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... dacã destinul sorþii (cum s-a exprimat un telespectator) nu i-ar fi fost
potrivnic. Sau anumiþi indivizi, chiar din preajma sa, pe care
i-a promovat, nu i-ar fi scurtat zilele. Primul atac împotriva sa se produce
în mai 1982, fiind implicat (de alþii) în meditaþia transcendalã, sectã
periculoasã, în opinia politrucilor. I se interzice piesa Existã nervi, pusã
în scenã la Teatrul Naþional din Craiova, iar el se îmbolnãveºte de diabet.
Oameni de bine (Adrian Pãunescu, Eugen Simion, O. Paler, Vasile Bãran)
îi sar în ajutor. Apoi, în februarie 1991, la împlinirea vârstei de 55 de ani, a
fost chemat la Uniunea Scriitorilor, dar nu pentru a i se închina o cupã de
ºampanie, ci pentru a-l destitui din funcþia de redactor ºef al revistei Ramuri.
I-am devenit apropiat dupã ce alþii l-au dezamãgit ºi chiar m-a onorat cu
preþuirea sa. De aceea, cred cã-i drept sã consemnez câteva date despre
OMUL Marin Sorescu.
Ca om, Marin Sorescu (19 februarie 1936, Bulzeºti, Dolj  8 decembrie
1996, Bucureºti) era introvertit, blând, cu o culturã extraordinarã, un bun
român. Deºi era academician, avea o intuiþie þãrãneascã de invidiat. Când era director la Editura Scrisul Românesc
plecase în vizitã cu preºedintele Ion Iliescu în America Latinã, cã sã facã joncþiunea cu laureaþii Premiului Nobel.
Dupã modelul ãsta, Petre Roman, care era prim-ministru, voia sã-l ia pe Sorescu într-o vizitã în Austria. Sorescu
a plecat intenþionat din Bucureºti, a venit în Craiova ºi m-a rugat cã, dacã-l sunã premierul, sã-i spun cã nu este în
Craiova. Sunã secretara lui Roman, sunã însuºi Petre Roman, care se enerveazã ºi zice: Am informaþii cã este la
Craiova, daþi-mi-l la telefon. Nu l-am dat. Dupã circa 10 zile au venit minerii ºi l-au dat jos pe Petre Roman ºi
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BAFTÃ
la susþinerea examenului de diplomã!

»

Luni, 22 februarie, absolvenþi ai Facultãþii de Arhitecturã au predat proiectele de diplomã pe care le vor susþine astãzi.

Dragobete

P REUNIVERSITARIA

În domeniul educaþiei se
aflã multe proiecte în
dezbatere publicã, pe
diferite niveluri, puse în
discuþie de ministerul de
resort. Aproape fiecare în
parte ne exprimãm cu
privire la planurile de
învãþãmânt, la numãrul de
ore acordate limbii ºi
literaturii române, istoriei,
muzicii, desenului Liceele pedagogice sunt
ºcolile în care elevii se
pregãtesc ca sã pregãteascã, la rândul lor, noi generaþii. Despre predarea ºi
însuºirea limbii ºi literaturii române, despre rolul
profesorului, despre modele, am întrebat-o pe
profesoara Carmina Corbeanu de la Liceul Pedagogic
Spiru Haret din Focºani.
Profesor Carmina CORBEANU:

Profesorul transmite elevilor sãi
valorile în care crede
p.4

Simulãrile examenelor naþionale

se desfãºoarã pentru familiarizarea elevilor
cu rigorile evaluãrilor pe care le vor susþine la
finalul claselor a VIII-a ºi a XII-a, stabilirea
nivelului real de pregãtire atins, precum ºi
optimizarea actului educaþional,
Pentru elevii clasei a VIII-a
luni, 22 februarie, s-a desfãºurat proba de
Limba ºi literatura românã din cadrul Evaluãrii
Naþionale
marþi, 23 februarie, se va
desfãºura proba de Matematicã miercuri,
24 februarie, va avea loc proba la Limba ºi
literatura maternã (pentru elevii care studiazã
în limbile minoritãþilor naþionale). Rezultatele
vor fi comunicate elevilor în data de 4 martie.
Pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a
Limba ºi literatura românã (7 martie),
Limba ºi literatura maternã (8 martie), proba
obligatorie a profilului (9 martie) ºi, exclusiv
pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere
a profilului ºi specializãrii (10 martie). Toate
probele sunt scrise. Afiºarea rezultatelor va
avea loc pe data de 18 martie.









La 24 februarie,
Biserica Ortodoxã sãrbãtoreºte
Aflarea capului Sf. Ioan Botezatorul.
Spiritualitatea popularã consemneazã
ziua lui Dragobete, zeu al tinereþii,
patron al dragostei ºi al bunei
dispoziþii. Tradiþional, Dragobete
era ziua când fetele ºi bãieþii
se îmbrãcau în haine de sãrbãtoare
ºi, dacã timpul era frumos,
porneau în grupuri prin lunci
ºi pãduri, cântând ºi cãutând primele
flori de primãvarã.
Fetele strângeau ghiocei, viorele ºi
tãmâioase, pe care le puneau la icoane,
pentru a le pãstra pânã la Sânziene,
când le aruncau în apele curgãtoare.
Dragobetele trebuia þinut cu orice preþ:
dacã nu, se credea cã tinerii nu se vor
îndrãgosti în anul care urma.
Un semn rãu era dacã
o fatã sau un bãiat nu întâlneau mãcar
un reprezentant al sexului opus,
opinia generalã fiind cã respectivii nu
vor mai fi iubiþi tot anul, iar,
dacã o fatã ieºea împreunã cu un bãiat
ºi nu se sãrutau, se credea despre ei cã
nu se vor mai iubi în acel an.
Respectaþi tradiþia!
Folk Frate vã oferã cadrul
ºi un concert Dragobete pentru fete!
Sã fie iubiþi tot anul!

Ce avem noi aici?
Mioara VERGU-IORDACHE
Noi, aici, avem o þarã. Ea este locuitã. De intelectuali
rasaþi, de intelectuali, de oameni cu carte, de oameni cu
ºcoalã, de semidocþi, de sfertodocþi, de analfabeþi cu ºcoalã
ºi analfabeþi fãrã ºcoalã. De oameni buni ºi oameni rãi. De
meseriaºi ºi de cârpaci. De introvertiþi ºi extrovertiþi. De
bogaþi ºi de sãrãci. De patrioþi, de naþionaliºti, de europeiºti,
de mondialiºti. De optimiºti ºi pesimiºti. De bolnavi ºi de
sãnãtoºi. De þãrani ºi de orãºeni. De angajaþi  la stat, la
privat, la propria afacere, fermieri , de ºomeri ºi de oameni
fãrã ocupaþie De oameni harnici ºi de oameni leneºi. De
oameni sinceri ºi de mincinoºi. De credincioºi ºi de atei. De
altruiºti ºi egoiºti Peste tot este la fel.
Ce ne deosebeºte? Ei bine, deosebirea este clarã. Noi
suntem în toate cei mai!, doar la gradul comparativ de
superioritate  mai decât x, la superlativ de superioritate
 cel mai sau absolut  foarte, extrem de , nemaipomenit
de Ne suntem suficienþi.
ªi-atunci?! ªi-atunci unii mai abili ca noi  dintre noi sau
de oriunde, pricepând ei cum stã treaba, ne dau de comparat
ºi de (auto)liniºtit. Nu informaþii complete, nu din surse
oficiale ºi responsabile. Nu, cã ne-am lumina, zic! ªi iese la
vedere însuºirea noastrã cea mai, aceea de artizani ai unor
scenarii care ne ocupã tot timpul. Ele se succed atât de
rapid, încât sã nu ajungem la vreo concluzie, la vreo rezolvare
a neajunsului anterior. Se acoperã cel vechi, lãsând o codiþã
pentru reluare, la un rãstimp, cu mai mult talent. Dar ºi noi!
Nu avem rãbdare, nu avem înþelepciunea de a stabili prioritãþi.
Sigur, avem o þarã cu multe probleme. Evident, cele
mai! Dupã tragedia de la Colectiv, ca sã mã refer la un
eveniment recent, dar de la care a trecut ceva timp, am
sperat cã cerinþele, strigate în stradã, discutate la
Cotroceni, antrenante în mediul virtual, se vor constitui
în prioritãþi ale societãþii româneºti. În afara schimbãrii
unui guvern politic cu un unul tehnocrat viaþa merge
înainte, la fel de complicatã ºi confuzã. ªi oricum, anul
acesta putem sã lãsãm orice speranþã! Toatã atenþia va fi
îndreptatã spre propunerea celor mai decât , celor mai
în general, celor extrem de candidaþi trecuþi de cele
mai comisii de integritate, pe care propuneri sã le
îmbrãþiºãm ºi sã le votãm pentru cã au cele mai extrem de
programe pentru noi, aceºtia, care vom fi binecuvântaþi
cu binefacerile propuºilor Lãsaþi gluma!
Noi, aici, avem o þarã! Ea este locuitã. Dar dacã nu ne-o
asumãm, dacã nu o iubim ºi dacã nu ne iubim, dacã nu vom
înþelege cã SUNTEM, nu cei mai, nu mai decât, nu extrem
de , cã aici este locul nostru, în care sperãm sã trãim noi ºi
sã trãiascã sau sã se întoarcã acum ºi/sau mâine urmaºii
noºtri, dacã nu ne suflecãm mânecile ºi nu ne apucãm de
treabã, vom continua sã brodãm la scenarii science fiction,
vom visa la rachete în timp ce alþii vor zbura cu ele. Sã nu
uitãm: noi, aici, avem o þarã. Ea e locuitã.
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Anul 2016  an decisiv pentru democraþie ºi un stat de drept funcþional (V)

Încrederea este acel sentiment pe care îl ai înainte de a înþelege exact cum se prezintã problema. (Anonim)

Camera Deputaþilor a organizat (15.II.2016) o dezbatere, cu
tema Legislaþia electoralã româneascã trebuie sã asigure o mai
bunã reprezentativitate a cetãþenilor (?!). Da. Societatea civilã
îºi doreºte sã fie reprezentatã de oameni serioºi ºi profesioniºti.
Dar cum? Procesul electoral, prin mecanismele electorale,
opereazã selecþia cetãþenilor  semeni de-ai noºtri (n.n.) în
structurile puterii politice ºi pentru demnitãþi publice. Competiþia
partidelor politice, opþiunile ºi deciziile electoratului, controlul
legalitãþilor activitãþilor electorale necesitã instituþii specializate
pentru buna gestionare a procesului electoral cu obiectivitate,
competenþã ºi independenþã organizaþionalã ºi funcþionalã.

Cine poartã rãspunderea organizãrii
alegerilor

De buna gestionare, cu obiectivitate, competenþã ºi independenþã
organizaþionalã ºi funcþionalã, a procesului electoral rãspunde
Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP), alãturi de celelalte
structuri cu atribuþii electorale. AEP, aºa cum îºi asumã conform
Legii nr. 208/2015, este o structurã administrativã de gestionare
a procesului electoral, cu atribuþii tehnice necesare desfãºurãrii
alegerilor ºi de educaþie electoralã a cetãþenilor, vizând afirmarea
unei culturi politice a participãrii, precum ºi o angajare lucidã, în
cunoºtinþã de cauzã a cetãþenilor. Crearea unui cadru propice
tuturor cetãþenilor pentru redescoperirea participãrii la viaþa
politicã, pentru înþelegerea mecanismelor democraþiei ºi a
semnificaþiei votului, precum ºi creºterea gradului de încredere ºi
al ataºamentului lor faþã de sistemul pluralist sunt tot atâtea
coordonate ale activitãþii instituþiei. AEP sprijinã organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor, asigurã logistica necesarã, urmãreºte
aplicarea unitarã a legislaþiei electorale, având ca principale atribuii,
conform Regulamentului de organizare ºi funcþionare:
A) Elaboreazã ºi supune Guvernului spre aprobare, împreunã
cu Ministerul Administraþiei ºi Internelor, cu Ministerul Finanþelor
Publice, dupã caz:  calendarul acþiunilor din cuprinsul perioadei
electorale;  proiectele de hotãrâri specifice bunei organizãri ºi
desfãºurãri a alegerilor pentru îmbunãtãþirea ºi perfecþionarea
sistemului electoral românesc;  elaboreazã proiectul bugetului
propriu, care se aprobã prin legea bugetului de stat;  proiectul
hotãrârii privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea
ºi desfãºurarea alegerilor care se aprobã cu cel mult 5 zile de la
aducerea la cunoºtinþã publicã a zilei alegerilor;  face propuneri
Guvernului pentru stabilirea datei de organizare ºi desfãºurare a
alegerilor;  sprijinã organizarea ºi desfãºurarea alegerilor parþiale;
 elaboreazã studii ºi propuneri vizând îmbunãtãþirea sistemului
electoral, pe care le dã publicitãþii ºi le prezintã autoritãþilor publice,
partidelor politice, precum ºi organizaþiilor neguvernamentale
interesate. B) Asigurã, în limita competenþelor sale, aplicarea
unitarã a dispoziþiilor legale referitoare la organizarea
alegerilor:  modul de întocmire ºi actualizare a listelor electorale
permanente ºi de pãstrare a registrelor cuprinzând listele electorale

permanente, precum ºi modul de efectuare a comunicãrilor
prevãzute de lege ºi de operare a acestora, la timp, în listele
electorale;  þine evidenþa comunelor, oraºelor, municipiilor ºi
sectoarelor municipiului Bucureºti în care sunt vacante posturile
de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale ºi face
propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare ºi
desfãºurare a noilor alegeri;  asigurã concordanþa dintre conþinutul
listelor electorale permanente existente la primãrii ºi exemplarul
aflat la judecãtorii; comunicã Biroului Electoral Central numãrul
de alegãtori pentru fiecare circumscripþie electoralã, în vederea
publicãrii pe pagina de internet a B.E.C.  organizeazã licitaþii în
vederea selecþionãrii programelor de calculator care urmeazã a fi
utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea
rezultatelor votãrii;  certificã spre neschimbare, cu 10 zile înainte
de data alegerilor, programele de calculator selecþionate în urma
licitaþiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare ºi le pune
la dispoziþie partidelor înscrise în competiþia electoralã, la cererea
acestora. C) Elaboreazã materiale ºi programe de informare
ºi instruire a alegãtorilor asupra sistemului electoral
românesc ºi asupra respectãrii deontologiei electorale ºi
asigurã popularizarea acestora:  elaboreazã ºi organizeazã
programe specifice de instruire în materie electoralã, pentru primarii
ºi secretarii unitãþilor administrativ-teritoriale, precum ºi pentru
persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, împreunã
cu Institutul Naþional de Administraþie ºi cu filialele regionale;
 elaboreazã programe ºi stabileºte reguli unitare privind exercitarea
votului de cãtre persoanele neºtiutoare de carte sau cu handicap ºi
asigurã popularizarea acestora;  întocmeºte lista cu personalul de
specialitate atestat de Institutul Naþional de Statisticã, care
participã la centralizarea, prelucrarea datelor ºi constatarea
rezultatelor alegerilor;  sprijinã constituirea bazei materiale
specifice sistemului informaþional la nivel naþional, necesar stabilirii
rezultatelor alegerilor;  elaboreazã sisteme de protecþie a secþiilor
de votare, a buletinelor de vot ºi a celorlalte documente ºi materiale
specifice perioadei electorale. D) Monitorizeazã modul de
realizare a propunerilor privitoare la: a). asigurarea logisticii
necesare desfãºurãrii alegerilor de cãtre Guvern ºi autoritãþilor
administraþiei publice locale privind:  stabilirea localurilor secþiilor
de votare ºi a sectiilor birourilor electorale;  dotarea secþiilor de
votare: urne ºi cabine tipizate, ºtampile, tuºiere, recipiente pentru
transportul buletinelor de vot ºi altele asemenea precum ºi
pãstrarea acestora între perioadele electorale;  asigurarea fondurilor
necesare realizãrii, din timp, a logisticii necesare desfãºurãrii
procesului electoral; b). respectarea normelor de constituire a
veniturilor ºi utilizare a sumelor de la buget pentru finanþarea
partidelor ºi campaniilor electorale. E) Prezintã un raport - sub
forma unei Cãrþi Albe - asupra organizãrii ºi desfãºurãrii alegerilor
(referendumului) privind participarea la scrutin, modul de
desfãºurare a acestuia, abaterile ºi neajunsurile, inclusiv de ordin
legislativ, constatate ºi rezultatul consultãrii, Parlamentului, în

maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera
Deputaþilor ºi Senat, pentru Preºedintele României ºi pentru
autoritãþile administraþiei publice locale un raport.

