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SESIUNE. ABSOLVIRE. LICENÞÃ. DISERTAÞIE  acestea sunt reperele perioadei în care ne aflãm.
Dacã absolvenþii fac ultimele pregãtiri pentru susþinerea examenelor de finalizare a studiilor
 licenþã ºi dizertaþie, studenþii din anii I ºi II sunt în focul sesiunii de varã. Tuturor, mult succes!



Devii studentã la Universitatea Spiru Haret ?



Masteranzii de la Universitatea Spiru Haret

Atunci ai acces la subvenþii de pânã la 2250 de lei!
Studentele anului I pot urma cursuri de pregãtire
profesionalã. 3 500 de haretiste pot accesa aceste forme
suplimentare de calificare prin proiectul ProFemin, derulat
de universitate. Dupã ce susþii examenul de absolvire a
cursului urmat, primeºti subvenþia integral!
au acces la subvenþii. 210 locuri în programele europene de
pregãtire gestionate de universitate sunt deschise
masteranzilor haretiºti.
Cine urmeazã cursurile din program are numai de câºtigat:
primeºte o subvenþie de 1000 de lei net, imediat dupã
absolvirea examenului de final al cursului respectiv.

Vrei sã fii medic veterinar?

Cursurile se desfãºoarã în perioada octombrie-iunie
Tel.: 021 314 39 03 (L-J:800-1600, V:800-1400)
E-mail: ushcls@spiruharet.ro
Web: spiruharet.ro/centrul-de-limbi-straine

Pentru cine alege sã devinã medic
veterinar, Facultatea de Medicinã
Veterinarã Spiru Haret este locul
potrivit. Aici vor gãsi îndrumare
din partea unor profesori foarte bine
pregãtiþi ºi o baza materialã dezvoltatã,
pentru fiecare disciplinã în parte. Vor fi
ºase ani grei, dar poate cei mai frumoºi
din viaþa lor, afirmã Valentin Ionuþ
Angheloaia - fost preºedinte al
Asociaþiei Studenþilor MedVet în interviul acordat revistei noastre, pe
care îl puteþi citi în pagina 8.

PREUNIVERSITARIA

Cum sã te asiguri de succes la examenul de Bacalaureat
Cu douã-trei zile înaintea examenului,  În dimineaþa examenului, nu uita de pe care le ºtii cel mai bine. Astfel, vei
recapituleazã
întreaga materie.
micul dejun. Ai grijã ca micul tãu dejun sã câºtiga timp pentru subiectele care þi se
E important ca, în nopþile care preced fie sãþios, dar nu folosi alimente energi- par mai dificile.
examenul,
sã ai un somn odihnitor, de zante în mod abuziv (ciocolatã, ceai negru,  Dacã þi se pare cã nu ºtii un subiect, nu
minimum 8 ore, începând cu ora 22.00-22.30 cafea, bãuturi energizante)  în loc sã te intra în panicã. Treci la un alt subiect, pe
 Evitã sã mai înveþi în seara dinaintea mobilizeze, îþi vor da o stare de agitaþie care îl ºtii, apoi revii la cel dificil ºi
examenului. Creierul tãu va continua sã lucre-  Ai grijã sã ajungi la timp, cu 10-15 minute asigurã-te cã înþelegi foarte bine cerinþa.
ze ºi nu te va lãsa sã te odihneºti cu adevãrat. înainte de ora fixatã pentru intrarea în sala  Foloseºte ciorna pe timpul examenului,
În seara dinaintea examenului, chiar de examen. E bine sã eviþi sã ajungi prea dar nu uita sã treci în lucrare ideile-rezolînainte
sã adormi, deruleazã, în plan ima- devreme, ca sã nu fii deja obosit la momentul vãrile din ciornã
ginar, un film mental despre succesul tãu la intrãrii în examen ºi nici sã nu preiei emoþiile  Gestioneazã timpul de rezolvare în aºa
examenul de a doua zi. Cu ochii închiºi, negative ale celorlalþi. ªi dupã examen, dacã fel încât sã ai la dispoziþie 10-15 minute
respirând egal, încearcã sã îþi imaginezi cât urmeazã ºi alte probe în zilele urmãtoare, pentru o verificare de final a lucrãrii.
mai multe detalii ale situaþiei de examen evitã sã stai prea mult în compania colegilor,  Dupã ce ai trecut de o probã, îndepãr(sala de clasã, banca, detalii despre cum dacã aceºtia îþi transmit stare de tensiune ºi teazã gândurile de genul Aº fi putut sã fac
mai bine!, Ce neatent am fost!, Ce greu
eºti îmbrãcat); imagineazã-þi cum citeºti emoþii negative.
subiectele, relaxat, cum le rezolvi cu uºurinþã  Când primeºti subiectele, citeºte-le mai a fost..... Mai bine, concentreazã-te pe
ºi cum resimþi starea de succes pe care o întâi pe toate, pentru a avea o imagine de urmãtoarea probã!
ansamblu, apoi rezolvã-le mai întâi pe cele

