studenþilor,
finanþe, managementul proiectelor, repozitoare instituþionale,
dar ºi o varietate de resurse
externe precum Scopus1*, Web
of Science*, PubMed, Embase*,
Mendeley, arXiv, Worldcat*,
CrossRef, JournalTOC, CAB
Abstracts ºi SAO/ NASA
Astrophysics Data System.
Totdatã, pentru a simplifica

procesul de introducere a informaþiilor noi privind publicaþiile
cercetãtorilor, se sincronizeazã ºi
cu repozitoarele instituþionale Pure este compatibil cu Dspace,
ePrints, FEDORA ºi Equella, iar
autorii primesc notificãri cu
privire la modificãrile aduse
profilului lor.
Întreaga activitate a cercetãtorilor poate fi un instrument de
marketing deosebit de puternic
pentru a creºte vizibilitatea
instituþiei ºi a atrage noi colaboratori, de aceea, portalul extern
Pure poate fi folosit pentru
promovarea rezultatelor obþinute
de un cercetãtor ºi, bineînþeles, a
întregii comunitãþi academice.
Fiecare profil conþine o listã
extinsã a publicaþiilor, premiilor,
proiectelor, aplicaþiilor, informaþii
din mass-media, patente, metrici
ai impactului, seturi de date ºi
multe altele.
Echipa Elsevier asigurã suport
postimplementare pentru ca
Pure sa fie modelat în funcþie de
aºteptãrile, modul de lucru ºi
normele instituþiei. Existã ºi
grupuri speciale dedicate clienþilor Scival Pure, unde se pot
contacta instituþii similare, atât
pentru suport, cât ºi pentru a
conecta platformele, lãrgind astfel
oportunitãþile de colaborare.
*Accesul depinde de abonamentele
fiecãrei instituþii

Cãtãlin RADU

Foto: Mihãiþã ENACHE

Sion, Universitatea Spiru Haret; Semiologie
psihiatricã pentru psihologi, de lector univ. dr.
Marica Simona, Universitatea Spiru Haret;
Psihologia marketingului, de conf. univ. dr. Laura
Goran, lector univ. dr. Dan Roºca, lector univ. dr.
Raluca Mihãlcioiu, asist. univ. drd. Cosmin
Lungu, Universitatea Spiru Haret; Managementul
social, de lector univ. dr. Raluca Mihãlcioiu,
Universitatea Spiru Haret; Premise psihologice
ale adaptãrii copilului de 6 ani la exigenþele ºcolii,
de Adriana Sofronea, consilier ºcolar  Liceul
Decebal Bucureºti; Jocul între învãþare ºi ludic,
Lelia Geanã, învãþãtor la ªcoala Generalã nr. 149,
Bucureºti.
Pe lângã cele trei colecþii, Editura Fundaþiei
România de Mâine are în lucru conturarea unei
a patra colecþii, din domeniul economiei.

Mihaela ªTEFAN

Facultatea de Sociologie-Psihologie
a Universitãþii Spiru Haret
înfiinþeazã Programul postuniversitar

Consilierea copiilor
cu cerinþe
educative speciale

Programul
Consilierea copiilor
cu cerinþe educative
speciale (aprobat de
Ministerul Educaþiei
Naþionale, prin
adresa nr. 27891
din 6.02.2014)
se adreseazã
absolvenþilor
de studii universitare de licenþã (ciclul I Bologna),
specializarea Psihologie ºi/sau absolvenþilor de studii
universitare de masterat (ciclul II Bologna), specializarea
Psihologie, ºi se va desfãºura pe o perioadã de 6 luni,
însumând 180 de ore, cu accent pe practicã în resurse umane.
Cursanþii vor fi îndrumaþi de o echipã de profesori care sunt,
în acelaºi timp, psihologi cu vastã experienþã în domeniul
psihologiei educaþionale, consilierii, terapiei,
psihopedagogiei speciale. Pentru realizarea activitãþilor
practice au fost încheiate protocoale de colaborare cu o serie
de instituþii de profil.
Modulele Programului postuniversitar vor acoperi
urmãtoarele problematici:  Consiliere ºi integrare ºcolarã
 Consilierea în ADHD / ADD  Tulburãrile de învãþare
 Tulburãrile de limbaj ºi comunicare  Tulburãrile
comportamentale  Management educaþional integrat
 Proiectarea activitãþilor educaþionale integrate.
Programul postuniversitar Consilierea copiilor cu cerinþe
educative speciale se va finaliza cu un examen de certificare a
competenþelor profesionale asimilate (explicarea ºi interpretarea fenomenelor psihologice, utilizând adecvat concepte
ºi teorii de bazã din domeniu; elaborarea de interpretãri
psihologice ale comportamentului ºi proceselor mentale la
diferite niveluri: celular, individual, de grup ºi cultural;
implementarea planului de intervenþie la nivel de individ/ grup/
organizaþie, adaptat nevoilor specifice ale clientului
monitorizarea ºi evaluarea intervenþiei; aplicarea principiilor
comunicãrii eficiente în intervenþia psihologicã cu scopul
stabilirii unui contact eficient ºi adecvat particularitãþilor
beneficiarului; exercitarea sarcinilor profesionale conform
principiilor deontologice specifice în exercitarea profesie).
Absolvenþii vor putea activa ca psihologi cu urmãtoarele
ocupaþii: 1. ocupaþii posibile: profesor învãþãmânt gimnazial,
cod COR 232201, profesor învãþãmânt primar, cod COR
233101, profesor învãþãmânt preºcolar, cod COR 233201,
consilier învãþãmânt, cod COR 235201, inspector învãþãmânt,
cod COR 235203, referent de specialitate în învãþãmânt, cod
COR 235204, consilier ºcolar, cod COR 235903; 2. noi ocupaþii propuse pentru a fi incluse în COR: profesor însoþitor.
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Liceul Teoretic NICOLAE IORGA
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Bulevardul Ion Mihalache 126,
sector 1, Bucureºti

Profil:  Matematicã - Informaticã (ºi bilingv  englezã)  ªtiinþele Naturii
 Filologie (ºi bilingv  englezã)  ªtiinþe Sociale
Parte a reþelei de învãþãmânt preuniversitar
românesc, Liceul Teoretic Nicolae Iorga
continuã tradiþia iniþiatã, în anul 1928, prin
înfiinþarea ªcolii primare mixte nr. 4. De-a
lungul timpului, aceastã unitate de învãþãmânt
a suferit numeroase modificãri în ceea ce
priveºte nivelul de învãþãmânt, profilul,
denumirea, însã aceste modificãri nu au alterat

dorinþa constantã a cadrelor didactice de a oferi
elevilor, precum ºi comunitãþii locale
profesionalism, exigenþã, corectitudine, ºanse
egale de pregãtire etc.. Acestea reprezintã,
pe lângã rezultatele din ce în ce mai bune
ale elevilor la examenele naþionale ºi urcarea
în ierarhia liceelor la nivel naþional, puncte
forte ale Liceul Teoretic Nicolae Iorga.

Prof. Ion Gabriel ªTEFAN, directorul liceului:

Elevii sunt oglinda profesorilor

Pe ce materii se pune accentul în unitatea dvs. de învãþãmânt?
În virtutea opþiunilor elevilor pentru un anumit profil ºi a intereselor acestora pentru viitor, în
mod firesc, acordãm o atenþie deosebitã pentru limba românã, matematicã, limba englezã,
istorie, informaticã, dar asta nu înseamnã cã discipline precum fizica, chimia, biologia, ºtiinþele
socio-umane, geografia, º.a. presupun un interes scãzut din partea cadrelor didactice ori a elevilor.
Programa ºcolarã este adaptatã cerinþelor pieþei?
Suntem un liceu teoretic, ceea ce înseamnã cã adaptarea noastrã la cerinþele de pe piaþa muncii,
prin încadrarea imediatã a absolvenþilor de liceu, nu oferã cheia pentru înþelegerea finalitãþilor
eforturilor noastre. Dacã ne referim însã la ceea ce înseamnã azi societatea cunoaºterii ºi la
oferta instituþiilor de învãþãmânt superior, spre care se îndreaptã majoritatea absolvenþilor
noºtri, instituþia ºi programa ºcolarã sunt în mare mãsurã adaptate. Pe de altã parte, ºi manualele,
în linii mari, rãspunde cerinþelor, fiind adaptate la programele ºcolare în vigoare, dar este
necesarã revizuirea unora dintre ele ºi eventual o limitare a plajei de manuale ºcolare alternative.
Ce rol are orientarea ºcolarã? Dar modelele?
Din nefericire, trãim într-o societate în care accentul, prin mass-media ºi prin alte mijloace,
este pus pe modele care rãstoarnã ierarhia consacratã a valorilor, modelele negative
devenind pentru mulþi repere ºi exemple de conduitã. În acest context, modelul tradiþional
al pãrintelui ºi al dascãlului sunt degradate, devalorizate, cu efecte indezirabile evidente.
În Liceul Teoretic Nicolae Iorga, ce activitãþi extraºcolare se organizeazã?
Oferta activitãþilor extraºcolare ºi implicarea elevilor în acest sens sunt lãudabile, de la simpozioane
ºi sesiuni ºtiinþifice de comunicãri, la participarea constantã a elevilor la concursuri ºi olimpiade,
precum ºi la activitãþi de voluntariat sau de educaþie ecologicã (Ecoªcoala). Nu trebuie sã uitãm
efortul elevilor ºi al cadrelor didactice pentru organizarea unor festivitãþi dedicate liceului
ºi pentru Festivalul naþional al poeziei cu formã fixã, aflat în acest an la cea de-a doua ediþie.
Care sunt concursurile la care au participat elevii ºi ce premii au câºtigat?
Elevii noºtri au participat la cele mai multe concursuri ºi olimpiade, obþinând rezultate, atât
la nivel municipal, cât ºi naþional, la o serie de discipline precum: istoria, religia ortodoxã,
informaticã, biologie º.a. Meritã menþionat faptul cã datoritã sprijinului acordat de
Consiliul Local al Sectorului 1, elevii cu rezultate foarte bune la diferite concursuri,
inclusiv la cele organizate la nivelul unitãþii de învãþãmânt (graficã, picturã, creaþie literarã,
Târg de Crãciun, decoraþiuni de iarnã etc.) au fost recompensaþi prin participarea gratuitã
la tabere ºi excursii (litoralul românesc, Grecia, Portugalia, Maroc). De asemenea, din
acest an ºcolar, ca urmare a vizitei la Târgul Internaþional al Firmelor de Exerciþiu
de la New York, intenþionãm organizarea unui concurs opþional care sã se finalizeze
cu formarea unei echipe care sã participe în anul ºcolar 2014-2015 la aceastã competiþie.
Spre ce facultãþi se îndreaptã absolvenþii?
O parte dintre absolvenþii noºtri aplicã pentru universitãþi de prestigiu din afara þãrii,
iar ceilalþi sunt toþi studenþi la Universitatea Bucureºti, Institutul Politehnic, Academia
de ªtiinþe Economice, Facultatea de Medicinã ºi Stomatologie, Facultatea de Drept,
integrându-se cu succes pe piaþa muncii. O mare parte dintre elevii care au absolvit liceul
nostru - ºi ne mândrim cu un grad de promovabilitate la examenul de Bacalaureat a
fost constant peste 90%, iar, în anul ºcolar 2012-2013, a fost de 98,48% - sunt astãzi
personalitãþi de renume în plan naþional sau internaþional, medici prestigioºi, reporteri de
succes ºi chiar persoane de rãspundere în cadrul NASA. Pot afirma cu încredere cã absolvenþii
liceului nostru sunt pregãtiþi sã se încadreze cu succes pe piaþa muncii. Succesul lor
este un motiv de mândrie ºi pentru liceul nostru, pentru cã elevii sunt oglinda profesorilor.
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Sorana Þica, clasa a XII-a: Sunt în clasa
a XII-a, pe ultima sutã de metri, cum se
spune, înaintea unui examen important:
Bacalaureatul, un examen care atestã
cunoºtinþele dobândite de-a lungul liceului
ºi nu numai. În aceºti patru ani am avut
ocazia sã învãþ foarte multe lucruri ºi acum
îmi este mult mai uºor sã mã pregãtesc, adicã
am baza formatã ºi acum este suficient sã
repet niºte informaþii pe care le-am primit,
pe care le am deja ca sã pot fi pregãtitã
pentru acest examen important. Planurile mele de viitor implicã
urmarea Facultãþii de Medicinã. Din pãcate, este o pasiune
descoperitã cam târziu, ºi acum îmi este un pic cam greu sã combin
materiile care aparþin profilului facultãþii cu cele pe care le-am fãcut
în timpul liceului. Eu am nevoie de o meserie care sã mã solicite, o
meserie în care sã fac ceea ce conteazã ºi ca munca mea sã fie
importantã pentru cineva. Rãspunsul acestor cerinþe: medicina.
Andreea Teodora Diaconu, clasa a X-a:
Printre
pasiunile mele se numãrã voleiul, pe
care îl practic de ºase ani, care m-a dezvoltat
ca persoanã, am învãþat sã cooperez ºi sã lucrez
în echipã. În acest moment, obiectivul meu
este sã examenul de Bacalaureat ºi apoi sã
plec în Marea Britanie, în primul rând pentru
sistemul educaþional, mult mai bine pus la
punct decât cel de la noi din þarã. Este trist cã
nu te poþi realiza în þara ta, dar asta e. Trebuie
sã pleci pentru a avea un viitor mai bun.

Irina Marinescu, clasa a IX-a: Ador
dansul.
Sunt într-o trupã de dans de strip

dance, numitã Blockbusters ºi îmi place foarte
mult. Am fãcut
mai multe stiluri
de dans, însã mi
s-a pãrut cã strip
dance-ul are mai
multã libertate de
expresie ºi poþi sã
exprimi aproape
orice sentiment
vrei. Nu ºtiu cum
este pentru alþii,
dar pentru mine,
atunci când dansez, am un sentiment de
mulþumire sufleteascã ºi intru într-o altã
lume. Este fantastic. Mai demult mi-am pus
întrebarea dacã sã urmez o carierã în
domeniul dansului sau nu, ºi am luat
hotãrârea sã merg la o facultate de coregrafie.

Maria Adriana
Grigore,
clasa a XII-a:
Am venit la acest liceul
pentru cã am auzit cã
este unul dintre liceele
bune ale Capitalei ºi am
vrut sã fac parte din
colectivul acestei ºcoli.
Am douã pasiuni: dansul
ºi teatrul. Pasiunea pentru
ceva existã doar pentru
plãcerea ta. Uneori, poþi
sã îþi construieºti cariera
în jurul pasiunilor pe care

Tecaru,
clasaSmaranda
a XII-a: Îmi place
foarte mult sã interacþionez
cu oamenii ºi sã îi ajut.
Din acest motiv fac parte
dintr-o organizaþie internaþionalã de voluntariat de
ajutorare a oamenilor
dezavantajaþi, numitã
Rotary Group, dar militez
ºi pentru respectarea
drepturilor omului. Îmi
plac lucrurile care îþi pun
în miºcare rotiþele creativitãþii. În ceea ce priveºte
viitorul meu, îmi doresc
sã urmez o facultatea de
jurnalism ºi sã profesez
în domeniul mass-mediei,
ambele în Danemarca.



Ana Maria Regend,
clasa a XII-a: Am practicat
dansul sportiv, timp de
ºapte ani, ºi schiul. Sunt
sporturi diferite, ºtiu, dar
fiecare dintre acestea a
reprezentat o perioadã a
existenþei mele. Astfel,
dansul a apãrut ca o
continuare a baletului, pe
care l-am practicat când
eram micã. Cu schiul este
altã poveste: întotdeauna mi-au plãcut sporturile
un pic extreme. Planurile mele de viitor implicã
aplicarea la o facultate de Turism ºi Management
Hotelier, pentru cã îmi place foarte mult sã
cãlãtoresc ºi îmi place sã organizez evenimente
ºi excursii. Având în vedere cã am o înclinaþie
spre domeniul matematicã  business, în acest
moment, acesta este domeniul de activitate
care consider cã mi se potriveºte cel mai bine.

le ai, alteori nu. Eu mã
încadrez în cea de-a doua
categorie, pentru cã
nu mã vãd peste ani
profesând în domeniul
dansului, ca instructor
de dans, deºi îmi place
sã lucrez cu oamenii ºi în
special cu copiii. Mi-ar
fi plãcut o carierã în
teatru, dar, având în
vedere condiþiile existente
în România în acest
moment, este dificil. Am
fost implicatã în diverse
campanii de voluntariat.
Referitor la acesta consider cã acest sector de
activitate nu se adreseazã
tuturor, cum ne-am fi
aºteptat, ci doar unui
segment de oameni care
vor sã ajute. Voluntariatul este mai mult
decât o rubricã bifatã
ºi trecutã în CV.

Beatrice Daniela Negoiþã, clasa a XII-a:
Pasiunea
mea cea mai mare, care m-a
motivat sã vin la acest liceu, este istoria.
Este o pasiune ºi doresc sã îmi construiesc
o carierã în acest domeniu. Am observat cã
am o înclinaþie spre descoperirea trecutului;
fiecare detaliu, care, poate, pentru unii este
insignifiant, pentru mine are o semnificaþie
aparte. Pe lângã
ceea ce învãþam la
ºcoalã, am început
sã studiez ºi individual. Perioada
din istorie de care
mã simt atrasã cel
mai mult este Evul
Mediu, pentru cã
are o aurã specialã,
atât prin pãrþile
sale bune, cât ºi
prin partea sa întunecatã. Referitor la
examenul de Bacalaureat, care se apropie,
încerc sã nu pierd contactul cu materia
din cei patru ani ºi sã îmi revizuiesc
cunoºtinþele. Am încredere cã o sã trec
de probele acestui examen cu bine.