Cum realizãm o democraþie
ºi un stat de drept funcþionale?

Cu sute de mii de oameni ieºind disperaþi în stradã, cu o baie de
sânge sau cu o mânã de idealiºti lucizi, calmi, tenace, disciplinaþi,
creativi, care sã schimbe din temelii locul în care trãiesc, sã
catalizeze toate energiile miºcãrile civice?! Ce ºanse au partidele
nou create ºi candidaþii independenþi fãrã acces la finanþare? Ce
facem cu voturile traseiºtilor ºi ale partidelor ºi alianþelor nãscute
în Parlament prin anularea votului primit de la alegãtori? Cine are
dreptul sã le revendice voturile ºi beneficiazã de subvenþii de la
buget? În timp ce partidele tac, preocupate de conservarea puterii,
societatea civilã a început o febrilã organizare pe reþelele sociale,
de la constituirea în grupãri de monitorizare a activitãþii primarilor
ºi consilierilor locali, postarea cu parlamentari luaþi de lumea
viselor ºi jucându-se pe calculator, actele de corupþie în care
sunt implicaþi, pânã la inventarul mormanelor de moloz rãmase
din mormanul de fier vechi - uzine ºi fabrici. Sunt ºi platforme
programatice pentru înlocuirea vechilor lideri ai clasei politice,
care nu mai sunt acceptaþi. Multe sunt formate din voluntari, uniþi
sper, dornici de a schimba în bine aceastã þarã ºi animaþi de credinþa
comunã în valorile democraþiei, domnia legii, integritate,
transparenþã, solidaritate ºi responsabilitate. Din pãcate, nu au
nicio ºansã. De altfel, pe asta ºi conteazã politrucii. Alegerile vin
pe fondul unui învãþãmânt subfinanþat, un sistem medical la
pãmânt, cu mulþi oameni analfabeþi funcþional, sãraci ºi bolnavi,
condiþii suficiente sã poþi manipula ºi/sau cumpãra votul cu un kil
de fãinã ºi ulei fiindcã ºcoala nu i-a învãþat sã gândeascã. Ultimul
sondaj CIADO crediteazã PSD + UNPR cu 36,42% iar PNL
(PNL + PDL), cu 35,45%. ªi atunci, cum schimbãm clasa politicã?
Numãrul total de cetãþeni cu drept de vot înscriºi în Registrul
electoral este de 18.272.623. Câþi vom participa la vot? Câþi vom
încãrca votul cu responsabilitatea cuvenitã? Aºteptãm sã vinã
alþii ºi sã ne facã ordine în ogradã? Pânã atunci, sã cunoaºtem
legislaþia. Sã solicitãm completarea legislaþiei cu acele prevederi
care sã dea forþã realã votului. Un rol important revine AEP. Cum
soluþioneazã problema finanþãrii partidelor ºi alianþelor politice?
Este capabilã sã instituie urmãrirea procesului de votare ºi pe
listele nominale permanente existente pe baza evidenþei þinutã
manual în secþiile de votare, care confirmã votul prin semnãturã?
Poate cã rezultatele alegerilor nu vor mai fi influenþate de cine
numãrã voturile.
Libertatea o vom dobândi numai atunci când acþionãm conform
unor legi pe care le înþelegem. (T. Maiorescu). Reiterez, cine dã
a priori mintea românului de pe urmã?!

Ec. dr. Mircea M. TOMA

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Deloitte: Directorii financiari din România se gândesc la extinderea investiþiilor pe alte pieþe
Dupã un an marcat de creºtere la nivel macroeconomic, directorii financiari români sunt optimiºti cu
privire la creºterea economicã a þãrii în 2016 ºi iau în calcul extinderea pe noi pieþe sau pe cele actuale,
aratã ediþia a VII-a Deloitte CFO Survey, care include ºi România. Studiul aratã cã aproape un sfert
dintre directorii financiari intervievaþi estimeazã o creºtere a PIB de pânã la 3,5%, în concordanþã cu
previziunile Bãncii Mondiale de 3,9%, iar mai mult de jumãtate (52%) încep sã priveascã pieþele noi ca
pe o sursã de venituri, comparativ cu 33%, anul trecut. De asemenea, 57% dintre aceºtia se aºteaptã la
o creºtere a numãrului de angajaþi.

Riscurile sunt privite cu precauþie actualã are un nivel normal de instabilitate,
Dacã acum trei sau patru ani companiile se
confruntau cu reduceri de bugete ca urmare a
crizei economice, astãzi acestea iau în calcul din
nou expansiunea, fie prin extinderea pe pieþe noi
mai mult ca în trecut, fie prin creºterea echipelor,
a spus Ahmed Hassan, Partener Deloitte România
ºi lider al programului CFO. Criza talentelor, în
special la nivel senior ºi de top, reprezintã una
dintre problemele cu care companiile s-ar putea
confrunta pe parcursul acestui an.
Deºi, comparativ cu colegii lor din Europa
Centralã, directorii financiari români aratã un grad
mare de optimism în legãturã cu viitorul,
majoritatea este precautã când vine vorba de riscuri,
întrucât 78% considerã cã nu este momentul
potrivit pentru asumarea unor riscuri mai mari, iar
76% iau în considerare, mai degrabã, resurse interne
de finanþare decât împrumuturile bancare.
Astfel, 24% dintre directorii financiari se
aºteaptã la o creºtere a PIB între 2,6% ºi 3,5%,
în timp ce 52% dintre aceºtia încep sã priveascã
pieþele noi ca pe o posibilã sursã de venituri,
comparativ cu 33% anul trecut. Mai mult, 63%
dintre directorii financiari considerã cã economia
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comparativ cu 37% anul trecut.

Codul fiscal ºi efectele lui benefice
asupra companiilor
Schimbãri recente cum este cea a Codului Fiscal
sunt de asemenea bine primite de cãtre directorii
financiari, deoarece 69% dintre ei considerã cã
schimbãrile vor avea un impact pozitiv asupra
activitãþii lor. Pe termen scurt însã nivelul de
optimism ºi apetitul pentru business vor fi
influenþate de stabilitatea economicã ºi politicã, a
mai spus Hassan.
La rândul sãu, Mircea Varga, CFO iriac
Holdings, a spus cã România poate avea una dintre
cele mai atractive economii din Europa, în funcþie
de capacitatea sa de a gestiona momentul favorabil
la care se aflã. În ciuda unui început de an
descurajant, în care pieþele financiare au fost
marcate de turbulenþe semnificative, precum
prãbuºirea în luna ianuarie a principalilor
indicatori bursieri cu mai mult de douã cifre
procentuale, pânã la minimul istoric al ultimilor
cinci ani, de decapitalizarea dramaticã a unor
bãnci europene importante pe fondul adoptãrii
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discrete a mãsurii de tip bail-in în sistemul bancar
european ºi de întrebãri serioase privind intrarea
economiei americane într-o nouã recesiune, rãmân
optimist cu privire la creºterea economicã a
României în 2016. O creºtere a PIB de 3,5%-3,8%
este realizabilã, a spus Varga. Cred cã relaxarea
fiscalã începutã anul trecut, dublatã de întãrirea
disciplinei fiscale ºi financiare ºi înãsprirea
mãsurilor de colectare a taxelor, sunt ingredientele
necesare pentru o dezvoltare sustenabilã a unei
economii sãnãtoase. Economia româneascã ar
putea deveni una dintre cele mai atractive din
regiune ºi  de ce nu  din Europa. Totul depinde
de noi ºi de cum vom reuºi sã gestionãm acest
moment favorabil pentru România. Astfel,
aproape 70% dintre directorii financiari considerã
cã actualele modificãri fiscale vor avea un impact
pozitiv, iar 45% dintre ei considerã cã lipsa
abilitãþilor necesare este principalul motiv pentru
care nu gãsesc forþã calificatã de muncã.

Oportunitãþile de investiþii
cãutate cu atenþie
La rândul sãu, Bogdan Popa, vicepreºedinte &
CFO Raiffeisen Bank România, a spus cã 2016
va aduce o concurenþã mai mare în rândul bãncilor
în efortul lor de a crea oportunitãþi noi de investiþii,
în special pentru IMM-uri. În 2016 creºterea
economicã va continua, la nivel micro vedem
diferenþe mai accentuate între jucãtori, accelerarea

adoptãrii de noi tehnologii ºi adaptarea sau
înnoirea modelelor de afaceri. Conservarea
resurselor rãmâne principala preocupare ºi
chiar dacã reducerea costurilor nu mai este
neapãrat un obiectiv în sine, creºterea
productivitãþii este în continuare o prioritate.
Bãncile vor cãuta oportunitãþi de creditare în
special în zona IMM-urilor, în încercarea de a
aduce pe piaþã linii de finanþare avantajoase
pentru investiþii în inovaþie, tehnologie ºi
dezvoltarea personalului, a spus Popa. 30%
dintre directorii financiari considerã
împrumuturile bancare ca nefiind atractive,
comparativ cu 15% anul trecut, dar 33% dintre
ei se aºteaptã la o creºtere a costurilor în
urmãtoarele 12 luni.
A VII-a ediþie a CFO Survey reprezintã opinia
a aproape 500 de directori financiari din 11 þãri
din Europa Centralã: Bosnia-Herþegovina,
Bulgaria, Croaþia, Cehia, Ungaria, Lituania,
Polonia, România, Serbia, Slovacia ºi Slovenia.
Chestionarul a fost realizat în perioada augustoctombrie 2015 ºi evidenþiazã pãrerile ºi
strategiile directorilor financiari din cele mai mari
companii din regiune, explorând principalele
patru seturi de probleme cu care se confruntã
directorii financiari: mediul de afaceri, prioritãþile
ºi aºteptãrile companiei, prioritãþile financiare
ºi prioritãþile personale.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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MTA Test Fest 2016

Certipro Education vã invitã sã participai la Microsoft Technology Associate Test Fest 2016
(MTA Test Fest 2016). În acest an, festivalul de certificare se va derula pe parcursul a trei luni:
1 martie  31 mai 2016. În imaginile de mai jos, gãsiþi informaþii suplimentare. În plus, puteþi solicita
mai multe detalii de la domnul prof. univ. dr. Grigore ALBEANU, Facultatea de Matematicã,
Informaticã ºi ªtiinþele naturii. (http://misn-b.spiruharet.ro/178-mta-test-fest-2016)

E XPOZIÞIA

UNIVERSITARIA

Patrimoniu construit.
Oportunitãþi, evoluþii,
consecinþe itineratã la Sibiu

Joi, 18 februarie 2016, la Centrul de Informare al Primãriei
Municipiului Sibiu a avut loc vernisajul expoziþiei Facultãþii
de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, Patrimoniu construit.
Oportunitãþi, evoluþii, consecinþe. Realizatã în parteneriat cu
Uniunea Arhitecþilor din România, filiala Sibiu, expoziþia este
structuratã pe douã parþi, una fiind dedicatã arhitectului Horia Maicu,
cealaltã intitulându-se Patrimoniu Construit în Cartierul Parcul Sub
Arini. Expoziþia Patrimoniu construit. Oportunitãþi, evoluþii,
consecinþe va putea fi vizitatã pânã pe data de 28 februarie 2016.
>>Expoziþia consacratã arhitectului Horia
Maicu (curator conf. dr. arh. Nicoleta Doina
Teodorescu) îºi propune sã readucã în atenþia
publicului aspecte cunoscute ºi mai puþin
cunoscute din viaþa ºi activitatea marelui arhitect.
Activitatea sa profesionalã a debutat la Constanþa
la începutul anilor 1930, unde a trasat noi direcþii
ºi cãi de urmat, a sesizat cu mult discernãmânt
oportunitãþile momentului ºi ale locului, le-a
preluat, le-a ilustrat, le-a sprijinit ºi le-a transformat din idei în realitãþi.
Horia Maicu, pe numele sãu real, Harry
Goldstein, a oferit Constanþei un model de lux ºi
rafinament, pe care constãnþenii l-au apreciat, au
învãþat sã-l utilizeze corespunzãtor ºi s-au adaptat
exigenþelor impuse de standardele de
comportament propuse. Din 1950, de când a fost
numit director al Institutului de Proiectare în
Construcþii pânã în anul 1972, a desfãºurat o bogatã
activitate didacticã, în calitate de profesor la
Institutul de Arhitecturã Ion Mincu. În aceastã
calitate a sprijinit fãrã rezerve cariera profesionalã
a tinerelor talente, dovedindu-se a fi un bun
observator, fin psiholog ºi un dascãl generos ºi
sensibil la particularitãþile fiecãruia. Construcþiile
proiectate de Horia Maicu au fost numeroase ºi
fiecare a avut destinul sãu, marcat de evenimentele
majore ale societãþii româneºti. Unele au stârnit
pasiuni ºi orgolii ºi au picat pradã acestora. Este
explicaþia pentru care nu le-am mai putut gãsi.