trãieºti la finalul examenului.

În sprijinul absolvenþilor care vor susþine examenul de bacalaureat,
TVH oferã, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, meditaþii:
de luni pânã sâmbãtã  830-930
de luni pânã vineri  1700-1800





BAFTÃ!

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

Adrian Mãrginean, ca student
al Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie Muzicalã, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
a uimit mereu prin valoarea sa
ca artist liric, dar ºi prin tenacitatea cu care ºi-a urmãrit
obiectivele. Proaspãt absolvent
licenþiat, s-a angajat cu toatã
puterea sa de muncã ºi talentul
de care dã dovadã la Teatrul
muzical Nae Leonard din Galaþi.
Aici a fost imediat distribuit în
numeroasele spectacole ale
stagiunii curente, ca tenor. ªi
pentru cã nu putea sã uite orele
petrecute în facultate alãturi de
profesorii sãi dragi de specialitate, a þinut cu tot dinadinsul
sã facã ceva special, ceva care sã
onoreze memoria înaintaºului
sãu, maestrul Emil Pinghiriac.
Ideea ºi elanul sãu au contaminat
toatã instituþia la care lucreazã,
trupa Teatrului muzical Nae
Leonard, ºi astfel s-a nãscut un
spectacol semnat de un regizor

care dirijeazã de dincolo de nori,
iar asistentul sãu, fostul discipol, preia mesajul ºi îl traduce
celor care sunt implicaþi în actul
scenic. Dar ce operã putea fi
abordatã în apropierea datei în
care îl comemorãm pe Mihai
Eminescu? Cum putea comemora un teatru muzical mai bine
pe Luceafãrul poeziei româneºti
decât prezentând un spectacol
cu o operã scrisã pe versurile lui?
(Continuare în pag.5)