Andreea Roºunescu, clasa a X-a: Cea mai  Jasmine Cota, clasa a XII-a: Pe mãsurã
mare
pasiunea a mea este muzica. Cânt de ce ajungi sã cunoºti profesorii ºi sã legi prietenii
aproximativ ºapte
în Corul Radio, cu
care am fost în mai
multe turnee ºi
festivaluri, atât în
þarã, cât ºi peste
hotare. O sã mai
cânt pânã în clasa
a XII-a, apoi o sã
mã retrag, pentru a
avea mai mult timp
pentru a învãþa pentru BAC. Dupã acesta,
mã gândesc serios sã dau la regie ºi sã mã
angajez în cadrul unei televiziuni, în zona
tehnicã. Sunt familiarizatã cu acest mediu,
deoarece tatãl meu lucreazã la o televiziune ºi
am avut ocazia sã vãd îndeaproape ce
presupune. Ce pot sã spun mai mult decât cã
îmi doresc sã ajung la butoane cât mai repede?!.
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Ioana Voiculescu, clasa a IX-a:
Pasiuni? Tot ce þine de domeniul
muzical. Ca o micã parantezã, am
fãcut pian timp de ºase ani, chitarã
ºi voce în Corul de copii al Operei
Române. Deºi sunt abia în clasa
a IX-a, asta nu mã împiedicã sã îmi
fac planuri de viitor. Astfel, deºi
am fãcut muzicã, sunt la un liceu
cu profil filologic, mai târziu vreau

cu colegii, totul devine
simplu, atât de simplu
încât vii la ºcoalã cu
plãcere. Sunt pasionatã
de istorie ºi lecturã. La
lecturã sunt fascinatã de
fiecare carte pe care pun
mâna. Istoria mã atrage
în primul rând prin
faptul cã am acces la
niºte informaþii care mã
fac sã cunosc trecutul ºi din ce izvoare ne tragem.
Perioada mea preferatã ar fi Antichitatea, dar pot
sã spun cã îmi place ºi epoca contemporanã,
relaþiile internaþionale de dupã rãzboaie. Mã
gândesc sã dau la ªtiinþe Politice, iar ulterior
sã profesez ca stewardesã, câþiva ani, cât sã
cunosc lumea, iar apoi sã mã orientez cãtre un
job în concordanþã cu profilul facultãþii absolvite.

sã fac ceva ce nu are legãturã cu
acestea douã ºi anume: design
interior. Este o schimbare radicalã,
ºtiu, însã eu desenez foarte mult ºi
doresc sã îmi perfecþionez acest
talent. În viaþã trebuie sã ai o meserie
pe care sã o faci cu plãcere ºi nu
sunt genul de persoanã care sã
poatã sã lucreze în afaceri sau sã
merg în fiecare zi la birou sã lucrez.
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OPINIA NAÞIONALÃ

Maria Tãnase.
Cântece populare
1953-1961

Foto:Opera Nationala Bucuresti

Luni, 24 februarie 2014, de la ora 19, la
Café Cãrtureºti Verona din Bucureºti,
Radio România ºi Editura Casa Radio
propun o celebrare a Mariei Tãnase,
prilejuitã de lansarea albumului Maria
Tãnase. Cântece populare 1953-1961,
ce conþine 40 de interpretãri istorice
pãstrate în Arhivele Radio România.
Organizatorii invitã publicul la o audiþie
specialã ºi un dialog despre Maria
Tãnase, alãturi de antropologul Vintilã
Mihãilescu, etnomuzicologul Florin
Iordan (membru fondator al formaþiei de
muzicã veche româneascã Trei Parale)

Premiera absolutã a Operei de Stat
din Viena Adriana Lecouvreur, 16
februarie, la ora 17,00, cu soprana
românã Angela Gheorghiu în rol titular,
a fost primitã cu ovaþii ale publicului,
iar presa de specialitate a calificat
spectacolul drept suav, rafinat ºi, în
concluzie, cadrul perfect pentru o divã
absolutã. Presa a scris: Angela
Gheorghiu ne demonstreazã în opera
Adriana Lecouvreur cã posedã o
voce impunãtoare, care câºtigã volum
ºi intensitate în registrul acut (...)
Gheorghiu reuºeºte sã convingã în
momentele esenþiale ca o interpretã a
liniilor lirice, al cãrei legato dovedeºte
o mare sensibilitate muzicalã. ªi cu acest
rol se identificã bine, devenind o tânãrã
care nu deosebeºte întotdeauna între
viaþã ºi scenã (Der Standard). Angela
Gheorghiu a interpretat rolul intens, a
înzestrat-o pe Adriana cu acute din cele
mai frumoase, cu lirisme suave, precum
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Valori româneºti

Gheorghe Nicolae LUPU ºi Teodor Isaru, regizor muzical ºi
redactor Radio România, cel care a
fãcut selecþia pieselor din Fonoteca
Radiodifuziunii Române ºi a realizat
documentarea acestora. Discuþia va fi
moderatã de Maria Balabas (jurnalistã
Radio România Cultural ºi muzicianã),
care semneazã ºi textul introductiv,
prezent în booklet-ul Cântecelor
populare. (www.agentiadecarte.ro)

Angela Gheorghiu
elogiatã
pentru rolul

Adriana
Lecouvreur

ºi cu o dozã de divã, ce se potriveºte
bine rolului. Impresionante mai ales sunt
primul ºi ultimul tablou (scena morþii).
(Kurier) În Adriana Lecouvreur,
Angela Gheorghiu este o divã
absolutã. (Krone)
Urmãtoarele reprezentaþii ale operei
vor avea loc pe 4, 8 ºi 12 martie.
Opera Adriana Lecouvreur, de Cilea,
este o coproducþie a Operei de Stat
Viena cu Opera Regalã Covent Garden
Londra, Teatrul Liceu din Barcelona,
Opera din San Francisco ºi Opera
Bastille din Paris. Alãturi de Angela
Gheorghiu, din distribuþia spectacolului de la premierã mai fac parte
Massimo Giordano, Elena Zhidkova,
Alexandru Moisiuc, Raúl Giménez,
Roberto Frontali, Jongmin Park, Jinxu
Xiahou, Bryony Dwyer ºi Juliette
Mars. Conducerea muzicalã este
asiguratã de Evelino Pido. Regia
este semnatã de David McVicar.

un mare om de ºtiinþã,
creator de ºcoalã medicalã
Gheorghe Nicolae Lupu - medic,
profesor universitar ºi academician - s-a
nãscut la 24 februarie 1884, în satul
Arsura, judeþul Vaslui. A absolvit cursurile
Liceului Internat din Iaºi ºi s-a înscris apoi
la Facultatea de Medicinã din Bucureºti.
Dupã absolvire, devine medic internist
între anii 1906-1909 ºi medic externist
între anii 1909-1912 la diferite spitale din
Bucureºti. În anul 1912 a obþinut ºi
doctoratul ºi a fost ºi preparator în
Laboratorul de medicinã experimentalã
al profesorului I. Cantacuzino. În
perioada 1921-1927 este conferenþiar la
clinica Spitalului Filantropia din Bucureºti
ºi profesor de anatomie patologicã, iar
între anii 1935-1965 profesor de clinicã
medicalã la Facultatea de Medicinã din
Bucureºti. A urmat diferite stagii de
pregãtire la Berlin, Berna ºi Paris, pe
parcursul a patru ani. Profesorul Gh.
Lupu este fondator ºi director al
Institutului de terapeuticã al Academiei,
preºedinte al Societãþii studenþilor în
medicinã din Bucureºti ºi membru al
Academiei din anul 1948. De asemenea a
mai fost membru al Academiei de
Medicinã ºi membru al Societãþii
Internaþionale de medicinã internã. În
perioada interbelicã, principalele direcþii
de cercetare ale profesorului Lupu au
fost studiile hematologice ºi cele de
morfofizio-patologie renalã ºi hepaticã.
În cadrul Spitalului Colentina a organizat
laboratoare funcþionale ce aveau rolul de
a asigura unitatea funcþionalã dintre
sectorul de investigaþii ºi cel de tratament.
Vocaþia de clinician a lui Lupu s-a
manifestat încã din anii studiilor
universitare. Tânãrul medic era însã
convins cã o temeinicã specializare în
medicina internã, cãreia dorea sã i se dedice,
implicã nu numai iniþierea în semiologie
ºi terapeuticã, aºa cum se credea în
mod obiºnuit, drept care el s-a strãduit
sã capete o pregãtire serioasã ºi în
bacteriologic, imunologie, parazitologie,
anatomie patologicã ca ºi în alte discipline.

Pe planul organizatoric al vieþii medicale
Lupu s-a impus încã din anul 1936, prin
modul în care a reclãdit clinica medicalã
de la spitalul Colentina. Afectând peste o
treime din spaþiul laboratoarelor de
chimie-gezefiziologie, anatomie patologicã, bacteriologic, hematologie, radiologie
etc., el a creat cele mai adecvate condiþii
pentru acele vremuri spre a se realiza o
unitate funcþionalã între clinicã ºi
laborator, permiþând un studiu cât mai
aprofundat al fiecãrui bolnav. Lupu a fost
un precursor al orientãrii moderne ºi cã
aceastã orientare, bazatã în primul rând
pe ponderea din ce în ce mai mare acordatã
laboratoarelor, a fost experimentatã ºi
verificatã cu succes în clinica medicalã din
cadrul spitalului Colentina, pe al cãrui
frontispiciu Lupu a þinut sã fie scris, încã
din 1936, Institutul clinico-medical. Pe
plan didactic, a format nenumãrate cadre
de elitã pentru învãþãmântul medical
superior: acad. prof. C. Iliescu, acad. prof.
dr. Radu Pãun, prof. dr. Alfred Teitel, prof.
dr. Veniamin Runcan, prof. dr. Victor
Ciobanu prof. dr. ªtefan Berceanu, prof.
dr. Ioan Bruckner, conf. dr. M. Enãchescu,
dr. Harnagea Petre ºi mulþi alþii. Pe plan
ºtiinþific, activitatea lui Lupu este de
asemenea vastã. Ea ºi-a afirmat valoarea
mondialã de la descrierea primelor cazuri
de reticulozã ºi a anatomiei patologice a
tifosului exantematic, pânã la domeniul
bolilor respiratorii, o contribuþie deosebitã
a fost dovedirea Pneumo-coniozelor
neprofesionale, scleroza pulmonarã
tabagicã, etiopatogenia, terapia ºi
profilaxia astmului bronºic. În domeniul
bolilor cardio-vasculare, Lupu a emis o
ipotezã originalã privind rolul factorului
vascular în patogenia hipertensiunii
arteriale, verificatã de unele observaþii
clinice ºi experimentale. În domeniul bolii
reumatismale, Lupu s-a situat pe poziþia
considerãrii reumatismului acut
Bouillaud-Sokolski ºi a poliartritei
cronice evolutive ca stadii succesive ale
aceluiaºi proces morbid, în care un rol