ORA
Programul

Joint Business Support
Meet the markets

Marþi, 16 februarie 2016, începând cu ora 10.00, USH Pro
Business a organizat un eveniment nou, dedicat internaþionalizãrii
ºi dezvoltãrii sustenabile a exportului, atât pe pieþe UE, cât ºi din
afara acesteia. Evenimentul a fost organizat sub genericul Meet
the markets ºi face parte din programul de susþinere a operatorilor
economici Joint business support.
Prin acest eveniment, USH Pro Business îºi consolideazã rolul
de ofertant de servicii suport pentru mediul de afaceri, deschizând
calea unor cooperãri pe termen lung cu firmele participante.
La eveniment au participat un numãr de 11 firme de prestigiu
româneºti ce activeazã în industria turismului de incoming,
la eveniment fiind prezentã ºi Asociaþia de Incoming România.
Au fost analizate oportunitãþi de atragere de turiºti din Rusia
în România, în contextul reorientãrii unei mari pãrþi a acestora
cãtre zone din Europa de Est.
Se preconizeazã organizarea unui eveniment B2B cu
operatori ruºi, la Moscova, evenimentul urmând a fi organizat
cu sprijinul biroului din Moscova a firmei internaþionale
Creative Expert Consulting.
Firmele care nu au participat la eveniment, dar sunt
interesate sã se promoveze pe piaþa rusã pot urmãri pe site
www.ushprobusiness.ro oferta de colaborare.
Acþiuni similare vor fi realizate pe tot parcursul întregului
an, fiind deja planificate astfel de evenimente pentru lunile
martie ºi aprilie.
Cristina ILIE,
Costin LIANU,
director general USH Pro Business,
director Evenimente
coordonator SNE
USH Pro Business

DE MUZICÃ

>>Expoziþia Patrimoniu Construit în Cartierul
Parcul Sub Arini reprezintã concretizarea cercetãrii
începute de studenþii arhitecþi: Mãdãlin Antohi,
George Valentin Buchete, Marian Ceteraº, Robert
Valentin Dan, Raluca Dinu, Cristian Gabriel Dunã,
Ioana Mican, Andreea Mihai, Claudia Muruga,
Alina Andreea Moraru, Eugen Stavilã, Nicuºor
Laurenþiu Voinea, Emauel Ionuþ Alexandru, cu
ocazia ªcolii de varã coordonatã de lector dr. arh.
Sidonia Teodorescu, lect. dr. arh. Gabriela Petrescu
ºi lect. dr. arh. Marilena Doina Ciocãnea, desfãºuratã
în luna iulie 2015 la Sibiu, care a avut drept scop
cercetarea ºi demonstrarea necesitãþii instituirii
statutului de zonã protejatã construitã pentru
Cartierul Parcul sub Arini din Sibiu (fosta parcelare
Drotleff), recomandat ºi prin prevederile PUG-ului
Municipiului Sibiu / Regulamentului local de
urbanism (2012). Tema ºcolii de varã a fost propusã
de arhitect-ºef al municipiului Sibiu, dr. arh. Ioana
Urdea. Activitatea de cercetare a studenþilor ºi a
cadrelor didactice s-a desfãºurat în Bucureºti ºi în
Sibiu ºi a constat în studierea documentelor existente
în arhivele din Bucureºti ºi Sibiu ºi analiza la faþa
locului a elementelor definitorii unei zone construite
protejate, printre care: fondul construit existent
(starea clãdirilor, funcþiunea, regimul de înãlþime,
regimul de aliniere, elemente stilistice), parcelarul
existent. Expoziþia militeazã pentru includerea
unora dintre clãdirile studiate în categoria de
monument istoric.

// WORKSHOP:

Voinþa dirijoralã
versus pulsaþia interioarã
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
În sala studio Victor Giuleanu din sediul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, coordonat
de lect. univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian ºi
lect. univ. dr. Aurel Muraru, a avut loc un
workshop antrenant, cu exemplificãri
punctuale oferite de o interpretare bine
selectatã a Corului Studenþilor de la
specializarea Pedagogie muzicalã, Voinþa
dirijoralã versus pulsaþia interioarã, o acþiune
artisticã în completarea programei, care
creeazã o posibilitate nouã de abordare a
fenomenului muzical, cu o participare
numeroasã din partea studenþilor, dar ºi a
cadrelor didactice.
Pornim de la premisa cã actul dirijoral este
propriu unei funcþii pe care o comportã oricare
artist, indiferent de instrumentul la care
performeazã. Generic, instrumentistul dirijor
este un manager al cãrui demers - sub aspectul
evidenþei - se manifestã concomitent execuþiei
sonore pe care o coordoneazã. Apreciem, deci,
cã realizarea unei opere muzicale nu se poate
face decât prin participarea nemijlocitã a
dirijorului. Dacã, pentru un ansamblu mare
numeric, necesitatea dirijorului pare fireascã,
mai puþin se desluºeºte cã dirijoratul, pe sub
aspectul relaþiei de instrumentare (în/cu
ansamblul), constã ºi în edificarea operei
muzicale dinãuntrul ei. Spectatorul, întrucâtva
la fel ca instrumentistul din ansamblu, observã
acþiunea dirijoralã doar din exterior, de la
suprafaþa ei. Fizic, sub aspectul corporal al
dirijorului, aceastã acþiune se cuantificã, în
principal, sub trei aspecte: stabilitatealtitudine (centrare la/din vârf); gesticã amplitudine (deschidere/panoramare la
orizont); vitezã - mobilitate (conduita/
energetica miºcãrii). Aspectele menþionate pot
fi clasificate ºi dintr-o perspectivã mai
generalã: de poziþie în/la centru (reliefare în
plan vertical); de orientare în cuprindere
(adresare indicativ-semnalizatoare în plan
orizontal); de caracter în/de parcurs
(modalizare în plan temporal, agogicodinamic). Sintetizându-le - situare sau
eºafodare în corporalizare, manifestare sau
gestuare/gesticulare în exprimare ºi
energizare sau stil în expresionare - sunt
perspectivele exterioare majore ale execuþiei
dirijorale. Imagistic (întrucât comportã

aspectare), ele pot fi
contemplate în sine,
fãrã vreo legãturã cu
opera muzicalã. Acestea au, ca atare, propria
valenþã esteticã ºi de
spectaculozitate.
Dirijorul este nevoit
sã le ia în considerare,
ele fiind circumscrise de cutuma publicã.
Toate aceste aspecte sunt imperativ necesare
oricãrui fapt de execuþie muzicalã, chiar dacã,
în substanþa lor, rãmân strãine muzicii. De
aceea le putem clasifica drept aspecte de ordin
tehnic-instrumental, prin care acþiunea
muzicalã devine posibilã ca execuþie propriuzisã ºi atât. Dirijorul unei configuraþii sonore
cu statut de operã, asemãnãtor oricãrui artist,
nu se poate cantona însã exclusiv în postura
de operator într-un program presoftat, ca
performant al unor combinaþii numerizabile.
Pentru a ajunge la artã, el trebuie sã treacã,
de la redare, la interpretare, ceea ce
echivaleazã cu a personaliza. Totodatã, ca
redator, dirijorul are calitatea de executant,
iar, ca interpret, pe aceea de actant. Prin
abordarea interpretativã a unui text - fie el
muzical, literar sau însãºi lumea -, actantul
devine ºi coautor. Accentul se mutã din sfera
fidelitãþii tehnic-inginereºti - respectarea
partiturii - în aceea a efortului imaginativcreator, de integrare a propriei subiectivitãþi
(artistice) în cultura comunitarã, tradiþionalã,
cãreia i se ºi propune, totodatã, drept model.
Este pasul ascensional întru desprinderea de
anonimitate, ca personalitate. În cadrul unei
schematizãri teoretice, socotim patru etape de
articulare majorã a procesului dirijoral, ca fapt
instrumental-artistic. Le numim, centrând pe
termenul de text, prin care înþelegem opera
conceptualizatã ºi redactatã grafic (în
partiturã): pretext, text, context, metatext.
Prima ºi ultima etapã sunt indivizibile în
momente din care s-ar putea compune,
întrucât sunt continue prin ele însele. Trecerea
de la pretext la/în/pe text nu are ca resort
necesitatea, ci voinþa de înfãptuire, printr-un
demers raþional, exprimabil tehnic, aºadar
instrumentabil. Mai departe, odatã petrecute
etapele intermediare, de text ºi context,
metatextualitatea este doar aparent staþia
ultimã dintr-un traseu imaginat teoretic. Ea

este o etapã, care se relevã nu prin derivare
logicã sau spontanã, ci printr-un reflex de
naturalã simetrie cu prima etapã. În fond, în
prima etapã te afli anistoric, fãrã un început
precis: nu poþi spune când a început, dar te
poþi gãsi cã eºti de-o veºnicie. La fel, ultima
etapã, în mod miraculos, o recupereazã pe
prima, fiind o întoarcere asupra ei. De aceastã
datã poþi spune când a început, dar nu poþi
sã-i anticipezi sfârºitul, în sensul de
necuprindere la orizont, exceptând, desigur,
compromisurile de ordin convenþional,
generatoare de pseudofinalitãþi. În ultima
etapã se ajunge, nu atât prin efortul propriei
voinþe, cât al unei stãri de graþie, deoarece
este un stadiu în care sunt implicaþi ºi ceilalþi,
respectiv coactanþii. Cele douã etape extreme
sunt complementare, sub aspectul închiderii/
deschiderii (intrãrii/ieºirii): în prima etapã
tinzi sã ieºi (într-un anume fel, însã, fiind deja
intrat); în ultima, tinzi sã intri (fiind deja ieºit).
Figurativ, ele sunt juxtapuse simetric reflexiv
(în oglindã), pe axa unei limite: de la
neînceput (început nedeterminat sau mitic),
cãtre ceva determinat (limitat în cele din
urmã) prin voinþa actantului; apoi, de la acel
ceva determinat (prelimitat concepual), la
mereu altceva (nelimitabil la nesfârºit). Cu
alte cuvinte: pretextul este o figurã aflatã sub
semnul închiderii (înspre, cu ºi într-un fapt);
metatextul este un pretext rãsucit/ întors (spate
în spate cu el însuºi), simbolizând
deschiderea, într-o necontenire de oriunde ºi
oricând. În fond, prin aceste douã etape, opera
muzicalã este dezlimitatã, mai întâi ca
substanþã continuu avidã de (o) formã
(finalitate), iar apoi ca formã ce se tot
reformuleazã spre a neconteni într-o
substanþã. Etapele din mijloc ne relevã opera
muzicalã în aspectul ei concret, relativ în
raport cu înfãptuitorul - nu cel din origine, ci
de la un moment dat - ca unul anume, altul
însã decât Creatorul (unul absolut).
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PREUNIVERSITARIA
Liceul Pedagogic Spiru Haret Focºani, str.
Timotei Cipariu nr. 5, are, în prezent, clase de
nivel primar, gimnazial ºi liceal, unde sunt
ºcolarizaþi aproximativ 900 de elevi. Profilul
pedagogic (specializarea învãþãtori-educatoare)
este unic în judeþ, contribuind decisiv la definirea
profilului instituþiei. Apreciate în comunitatea
localã sunt ºi clasele de filologie ºi cele de ºtiinþe
sociale, ultima medie la admitere fiind peste 8.
Dotare: 20 sãli de clasã; bibliotecã cu un numãr
de 15169 volume ºi computer conectat la Internet;
6 laboratoare: laborator de informaticã: 30 de
calculatoare; server; staþie back-up; reþea; Internet;
laborator multimedia; laborator limbi strãine;
laborator fizicã; laborator biologie; laborator
chimie. 4 cabinete: cabinet psiho-pedagogie;
cabinet metodic; cabinet muzicã; cabinet medical.
Salã de sport; terenuri de sport.

Clasa a XII-a F

Profesor Carmina CORBEANU:

»

PROFESORUL TRANSMITE ELEVILOR SÃI VALORILE ÎN CARE CREDE
»
»

Ce cuprinde o scurtã prezentare a profesoarei Carmina Corbeanu?

Am terminat Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii
Bucureºti în 1988, cu media 9,33. Consider cã anii de studenþie
au fost esenþiali în formarea mea profesionalã; chiar dacã nu se
fãcea prea multã practicã pedagogicã, încã mai pãstrez în suflet
emoþiile primelor lecþii susþinute atunci la clasele de liceu. M-am
titularizat prin concurs, în 1990 (primul organizat dupã evenimentele din 1989), la ªcoala Normalã Focºani, instituþie a cãrei
tradiþie a fost reluatã în acel an, dupã ce fusese desfiinþatã în
perioada comunistã. Au urmat gradele didactice ºi câteva funcþii
în sistem: inspector de specialitate (1997  2001), inspector
general adjunct (2005  2006) ºi director al liceului (2007  2012). Au fost ani de
experienþe pe care le-am considerat necesare, la momentul respectiv, pentru definitivarea
identitãþii profesionale. Acum nu le-aº mai repeta, dar nu le regret. Este util sã cunoºti
sistemul în care lucrezi din cât mai multe perspective, la timpul potrivit.
Doamnã profesoarã, cum se vede de la catedrã:
este important studiul limbii ºi literaturii române?
Este esenþial, pentru formarea unui dorinþa de a aparþine unui grup social sau
adolescent, sã acorde maximã atenþie profesional, nu trebuie sã ne limiteze
studierii limbii ºi literaturii române, ºansele de integrare sau afirmare. În ºcoalã,
disciplinã pe care sunt onoratã sã o în cele 4 ore de limba si literatura românã
predau, în primul rând pentru cã se cultivã din fiecare sãptãmânã, profesorii corecrespectul pentru exprimarea corectã, teazã ºi îndrumã exprimarea elevilor. De
nuanþatã ºi argumentatã a ideilor ºi multe ori, e o muncã de Sisif, pentru cã, în
sentimentelor. Calitatea intelectualã ºi pauze sau imediat dupã cursuri, se revine
umanã a cuiva este dezvãluitã de compe- la cliºee, la exprimarea lipsitã de nuanþe,
tenþa de comunicare. Felul în care vorbim uneori ºi la agresivitatea de limbaj, asociatã
trebuie sã fie o opþiune, determinatã de diferitelor forme de violenþã din societate.

»

»

Existã o metodã, un secret care sã-i facã pe elevi sã înveþe
/ sã iubeascã limba ºi literatura românã?
Limba ºi literatura românã oferã operã literarã este mai mult decât o lecþie
elevilor ºansa unicã de a cunoaºte ºi de a de viaþã, este o ºansã pe care o are lectoiubi universul extraordinar al sufletului rul de a-ºi descoperi propriul univers
ºi al minþii omeneºti, transpus în imagini prin raportarea la cel propus de scriitor;
artistice, cizelând totodatã exprimarea  personalitatea cititorului se construcartea de vizitã a oricãrui om, biletul de ieºte cu fiecare paginã înþeleasã. Limba
intrare în rândul persoanelor civilizate ºi literatura românã îl ajutã pe adoºi educate. Îi judecãm pe ceilalþi în funcþie lescent sã se cunoascã ºi sã se formeze,
de felul în care vorbesc ºi suntem evaluaþi în mai mare mãsurã decât orice altã
cu aceeaºi unitate de mãsurã. Fiecare disciplinã ºcolarã.