Omul ºi partidul
Mioara VERGU-IORDACHE
Mare vânzolealã în politichia româneascã! Uite-aºa se joacã
fata, ºi pe stânga, ºi pe dreapta! E iureº. Dar, întârâtã-i drace, cã
ºi mie-mi place! Iese la suprafaþã tot gunoiul, toatã mizeria, care
altfel ar fi stat sub preºul unei democraþii (mult prea) originale. A,
cã veni vorba de democraþie, ea nu-i pentru cãþei! Bag seamã cã, la
noi, democraþia este receptatã ca o faþã a dictaturii. Mã explic: pe
partea stângã, acþioneazã dictatura ideologicã de grup, pe partea
dreaptã, ar funcþiona dictatura individualã, de intelect. Dacã
întrebi, este vorba de democraþie. Adicã (cei mai în vârstã ºtiu)
democraþia de stânga este atunci când unii beau ºampania în grup,
prin reprezentanþi, iar, mai nou, democraþia de dreapta este când
ºampania ar trebui bãutã individual Sã curgã râuri de ºampanie!
Lãsând gluma la o parte, prea multe cioburi de cupe, la care nu au
ajuns toþi! ªi nici licoarea nu-i ºampanie. E cucutã, cucuta pe care
o înghiþim noi, ceilalþi
Ce observ eu, cu un optimism nedisimulat? Cã s-a ajuns, la
nivelul clasei politice, atât de jos, cã nu poate urma decât o
revenire, o schimbare în bine. Devãlmãºia de azi nu mai poate
continua. (Da, sunt unii mai optimiºti ca mine, care vor spune
ba se poate!)
Am sperat cã intrarea în arenã a unor intelectuali de marcã
va schimba aerul viciat al politicii. ªi ce vãd? Intelectualii,
oameni cu multã carte ºi multã educaþie, sunt niºte copii neiniþiaþi
în comportamentul politic. Normal. Ce este un intelectual?
Zice la dicþionar: un intelectual este o persoanã care posedã
pregãtire de specialitate temeinicã ºi lucreazã în domeniul
artei, al ºtiinþei, tehnicii etc, persoanã care aparþine
intelectualitãþii, care intelectualitate este o categorie socialã
neomogenã, formatã din oameni pentru care munca
intelectualã reprezintã sursa principalã de existenþã. Aºa. ªi
politicianul, cum este el definit? Om politic; persoanã care
face politicã (în interes personal, de grup etc); persoanã care
deþine un rol important în politicã. Persoanã care face din
politicã un mijloc abil ºi demagogic de realizare a intereselor
personale. Nu se pupã. Cele definiþii nu sunt compatibile.
ªi-atunci? ªi-atunci sã schimbãm definiþiile!?
Este trist cã persoane, a cãror inteligenþã este evidentã,
necontestatã ºi necontestabilã, fac eforturi sã intre în mocirla
lui (scuzaþi!) ba pe-a mã-tii! Sunt inexplicabile manifestãrile
lor autiste, individualismul, refuzul de a accepta o pãrere
diferitã. Mã gândesc cã singura soluþie pentru liniºte pe partea
dreaptã ar fi omul ºi partidul. N-om fi noi 22 de milioane de
intelectuali, dar 22 de milioane de partide, tot am face!...
ªi pe stânga, ºi pe dreapta!
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Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. George V. GRIGORE de la Facultatea de Arte

Necunoscutul Caragiale  nuvelele fantastice
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ªtim cu toþii marile comedii scrise de cãtre dramaturgul
nostru naþional I.L.Caragiale. Dar nu a scris numai comedii.
Ce alte scrieri sunt demne de menþionat?
Cariera de dramaturg a lui Ion monolog. Astfel, atenþia ne este
Luca Caragiale s-a împletit ºi cu canalizatã cãtre acþiunea
aceea de nuvelist, domeniu în care respectivei construcþii literare. În
îºi fac apariþia douã noi direcþii, cazul comediilor, întreaga acþiune
ale tragicul ºi fantasticul. Acestea este brodatã din dialoguri
pot fi urmãrite în scrierile O fãclie sclipitoare ºi versatile. Acum,
de Paºte, Pãcat, Calul dracului întâlnim un alt Caragiale, care se
ºi În vreme de rãzboi. Caragiale bazeazã pe naraþiune, pe
foloseºte pentru personajele sale expunerea, relatarea unui fapt, a
un limbaj simplu, fãrã franþu- unui eveniment sau a mai multor
zisme, fãrã turcisme, fãrã alte fapte sau evenimente, într-o
influenþe, folosite cu mult succes desfãºurare gradatã, sub formã de
în zona comediilor. Dialogul povestire. Aceasta nu îl face mai
acestor personaje este mai mult puþin atractiv ca scriitor, ci chiar
de naturã interioarã, mai mult un îi conferã noi valenþe.
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Ce atrage personajul
cãtre han?