etiopatogenic principal îl joacã infecþiile
streptococice. În problema hepatitei
cronice postvirale, lucrãrile lui Lupu ºi
colaboratorilor au condus la importante
precizãri privind patogeneza, diagnosticul ºi terapeutica bolii ºi au mobilizat interesul lumii medicale spre
aspectele medico-sociale ºi profilactice
ale hepatitei cronice. În domeniul
morfopatologiei, Lupu a organizat atât
prosecturile spitalelor bucureºtene, cât ºi
catedra de anatomie patologicã. În
domeniul hematologiei, pentru care a avut
o preocupare permanentã, a publicat
manualul de Hematologie clinicã, primul
manual românesc în acest domeniu, laureat
de Academia Românã cu Marele premiu
Oroveanu. A publicat, de asemenea,
numeroase cercetãri în domeniul
întregii patologii hematologice (reticuloze, leucoze etc.) iar apoi monografia Limfogranulomastoza malignã.
Remarcabila ºi uimitoare personalitate
medicalã, prof. N. Gh. Lupu a dezvoltat
un concept modern al Medicinii Interne,
ca o disciplinã integratã, unificând
datele aduse de specialiºti ºi susþinute de investigaþiile de laborator ºi
noua tehnologie.
Academician profesor dr. N. Gh. Lupu,
excelent profesionist, cercetãtor, cadru didactic, personalitate politicã, a deþinut
numeroase titluri academice, dintre care
amintim pe cel de membru al Academiei
Române (1948), decan al Facultãþii de
Medicinã din Bucureºti (1946-1948), rector al Institutului de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti (1948-1953). Opera
sa ºtiinþificã cuprinde lucrãri numeroase,
abordând toate capitolele patologiei interne.
A murit la 30 aprilie 1966 la
Bucureºti.(G.N.)

Concursul Drumul spre celebritate Teatrul Gong din Sibiu, la Veneþia
Institutul Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã de la Veneþia, în colaborare
devine internaþional
cu Teatrul pentru Tineret ºi Copii Gong din Sibiu, participã, la invitaþia Fundaþiei

Pentru cea de-a cincea ediþie a concursului Drumul spre celebritate s-au înscris
48 de tineri din Cipru, Republica Moldova ºi România. Pentru cucerirea trofeului,
care în acest an poartã numele regretatului violoncelist Alexandru Moroºanu,
concurenþii se vor întrece în perioada 7 - 13 aprilie 2014, la Palatul Mogoºoaia,
într-un maraton înregistrat integral ºi ulterior difuzat de Radio România Cultural.

Bienalei de la Veneþia, la cea de-a 5-a ediþie a Carnavalului Internaþional al
Copiilor, cu o serie de reprezentaþii scenice ale basmului românesc, intitulate
Sarea în bucate/Sale, zucchero e miele. Dedicate tinerilor ºi copiilor, spectacolele
se desfãºoarã, într-un decor special amenajat, în perioada 22 februarie - 4 martie
2014, în Pavilionul Expoziþiilor din aria Giardini della Biennale.

Baletul Don Quijote,
la Opera Comicã pentru Copii

Invitaþii în lumea artei

Bucuria culorii la

Marinela Mãntescu
Aristotel BUNESCU
Pictorul Iacob Lazãr mi-a recomandat cu mare cãldurã
expoziþia Marinelei Mãntescu, deschisã la Cercul Militar
Naþional  Galeria Artelor, din Bulevardul Regina
Elisabeta nr. 2, Bucureºti.
Cum gustul sãu este fãrã greº, educat în atâtea decenii de
experienþã plasticã în faþa ºevaletului, precum ºi în
evenimente din lumea artelor vizuale, am cãutat dovezi ale

bucuriei culorii la Marinela Mãntescu. ªi am gãsit foarte
multe. Ele au fost identificate în peisaje, ori naturi moarte.
Câteva buchete de flori redau mereu prospeþimea petalelor
ºi parcã mirosul lor unic este foarte aproape de noi. Pictura
a fost visul meu, viaþa mea ºi o sã fie mereu pânã voi
închide ochii, mãrturiseºte doamna Marinela Mãntescu.
Nãscutã la 23 iulie 1954, la Bucureºti, Marinela
Mãntescu a absolvit, în anul 1979, Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureºti, Secþia picturã,
la clasa profesorilor Corneliu Baba ºi Marius Cilievici.
Este membrã a U.A.P, Bucureºti, ºi a Asociaþiei Femeilor
Creatoare de Artã Plasticã din România.
A avut numeroase expoziþii personale ºi de grup în
þarã ºi strãinatate: Balcic ºi Sofia, în Bulgaria; Mettingen
ºi Ibbenvren, în Germania; Stockhlom în Suedia; Kosice
în Cehoslovacia, ori Paris - Franþa.
Chiar dacã soarele îºi face loc ºi la temperaturi scãzute,
florile apar încã timid în viaþa noastrã, pentru cã nu este
încã timpul lor plenar. Cine nu mai are rãbdare pânã la
primãvarã ori varã, poate gãsi multe soiuri de plante viu
colorate în expoziþia Marinelei Mãntescu.
Este locul sã mulþumim pictoriþei pentru bucuriile pe
care le oferã tuturor cu mare generozitate, iar eu, în
plus, port un gând de recunoºtinþã faþã de artistul
Iacob Lazãr pentru îndemnul sãu dovedit îndreptãþit.

Celebrul roman spaniol semnat de Miguel
de Cervantes Saavedra a fost transformat
într-un balet a cãrui muzicã plinã de viaþã,
cu ritm de castaniete, ce evocã evantaie ºi
fuste cu volane colorate, a fost conceputã
de compozitorul austriac Ludwig Minkus.

Aventurile pline de umor ale exoticului
personaj Don Quijote vor delecta publicul
luni (24 februarie) ºi marþi (25 februarie),
de la orele 11.00 si 13.00 (douã reprezentaþii în aceeaºi zi), la Opera Comicã
pentru Copii.

ARCUB: Recitaluri de jazz

Seria evenimentelor de jazz continuã la Sala
ARCUB vineri, 28 februarie 2014, cu douã
recitaluri de excepþie care vor marca lansarea
unui nou numãr al revistei Jazz Compass -

singura revistã de profil autohtonã. Grupul
Sorin Zlat Trio ºi Mircea Tiberian, acompaniat
de Nadia Trohin sunt protagoniºtii celor
douã concerte din seria JAZZ COMPAS LIVE.

Fotograful ceh
Josef Koudelka
expune
la Timisoara
În aceasta primãvarã, Timisoara va
fi gazda unui important eveniment
cultural: expoziþia fotografului ceh
Josef Koudelka, organizatã de cãtre
Institutul Francez din România în
parteneriat cu Centrul Ceh din
Bucuresti. Lucrãrile expuse reprezintã fotografii din timpul invaziei sovietice în
Cehoslovacia, realizate pe parcursul a celor mai dramatice ºapte zile din acel august
1968. Vernisajul expoziþiei va avea loc joi, 6 martie, în prezenþa artistului fotograf.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C 71 la sutã dintre români cunosc serviciul 112
Libera circulaþie
se confruntã cu riscuri atunci când cãlãtoresc în strãinãtate,
E iarEuropenii
jumãtate dintre ei nu ºtiu cã în situaþii de urgenþã pot suna la 112 Integrarea cetãþenilor mobili
în orice þarã din UE.
T Majoritatea europenilor nu prea ºtiu încã la ce numãr sã sune atunci când, din UE în ºase oraºe
aflându-se într-o þarã strãinã, se confruntã cu o situaþie de urgenþã. În urma  Comisia Europeanã a publicat un nou studiu independent privind
sondaj Eurobarometru efectuat la sfârºitul lunii ianuarie a anului 2014 impactul dreptului la libera circulaþie pe teritoriul UE. Studiul
Ã unui
a reieºit cã 49% dintre europeni nu ºtiu cã pot contacta serviciile de urgenþã analizeazã politicile care au ca obiectiv incluziunea economicã ºi
numãrul 112. În ciuda eforturilor depuse de-a lungul mai multor ani, socialã a cetãþenilor mobili din UE, precum ºi promovarea unei
acestui serviciu continuã sã fie ignoratã de aproximativ 50% din culturi primitoare ºi a unei atitudini pozitive faþã de resortisanþii
Þ laexistenþa
cetãþeni, inclusiv de persoanele care cãlãtoresc cu regularitate.Cele mai scãzute strãini. El a analizat politicile în domeniul ocupãrii forþei de muncã,
de cunoaºtere a serviciului se observã în rândul cetãþenilor spiritul antreprenorial, locuinþele, educaþia, dialogul intercultural,
E niveluri
din Grecia (10%) ºi din Marea Britanie (18%), iar cele mai ridicate atitudinea faþã de migraþie ºi participarea la viaþa urbanã în ºase
în Luxemburg (80%), România(71%), Polonia ºi Bulgaria (70%).
oraºe europene, alese pe criteriul componenþei multinaþionale a
se poate suna din reþelele Numãrul 112 este folosit ºi în þãri din populaþiei lor: Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga ºi Torino.
A fixeLaºi112
mobile de telefonie, iar numãrul afara UE, precum Elveþia, MuntePotrivit studiului, în cazul tuturor celor ºase oraºe, afluxul sunt de cele mai multe ori supracalificaþi comparativ cu
este gratuit ºi disponibil pretutindeni negru ºi Turcia. Potrivit unui Raport de cetãþeni UE în vârstã de muncã, tineri, a avut un impact resortisanþii (ocupând locuri de muncã sub nivelul lor de
N în UE. Serviciul 112 pune apelanþii în privind modul în care fiecare stat economic pozitiv. De exemplu, la Torino, conform unei calificare), ceea ce ar putea implica o irosire a competenþelor,
E
U
R
O
P
E
A
N

legãturã cu serviciile de urgenþã
relevante (poliþia localã, pompierii sau
serviciile medicale) în mai multe limbi
europene. Serviciul este disponibil 24
de ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã.
Serviciul 112 este disponibil acum
în toate statele membre ale UE, alãturi
de numerele pentru apeluri de urgenþã
existente la nivel naþional (precum 999
sau 110). Danemarca, Finlanda, Malta,
Olanda, Portugalia, România ºi
Suedia au decis ca numãrul 112 sã
devinã unicul sau principalul lor numãr
naþional pentru apeluri de urgenþã.