Proiect Harry Potter, clasa a IX-a G, 2015

1 decembrie 2015  Ziua Naþionalã, clasa a X-a G

Care este rolul profesorului?
Este unul decisiv?
Depinde de profesor, de felul cum se
raporteazã la elevul care i se încredinþeazã
fãrã rezerve sau cu scepticism. Putem
spune, parafrazându-l pe Tudor Vianu,
cã profesorul de limba ºi literatura românã
oferã ºi se oferã, pentru cã permite accesul
în universul literar, dând elevului cheia de
înþelegere ºi interpretare, dar, în acelaºi
timp, comunicã propria sa viziune asupra
lumii reale ºi ficþionale, uneori fãrã sã
vrea, prin detalii imperceptibile. La rândul
sãu, elevul trebuie sã fie un participant
activ la demersul educaþional, în loc sã
analizeze ºi sã judece performanþa
profesorului, uneori atent, alteori grãbit,
din postura de simplu spectator. Desigur,
mã refer la acel tip de elev implicat,
interesat de ceea ce i se oferã, capabil sã
filtreze mesajele, format în spiritul
respectului faþã de sine ºi faþã de ceilalþi.
Lecþia este un produs comun, aparþine
profesorului ºi elevului în egalã mãsurã.
În plus, profesorul trebuie sã fie
mereu flexibil, mereu atent la reacþia
clasei, pregãtit pentru orice n-a fãcut
parte din intenþia sa didacticã, dar sã
rãmânã hotãrât în realizarea obiectivului
major al actului educaþional: formarea
unor tineri capabili sã se înþeleagã ºi sã
se accepte, sã lupte pentru frântura lor
de cer senin, conºtienþi de importanþa
clipei ºi a veºniciei. E un privilegiu sã
fii profesor; mãcar din când în când
trebuie sã spui mulþumesc!.

»

Cum se mãsoarã rezultatele
ºcolare ºi extraºcolare pe care
le-au obþinut / le obþin elevii
dumneavoastrã?
Nu cred cã vreþi statistici, acestea
trebuie sã rãmânã în arhive; le recunosc
importanþa, dar cred cã la fel de
semnificativã este evoluþia elevului care
reuºeºte sã treacã peste pragul sfântului
5 ºi sã ajungã, sã zicem, la 7 sau chiar la 8,
poate 9. În primul rând, e nevoie de muncã
în echipã. Dacã familia îl sprijinã, îl
înþelege ºi îi acceptã ezitãrile, copilul este
salvat, cu atât mai mult cu cât în destinul
sãu intervine un profesor cu vocaþie. Nu
sunt numeroase cazurile în care se obþin
rezultate miraculoase, dar existã ºi asta
este tot ce conteazã. În al doilea rând,
este vorba despre dorinþa elevului de a-ºi
depãºi statutul, de a obþine mai mult, de a
realiza ceva important cu viaþa lui. În
momentul în care ºtie ce-ºi doreºte,
elevului nu-i rãmâne decât sã munceascã
zi de zi pentru ce ºi-a propus, iar viaþa lui
se va construi treptat în jurul acestei
nãzuinþe. Dacã ambele condiþii sunt
îndeplinite, va putea fi vorba de evoluþia
surprinzãtoare pe care ºi-o doreºte orice
profesor pentru elevii sãi.

»

Ce este mai important:
formaþia sau informaþia?
Este o întrebare justificatã, mai ales
azi, când internetul este la dispoziþia
oricui. Informaþia se aflã la un click
distanþã, iar profesorului îi revine rolul
sã-l înveþe pe elev sã o utilizeze, sã o
administreze. Nu sunt puþine situaþiile
când temele pentru acasã sunt impecabile,
dar elevul nu poate lega douã idei într-o
frazã. Informaþia trebuie asimilatã, astfel
încât sã devinã parte organicã a unui întreg.
Formarea deprinderilor intelectuale nu se
poate face decât cu sprijinul cuiva cu
experienþã ºi acesta este rolul profesorului.
Trebuie timp, trebuie rãbdare, trebuie
vocaþie pentru aºa ceva.

În formarea unui adolescent, ºcoala are un rol decisiv?
Dar activitãþile extraºcolare?
Nu-mi pot imagina formarea unui om interactive, care dau ºansa elevului de a fi
pregãtit sã se integreze în complicata lume mai creativ ºi de a îndeplini mai multe
de azi fãrã contribuþia ºcolii, care îl ajutã sã roluri. Depinde de profesor sã gãseascã
se cunoascã, sã se defineascã, sã-ºi acele formule didactice provocatoare ºi de
identifice idealurile. Aº face comparaþia cu elev sã participe conºtient la propria lui
misterioasa transformare a unei banale evoluþie, tocmai pentru ca formalismul sã
omizi in fluture, atât de uluitoare e nu-ºi facã loc în activitãþile respective. Este
transformarea unui copil care intrã pe importantã, bineînþeles, ºi cultura
porþile liceului în adolescentul minunat care organizaþionalã, pentru cã poate determina
pãrãseºte instituþia. Este, desigur, ºi competiþia, solidaritatea, colaborarea,
evoluþia specificã vârstei, dar rolul ºcolii relaþionarea etc. Un profesor bun va fi
este determinant, iar responsabilitatea ei sufocat treptat într-o atmosferã dominatã
este uriaºã. În acest context, activitãþile de lipsã de entuziasm profesional. Sau,
extraºcolare sunt o componentã semni- cine ºtie, poate va reuºi sã transmitã valorile
ficativã, dacã sunt realizate cum trebuie. sale ºi sã mobilizeze, prin exemplul sãu,
Aº adãuga ºi utilizarea metodelor întregul colectiv didactic.

»

Festivitatea de absolvire a clasei a XII-a F, promoþia 2015

Sunteþi diriginta unei clase a XII-a. Vã iubesc elevii. De ce?
Pãreþi prietena lor. Cum reuºiþi? Existã diferenþe între promoþii?
Sunt diriginta unei clase a XII-a, dar ei au nevoie de noi; pot reveni ori de câte
acum nu mã gândesc doar la elevii mei din ori simt nevoia sã ne vadã, sã ne
aceastã promoþie. E adevãrat, unii elevi împãrtãºeascã gânduri ºi sentimente sau
îºi iubesc profesorii, alþii  nu, e ºi aceasta sã ne cearã un sfat, dar au propriile lor
o componentã a relaþiei complexe ºi su- destine, faþã de care sunt responsabili. Cât
puse schimbãrii dintre mentor si învãþãcel. despre diferenþele dintre generaþii, sigur
Multe variabile pot interveni, timp de cã ele existã. Uneori îmi sunt semnalate
patru ani, într-o asemenea complicatã chiar de foºtii elevi, cãrora li se par ruºinos
ecuaþie. La începuturile carierei mele de uºoare subiectele de la bacalaureatul
didactice, mã gândeam cã nu mã inte- din ultimii ani, alteori le observ fãrã sã
reseazã sã mã iubeascã elevii, ci sã aibã vreau, mai ales în comportamentul ºi în
succes la examene, utilizând cunoºtinþele atitudinea faþã de ºcoalã. Generaþiile de
acumulate sub îndrumarea mea. Cu odinioarã erau mai dispuse sã munceascã
timpul (aproape 30 de ani, o viaþã de pentru a obþine performanþã ºcolarã; elevii
om!), odatã ce eu însãmi m-am maturizat de acum îºi doresc succesul social ºi
profesional, mi-am dat seama cât de profesional rapid, mulþi sunt sceptici cu
important este pentru un adolescent sã privire la felul în care ºcoala îi poate ajuta
fie înconjurat de iubire ºi de încredere. sã reuºeascã în viaþã. Ispitele sunt acum
Oricine adorã sã fie iubit, iar atunci când mai numeroase, începând cu timpul
dãruieºti iubire eºti rãsplãtit cu iubire. pierdut prin cluburi, pânã la consumul de
Sigur cã nu întotdeauna este posibil, cãci substanþe interzise. Sunt realitãþi pe care
oameni suntem, dar cel puþin ne strãduim. ºcoala ar trebui sã le priveascã în faþã.
Cât despre prietenie, este un dar, pe care Pânã la urmã, generalizarea nu e utilã; chiar
trebuie sã-l preþuim, atunci când ni se dacã aparþine unei generaþii, fiecare elev
oferã. Sã nu uitãm însã cã e firesc sã este un univers unic, cu provocãrile ºi
rãmânem în vieþile elevilor noºtri cât timp soluþiile valabile doar în cazul lui.
Sunteþi un model pentru elevele dumneavoastrã?
Vã imitã stilul comportamental, vestimentar?
Sunteþi un profesor de modã veche sau de modã nouã?
Cred cã, uneori, elevii þin cont de pãre- competitivi, flexibili, perseverenþi, dacã
rea profesorului, alteori  nu. Existã o el însuºi este aºa. Eu personal mã strãpresiune subtilã pe care o exercitãm asu- duiesc sã înþeleg valorile lor, pãstrândupra lor, prin felul nostru de a fi, dar acest mi-le în acelaºi timp pe ale mele; încerc sã
potenþial de a-i influenþa se vede în timp. fiu flexibilã în relaþie cu ei, pentru cã nici nu
Profesorul transmite elevilor sãi valorile poþi sã fii profesor adevãrat dacã nu înveþi,
în care crede; îi învaþã sã fie ambiþioºi, la rândul tãu, din toate experienþele.
Este necesar sã avem un model? Dumneavoastrã aveþi modele?
Este extraordinar sã avem capacitatea noi înºine, sã rãmânem loiali principiilor
de a-i admira pe cei care fac parte din ºi valorilor personale, preluând de la
vieþile noastre. A avea un model nu ceilalþi doar ceea ce ne permite sã devenim
înseamnã sã ne transpunem în existenþa mai buni. Oamenii cu suflet frumos au
altcuiva, nu putem repeta destinul capacitatea de a recunoaºte frumuseþea în
nimãnui. Important e sã nu ne trãdãm pe ceilalþi.

»
»

»
»

Dacã aþi fi ministru al Educaþiei
Aº impune o selecþie mai riguroasã la intrarea în sistem ºi aº merge mai des în
ºcoli decât la televiziuni.
Vã mulþumesc!

Interviu realizat de Mioara VERGU-IORDACHE
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Festivalul Filmului
Experimental
la Bucureºti
Festivalul Internaþional de Film Experimental
exploreazã, între 14 ºi 20 martie, puterea
emoþiilor în cadrul a trei noi programe: You
Run Through My Veins, Journeys into
Subconscious, Love Is the Sweetest Experiment. Cea de-a ºasea ediþie BIEFF aduce în
capitalã câºtigãtorul Tiger Award la Rotterdam
2015 ºi cele mai provocatoare scurtmetraje
din competiþia aceluiaºi festival, în cadrul
secþiunii You Run Through My Veins.

Înscrieri la
Festivalul filmelor
foarte scurte
Cineaºtii amatori sau profesioniºti, studenþii
la film ºi arte vizuale sau cei care pur ºi simplu
vor sã-ºi demonstreze talentul sunt invitaþi sã
îºi înscrie filmul, gratuit, pentru selecþia de
filme foarte scurte româneºti - Around the
Tres Courts Romania 2016. Cei selectaþi în
competiþia naþionalã pot câºtiga Premiul
juriului, Premiul publicului sau Premiul OIF.
Data limitã a înscrierilor este 30 martie 2016.

Cvartetul Arcadia
în recital

Centrul National de Artã Tinerimea Românã
invitã publicul sâmbãtã, 27 februarie 2016,
de la ora 19, la Palatul Tinerimea Românã,
la un nou recital al Cvartetului Arcadia,
compus din Ana Torok - vioarã, Rãsvan
Dumitru - vioarã, Traian Boalã - violã ºi
Zsolt Torok - violoncel. Programul serii va
cuprinde trei dintre cele mai cunoscute
lucrãri clasice ale genului semnate de
Mozart, Haydn ºi Beethoven.

poºtei) pe adresa: Muzeul Ion Creangã
(Bojdeuca), str. Simion Bãrnuþiu nr. 4, Iaºi, cod
700118, tel. 0747/499488. De asemenea, în plic
va trebui inserat formatul electronic al lucrãrilor.
Juriul va acorda câºtigãtorilor o serie de premii
pe data de 17 aprilie 2016, astfel:  Premiul
Muzeului Naþional al Literaturii Române Iaºi;
 Premiul Ion Creangã al Uniunii Scriitorilor din
România  filiala Iaºi;  Premiul Editurii Muzeelor
Literare;  Premiul revistei Dacia literarã;
 Premiul revistei Convorbiri literare;  Premiul
Bojdeucii Ion Creangã;  Premiul Studioului de
Radio Iaºi;  Premiul Teatrului Luceafãrul Iaºi;
 Menþiuni la Secþiunea copii.
Conform tradiþiei, poveºtile premiate la aceastã
ediþie vor fi publicate în volumul Poveºtile de la
Bojdeucã, care va fi lansat în luna aprilie 2017. De
asemenea, anul acesta se va lansa volumul
al XVII-lea al Poveºtilor de la Bojdeucã, ce conþine
textele autorilor premiaþi la ediþia din anul 2015.

Literatura vs literatura
facilitatã
Ce pãrere aveþi despre rescrierea unor opere? Eu am avut
câteva tentative de acest fel. În tinereþe am fãcut un rezumat
al Istoriei ieroglifice a lui Cantemir. Mi-ar fi plãcut s-o rescriu
într-o variantã scurtã þi actualã, dar nu m-a lãsat inima.
Umberto Eco a luat Logodnicii lui Manzoni, un roman de
700 de pagini, ºi a fãcut din el o poveste micã-micã de tot.
Miercuri, 24 februarie, ora 19, ne vedem la Librãria
Humanitas Kretzulescu, Calea Victoriei nr. 45, sã vorbim
despre dacã meritã sau nu sã rescrii poveºtile lungi  ne
invitã scriitoarea Roina Ruºti, care, împreunã Iren Arsene,
Maria Iordãnescu ºi Oana Boºca-Mãlin dezbat Literatura vs
literatura facilitatã. Organizatori: Cercul de studii
interdisciplinare ale studenþilor italieniºti ºi Colectivul de
limba ºi literatura românã din Universitatea din Bucureºti.

Bursa specialã
Opera Nights

Nora Iuga:
Domnul Beligan
e de vinã
cã am devenit poet

Duminicã, 28 februarie 2016, de la ora 11.00,
invitata Conferinþelor Teatrului Naþional este
poeta Nora Iuga, care va susþine conferinþa
cu tema: Domnul Beligan e de vinã cã am
devenit poet. Conferinþa are loc în Sala Atelier
a Teatrului Naþional Bucureºti.