În aceastã nuvelã, autorul ne
prezintã una dintre formele de
ispitire diavoleascã, capabile sã
degradeze fizic ºi moral
fãptura omeneascã ºi s-o dirijeze
spre moarte sau erotism. Dacã
în nuvela La conac, diavolul îºi
pãstreazã atributele masculine,
de aceastã datã, atracþia
diavoleascã este de naturã
femininã. Numeroºi autori,
precum Gala Galaction, Mircea
Eliade sau Mihai Eminescu,
în scrierile lor, au corelat
împlinirea senzualã cu atracþia
morbidã cãtre feminitatea
infernalã. Motivul acestui demon
de naturã femininã apare
frecvent ca justificare a unei
euforii erotice, ce ascunde adesea
un complex de frustrãri, de
dorinþe intime reprimate în
subconºtient, ce apar la suprafaþa trãirilor imaginare.

Ce nuvelã fantasticã se remarcã dintre toate
celelalte?
La hanul lui Mânjoalã are particularitãþi care o fac chiar unicã în
contextul literaturii naþionale, dar ºi universale; este o operã în care
se disting, cu uºurinþã, trei universuri diferite: fantastic, comic ºi
tragic. A vãzut lumina tiparului pentru prima datã în anul 1898, în
revista ilustratã Gazeta Sãteanului, ºi a fost retipãritã în volumele
Momente ºi schiþe (1901) ºi Nuvele, povestiri (1908). La hanul lui
Mânjoalã este o lucrare epicã, de întindere mijlocie. Acþiunea, având
la bazã o intrigã bine construitã ºi un conflict, marcat, între forþele
De ce este personajul
Binelui ºi cele ale Rãului, se desfãºoarã la limita dintre real ºi fantastic.
feminin demonic?
Acþiunea, ca ºi în nuvela La conac, se petrece în vreme de noapte, la
Personajele principale ale
un conac, ºi implicã, din nou, prezenþa diavolului. Lucrarea se
caracterizeazã prin existenþa a douã planuri temporale: trecut prezent. acestei nuvele fantastice sunt
tânãrul Fãnicã ºi hangiþa
Care este subiectul acestei nuvele?
Marghioala. Mai apar, ca
Dupã cum aflãm din epilog, a avut o apropiere ciudatã de personaje secundare, nenumita
La hanul lui Mânjoalã este acesta (M-a împins dracul s-o jupâneasã bãtrânã, polcovnicul
rememorarea unei întâmplãri ciupesc), parcã pregãtind terenul Iordache ºi pândarul Gheorghe
petrecute cu mai mulþi ani în pentru întâlnirea cu Necuratul de Nãtruþ. Dragostea nelegitimã,
urmã ºi al cãrei erou fusese un mai târziu. Apoi, în timp ce care apare între Fãnicã ºi focoasa
bãrbat numit Fãnicã, pe vremea povestitorul era servit cu o cinã hangiþã, declanºeazã forþele
când era tânãr. Prologul ne îmbelºugatã, afarã se porneºte o supranaturale care intervin spre
prezintã acþiunea din prezent, vijelie cumplitã, de parcã era
a ajuta aceastã dragoste
protagonistul celor întâmplate chematã de Ucigã-l crucea, la
atunci fiind chiar naratorul. porunca maleficei hangiþe. pasionalã, spre a duce la cãderea
Nuvela începe cu monologul Hotãrât sã ajungã cu bine ºi la în pãcat. Portretul femeii
interior povestitorului, un cãlãtor timp la logodnica sa, Fãnicã se demonice Marghioala este
întârziat, care doreºte sã ajungã pregãteºte de plecare, observând atractiv chiar de la prima apariþie:
la marele polcovnic Iordache, în ultimul moment cã hangiþa îi vãduvã, frumoasã, voinicã (cu
viitorul sãu socru. În timpul þinea cãciula în mânã, uitându-se forme), atrãgãtoare, ochioasã,
gospodinã,
bunã