membru implementeazã numãrul 112:  limba englezã poate fi
utilizatã în 25 de þãri europene pe
lângã Marea Britanie, Irlanda ºi Malta;
 în 14 þãri se pot efectua apeluri
în limba francezã (pe lângã Belgia,
Franþa ºi Luxemburg): Bulgaria, Republica Cehã, Finlanda, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Olanda, Norvegia, Polonia, România,
Slovacia ºi Spania;
 limba germanã poate fi utilizatã
în 12 þãri: Bulgaria, Republica
Cehã, Finlanda, Ungaria, Italia,
Lituania, Olanda, Norvegia,
Polonia, Slovacia, Spania ºi România (pe lângã
Austria, Belgia, Germania
ºi Luxemburg);
 în Marea Britanie, centrele
care primesc apeluri de urgenþã
dis-pun de servicii de interpretare care acoperã 170 de limbi,
iar în Franþa un serviciu similar
acoperã 40 de limbi.

evaluãri locale, veniturile fiscale colectate de la cetãþenii
strãini, în general, au adus un beneficiu net de 1,5 miliarde
de euro pentru finanþele publice naþionale. Studiul aratã, de
asemenea, cã noii veniþi au contribuit la acoperirea lacunelor
de pe pieþele locale ale muncii, la creºterea economicã în noi
sectoare ºi la compensarea efectelor cauzate de îmbãtrânirea
populaþiei. Conform studiului, cetãþenii mobili sunt adesea
supracalificaþi pentru locurile de muncã pe care le ocupã,
pot fi retribuiþi cu mai puþini bani ºi, în acelaºi timp, nu
beneficiazã de acces la locuinþe ºi educaþie, în aceleaºi condiþii.
Principalele constatãri ale analizei : cetãþenii UE se
deplaseazã, în principal, din motive ce þin de oportunitãþile
legate de locul de muncã ºi sunt, în medie, mai tineri ºi mai
activi din punct de vedere economic comparativ cu populaþia
localã din oraºele analizate;  afluxul de cetãþeni UE în
vârstã de muncã, mai tineri, în oraºele selectate contribuie la
abordarea provocãrilor demografice cauzate de
îmbãtrânirea populaþiei ºi de diminuarea forþei de muncã;
aceºtia contribuie, de asemenea, la acoperirea lacunelor de
pe piaþa muncii, prin ocuparea, mai ales, a unor locuri de
muncã care presupun calificare scãzutã (Torino ºi Hamburg),
favorizând dezvoltarea de noi sectoare (precum TIC în
Dublin) sau prin contribuþia la crearea de noi proiecte
antreprenoriale (ca în Torino ºi Hamburg). De asemenea,
studiul subliniazã urmãtoarele provocãri:  cetãþenii mobili

atenuând beneficiile potenþiale ale mobilitãþii în interiorul
UE;  în unele cazuri s-au identificat diferenþe salariale între
resortisanþi ºi cetãþenii UE mobili (care, cel mai adesea, câºtigã
mai puþin), deºi dovezile sunt destul de restrânse;  cetãþenii
mobili nu beneficiazã întotdeauna de aceleaºi oportunitãþi
în ceea ce priveºte locuinþele ºi incluziunea copiilor în ºcoli,
deºi sunt încadraþi în muncã ºi plãtesc taxe ºi impozite.
Reuºita programelor de integrare existente în cele ºase oraºe
este reliefatã de faptul cã se înregistreazã o îmbunãtãþire
treptatã a atitudinii faþã de mobilitate. Toate oraºele
analizate promoveazã un mediu favorabil incluziunii ºi o
culturã primitoare, prin politici cum ar fi informaþiile
accesibile (de exemplu, servicii de informare de tip ghiºeu
unic), sprijin pentru învãþarea limbii, precum ºi dialogul
intercultural ºi interacþiunea între cetãþeni. În fine, studiul
identificã o serie de bune practici din oraºele analizate.
Studiul a fost prezentat cu ocazia unei reuniuni
la care au participat peste 100 de primari ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale din întreaga Europã, care s-au întâlnit
pentru a discuta provocãrile ºi oportunitãþile actuale legate de libera circulaþie a cetãþenilor UE în Uniunea
Europeanã. Reuniunea este una dintre cele cinci acþiuni
prezentate de Comisie în vederea consolidãrii dreptului la
liberã circulaþie în UE, ajutând, în acelaºi timp, statele membre
sã valorifice avantajele care derivã din acest drept.

Prof. univ. dr. Gheorghe Pistol, decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti:

Calitate fãrã cercetare nu se poate

Domnule profesor univ. dr. Gheorghe Pistol, ce obiective
v-aþi stabilit prin aceastã strategie?
Prin aceastã strategie s-a stabilit, ca obiectiv esenþial, alinierea
standardelor de calitate a procesului de învãþãmânt din cadrul
facultãþii, la standardele internaþionale în domeniu, în conformitate
cu prevederile reformei din sistemul naþional de învãþãmânt din
România, cu Legea Educaþiei Naþionale ºi Convenþia de la Bologna.
Obiectivele strategice operaþionale, propuse în Strategia de
asigurare a calitãþii în cadrul facultãþii, sunt în concordanþã cu
Legea Educaþiei Naþionale, Carta Universitãþii, Planul strategic de
dezvoltare al acesteia, precum ºi cu Planul strategic de activitate al
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti, pentru perioada
2014-2020. În acest context, Consiliul facultãþii ºi Comisia pentru
Asigurarea ºi Evaluarea Calitãþii din cadrul facultãþii vor urmãri
transpunerea în practicã a unor direcþii fundamentale de acþiune.
Care sunt aceste direcþii?
Schematic, aceste direcþii sunt urmãtoarele:  asigurarea unui
învãþãmânt universitar de calitate europeanã, care sã ofere tinerilor
toate condiþiile necesare pentru a-ºi însuºi cunoºtinþele generale,
fundamentale ºi de specialitate, în vederea obþinerii competenþelor
în profesiile financiar bancare, pentru toate entitãþile care au nevoie
de astfel de specialiºti;  dezvoltarea unor noi programe didactice
în cadrul facultãþii, precum managementul riscului, finanþe ºi
investiþii etc. De asemenea, pentru cunoaºterea cerinþelor pieþei, se
vor realiza studii de marketing ºi prognozã privind cererea de
specialiºti în domeniul facultãþii sau în domenii apropiate ori conexe;
 autorizarea unor programe de studii postuniversitare (de 3, 6 ºi
12 luni), promovarea acestora în vederea atragerii de cursanþi;
 desfãºurarea activitãþii de cercetare ºtiinþificã fundamentalã,
aplicativã ºi dedicatã, în conformitate cu standardele europene în
materie;  diseminarea ºi transferul de cunoºtinþe cãtre societate ºi
în slujba acesteia, în direcþiile care fac obiectul planurilor de
învãþãmânt ºi adaptarea acestora la dinamica ºi schimbãrile care au
loc în societate;  asigurarea unui management eficient al facultãþii
ºi Departamentului, astfel încât obiectivele procesului instructiv
educativ ºi de cercetare ºtiinþificã sã fie atinse;  instituirea ºi
menþinerea în cadrul facultãþii a unei atmosfere de lucru, care sã
favorizeze punerea în valoare a tuturor cadrelor didactice ºi
implicarea acestora în activitãþile desfãºurate, atât în ceea ce priveºte
procesul instructiv  educaþional, cât ºi de cercetare ºtiinþificã ºi
colaborare internã ºi internaþionalã;  promovarea relaþiilor de
colaborare, respect, implicare, seriozitate ºi responsabilitate ºi
realizarea unui cadru de muncã corespunzãtor, care sã permitã
motivarea, perfecþionarea ºi stimularea tuturor cadrelor didactice;
 deschiderea facultãþii spre colaborare internã ºi internaþionalã în
domeniul educaþiei si cercetãrii ºtiinþifice, schimburi de cadre