Valori româneºti

Concursul Naþional
Ion Creangã
de creaþie literarã 
POVEªTI
Muzeul Naþional al Literaturii Române Iaºi a
dat startul înscrierilor pentru Concursul Naþional
Ion Creangã de creaþie literarã  POVEªTI,
ediþia a XXIV-a, ce se va desfãºura în perioada
16-17 aprilie, la Muzeul Ion Creangã (Bojdeuca
din icãu). Termenul limitã de trimitere a lucrãrilor
este 31 martie 2016. La concurs pot participa
români de pretutindeni, care nu sunt membri ai
Uniunii Scriitorilor (inclusiv din Republica
Moldova ºi Ucraina).
Manuscrisele (maximum 15 pagini),
dactilografiate la 2 rânduri, în 5 exemplare, vor fi
însoþite de un motto. Numele autorului, vârsta,
adresa, numãrul de telefon, e-mail-ul se vor afla
într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaºi motto
ºi menþiunea Poveºti scrise de copii sau Poveºti
scrise de adulþi. Textele care nu vor respecta aceste
rigori vor fi descalificate.
Concurenþii vor expedia lucrãrile în plic timbrat
(imprimate), pânã la data de 31 martie 2016 (data

Organizatorii Festivalului de operã în aer liber
Opera Nights au decis sã acorde, începând cu anul
2016, bursa specialã Opera Nights. Chiar dacã
valoarea acesteia nu este foarte mare, ea se va
constitui într-un stimulent pentru studenþii la
conservator, secþia canto.
Bursa se acordã oricãrei studente/student la
secþia de canto din România ºi va fi în valoare de
4500 de lei  respectiv 450 de lei/ lunã. Pe
parcursul unui an, se acordã o singurã bursã.
Se pot înscrie studente ºi studenþi de la orice
facultate/secþie de profil din România, pe baza unei
adeverinþe eliberate de secretariatul respectivei
instituþii, care sã confirme faptul cã urmeazã

cursurile de canto. Bursa se acordã
începând cu luna octombrie a anului
pentru care se face înscrierea, în
cuantum de 450 de lei/lunar sau toatã
suma (decizia urmeazã sã fie luatã
de organizatori). Prin urmare, sunt
aºteptaþi sã se înscrie studente/
studenþi din toþi anii de studiu, inclusiv anul terminal. Pe adresa de
email gruiann@gmail.com se vor
trimite, pânã cel târziu la data de
1 mai 2016, o cerere de înscriere cu
datele personale (nume, prenume, an
de studiu, instituþia de învãþãmânt
superior), adeverinþa menþionatã ºi
fiºiere audio/video conþinând douã arii la alegere.
Câºtigãtoarea/câºtigãtorul bursei vor fi anunþaþi
pânã la data de 1 iunie 2016 ºi vor fi invitaþi sã
participe la concertul extraordinar al absolvenþilor
de master class susþinut de soprana Leontina Vãduva
în cadrul Opera Nights 2016, cu posibilitatea
obþinerii unui rol în ediþia 2017 a festivalului.
Comisia de evaluare a câºtigãtoarei/câºtigãtorului bursei este formatã din soprana Leontina
Vãduva, soprana Daniela Vlãdescu (directoarea
artisticã a festivalului Opera Nights) ºi dirijorul
Gheorghe Stanciu.(http://www.operanights.ro/
blog-opera-nights/burse-de-studiu-opera-nightspentru-studentestudenti-la-canto)

Invitaþii în lumea artelor plastice

Naturã pictatã sau natura picturii?

În anul 1989 a absolvit Liceul de Artã Nicolae Tonitza, secþia Graficã,
Animaþie Bucureºti. În anul 1997 a absolvit Universitatea Naþionalã de
Artã, Bucureºti, Facultatea de Arte
Decorative ºi Design, secþia Textile - Modã, iar din 2010 este membrã
a Uniunii Artiºtilor Plastici din România, secþia Graficã publicitarã.
Dupã ce a absolvit facultatea, Gabriela Cãlinoiu s-a angajat la o cunoscutã
firmã de confecþii din Bucureºti, unde s-a ocupat nu doar de partea ce þinea
de modã, ci ºi de cele care vizau reclama pentru firma respectivã. Dragostea
pentru picturã rãmâne, însã, o constantã a vieþii sale. Pictez pe pânzã,
sticlã, mobilã ºi chiar pe diverse obiecte, cum ar fi: sticle, vase, accesorii
vestimentare, spune artista. Multe dintre lucrãrile sale au ajuns în colecþii
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particulare din þarã sau din
strãinãtate. Departe a fi o
mamã superprotectoare cu
lucrãrile sale, artista este
fericitã de sentimentul de
comuniune pe care îl creeazã
prin ele. Este o mare bucurie
sã vãd sau mãcar sã ºtiu cã
picturile mele sunt privite cu
admiraþie undeva, de cãtre
cineva. Oricum ele sunt o
parte din mine, din sufletul meu,
mãrturiseºte ea. În operele sale, artista
foloseºte o gamã cromaticã caldã (galben,
carmin), alãturi de culori vegetale (olive),
nuanþe tari de albastru ori pasteluri, din
dorinþa de a transmite cât mai elocvent
luminozitatea ºi sofisticarea naturii.
Culorile ne transmit anumite stãri
sufleteºti datoritã faptului cã noi, oamenii,
le percepem nu doar cu mintea, ci ºi cu
inima. Iubitorii de artã sunt la fel peste
tot. Arta, fie ea plasticã, muzicalã, literarã,
nu are graniþe, declarã Gabriela Cãlinoiu.

Alexandru
ROSETTI,
ultimul prinþ
al istoriei
limbii române
Alexandru Rosetti (20 oct. 1895, Bucureºti - 27 febr.
1990, Bucureºti) este cel care s-a gândit cã limba românã
meritã ºi o istorie a ei, o fundamentare ºtiinþificã ºi un
tom al poveºtii ei, aºa cum pe prietenul sãu, George
Cãlinescu, Rosetti l-a sfãtuit cã ºi literatura românã îºi
meritã istoria ei. Povestea cuvintelor unui popor a fost
scrisã ºi explicatã de unul dintre cei mai faimoºi filologi,
patronul spiritual al ºcolii lingvistice de la Bucureºti.
Fiul lui Petre Rosetti Bãlãnescu, avocat ºi mosier,
ºi al Zoei, fiica lui CC. Cornescu, autorul cãrþii
Manualul vânãtorului (1874), prefaþatã de
Alexandru Odobescu cu eseul Pseudokinegheticos,
Alexandru Rosetti este unul dintre ultimii urmaºi ai
familiei prinþului Rosetti, familie cu multe rezonanþe
istorice pe meleagurile româneºti. ªcoala primarã a
fãcut-o la Câmpulung-Muscel, apoi a urmat Liceul
Gheorghe Lazãr din Bucureºti. Tot la Bucureºti a
urmat ºi cursurile Facultãþii de Litere (1916-1920),
cursuri întrerupte în timpul rãzboiului, când e
mobilizat pe front ºi rãnit în luptele de la Mãrãºeºti
(1917). I-a avut ca profesori pe prof. O. Densusianu,
I. Bianu, I.A. Candrea, Dimitrie Onciul. Debuteazã,
la încheierea studiilor universitare, cu Colindele
religioase la români (în Analele Academiei Române.
Memoriile secþiunii literare, 1920). A fost apoi bursier
la Paris (1920-1928), elev diplomat la Ecole pratique
des Hautes Etudes cu teza Étude sur le rhotacism en
roumain (Paris, 1924). Îºi ia doctoratul, la Sorbona,
cu tezele: Recherches sur la phonetique du roumain
au XVI-e siecle (Paris, 1926) ºi Lettres roumaines de
la fin du XVI-e siecle et du debut du XVIl-e siecle,
tirees des archives de Bistritza (Transylvanie)
(Bucureºti, 1926). Întors în þarã, e numit conferenþiar
universitar de foneticã generalã ºi experimentalã la
Universitate din Bucureºti (1928), din 1932,
prof.univ., iar dupã moartea lui Ovidiu Densuºianu
(1938), titular al Catedrei de limba românã. În urmãtorii
ani, duce o intensã activitate în cadrul Fundaþiilor
Regale pentru Literaturã ºi Artã: conduce editura (din
1933 pânã în 1947) ºi Revista Fundaþiilor Regale (între
1945 ºi 1947). În 1944, e unul dintre semnatarii
memoriului pentru ieºirea României din rãzboiul
antisovietic. A fost, pe rând, decan al Facultãþii de
Litere din Bucureºti (1945-1946) ºi rector al
Universitãþii (1946-1948). Dupã ce devine membru al
Academiei Române în 1948, înfiinþeazã, în 1963,
Centrul de Cercetãri Fonetice ºi Dialectologice al
Academiei. Este cunoscut ca unul dintre cei mai
longevivi membri ai Academiei Române, rãmânând
titularul acestui înalt for chiar ºi în perioada socialistcomunistã, când o parte importantã dintre
academicienii care nu aderaserã la noua doctrinã îºi
pierduserã titlul academic la fel ca ºi titlul de profesor
universitar (fiind astfel excluºi complet din viaþa
publicã). Institutul de Lingvisticã din Bucureºti al
Academiei Române îi poartã numele (alãturi de cel al
lui Iorgu Iordan).De asemenea, a mai fost ales membru
al Academiei iugoslave din Zagreb, membru
corespondent al Academiei suedeze, dr. Honoris Causa
al Universitãþii din Montpellier ºi Aix-en-Provence.
Alexandru Rosetti definea limba românã ca fiind limba
latinã popularã (sau vulgarã), vorbitã neîntrerupt în
pãrþile de rãsãrit ale Imperiului Roman. El a promovat
în þara noastrã direcþii moderne ale cercetãrii: fonetica,
fonologia, lingvistica generalã, lingvistica matematicã ºi
structuralã etc. A condus publicaþii de specialitate:
Bulletin linguistique, Studii ºi cercetãri lingvistice,
Foneticã ºi dialectologie, Revue roumaine de linguistique,
Cahiers de linguistique theorique et appliquee. Este
autorul monumentalei Istoria limbii române (6 vol.,
1938-1946), mereu reeditatã, precum ºi al altor lucrãri
lingvistice valoroase. În domeniul literaturii, s-a ilustrat
fie ca unul dintre neîntrecuþii editori, sprijinitor al marilor
valori din toate generaþiile, fie ca autor de antologii
(Cronicarii români, 1944; Schiþã de istorie socialã a
limbii române, 1975), ca un subtil memorialist: Note din
Grecia (1938), Diverse (1962), Cartea alba (1968),
Cãlãtorii ºi portrete (1977). A dat publicitãþii epistolarul
sãu cu George Cãlinescu (1977), din care rezultã rolul pe
care 1-a avut în apariþia capodoperei criticului, marea sa
Istorie a literaturii române de la origini pânã în prezent
(1941). În 1980, a luat Premiul Internaþional Herder.
Activitatea de filolog a lui Alexandru Rosetti se întinde
pe aproape ºapte decenii de muncã intensã, coroboratã
de pasiunea sa extraordinarã pentru bibliofilie. De
importanþã naþionalã ºi internaþionalã rãmân studiile ºi
cercetãrile sale lingvistice, cu precãdere interesul pe
care l-a arãtat pentru istoria limbii române, susþinerea
unor teorii proprii de o mare originalitate, recunoscute
pentru acribia ºi metodele cu care acesta opereazã.
Alexandru Rosetti se stinge din viaþã la 27 februarie
1990, în Bucureºti.

Gabriela MOLDOVEANU
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Naþional-democraþia europeanã, post modernã

(II)

Naþiunea este o fiinþã organicã (1922, Nicolae Iorga)
Conf. univ. dr. Ion CORBU
toate naþiunile lumii, bazat pe încredere, respect reciproc ºi
întrajutorare.  Naþional-democraþia aderã fãrã rezerve la valorile
ºi principiile Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului ºi se
angajeazã sã le respecte; se angajeazã sã respecte drepturile
naturale fundamentale: libertatea, egalitatea în faþa legii,
proprietatea ºi siguranþa cetãþeanului.  Drepturile noastre
fundamentale sunt garantate constituþional; cele care privesc
libertatea de expresie ºi de asociere trebuie sã facã obiectul
unei protecþii suplimentare.  Naþional-democraþia presupune
garantarea, prezervarea, redescoperirea independenþei naþionale
ºi libertãþii într-o Europã eliberatã de utopia noii ordini
mondiale.  Valorile ºi principiile noastre trebuie apãrate ºi
conservate faþã de orice agresiune care ar putea conduce la
distrugerea civilizaþiei noastre înainte ca aceasta sã ajungã sã
intre într-un ireversibil declin moral, ce ar putea fi dezastruos
pentru naþiunea noastrã.  Naþional-democraþia militeazã pentru
gândirea diversã, restabilirea independenþei intelectuale ºi se
opune ameninþãrilor dictaturii gândirii unice ºi terorismului
intelectual al acesteia.  Naþional-democraþia se opune cu
toatã forþa dictaturilor de orice fel ºi respinge cu tãrie încercãrile
de a reduce fiecare individ, fiecare cetãþean la rangul de
consumator într-o lume ultraliberalã, sãlbaticã, de cãtre
deþinãtorii puterii, care se vor elite, singurele elite gânditoare
ºi care militeazã pentru uniformizarea popoarelor, distrugerea
identitãþilor naþionale ºi punerea tuturor þãrilor în serviciul
unei mondializãri reducþioniste pentru naþiunile lumii.
 Activitatea noastrã este pusã în slujba democraþiei, a neamului
nostru, a libertãþii ºi prosperitãþii.  Considerãm cã, pentru o
extrem de lungã perioadã de timp, dacã nu cumva pentru
totdeauna, statele naþionale vor avea ºi vor trebui sã aibã rolul
esenþial, atât în Europa, cât ºi în lume. Sigur, statele Europei
vor coopera, vor derula acþiuni în comun cu respectarea
Tratatelor UE, vor renunþa la anumite componente ale
suveranitãþii, în special în domeniul apãrãrii, dar rolul lor trebuie
sã fie menþinut ºi, în unele domenii, chiar întãrit.  Considerãm
cã utopiile universaliste ºi mondialiste ºi-au atins limitele ºi cã
numai statele ºi uniunile de state, care sã constituie, la nivel
planetar, centre multipolare, sunt viabile ºi vom milita pentru
aceasta.  Înþelegem participarea statelor europene la UE ca
parteneri egali ºi respingem, de
plano, orice încercare a unor
state de a subordona, în vreun
fel, alte state.  Credem în
valorile cultural politice ale fiecãrui stat ºi considerãm UE ca
un fel de orchestrã în care fiecare stat se comportã ca un
instrument cu o individualitate ºi caracteristici proprii, bine
conturate. Nu credem în standardizarea socialã ºi în
uniformizarea culturilor ºi, mai ales, nu credem în uniformizarea naþiunilor.  Europa trebuie sã respecte identitãþile
naþionale, regionale ºi locale precum ºi tradiþiile cultural istorice
ale tuturor statelor componente.  Considerãm, dupã cum s-a
putut constata din modul de funcþionare de pânã acum, cã UE
are un deficit de democraþie. Deficitul democratic conduce la
dispariþia apãrãrii interesului public ºi la o exageratã apãrare a
interesului particular, de multe ori, nelegitim. Popoarele ºi
cetãþenii nu trebuie sã fie un fel de miei care pot fi duºi la tãiere
la voinþa cuiva, din afarã. De aceea, Tratatele de funcþionare a
UE vor trebui revizuite ºi bazate pe principii democratice de
management ºi luare a deciziilor cu accent pe democraþia
participativã, cât mai curând, pe baza experienþei acumulate ºi
pânã nu încep sã se dezvolte miºcãri centripete de abandonare
a construcþiei europene. Existã semnale foarte serioase în acest
sens, exemplul Marii Britanii, al Poloniei, al Ungariei producând
deja îngrijorare.  Europa a fost este ºi trebuie sã rãmânã un
teritoriu al marelui spirit cultural european, al catedralelor ºi
clopotniþelor ºi în niciun caz al moscheilor ºi minaretelor. Ne
mândrim cu rãdãcinile noastre antice, creºtine ºi umaniste.
Spaþiul european trebuie sã rãmânã unul secular, civilizator,
care are obligaþia ºi capacitatea de a se opune ºi de a lupta
împotriva oricãror forþe distructive ºi antioccidentale.  Credem
în naþiunea românã ºi într-o Europã Unitã ºi independentã faþã
de orice forþe strãine, inclusiv financiare, care ar încerca sã ne
aserveascã.  Statele naþionale ºi UE trebuie sã fie garantul
unui trai decent pentru fiecare cetãþean, sã asigure binele public
economic ºi social. De asemenea, statele naþionale trebuie sã
fie garantul culturii, al valorilor europene precum ºi al libertãþilor
individuale ºi colective. Este necesarã manifestarea unei exigenþe
crescute în materie de libertate de informare, întoarcerea la
libertatea presei ºi a internetului ºi depolitizarea media.  Se
impune debirocratizarea societãþii, simplificarea legislaþiei ºi
eliminarea legilor ºi actelor normative vagi, imprecise, care se
preteazã la interpretãri abuzive; trebuie amendate sau abrogate
toate legile care restrâng libertatea (legi liberticide) de gândire
ºi de exprimare, precum ºi legile discriminatorii de orice fel.
Cetãþenii unei naþiuni ºi ai Europei sunt ºi trebuie sã fie cetãþeni
egali în faþa legii. Credem cã se impune, de urgenþã,
responsabilizarea justiþiarilor pentru activitatea lor.  Este
necesarã ºi obligatorie depolitizarea justiþiei ºi scoaterea acesteia
de sub influenþa ºi tutela serviciilor secrete. Cetãþenii trebuie
sã-ºi recapete încrederea în Justiþie.  Autonomia localã nu
trebuie sã constituie sub nicio formã pretextul pentru a fi
interzise reuniuni sau manifestaþii paºnice ori sã fie boicotate
simbolurile naþionale. Orice abuz în acest sens trebuie
sancþionat.  Naþiunea românã, în conformitate cu prevederile
Tratatelor la care este parte, trebuie sã-ºi construiascã singurã
propriul viitor, pe baza aspiraþiilor sale, în deplinul respect al
tradiþiilor ºi moºtenirii cultural istorice ºi religioase. Direcþiile
ºi opþiunile fundamentale pentru construirea acestui viitor
reprezintã prerogativa exclusivã a naþiunii române ºi se
manifestã în cadrul referendumurilor care pot fi iniþiate, în
condiþiile legii, de cãtre cetãþeni sau de cãtre instituþii ale statului.
În baza acestei doctrine este necesarã elaborarea de strategii,
programe ºi planuri de acþiune, iar acestea trebuie supune
dezbaterii publice. Ele trebuie sã fie îmbunãtãþite permanent
ºi completate cu propunerile venite din partea cetãþenilor.

o

o

(Urmare din nr. 739)
Dintre marile personalitãþi româneºti care au promovat idei
naþionaliste progresiste, cu limitele ºi excesele pe care epoca lea presupus, amintim pe Iorga, pentru naþionalismul sãu moderat
ºi, în special, pentru poziþia sa privind solidaritatea claselor,
importanþa educaþiei ºi datoria claselor de sus faþã de cele
neluminate, în principal, în sensul tansformãrii þãranilor ºi
mahalagiilor în cetãþeni, ºi pe Manoilescu, pentru naþionalismul
sãu economic, delimitându-ne total de naþionalismul totalitar.
De altfel, precizãm cã, dacã ar fi sã clasificãm aceastã doctrinã,
ea se înscrie pe linia naþional-democraþiei postmoderne, europene, adaptate realitãþilor interne ºi externe actuale. Este o
doctrinã nouã, care se delimiteazã de toate excesele ºi inadecvãrile
miºcãrilor naþionaliste trecute sau chiar prezente, nu se revendicã
de la niciun partid sau miºcare naþionalistã anterioarã ºi, mai
ales, se delimiteazã de orice exces naþionalist, ultranaþionalist ºi
altele de acest gen. Ca poziþie pe eºichierul politic este de
centru dreapta, însã, practic, este mai mult o doctrinã de proiect,
care are ca scop creºterea bunãstãrii cetãþenilor ºi stoparea
declinului României. Prin urmare, doctrina naþional-democratã
promoveazã orice mãsurã care serveºte scopului declarat de
redresare a României ºi creºterea nivelului ei de bunãstare,
indiferent de zona doctrinarã din care aceasta provine.
Naþional-democraþia postmodernã s-a nãscut dintr-o mare
dezamãgire privind managementul României post evenimentele
din 1989, management care, prin politici publice inadecvate ori
de-a dreptul greºite, a condus la sãrãcirea României, la distrugerea
economiei ºi a obligat 5 milioane de români sã caute de lucru în
alte þãri. România a fost adusã într-o multiplã crizã: moralã,
identitarã, educaþionalã, demograficã, juridicã, economicã etc.
Faptul cã Raportul ONU privind sãrãcia, publicat la sfârºitul
anului 2015, (Philip Alsthon, Raport ONU privind sãrãcia,
noiembrie 2014) plaseazã România, în ceea ce priveºte
bunãstarea, pe ultimul loc dintre þãrile europene, în cel mai
fericit caz, pe penultimul, la unii indicatori, demonstreazã, fãrã
putinþã de tãgadã eºecul acestor politici, programe ºi doctrine.
De aceea, considerãm cã o nouã viziune, naþional-democratã,
una post modernã, temperatã ºi luminatã, inovativ-managerialã,
reprezintã soluþia pentru redresarea României, redarea speranþei
cetãþenilor români, reîntoar-cerea acasã a multora dintre cei plecaþi ºi
descãtuºarea energiilor
latente ale poporului nostru. Situãm în centrul atenþiei omul, în
context naþional ºi european, cu nevoile ºi trebuinþele sale ºi, în
principal, cu salariul ºi pensia sa. Nu elaborãm doctrine ºi
programe pentru dezvoltarea teoriilor privind doctrinele. Nu ne
propunem sã realizãm obiective pentru a le bifa ca realizãri în
planuri, strategii sau programe. Considerãm toate acestea ca
mijloace pentru redresarea, dezvoltarea ºi reindustrializarea
României pentru a crea resursele necesare în vederea sporirii
bunãstãrii cetãþenilor prin creºterea acceleratã a salariilor ºi
pensiilor ºi alinierea acestora la mediile din þãrile avansate ale
UE. Aceasta este ideea forþã a naþional-democraþiei propuse de
cãtre noi. Subsecvent acestei idei ne mobilizãm, elaborãm strategii
ºi programe, le dezbatem ºi le îmbunãtãþim cu participarea
cetãþenilor, desfãºurãm activitãþile politico-sociale necesare ºi
acþionãm. ªi considerãm cã numai având cetãþeni bogaþi ºi
puternici o naþiune poate fi puternicã ºi respectatã.

PUNCTE DE VEDERE

Sintezã a valorilor ºi principiilor
doctrinei naþional-democrate în context european
 Naþional democraþia considerã cetãþeanul adevãrata bogãþie
a unei naþiuni. De statusul acestuia ºi de modul în care este
respectat, tratat, antrenat, implicat, recunoscut ºi recompensat
depinde nivelul de dezvoltare, bunãstare ºi respect al acesteia.
 Suntem mândri de trecutul nostru istoric, de cultura ºi
contribuþia noastrã ºtiinþificã la dezvoltarea umanitãþii, mândri
cã suntem parteneri într-o uniune de state având o culturã
milenarã, de originile acestei culturi, dacice, greco-romane,
celtice, germanice, nordice ºi slave. Aceastã moºtenire ºi secolele
de civilizaþie creºtinã se caracterizeazã prin setea de libertate,
de creativitate, de pasiune, implicare ºi responsabilitate.
 Identitatea naþionalã ºi solidaritatea sunt valori fundamentale
ale naþiunii noastre, valori grav afectate în ultimele decenii.
Militãm pentru restabilirea lor ºi pentru revenirea la
patriotismul identitar ºi social. Aceste valori constituie
fundamentul naþional-democraþiei.  Ataºamentul faþã de
propria naþiune, respectul faþã de celelalte naþiuni, libera
exprimare a tuturor opiniilor, libera voinþã a poporului român
de a-ºi conduce propriul destin, independent de toate
imixtiunile, trebuie sã rãmânã valori permanente ale naþiunii
noastre. Naþiunea românã a dezvoltat, în context european, o
civilizaþie proprie, specificã, bogatã în tradiþii. Românul, cu un
spirit cultural de o mare bogãþie lãuntricã, a trãit ºi trãieºte
împreunã cu ceilalþi ºi pentru ceilalþi dând naºtere unei naþiuni
cu un geniu propriu, un destin propriu, în context european ºi
universal, cu o culturã ºi o istorie de care este mândrã. Aceste
trãsãturi trebuie dezvoltate, îmbunãtãþite permanent,
promovate apãrate ºi perpetuate.  Naþional-democraþia
acþioneazã pentru dezvoltarea spiritului civic, pentru adevãr
ºi dreptate, pentru cunoaºterea istoriei neamului nostru, pentru
dezvoltarea spiritului nostru ºi al copiilor noºtri, pentru
cunoaºterea istoriei ºi a luptei de emancipare împotriva celor
care încearcã sã ne mintã, sã ne manipuleze, sã ne denigreze ºi
sã ne culpabilizeze. Naþional-democraþia pledeazã pentru
cunoaºterea istoriei, dar respinge rãscolirea rãnilor istoriei,
responsabilizarea ºi culpabilizarea generaþiilor actuale pentru
excesele, abuzurile ºi erorile istoriei, care ar putea conduce la
recrudescenþa unor noi miºcãri de tip iredentist ºi revanºard.
Naþional-democraþia postmodernã, europeanã, i-am putea
spune open source, face apel la toate popoarele lumii sã
militeze pentru pace, înþelegere ºi cooperare, pentru iertarea
erorilor istoriei ºi pentru construirea unui viitor mai bun pentru

Strategia UE
pentru Regiunea
Dunãrii - SUERD
Curs online de formare a Ofiþerilor Dunãreni,
a consultanþilor ºi promotorilor
Începând cu luna ianuarie 2016, la nivel naþional, a fost declanºat procesul
de constituire ºi extindere a Reþelei Naþionale a Ofiþerilor Dunãreni, veriga
de bazã - iniþiatã împreunã de Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart
(CIO-SUERD), Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR) ºi
Academia Românã prin Centrul de Biodiversitate - pentru a facilita formarea
de consorþii parteneriale ºi accesarea de fonduri europene pentru proiecte
ºi investiþii în toate cele patru domenii majore de intervenþie prevãzute de
Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD). În plus, în urma
succesului primei sesiuni de formare, a fost declanºat procesul de lobby
instituþional care sã permitã instituþionalizarea atribuþiilor Ofiþerului
Dunãrean prin obþinerea sprijinului principalelor autoritãþi centrale cu
relevanþã în domeniu, inclusiv a Coordonatorului Naþional SUERD Ministerul Afacerilor Externe.
În acest context, Catedra Internaþionalã Onorifica Jean Bart în sprijinul
SUERD (CIO-SUERD) demareazã înscrierile pentru cursul online a
programului post-universitar de medie duratã, care se va desfãºura
în perioada lunilor martie - mai 2016. Cursul se desfãºoarã în co-tutela
ºi sub înaltul gir al Academiei Române prin Centrul de Studii ºi Cercetãri
de Biodiversitate Agrosilvicã Acad. David Davidescu, instituþie de
învãþãmânt care alãturi de Ministerul Educaþiei este abilitatã prin lege sã
organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Precedentele sesiuni,
organizate începând cu anul 2012, au fost deja absolvite în diverse
centre universitare din þarã de un numãr de peste 550 de persoane care
au devenit promotori, facilitatori, specialiºti ºi experþi ai Strategiei Dunãrii.
Beneficiile speciale pentru absolvenþi: primesc Certificat de
Absolvire însoþit de o Anexã de Studii; sunt cooptaþi în Reþeaua
Naþionalã a Ofiþerilor Dunãreni, prin care primesc informaþii ºi
consiliere privind participarea la proiecte ºi iniþiative dunãrene; pot
primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau
participare la parteneriate/ proiecte cu caracter naþional/macro-regional;
li se acorda acces privilegiat la evenimentele publice ºi grupurile de
lucru pentru proiectele iniþiate de partenerii CIO-SUERD ºi CLDR.
Înscrierile se fac conform principiului Primul venit-primul servit
pânã în 29 februarie 2016. Detalii suplimentare pot fi consultate pe
site-ul: www.houseofeurope.ro/ SUERD/CIO-SUERD.html sau
solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: info@houseofeurope.ro
ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES,
TVH ºi Opinia naþionalã. Parteneri Media: Finantare.ro,
CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicatii Mobile,
SmartFinancial.ro, ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro, PRwave.ro,
ComunicateMedia.ro, Tribuna Economicã, Early Warning Support - EURO Clearing Funds.
Pentru conformitate, Secretariatul Tehnic CIO-SUERD - c/o
EUROLINK- Casa Europei

POATE VÃ INTERESEAZÃ

Guvernul României
cautã 150 de stagiari
pentru internship-uri plãtite
Nu mai puþin de 150 de tineri vor fi recrutaþi de Guvernul României,
în ministere ºi alte instituþii, în cadrul unui program oficial de internship
desfãºurat în perioada 22 iulie - 22 septembrie 2016. Obiectivul acestui
program de varã priveºte implicarea tinerilor inteligenþi în activitãþile
Guvernului, pentru a dobândi cunoºtinþele practice necesare. Programul
a fost lansat în 15 februarie, iar perioada de înscriere se încheie în 15 mai.
CRITERII  cetãþenia: candidaþii trebuie sã deþinã cetãþenia românã
la data înscrierii  vârsta: candidaþii trebuie sã aibã vârsta maximã de
25 ani la începerea programului, fiind nãscuþi nu mai devreme de anul
1991. Aceastã limitare a fost stabilitã luând în considerare pragul
superior de vârstã stabilit de Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU),
Organizaþia pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare (OECD) ºi
Uniunea Europeanã pentru ecartul demografic de tineret/tineri adulþi,
mai precis 24 ani  studiile: candidaþii trebuie sã deþinã la momentul
debutului programului calitatea de student ori sã fie tineri absolvenþi ai
unui program universitar ori postuniversitar, în þarã ori în strãinãtate
 experienþã: experienþa nu este necesarã pentru a participa la
programul de internship, deºi poate constitui un avantaj. Candidaþii
activi pe piaþa muncii (angajaþi) nu sunt eligibili pentru înscriere
 limbi strãine: candidaþii trebuie sã stãpâneascã o limbã strãinã de
circulaþie internaþionalã (englezã, francezã, spaniolã, italianã, germanã
etc.)  IT: candidaþii trebuie sã deþinã cunoºtinþe minime din zona
tehnologiei informaþiei, preponderent fiind necesare cunoºtinþe pentru
utilizarea pachetului de programe Microsoft Office  alumni: candidaþii
care au participat deja în cadrul Programului oficial de Internship al
Guvernului în anii anteriori nu sunt eligibili pentru program. Totuºi,
se pot reînscrie, toþi candidaþii care ºi-au depus candidaturile în trecut,
dar care au fost respinºi în urma etapelor de selecþie  particularizare:
dincolo de aceste condiþii generale, candidaþii trebuie sã întruneascã
condiþiile specifice menþionate în pagina fiecãrei instituþii participante,
raportate la preferinþele lor.
Anul acesta, sunt recomandate poziþiile, pentru care te-ai pregãtit în
parcursul tãu academic, din lista urmãtoarelor domeniile de studii
urmate la licentã/studii masterale/doctorat:  ªtiinþe exacte  ªtiinþe ale
naturii  ªtiinþe sociale ºi umaniste  ªtiinþe juridice  ªtiinþe economice
 Arte, Arhitecturã ºi Urbanism  Educaþie fizicã ºi Sport ªtiinþe agricole
ºi silvice  ªtiinþe inginereºti  Sãnãtate ( http://internship.gov.ro/ )
* Internship.Gov.Ro este programul oficial de Internship organizat de cãtre
Guvernul României, dedicat studenþilor ºi tinerilor absolvenþi. Prima ediþie a
acestui program s-a desfãºurat în 2013 ºi a inclus 25 de tineri repartizaþi la
Palatul Victoria, lucrând pentru structurile din cadrul Secretariatului General
al Guvernului ºi Cancelariei Prim-Ministrului României. În 2014, programul
s-a extins pe verticalã ºi a inclus ºi ministerele ºi departamentele conduse de
miniºtri ºi miniºtri-delegaþi, însumând peste 150 de tineri. În 2015, în cadrul
celei de-a treia ediþii, au fost implicate în program alte instituþii publice
centrale din subordinea Guvernului ºi a ministerelor, ajungându-se astfel la
300 de poziþii disponibile din totalul de peste 450 de oportunitãþi, din 77 de
autoritãþi ºi instituþii publice ale administraþiei centrale.
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740  23 februarie 2016