didactice, studenþi ºi masteranzi. Subliniez cã direcþiile menþionate
mai sus vor fi implementate si monitorizate permanent, rãspunderea
în acest sens fiind in sarcina conducerii facultãþii, a Departamentului
ºi a Comisiei de Asigurare ºi Evaluare a Calitãþii.
Domnule profesor, poate interveni actul managerial
în domeniul calitãþii învãþãmântului?
Fãrã îndoialã. În cazul facultãþii noastre, prin: continuarea procesului
de adaptare ºi compatibilizare a programelor de studii cu realitãþile
social economice, cu noile cunoºtinþe ºi cu legislaþia în vigoare ºi alinierea
acestor programe la cele de nivel naþional ºi internaþional, þinând seama
de reglementãrile adoptate în domeniu, mai ales de cãtre Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi ARACIS; analiza ºi îmbunãtãþirea continuã a
procedurilor privind calitatea actului didactic desfãºurat în facultate.
Iniþierea de analize ale procedurilor existente, adoptarea de propuneri
de îmbunãtãþire a acestora, întocmirea documentaþiilor necesare ºi
înaintarea acestora la nivelul Comisiei de calitate pe universitate; analiza
anualã a programelor de studii, a conþinutului fiºelor disciplinelor pentru
disciplinele prevãzute în planurile de învãþãmânt, atât ale programelor
organizate de cãtre facultate, cât ºi ale altor programe organizate la
nivelul universitãþii, în vederea eliminãrii eventualelor paralelisme ºi
adaptãrii cursurilor la nivelul de cunoºtinþe actualizat; elaborarea
rapoartelor de autoevaluare în vederea acreditãrii unor noi programe
de licenþã si masterat, în funcþie de cerinþele pieþei ºi reacreditãrii celor
existente; implicarea tuturor cadrelor didactice în perfecþionarea
conþinutului procedurilor, regulamentelor ºi metodologiilor existente
în cadrul Universitãþii Spiru Haret; implementarea criteriilor ºi
standardelor de performanþã, de evaluare a cadrelor didactice din cadrul
Departamentului (autoevaluare, evaluare colegialã, evaluarea cadrelor
didactice de cãtre studenþi ºi evaluarea multicriterialã), pe baza criteriilor
de performanþã ºi cu respectarea legislaþiei in vigoare; continuarea
procesului de promovare a cadrelor didactice pe baza îndeplinirii
condiþiilor prevãzute în procedurile privind criteriile de performanþã;
asigurarea necesarului de materiale ºi mijloace didactice; încheierea
unor acorduri de parteneriat cu instituþii bancare, societãþi de asigurãri ºi alte entitãþi financiar bancare, în vederea efectuãrii de cãtre
studenþi a practicii de specialitate; organizarea anualã a unor manifestãri ºtiinþifice de tip sesiune, conferinþã ºi/sau simpozion, cu
participare naþionalã ºi internaþionalã; susþinerea participãrii cadrelor
didactice si studenþilor la manifestãri ºtiinþifice interne sau internaþionale; atragerea absolvenþilor performanþi pentru cariera didacticã.
Aþi amintit de cercetarea ºtiinþificã.
Cum vã propuneþi sã susþineþi aceastã activitate?
Calitate fãrã cercetare nu se poate. De aceea, în cadrul Facultãþii
de Finanþe ºi Bãnci ne propunem sã adaptãm permanent strategia de
cercetare ºtiinþificã din cadrul facultãþii, în concordanþã cu nivelul
progresului ºtiinþific ºi cu mutaþiile ºi evoluþiile din domeniul financiar
bancar ºi a celor conexe; sã perfecþionãm activitatea Centrului de
Cercetãri Economico-Financiare Avansate ºi sã eficientizãm
activitatea acestuia; sã iniþiem unele granturi/contracte, axate pe
tematicile de cercetare ale Departamentului, sã elaborãm oferte de
teme de cercetare, în concordanþã cu necesitãþile mediului economicosocial, ºi sã contactãm potenþiali beneficiari, sã asigurãm o ofertã
specializatã ºi diversificatã de servicii publice, care sã aibã în vedere
acþiuni de expertizã þi consultanþã de specialitate, analizã diagnostic
ºi evaluare, auditare, consultanþã fiscalã etc,; de asemenea, urmãrim
sã afiliem cadrele didactice ale facultãþii la organizaþii profesionale de
prestigiu, interne/ internaþionale, sã participãm la competiþii de
proiecte în cadrul diferitelor programe naþionale sau internaþionale,
în asociere cu parteneri cu experienþã sau sub egida acestora, pentru
stimularea activitãþii de cercetare ºtiinþificã a cadrelor didactice.
Cadrele didactice din cadrul facultãþii, sub coordonarea Consiliului

acesteia, a Departamentului de Finanþe, vor identifica posibili parteneri interni sau externi în vederea derulãrii unor proiecte comune
de cercetare, pentru organizarea unor seminarii, simpozioane ºi conferinþe ºi pentru realizarea unor schimburi de publicaþii ºi literaturã
de specialitate. Conducerea facultãþii ºi a Departamentului vor sprijini
iniþierea de proiecte de cercetare de interes în cadrul Planului Naþional
de Cercetare ºi Dezvoltare-Inovare 2014  2020, vor încuraja ºi
sprijini participarea la programe ºi proiecte finanþate de cãtre Uniunea
Europeanã. Se vor iniþia demersuri pentru semnarea ºi derularea
unor acorduri de cooperare bilateralã, atât cu alte instituþii de
învãþãmânt superior ºi cercetare, cât ºi cu firme ºi companii
internaþionale ºi naþionale, pentru îmbunãtãþirea ofertei de mobilitãþi
pentru cadrele didactice din Departament ºi pentru studenþi.
Are facultatea infrastructura funcþionalã pentru
îndeplinirea obiectivelor de calitate?
Da, ºi vom continua sã o dezvoltãm. Avem în vedere realizarea
unei bazei electronice de date ºi menþinerea pe suport electronic a
documentaþiei: legislaþie, regulamente, documente cu caracter intern,
lucrãri etc, elaborarea de materiale didactice absolut necesare desfãºurãrii procesului de învãþãmânt de licenþã ºi masterat: cursuri,
îndrumare, caiete de lucrãri practice ºi aplicaþii etc, perfecþionarea
activitãþii bibliotecii facultãþii, în care sã existe toate cursurile cadrelor
didactice din cadrul Departamentului, atât în format clasic, cât ºi
electronic, achiziþionarea de noi materiale bibliografice necesare
activitãþii didactice ºi de cercetare (tratate, cãrþi, alte lucrãri de
specialitate, atât în format clasic, cât ºi electronic), de soft educaþional
(programe de predare-învãþare a unor discipline), atât din resurse ale
universitãþii, cât ºi din alte surse de finanþare, echipamente IT ºi alte
tipuri de dotãri necesare derulãrii programelor de studii. Pentru
prezentarea corespunzãtoare ºi în detaliu a activitãþii noastre, vom
dezvolta ºi vom actualiza permanent pagina web a facultãþii.
În ce mod vor fi atraºi ºi implicaþi studenþii în transpunerea
în viaþã a obiectivelor Strategiei pentru calitate?
Studenþii sunt partenerii noºtri. Implicarea lor se realizeazã prin
promovarea unei oferte educaþionale adaptatã cerinþelor pieþei, iniþierea
de acþiuni promoþionale, ofensive ºi permanente, pãstrarea legãturii
cu liceele din capitalã, în principal cu cele economice, atragerea reprezentanþilor studenþilor în activitatea decizionalã ºi de evaluare a
activitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare desfãºurate, încurajarea
studenþilor de a se implica în activitatea de cercetare ºi sprijinirea lor
în realizarea de lucrãri de valoare, stimularea absolvenþilor de studii
de licenþã pentru a urma programe de master dintre cele acreditate
la nivelul facultãþii, continuarea acþiunii de monitorizare a activitãþii
absolvenþilor facultãþii (Comunitatea Alumni), completarea
permanentã a Registrului de evidenþã a absolvenþilor facultãþii.
Domnule decan, succesul acestei strategii va fi succesul
conducerii?
Deciziile fundamentale în cadrul facultãþii vor fi luate pe bazã de
consultare ºi consens, în conformitate cu legislaþia în vigoare, cu
Carta Universitãþii ºi cu celelalte reglementãri interne. Cadrele
didactice din cadrul Departamentului vor participa permanent la
acþiunile de analizã a desfãºurãrii procesului de învãþãmânt ºi la
luarea de decizii care sã permitã menþinerea facultãþii la standardele
asumate, la analiza ºi susþinerea iniþiativelor personale sau de grup
ale cadrelor didactice din cadrul Departamentului, în vederea
promovãrii de contracte de cercetare, participãrii la manifestãri
ºtiinþifice, elaborãrii de cursuri ºi caiete de lucrãri practice, a
altor lucrãri reprezentative. Conducerea va avea sarcina de a
reprezenta, de a susþine interesele cadrelor didactice din cadrul
Departamentului, la nivel de facultate ºi universitate. (M.I.)
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PROGRAMUL TVH
LUNI  24 februarie 2014
06:00
08:00
09:00
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*
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*
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Jurnal TVH
Film documentar 
Discovery
Film documentar 
Minuni ale lumii
Film artistic românesc 
Rãzbunarea haiducilor (1968)
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  25 februarie 2014
06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Rãzbunarea haiducilor
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*
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 Cãlãtor prin þara mea (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc  Instanþa
amânã pronunþarea (1976)
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)

SÂMBÃTÃ  1 martie 2014
06:00 Film artistic românesc (r)
Celebrul 702
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

13:30 Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Night show (r)
16:30 Film artistic  Eu, Peter Sellers
(SUA, 2004)
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Povestea dragostei (1976)
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)

MIERCURI  26 februarie 2014

DUMINICÃ  2 martie 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
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi

Vineri, 28 februarie, 20.30

Una din marile taine ale sufletului, care a guvernat destinul omului pe
pãmânt, a fost credinþa. Existã religii care convieþuiesc de multã vreme
în viaþa spiritualã a românilor.
Indiferent de confesiunea cãreia îi aparþin, cei care sunt invitaþi sã
urmãreascã emisiunea Ecumenica, difuzatã duminica de la ora 9:30, au
prilejul sã vadã cum se deschide cartea mare a tainelor sufletului dãruit
purificãrii prin credinþã.
Între rubricile emisiunii existã un cuvânt duminical ºi un calendar
ecumenic al sãptãmânii care urmeazã. În acesta sunt marcate datele
însemnate pentru fiecare dintre bisericile ºi cultele existente în România.
Existã ºi o transmisie în direct a slujbei de duminicã, de la una dintre
bisericile însemnate de pe teritoriul României sau din marile aºezãminte
ale Ortodoxiei creºtine. De asemenea, este de menþionat ºi o rubricã
ineditã: revista presei bisericeºti, prilej de familiarizare cu publicaþiile
de profil ale vieþii spirituale din þara noastrã.
Subiecte teologice sau vecine cu acestea sunt abordate de realizatorul
Sorin Bejan, doctor în ºtiinþe teologice, împreunã cu reprezentanþi ai
diferitelor culte, cu profesori ºi erudiþi, cu toþii preocupaþi de punerea în
valoare a principalei virtuþi a ecumenismului: înãlþarea spiritualã ºi
convieþuirea sub semnul credinþei.