PROGRAMUL TVH
MARÞI  23 februarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15

22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã pentru copii
Film documentar Discovery
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Baltagul (1970, dramã)
Regia: MIrcea Mureºan
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  27 februarie 2016
06.00
07:00
07:55
08:40
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba japonezã
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
De ce iubim literatura românã
Realizator Luiza Marinescu
Instantanee din viaþã (r)
Film documentar Discovery
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic Aveþi în apel!
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Realizator Georgel Nucã (r)
Secrete spulberate  reality-show
Crezi cã ºtii (r)
Instantanee din viaþã
Realizator Violeta Screciu
Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã
Realizator Georgel Nucã
Film documentar 
Utopia impusã (2010, dramã)
Regia: Marius Theodor Barna
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
De ce sã iubim limba românã
Realizator Luiza Marinescu
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MIERCURI  24 februarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba italianã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Baltagul (1970, dramã)
Regia: MIrcea Mureºan
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
(Filipine, 2003, romance)
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Realizator Simona ªerban
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973, dramã)
Regia: Mihai Constantinescu
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria
Realizator Corneliu Toader

JOI  25 februarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30

12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
21:50
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:00
05:00

06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30

12:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
02:15
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Convoiul blestemat
(1956, comedie, dramã)
Regia: Carl K. Hittleman
Transformarea (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Aveþi în apel!
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural
Realizator Ioan Roºca
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

PROGRAMUL
Radio Seven
103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

LUNI  29 februarie 2016

DUMINICÃ  28 februarie 2016
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Curs de limba englezã
09:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
11:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
19:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic  Anonima
(2004, dramã). Regia: Xu Jinglei
00:00 Preuniversitaria
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973 dramã)
Regia: Mihai Constantinescu
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Transformarea
Film documentar  Cinemania
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
Istoria cu învãþãturã
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria
Realizator Corneliu Toader

VINERI  26 februarie 2016

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:30

12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
21:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Film documentar Discovery
Film artistic
Roy Rogers în Oklahoma (1946, western)
Regia: William Witney
Secrete spulberate (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Regia: Mae Czarina Cruz, E. M. Reyes
Film documentar  Curtis,
bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Crezi cã ºtii?
Secrete spulberate (r)
Viral online
Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiti, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Istoria cu învãþãturã
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare 
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

7 Dimineaþa, cu Laura ºi Mihai,
de luni pânã vineri, între 7:00-10:00
Realizatorii te sfãtuiesc sã asculþi programul lor
minunat, deoarece prietenii tãi o sã înceapã sã-l
asculte, o sã le placã ºi, dacã nu asculþi ºi tu, o sã te
simþi exclus din conversaþia lor despre 7 Dimineaþa.
Tibi, de la 10. Dimineaþa, de la 10:00
Tibi Ursan, în fiecare zi la Radio Seven, vreme de 4
ceasuri, face exact ce ºtie mai bine. Mixeazã!
Informaþie, muzicã ºi bunã dispoziþie. Ce facem
disearã, ce mai zic oamenii de ºtiinþã sau ce mai
ascultãm
Tache, de la 14, în zilele lucrãtoare,
de la 14 la 17.30
Pentru Robert Tache, Radio se scrie cu R mare.
ªi asta nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani.
Un strop de istorie muzicalã, ceva despre filme
ºi, de fiecare datã, o personalitate a zilei.
Cuvinte. Cu Vintilã. Marius Vintilã,
de luni pânã vineri, de la 17:30
Dupã serviciu, asculþi cuvintele care te conecteazã
cu concitadinii tãi, cu oraºul ºi cu subiectele care
constituie preocupãrile oricãrui grup de ascultãtori
educaþi ºi maturi, ce vor sã contribuie la îmbunãtãþirea nivelului vieþii în propria urbe.
All You Can Read, cu Marius Chivu,
în fiecare luni
Un talk show în doi despre cãrþi ºi muzicile lor.
Marius Chivu invitã un scriitor pentru a discuta
o carte nou apãrutã ºi a asculta împreunã
muzicile preferate ale invitatului.
Lista lui Dinu, în fiecare luni, de la 22:00
Zice Dinu: Am fost atras tot timpul de muzica
nouã. Uºor disonantã faþã de cea la modã. Lista
este o fotografie de moment, în fiecare sãptãmânã
adun piesele care-mi plac sau care-mi spun ceva.
Urban Sunsets, cu Bogdan Strãtulã, în fiecare
miercuri, de la 22:00
Pentru mine genul muzical nu mi se mai pare un
criteriu. Cred cã existã doar muzicã bunã ºi muzicã
proastã în toate genurile muzicale. Conceptul Urban
Sunsets e despre muzica pe care eu o consider bunã
7 inches, cu Tibi Ursan, în fiecare vineri
de la ora 22:00
Este programul care te pregãteºte de weekend cu
cele mai noi ritmuri de club ºi cele mai hot release-uri.
Cu Tibi Ursan, pe post de DJ. O orã mixatã ºi
neîntreruptã de nici mãcar un spot publicitar.
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Sorescu este la Cimitirul Bellu, dar nu pe Aleea
Scriitorilor, unde trebuia sã-ºi aibã locul, ci în Aleea
Academicienilor, graþie prietenului sãu devotat, antum
ºi postum, Eugen Simion, pentru cã Uniunea
Scriitorilor nu a vrut sã-i dea loc. Nicio coroanã de
flori nu i s-a trimis la înmormântare, pentru cã el îºi
dãduse demisia din Uniune.
La mormântul lui Marin, doamna Sorescu a zis: Sã
ºtiþi cã ºi eu vreau sã fie casã memorialã, ºi la
Bulzesti, ºi aici în Bucureºti. Mai târziu, doamna
Iliescu, care se ocupa de menajul casei Sorescu, mi-a
spus cã ºi doamna Sorescu era bolnavã de cancer. A
murit ºi dânsa dupã câteva luni, dar mi-a lãsat ºi mie
acest secret. În casa de la Bucureºti este averea lui
Sorescu, are lucrãri din epoca medievalã, o ladã de
zestre, biblioteca, manuscrise, corespondenþã, picturi
vechi, icoane pe sticlã, lucrãri de patrimoniu,
sculpturi, un adevãrat muzeu. Am înþeles cã multe au
cam dispãrut. Aici, în Craiova, urma sã fie casã
memorialã, eu vorbisem cu Ionicã Sorescu, fratele
cel mic, sã-mi aducã o adresã cum cã Fundaþia Marin
Sorescu doreºte înfiinþarea casei memoriale. Întradevãr, mi-a adus aceastã adresã, atunci preºedinta
Fundaþiei era Mihaela Constantinescu Podocea, din
familia lui Sorescu, ºi care a fãcut ediþia Sorescu, din
celebra colecþie Opere fundamentale, iniþiatã ºi
coordonatã de Eugen Simion la Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã.
M-am dus la preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, cu aceastã cerere,
sã facem casã memorialã,
spunându-i cã Doljul nu are
nicio casã memorialã; a fost
de acord, dar sã aºteptãm
sfârºitul anului, pentru cã
posturile erau blocate. În
luna decembrie am revenit
sã trecem la fapte, urma sã
fie încadrat un post de
Marin Sorescu împreunã cu Geta Ungheanu,
muzeograf, pe care sã fie
Gr. Vieru, Mihai Ungheanu, Virginia Sorescu,
numit Ion Sorescu, ºi un post
Tudor Nedelcea, Cornel Popescu,
de custode, pe care sã fie o
Eugen Doga, Puia Popescu
persoanã din partea lui
(Urmare din pag.1)

ªi-a construit casa de la Bulzesti, în anul 1991, dupã
ce a luat Premiul Herder. Îi trata pe muncitori foarte
bine, aveau mese complete (aperitiv, felul I, felul II,
prãjiturã), plus bãuturã. Mergeam deseori cu el la Bulzeºti.
Stãteam, deseori, seara cu el printre muncitori. Unul
dintre ei, mai bãtrân, spunea snoave, mici istorii locale,
poreclele consãtenilor. Sorescu stãtea lângã el ºi nota.
Aºa au apãrut multe nume din volumul La lilieci.
I-am dat, trase la xerox, scrierile lui Tudor
Vladimirescu, spunându-i: Dacã Cãlinescu spune cã
este scriitor, facem o antologie cu prefaþa
dumneavoastrã. L-am convins, nu atât de greu, a
fãcut o prefaþã la Tudor Vladimirescu  Scrieri (Marin
Sorescu, Tudor Vladimirescu ºi literatura stãrii de
urgenþã, prefaþa la Tudor Vladimirescu, Scrieri, ediþie
Tudor Nedelcea, Craiova, Scrisul Românesc, 1993)
extraordinarã. Dupã aceea, i-am dat textele din Mihai
Viteazul (Cum scria Mihai Viteazul, prefaþã la Mihai
Viteazul, Scrieri, ediþie Tudor Nedelcea, Craiova,
Scrisul Românesc, 1993) ºi citeam din ele, aºezaþi
amândoi pe lemnele din curte. Am cãzut de acord ºi
cu aceastã carte. I-a scris prefaþa. Sunt douã prefeþe
uluitoare. Ambele cãrþi s-au vândut foarte bine. Nimeni
nu le-a contestat valenþele artistice, cã i-am fãcut
scriitori pe cei doi eroi ai neamului.

Exista un zvon, cum cã anumite cercuri strãine îl
voiau pe Sorescu preºedintele României în 1990, aºa
cum l-au vrut cehii pe Havel. Mi-au spus asta ºi unii din
familia sa, cã s-a prezentat cineva, un actor, care a
condus Revoluþia, la Sorescu acasã, pe strada Grigore
Alexandrescu nr. 43, pe 22 decembrie, la ora 10, înainte
de a se declara moartea lui Milea. I-a spus: Marine, hai
sã deschidem televiziunea! Sorescu nu a vrut sã meargã,
a intuit cã ,,revoluþia nu era curatã ºi a dat un rãspuns
tipic lui: Mergeþi voi înainte ºi þineþi-mi un loc. Dar, nu
s-a dus. ªi atunci a apãrut varianta cu Mircea, fã-te cã
lucrezi. Ca ºi Havel, el era foarte cunoscut peste hotare,
dar se zice cã în condiþiile astea trebuia sã cedeze
Transilvania, aºa cum s-a stipulat în Declaraþia de la
Budapesta, din 16 iunie 1989, conform cãreia
Transilvania a fost ºi este un spaþiu de complementaritate, declaraþie contrasemnatã ºi de fostul rege
Mihai al României. Cert este cã acest refuz l-a costat
ulterior pe Sorescu. Din Franþa, s-ar fi transmis telefonic:
Distrugeþi-l pe Sorescu! A intervenit destituirea de la
Ramuri, a fost înlãturat de la Premiul Nobel pentru
Literaturã (Ion Jianu a scris o carte de convorbiri cu ºi
despre: În 1983 ºi 1992, premiul Nobel trebuia sã
poarte un nume românesc: Marin Sorescu, ClujNapoca, 2014, în care se face trimitere la scrisoarea
denigratoare a trei poeþi români ( o femeie, un bãrbat ºi
un ...decedat azi) trimisã Comitetului Nobel, dupã ce
Academie Românã l-a propus oficial, la 12 martie 1992,
pe Marin Sorescu ºi figura pe listã micã).
Multã lume spunea cã nu trebuia sã ocupe funcþia de
ministru. El nu a fost un reformator extraordinar, dar,
cel puþin, nu a distrus. Dacã ne uitãm câþi miniºtrii s-au
perindat, unii au fost catastrofali, alþii au fost pur ºi
simplu penibili. Pleºu a organizat bine, Ludovic Spiess
a fost un bun ministru. Sorescu, de pildã, ca ministru,
când a auzit cã la Târgu-Jiu a cãzut o salcie pe unul
dintre scaunele lui Brâncuºi (de pe alee, nu de la Masa
Tãcerii), s-a dus sã vadã la faþa locului; nu avea consilieri
buni, luase niºte foºti colegi de facultate, dar, ulterior,
l-a ajutat Mihai Ungheanu, care era legist. Tot ce
semna Sorescu trecea întâi pe la Ungheanu. Marin
Sorescu a suferit foarte mult când l-au dat afarã din
funcþia de ministru, înlocuindu-l cu finul sãu, Mãrginean,
când el era la Sibiu, la un festival Blaga. Atunci, la
festival, a aflat ca fusese destituit.
Mai circulã o informaþie, cum cã boala lui provine
de la o injectare de pe un aeroport, motiv pentru
care a fost la Paris, în ultima perioadã a vieþii, pentru
a face transplantul, dar medicii francezi au spus cã nu
se mai poate face nimic. Ei au confirmat injectarea,
a murit în condiþii groaznice, avea douã plãpumi pe
el, cu foc permanent în camerã, dar tremura de frig.
Se scãrpina mereu, s-a chinuit. Degeaba unii o
condamnã pe soþia sa, Virginia Sorescu, dar ea s-a
ocupat de el. Drama este cã nu au avut copii.
Amândoi soþii Sorescu au vrut ca ambele case, de la
Bulzesti ºi din Bucureºti, sã fie transformate în case
memoriale. Dupã moartea lui Marin Sorescu, fiind
comemorat la Muzeul Literaturii Române, doamna
Sorescu m-a luat cu maºina dânsei ºi mi-a zis: Hai sã
mergem la Sorin (aºa îi zicea soþului). Mormântul lui