VINERI  28 februarie 2014

06:00 Film documentar (r)
06:00 Film documentar (r)
06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
Minuni ale lumii
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
06:30 Film artistic românesc (r)
06:30 Film artistic românesc (r)
Haiducii lui ªaptecai
Comedie fantasticã
Instanþa amânã pronunþarea
08:00 Preuniversitaria*
08:00 Preuniversitaria*
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*
09:00 Universitaria*
09:00 Universitaria*
10:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
11:00 Film documentar 
11:00 Film documentar 
Realizator Valeriu Marinescu
Lumea tehnologiei
Lumea tehnologiei
11:00 Film documentar 
11:30 Film serial  Grachi
11:30 Film serial  Grachi
Lumea tehnologiei
12:30 Film documentar  Discovery (r)
12:30 Film documentar 
11:30 Film serial  Grachi
13:00 Ochiul de veghe (r)
Discovery (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului 12:30 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
14:30 Medicina Live
13:30 Film serial 
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
15:30 Preuniversitaria* (r)
Umbrele trecutului
16:30 Film documentar  Specta- 14:30 Film documentar  Medii extreme
14:30 Film documentar 
culoasa lume a automobilelor 15:00 Laboratorul emoþiilor (r)
Medii extreme
15:30 Preuniversitaria* (r)
15:00 Limbajul imaginii filmate (r) 17:30 Ochiul de veghe.
16:30 Calitatea în educaþie.
Realizator Ciprian Vasilescu
15:30 Preuniversitaria* (r)
18:00 Jurnal TVH
Realizator Ioan Gâf-Deac
16:30 Cinefilia (r)
19:00 Film documentar  Discovery 18:00 Jurnal TVH*
17:30 Ochiul de veghe.
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Realizator Ciprian Vasilescu
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
18:00 Jurnal TVH
Minuni ale lumii
19:00 Film documentar  Discovery 20:30 Film artistic românesc
20:30 Film artistic românesc
Haiducii lui ªaptecai (1971)
20:00 Film documentar 
22:00 Night show. Realizator
Celebrul 702 (1961)
Minuni ale lumii
22:00 Night show. Realizator
Robert Robert Emanuel
20:30 Film artistic românesc 
22:40 Analiza zilei.
Robert Robert Emanuel
Comedie fantasticã (1975)
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
22:00 Night show. Realizator Robert
23:00 Cafe-concert.
Realizator Simona ªerban
Robert Emanuel
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi
Realizator Sorin Petre
22:40 Analiza zilei.
23:30 Oameni aproape invizibili (r)
invitaþii sãi (r)
Realizator Simona ªerban
00:00 Medicina TV (r)
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)
03:00 Night show (r)
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.
Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
05:30 Analiza zilei (r)

FILM ARTISTIC
ROMÂNESC

duminica, ora 9:30

JOI  27 februarie 2014

Celebrul 702 (1961)
Regia: Mihai Iacob
Distribuþia: Radu Beligan, Sanda
Toma, Ion Finteºteanu, Jules Cazaban,
În imaginara þarã Alergica, un grup
de gansgsteri a dat o loviturã grasã
aruncând vina asupra lui Kid, care-ºi
aºteaptã execuþia în teribila închisoare
Bing-Bing. În ultimul moment
scaunul electric este deconectat fiindcã
avocatul l-a convins pe osândit sã-ºi
dicteze memoriile gangstereºti pentru
uzul unei editurii. Directorul acesteia îi
oferã un bonus de viaþã doar cã îi face
jocul. Dar Kid preferã sã scrie despre
adevãr, oameni ºi dragoste.

Sâmbãtã, 1 martie, 22:00

Povestea dragostei

(1976) - comedie
Regia: Ion Popescu Gopo
Distribuþia: Eugenia Popovici, Mircea
Bogdan, Diana Lupescu, Marian Stanciu
Basm cinematografic inspirat din
Povestea porcului de Ion Creangã.
Realizat în manierã ºtiinþificofantasticã: vieþuitoarea înfiatã de cei
doi bãtrâni dornici de a avea un copil
nu este un purcel, ca în povestea
originalã, ci un extraterestru, iar periplul
prinþesei, dupã ce aruncã pielea
iubitului în foc, are loc într-un cadru
extraterestru, unde ea va aduce, din
lumea pãmântenilor, dragostea.

17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Ai încredere în bãrbaþi
(SUA, 2005)
23:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Seara cântecului popular (r)
05:00 Film serial  Grachi (r)

Duminicã,

22:00

Ai încredere în bãrbaþi

(SUA, 2005), comedie
Film artistic
Regia: Bart Freundlich
Distribuþia: Julliane More, David
Duchovny, Billy Crudup, Maggie
Gyllenhaal
Filmul urmãreºte escapadele
romantice ale douã cupluri: o actriþã
de succes ºi soþul ei casnic; fratele
ei mai mic ºi leneº ºi prietena sa, care
aspirã sã devinã scriitoare. Patru
personaje adesea surprinzãtoare ºi de
cele mai multe ori ilare, în cãutarea
dragostei, printre preocupãrile legate
de carierã ºi viaþa de familie.

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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Cearta iubirii: între Valentines Day ºi Dragobete

A trecut ºi sãrbãtoarea Sfântului Valentin. S-a dus la fel de repede precum a ºi dat buzna peste noi toþi. Ne-am
obiºnuit deja ºi parcã nici nu ne mai deranjeazã aceastã exaltare naþionalã, ambalatã în cutii roz sau roºii, cu fundiþe
din satin. În cãutare de clienþi, vânzãtorii ambulanþi, care au rãmas cu inimioare, dulciuri ºi pluºuri pe stoc, le oferã
acum la preþ redus în staþii de tramvai ºi pe la colþ de stradã. Pentru cã suntem un popor cãruia îi place sã-ºi dea cu
pãrerea, ziua de 14 februarie continuã sã fie, chiar ºi dupã atâþia ani, subiect de disputã între tradiþionaliºti - adepþi ai
Dragobetelui - ºi nonconformiºtii dornici de experienþe diverse. De regulã, cu vorbele se rezolvã foarte puþin, sau
deloc. Cert este cã Valentines Day vinde ºi aduce profituri bunicele comercianþilor cu o politicã de marketing bine
pusã la punct, în ciuda nemulþumiþilor. Aceºtia din urmã ar trebui sã vadã dincolo de încãpãþânarea lor ºi sã recunoascã
cã trãim într-o lume în care totul este de vânzare. Inclusiv dragostea. Dar poate nu este aºa
Aºadar, pentru cine votãm anul acesta? Pentru blajinul sfânt Valentin, cu inimioare roºii ºi flori de plastic, sau pentru
nãvalnicul Dragobete, cu fete de sãrutat, pe obrajii spãlaþi cu roua zânelor?

Generaþii ºi deosebiri
Oamenii din generaþiile mai vechi, dar
ºi din ce în ce mai mulþi tineri, vorbesc,
însã, despre Dragobete ºi-l recunosc prea
puþin pe sfântul occidentalilor. În fond,
cine este acest Dragobete, care împarte
luna februarie cu un sfânt mai puþin
cunoscut la noi, dar în mare vogã în lumea
americanã? Sãrbãtorit la 24 februarie (zi
consemnatã în calendarul popular ca Ziua
îndrãgostiþilor, cunoscutã ºi sub denumirea de Cap de primãvarã), Dragobete
este mai ancorat în tradiþia zeilor antici ai
dragostei - bãrbat chipeº ºi nãvalnic, un
«zburãtor cu negre plete». Dragobete, fiul
Dochiei, este considerat uneori cã fãcând
parte dintre zeitãþile dacice, locale, patron
al tinerilor îndrãgostiþi.
O viaþã fãrã sãrbãtoare este ca un
drum lung fãrã hanuri, afirma, acum
aproape douã milenii ºi jumãtate,

Democrit. Noi, oameni înþelepþi, vom
sãrbãtori dragostea de câte ori se va putea
pe an, alãturi de Calendarul Babelor,
dar ºi de cel al creºtinilor, cãci dacã
«dragoste nu e, nimic nu e», precizeazã