George Sorescu. Înainte de a mã duce, vine Ion Sorescu
ºi îmi spune cã nu se mai poate face casã memorialã,
pentru cã o rudã a lor vrea sã o împartã. S-au certat
pe casa din Bulzesti ºi ea s-a degradat. Am înþeles cã
ºi pentru cea din Bucureºti sunt procese între familii.
Este trist, pentru cã el concepuse acea casã sã fie
locuinþã pentru scriitori, iar la ultimul etaj pentru
artiºtii plastici. El era ºi pictor. Mi-a spus cã a vândut
un tablou, reprezentând câinele sãu, la Edibrough; a
venit o contesã care a zis cã este câinele ei. ªi i-a dat
1500 de lire. Sorescu zicea cu umor: Cum sã fie câinele
ei când era câinele meu de la Bulzesti? Dar, pentru
1500 de lire, am acceptat substituirea de animal.
La Editura Scrisul românesc, Marin Sorescu a fost
numit director de Andrei Pleºu. Sorescu nu era un om
care sã stea zi de zi, nici nu trebuia, pentru cã era o mare
personalitate. A fost atacat din acest motiv: mi s-a
telefonat de la un ziar de scandal din Bucureºti, în 1991,
întrebându-mã dacã vreau sã dau un interviu. Prima
întrebare, care mi-a fost adresatã: Este adevãrat cã
Marin Sorescu nu vine la program?. ªi eu am rãspuns:
Da, este adevãrat. Mi-au cerut sã detaliez. Le-am spus:
Da, nu vine la 8, vine la 8.30; nu pleacã la 16, pleacã
la 15. ªi-a dat seama cã-mi bat joc de el. M-a întrebat
cum pot spune aºa ceva, pentru cã ei avea informaþii cã
nu vine la program. Am zis: Marile personalitãþi nu
trebuie sã stea zi de zi la program. El trebuie sã dirijeze,
el acoperã cu numele sãu destinul unei instituþii.
Dupã ce a fost implicat, fãrã voia sa, în fenomenul
Meditaþia transcedentalã, i-am editat la xerox, în
99 exemplare, bibliografia Un mesager al literaturii
române, pe care a ,,uitat-o pe la decidenþii politici.
Sã povestesc despre tragedia lui Sorescu, când a
împlinit 55 ani de ani: a fost chemat la Uniunea
Scriitorilor. S-a îmbrãcat frumos, crezând cã noua
conducere a Uniunii Scriitorilor îi va închina o cupã de
ºampanie. Din pãcate, Sorescu a fost naiv crezând
acest lucru. În seara respectivã, îmi telefoneazã doamna
Sorescu sã mã întrebe dacã ºtiu ceva de el. Dânsa
mi-a spus cã a fost chemat la Uniunea Scriitorilor ºi nu
s-a mai întors acasã, nu a rãspuns nici la telefonul din
apartamentul vagon din Craiova ºi m-a rugat sã merg
sã-l caut. Era, într-adevãr, în apartament, mi-a
rãspuns cu mare greutate. L-am vãzut într-o stare
deplorabilã, pur ºi simplu îi tremura buza superioarã.

Am vrut sã-l întreb ce s-a întâmplat, l-am vãzut în ce
stare era, nu am comentat mai mult, nu i-am pus
întrebãri, i-am spus doar cã a doua zi voi trece pe la
el ºi o sã-l iau la editura. L-am luat la ora 10, m-a
rugat sã rãmânem amândoi, apoi sã-i dau maºina de
scris ºi sã-l încui în biroul sãu. Dupã vreo trei sferturi
de orã m-a chemat sã-i citesc o scrisoare. Am rãmas
uluit. Era demisia lui din Uniunea Scriitorilor.
(Publicatã în Adevãrul, II, nr. 350, 5 mart. 1991,
p. 1.) Am ridicat chiar tonul la el: Domnule Sorescu,
nu se poate sã þineþi chiar toate necazurile în
dumneavoastrã! Enervaþi-vã, daþi cu maºina de scris
de pãmânt, descãrcaþi-vã, asta vã terminã!.
În coºul de gunoi era o hârtie mototolitã de
Sorescu. Am luat-o: era acel denunþ calomnios al
unor scriitori, printre care ºi un nescriitor, Sabin
Gherman, care, ulterior, s-a ,,sãturat de România
ºi a fãcut o propagandã antiromâneasc, un denunþ
împotriva lui Sorescu, pentru care el a fost nevoit
sã-ºi dea demisia din Uniunea Scriitorilor.
A rãmas în continuare la Editura Scrisul românesc
pânã la sfârºitul vieþii ºi a fost o colaborare excelentã.
Sorescu nu venea tot timpul la editurã, fiind solicitat
mai ales peste hotare, dar amprenta ºi-a pus-o. Nu
tipãream o carte fãrã sã-l consult sau chiar sã-i pun
câteva probleme. De pildã, a adus un manuscris al lui
Paul Goma. L-am întrebat cum rãmâne cu drepturile
de autor. Mi-a dat telefonul lui Paul Goma, care mi-a
spus sã iau legãtura cu doamna Nãvodaru, mãtuºa sa,
care mi-a tãiat-o scurt: Vreau drepturi de autor în
dolari. Fireºte, noi nici nu aveam cont în valutã. ªi nu
s-a mai putut tipãri cartea, pentru cã erau imposibil de
achitat acele drepturi de autor. Un alt caz. A adus un
manuscris al lui Petre Þuþea, Teatru seminar. Sorescu
i-a fãcut recomandarea lui Petre Þuþea sã intre în
Uniunea Scriitorilor, ca sã beneficieze de pensie, pentru
cã nu avea niciun venit, era muritor de foame. De
celebrul orator s-a ocupat studentul, apoi revoluþionarul
Marin Munteanu. Eram curios sã-l tipãrim. Dupã ce
am citit acel manuscris, i-am spus lui Sorescu cã nu
putem sã-l publicãm pentru cã-i vom face rãu lui Petre
Þuþea, care apãrea mereu la televizor, era sclipitor în
interviuri, excelent orator. Eu îl ºi cunoscusem prin
Mihai Pelin, în 1973, ºi, într-adevãr, era o personalitate
fascinantã. Dar, în
scris, era mediocru.
I-am spus lui Sorescu
cã dacã vom publica
aceastã carte îi vom
face un deserviciu.
Trebuia sã rãmânã
acel Þuþea din interviuri, cel care apãrea
la televiziune, acel
Socrate al zilelor
noastre. Într-adevãr,
cartea nu a apãrut.
Am înþeles cã a apãrut
în altã parte, dar fãrã
vreun ecou esenþial. Petre Þuþea rãmâne oratorul desãvârºit, omul de mare conºtiinþã.
Lucrând cu Marin Sorescu la editurã ºi cunoscându-l
mai bine ca om, fiind invitat de multe ori la locuinþa sa
din Bucureºti, ºi chiar atunci când a construit casa de
la Bulzeºti, i-am luat, fireºte, apãrarea, pentru cã
fost nedreptãþit, am luptat ca lui Sorescu sã i se facã
dreptate. Dupã moartea sa, am cerut Ministerului
Culturii (era atunci secretar adjunct Mihai Ungheanu),
ca postul de director sã fie desfiinþat în memoria sa,
el sã fie ultimul director al Scrisului românesc. Mihai
Ungheanu m-a avertizat cã urmaºul sãu va avea o
altã opinie. Am zis cã pentru mine este suficient
postul de redactor ºef, nu ºi de director. ªi am crezut
cã aceastã soluþie va rãmâne. Am vorbit ºi cu doamna
Berza, care era în locul lui Ungheanu, dupã venirea
lui Ion Caramitru la Ministerul Culturii. Dânsa, la fel,
a fost surprinsã plãcut de propunerea mea, dar,
surprinzãtor, atunci când mã îndreptam spre Târgul
de Carte de la Bucureºti, cu Jean Bãileºteanu, care era
colaboratorul nostru, un alt individ a venit, cu o decizie
a lui Caramitru, ca director, deºi postul fusese
desfiinþat. Fireºte, mi-a fost desfãcut contractul de
muncã; nu vorbesc mai multe pentru cã sunt lucruri
care nu mi-au plãcut, sunt dureroase.
Dupã ce am aniversat 75 de ani de la înfiinþarea
editurii, la care au participat personalitãþi marcante
(academicienii Radu Voinea, Marcu Botzan, Dan
Grigorescu, Nestor Vornicescu, Grigore Vieru,
Eugen Simion, M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tãrâþeanu,
Victor Crãciun, scriitorii M. Ungheanu, Gr. Tr. Pop,
G.R. Serafim etc.) ºi am fãcut ºi o masã rotundã cu
tema Cartea, a câta putere în stat?, dezbatere pe
care am publicat-o ºi care a avut un mare ecou, s-a
fãcut o alta, la care au participat unii scriitori care,
chipurile, erau în opoziþie faþã de cei care au participat
la prima aniversare. ªi s-au dat ºi premii.
Din iniþiativa acad. Eugen Simion, craiovenii l-au
omagiat pe genialul scriitor prin organizarea Zilelor
Marin Sorescu, de care mã ocupam în mod special,
începând cu februarie 1997. Primele trei ediþii s-au
desfãºurat, în principal, la Naþionalul craiovean, în
colaborare cu Fundaþia Marin Sorescu ºi Ministerul
Culturii. S-au jucat marile piese soresciene: Iona,
Pluta meduzei, Matca, Paraclisierul, Ah, aceastã
traversare (florilegiu din ultimele poezii), A treia
þeapã, Vãrul Shakespeare, alãturi de spectacolele lui
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Tudor Gheorghe: Petrecerea ºi La lilieci. Sesiunile
ºtiinþifice, moderate de Eugen Simion, au reliefat aspecte mai puþin cunoscute din biografia ºi creaþia sorescianã ºi au fost susþinute de Fãnuº Neagu,
I. Coteanu, G. Sorescu, Mihai Ispirescu, Ov.
Ghidirmic, Marian Barbu, I. Zamfirescu, Ileana
Berlogea, D. Solomon, Ludmila Patlanjoglu, Al.
Firescu, Patrel Berceanu, Jeana Morãrescu, Tudor
Nedelcea, Jean ºi Fãnuº Bãileºteanu, C.M. Popa etc.
Au fost lansate, postmortem, ultimele cãrþi ale lui
Marin Sorescu: La lilieci (vol. VI), Efectul de
piramidã, romanele Japiþa ºi Jurnal (romanul
cãlãtoriilor), precum ºi lucrãri monografice semnate
de Gh. Boris Lungu, Fãnuº Bãileºteanu, G. Sorescu, au
fost vernisate expoziþii de carte ºi documentare, s-au
acordat Premiile Marin Sorescu lui D.R. Popescu,
plasticianului Ion Nicodim ºi regizoarei Daniela
Peleanu. Dupã pensionarea lui Emil Boroghinã, Zilele
Marin Sorescu au fost organizate (mai modest) în
cadrul Târgului de carte Gaudeamus. Din 2005,
Academia Românã ºi Primãria Craiovei (exceptând
anul 2011), prin Antonie Solomon, au ridicat ºtacheta
valoricã a manifestãrii, omagiindu-l în sala Primãriei
ºi a Teatrului Naþional (care, din 2005, la propunerea
directorului Mircea Corniºteanu, poartã numele
ilustrului scriitor). Eugen Simion, moderatorul tuturor
acestor manifestãri, a invitat la discuþii personalitãþi
marcante din þarã ºi din strãinãtate: Adam Puslojici,
Mircea Micu, M. Ungheanu, Adrian Pãunescu, Fãnuº
Neagu, Mircea Dinescu, Victor Crãciun, Rãzvan
Voncu, Gr. Vieru, M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tãrãþeanu,
Gr. Tr. Pop, Ilie Purcaru, Dan Hãulicã, Varujan
Vosganian, Dan Mircea Cipariu, Dan Zamfirescu,
N. Georgescu, Maya Simionescu, Marius Sala etc.
Alte titluri de carte au fost lansate: Marin Sorescu
Cronici literare ºi Cronici dramatice (ediþii de
G. Sorescu), Marin Sorescu, laserul vagului de Ilarie
Hinoveanu (în 2005), Marin Sorescu. Opere (colecþia Opere fundamentale, ediþie de Mihaela
Constantinescu Podocea), Puntea, Poezii alese de
cenzurã, Sonete, monografiile Marin Sorescu. Starea
poeticã de Ada Stuparu, Metaforele teatrului sorescian
de Toma Grigore ºi Marin Sorescu de Fãnuº
Bãileºteanu (în 2006), Configuraþii grafice de Marin
Sorescu (ediþie de G. Sorescu). La fiecare ediþie, pe
scena Teatrului Naþional s-a desfãºurat un recital din
poezia sorescianã, prezentat de poeþii Adam Puslojici,
Radomir Andrici, Srba Ignatovici, I. Miloº, Gr. Vieru,
N. Dabija, V. Tãrâþeanu, Mircea Micu, de actorii
Mircea Albulescu, Virgil Ogãºeanu, Dorel Viºan, Ilie
Gheorghe, G. Mihãiþã etc. Paralel, la Universitatea
din Craiova s-a desfãºurat colocviul internaþional
Marin Sorescu, exegeze ºi traductologie, cu participare internaþionalã, s-au efectuat pelerinaje la casa
poetului de la Bulzeºti, s-au jucat piesele Existã nervi?,
Paraclisierul, O þeapã pentru fiecare (adaptare dupã
A treia þeapã), Ilie Gheorghe ºi Tudor Gheorghe au
susþinut strãlucite spectacole inspirate din creaþia
lui Sorescu. S-au acordat, la fiecare ediþie, de cãtre
Academia Românã, Premiile Marin Sorescu, unor
scriitori din þarã (Ov. Ghidirmic, Marian Barbu, Tudor
Nedelcea, Ilarie Hinoveanu, N. Iliescu, Lucian Chiºu,
Al. Dobrescu) ºi din strãinãtate (I. Miloº, Radomir
Andrici, I. Flora, John Fairleigh, W. Jacques de
Decker, Serge Fauchereau, Michael Metzeltin etc.).
Manifestãrile dedicate lui Marin Sorescu au avut
darul nu numai de a perpetua memoria unui scriitor
de geniu, dar ºi de a repara unele nedreptãþi fãcute de
semenii sãi, cum remarca Eugen Simion: Discret,
Marin Sorescu a dus un rãzboi lung, de unul singur,
luptând cu ideologia, cu invidia autohtonã ºi cu
indiferenþa internaþionalã [...]. Cei care voiau sã-ºi
dreagã reputaþia lor serios compromisã de
colaborarea cu ideologia oficialã a totalitarismului
ceauºist s-au grãbit sã-l înjure ca la uºa cortului ºi
sã-ºi refacã, astfel, credibilitatea moralã. Culmea
este cã au reuºit nu sã distrugã talentul lui Sorescu,
dar sã fragilizeze omul, ºi aºa, prin natura lui fizicã,
destul de fragil.
Zilele Marin Sorescu au fost întrerupte, din
pãcate, în 2014. Acelaºi devotat prieten, Eugen
Simion, a reuºit sã le reînvie, la Bucureºti, începând
cu anul acesta, prin Academia Românã, Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, Muzeul Naþional
al Literaturii Române ºi Primãria sectorului 2.
Datoritã acestor manifestãri naþionale, a tipãririi
operei sale, Marin Sorescu este, azi, la opt decenii
de la naºtere, un scriitor aflat în contact permanent
cu cititorii, într-o actualitate creatoare.

Tudor NEDELCEA