Etimologie

Dragobetele este o sãrbãtoare
celebratã în unele locuri din România
pe 24 (Glovo-Obretania) sau pe
28 februarie, l, 3 ºi 25 martie. Lingvistul
Lazãr ªãineanu a propus analogia cu
dragu-bete, sufixul -beþe fiind
folosit în zonele din Oltenia,
semnificând adunare, mulþime.
Etnograful Marcel Lutic, de la Muzeul
de Etnografie al Moldovei, a prezentat
etimologia acestei sãrbãtori populare
considerând cã majoritatea denumirilor
ei provin de la Aflarea Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul, sãrbãtoare
religioasã, celebratã pe 23 februarie,
care în slavã se numeºte GlavoObretenia. Românii au adaptat-o,
astfel apãrând sub diverse nume
(Vobritenia, Rogobete, Bragobete,
Bragovete) în perioada Evului mediu,
pânã când s-a impus în unele zone
(sudul ºi sud-estul României) ca
Dragobete. Aceastã explicaþie este datã
ºi de Micul dicþionar academic, care
atestã folosirea cuvântului din anul
1774. N.A. Constantinescu, în
Dicþionar onomastic românesc, 1963,
trateazã cuvântul Dragobete la
articolul despre drag (cu temã slavã)
ºi ca substantiv comun, însemnând
gândãcel de culoare arãmie, verdedeschis pe spate, cu puncte albe pe
fiecare elitrã, cunoscutã ºi sub numele
de târtãriþã sau repede (Cicindela
campestris). În Dicþionarul etimologic
al limbii române, Al. Ciorãnescu
propune ca etimon, cu rezerve,
cuvântul sârb drugobrat, ce se
traduce prin cumnat. Alte teorii
(Lutic) considerã provenienþa numelui
de la cuvintele din slava veche dragu
ºi biþi, care s-ar traduce prin a fi
drag sau de la cuvintele dacice trago
- þap ºi pede - picioare, acestea
transformându-se, în timp, în drago,
respectiv beþe: În parantezã fie spus,
credem cã dacii au avut o divinitate
celebratã în aceastã perioadã a anului,
divinitate al cãrei nume nu ni s-a
pãstrat, dupã cum multe alte nume ale
divinitãþilor dacice nu ne mai sunt
cunoscute. Ion Ghinoiu, în Obiceiuri
populare de peste an - Dicþionar
(1997), asociazã numele de Dragobete
cu un personaj din mitologia popularã
româneascã: zeu tânãr al Panteonului
autohton cu datã fixã de celebrare în
acelaºi sat, dar variabilã de la zonã la
zonã (...), patron al dragostei ºi bunei
dispoziþii pe plaiurile româneºti, fiind
identificat cu Cupidon, zeul dragostei
în mitologia romanã, ºi cu Eros, zeul
iubirii în mitologia greacã. Autorul
oferã detalii despre familia acestuia,
numindu-l fiu al Babei Dochia ºi
cumnat cu eroul vegetaþional Lãzãricã.

conf. dr. Paula Popoiu, director la
Muzeul Satului din Bucureºti.
Aºadar, pe plaiurile mioritice,
sãrbãtoarea tradiþionalã pentru
îndrãgostiþi este Dragobetele, fiul
Dochiei, un fel de omolog local al lui
Cupidon. Cu toate cã aceasta este
trecutã în Calendarul ortodox, ea nu este
o sãrbãtoare strict religioasã, ci provine
din zona folclorului românesc
tradiþional. Ea simbolizeazã fiorul
iubirii, dar marcheazã ºi începutul
primãverii, anotimpul în care întreaga
naturã se trezeºte la viaþã.
Romanticul Dragobete îi face pe mulþi
sã viseze la început de primãvarã: în
pãdure se dezleagã ciocul pãsãrilor, care
n-au plecat peste iarnã, în grãdini vrãbiile
se strâng în stoluri, încep sã ciripeascã
ºi sã-ºi dureze cuiburi. Cei mici urcã în
deal sã culeagã ghiocei ºi brânduºe, iar
fetele strâng apa din zãpada ne-topitã,
cu care îºi dau pe obraz, pentru a-ºi
menþine tinereþea ºi frumuseþea.

Dicþionarul menþioneazã (în plan
secund) cã Dragobete este ºi o
sãrbãtoare dedicatã zeului dragostei
cu acelaºi nume. Romulus Vulcãnescu,
în Mitologia românã (din 1985), îl
descrie ca o fãpturã miticã, fiind
tânãr, voinic, frumos ºi bun. Simeon
Florea Marian, în Sãrbãtorile la
români (1898-1901, reeditare din
1994), a scris cã în mai multe comune
din Muntenia ºi mai ales în Oltenia,
sãrbãtoarea creºtinã Aflarea capului
Sf.Ioan Botezãtorul (din 23 februarie)
se numeºte Dragobete. El a afirmat
cã, dupã credinþã poporului, aceasta
este ziua în care toate pãsãrile ºi
animalele se împerecheazã. Dragobetele, în aceste pãrþi, este o zi
frumoasã de sãrbãtoare; bãieþii ºi
fetele au deci credinþã nestrãmutatã cã
în aceastã zi trebuie ca ºi ei sã
glumeascã, sã facã Dragobetele, dupã
cum zic ei, ca sã fie îndrãgostiþi în tot
timpul anului. Este menþionatã o
legendã din comunã Albeni, potrivit
cãreia Dragobete Iovan era fiul Babei
Dochia. Autorul l-a descris ca fiind
o fiinþã, parte omeneascã ºi parte
îngereascã, un june frumos ºi
nemuritor, care umblã în lume ca ºi
Sântoaderii ºi Rusalele, dar pe care
oamenii nu-l pot vedea, din cauzã cã
lumea s-a spurcat cu sudalme ºi
fãrãdelegi. A fost prezentat în aceeaºi
lucrare ºi ca zeul dragostei ºi al bunei
dispoziþii. El este protectorul ºi
aducãtorul iubirii în casã ºi în suflet.
Dragobetele mai poate fi întâlnit ºi sub
denumirea de Dragomir, cunoscut ca
un cioban care o însoþeºte pe Baba
Dochia în cãlãtoriile prin munþi, dar
reprezintã, de asemenea, ºi o figurã
pozitivã, simbol al primãverii, iar de
ziua lui se sãrbãtorea înnoirea firii ºi
se pregãtea de primãvarã. O altã
reprezentare a acestuia este cea a unei
plante, numite Nãvalnic, în folclor
fiind rãspânditã ideea cã Maica
Domnului l-a transformat în aceasta
pe Dragobete, deoarece el a încercat,
din nesãbuinþã, sã-i încurce cãrãrile.
Ovidiu Focºa, etnograf în cadrul
Muzeului de Etnografie al Moldovei, a
precizat cã despre Dragobete se crede
cã este o un protector al pãsãrilor, fiind
o sãrbãtoare strâns legatã de fertilitate,
fecunditate ºi de renaºterea naturii.(...)
Aceastã sãrbãtoare marca revigorarea
naturii ºi a omului, care, cu aceastã
ocazie, se primenea. O sãrbãtoare a
revigorãrii vegetaþiei, a vieþii în creºtere,
în contrapondere cu noaptea care
descreºte ºi zilele care sunt mai însorite.
Dragobetele mai are ºi alte nume: Cap
de primãvarã, Cap de varã, Sânt Ion
de primãvarã, logodnicul pãsãrilor etc.

Tradiþii ºi obiceiuri
În credinþã popularã româneascã se
spune cã aceia care participã la
Dragobete  sunt feriþi de boli tot anul.
 Tinerii se întâlneau în centrul satului
sau în faþa bisericii, îmbrãcaþi în cele mai
bune haine. Porneau în grupuri, cântând,
cãtre pãdure sau lunci, pentru a cãuta
ghiocei ºi alte plante folosite în
descântecele de dragoste, dacã vremea
era frumoasã. Dacã, în schimb, vremea
era urâtã, se adunau la unii dintre ei acasã
pentru a se þine de jocuri ºi poveºti.  De
Dragobete se fãceau logodne simbolice
pentru urmãtorul an (fiind foarte des
urmate de logodne adevãrate), sau frãþii
de sânge între fete ºi bãieþi.  Se aprindeau
focuri în pãdure în jurul cãrora fetele ºi
bãieþii stãteau de vorbã.  Acestea
strângeau viorele ºi tãmâioasã, pe care
se le punã la icoane, fiind folosite mai
apoi în diverse farmece de dragoste.  În
unele zone, fetele mari stâng apa din
omãtul netopit sau de pe florile de fragi.
Pãstrau apã cu mare grijã pentru
proprietãþile sale magice (spunându-se
cã este nãscutã din surâsul zânelor ºi
cã poate face fetele mai frumoase ºi
drãgãstoase).  Când Dragobetele se þinea
în luna martie ºi nu erau omãt ºi fragi,
fetele adunau apa de ploaie sau de izvor.
 Existã, de asemenea, obiceiul prin care
fetele începeau la prânz sã coboare spre
sat în fugã, aceasta goanã fiind numitã

zburãtorit în sudul României. Fiecare
bãiat urmãrea fata care îi plãcea iar, dacã
o ajungea, ºi fetei îi plãcea cel care o
urmãrea, avea loc un sãrut îndelung în
vãzul tuturor. Aceasta semnificã o
logodnã ludicã a celor doi, pentru un an
de zile, aceste logodne venind, de multe
ori, înaintea celor adevãrate.  Conform
tradiþiei, cei ce se sãrutã în aceastã zi
sunt meniþi sã rãmânã împreunã tot restul
anului. Pentru comunitate era foarte
important ce se întâmpla deoarece era
un prilej de a afla la ce nunþi se va merge
în toamnã.  Petrecerea avea loc dupãamiaza; toatã lumea trebuia sã se simtã
bine, deoarece se spunea cã cei ce nu au
petrecut de Dragobete sau n-au vãzut o
persoanã de sex opus nu-ºi vor mai gãsi
pereche restul anului.  În unele zone,
fetele nemãritate, cu apa strânsã din
zãpada pe care o topesc, se spalã pe faþã
ºi pe cap în dimineaþa de Dragobete,
pentru cã cel iubit sã le considere mai
frumoase.  Dacã în ziua de Dragobete ai
noroc sã auzi pupãza, se spune cã vei fi
harnic tot anul.  Dacã plouã, se spune
cã primãvara va veni devreme ºi va fi
frumoasã.  Treburile mãrunte sunt
socotite de bun augur în aceastã zi, dar
nu ºi cele mari.  Nu se coase, spalã sau
merge la câmp, dar se poate face curãþenie
în toatã casa, pentru cã zilele ce urmeazã
sã fie pline de prospeþime ºi spor. (G.N.)