acestor calcule temporale, adânc în fundul ei. Cãlãtorul bunã
cãlãreþul vede ca la o bãtaie bunã nostru vede în drum un ied de negustoriþã, plãcutã, cu carnea
de puºcã hanul lui Mânjoalã culoare neagrã, care zburda prin tare ca piatra. Ca o adevãratã
.Proprietarul acestui han cu faimã faþa calului ce era tot mai speriat. vrãjitoare ce este, hangiþa are în
fusese un anume Mânjoalã, care, Neºtiind ce sã facã, drumeþul preajma sa o suitã de personaje
între timp, murise, iar afacerea era nostru coboarã de pe cal ºi pune demonice: jupâneasa cea
acum condusã de cãtre soþia sa, iedul într-o desagã ºi îl leagã pe bãtrânã, cotoiul ºi iedul cel
femeie vrednicã ºi priceputã. spinarea calului. Calul, înnebunit, negru. Farmecele ei au putere
Povestirea unei întâmplãri din dârdâie ºi aleargã nãucit peste mare ºi fac ca flãcãul sã se simtã
trecut pregãteºte apariþia fantasti- gropi ºi buºteni, înapoi spre han. atras ca de un magnet de hanul
cului: odatã, de mult, când niºte Din vitezã îl aruncã la pãmânt pe Mânjoloaiei. Doar puterea a
tâlhari au atacat hanul într-o Fãnicã ºi dispare în noapte. patruzeci de zile de recluziune
noapte, ca prin minune, unul Fãnicã este gãsit de un pândar care
ºi viaþã monahalã în munþi
dintre aceºtia a cãzut ca mort, îl ajutã sã îºi revinã ºi aflã cã
tocmai când a tras cu sete cu rãtãcise vreo patru ceasuri bune reuºeºte sã alunge imaginea
toporul în poarta hanului. Fratele prin jurul hanului, reþinut parcã demonului feminin ºi readuc pe
acestuia, care se afla ºi el în grupul de o mânã nevãzutã. Grãbit sã îºi cãile normale de viaþã pe Fãnicã.
de tâlhari, a rãmas mut în urma recupereze calul ºi bagajele, se Legat de apariþia unor forþe
acestei întâmplãri. Intervenþia grãbeºte cãtre hanul malefic. malefice de naturã sexualã,
acestei forþe obscure ºi necu- Surprinzãtor, ajunge aici foarte putem face o paralelã între
noscute nu s-a oprit aici, pentru repede (În câþiva paºi am ajuns existenþa sau inexistenþa acelor
cã, atunci când hangiþa a început la poartã) ºi gãseºte iedul negru, prezenþe imateriale, numite
sã strige dupã ajutor, au ºi apãrut pe care îl pusese în desagã, pe Incubus ºi Succubus. Un
jandarmii, de parcã ar fi fost pragul hanului, grãbit sã intre în Incubus (din latinã incubo, sau
preveniþi cumva. Revenind în odaie ºi sã se culce cuminte sub coºmar; plural incubi) este un
prezent, naratorul ne descrie pat. Deºi tânãrul nu mai dorea sã demon cu înfãþiºare masculinã,
momentul în care ajunge la han, plece din acea camerã niciodatã, despre care se opune cã se
în curtea acestuia plinã de oameni, este luat cu forþa de cãtre polcov- furiºeazã pe lângã femeile
acareturi ºi focuri aprinse. Mai nic. Se întoarce la han de trei ori, adormite, pentru a avea contact
târziu, focul se dovedeºte a fi un ca vrãjit, înainte de logodna pe sexual cu ele. Omologul sãu de
semn malefic, al focului din care o avea de fãcut ºi stã la hangiþã. sex feminin este Succubus, cel
Infern. Hangiþa Marghioala se afla Legat fedeleº de cãtre socrul sãu, care apare sub chipul unei femei
lângã cuptor ºi cunoaºte deja þinta este dus la munte ºi numai dupã
foarte frumoase ºi are contact
drumeþului, de parcã ar fi ce se purificã timp de patruzeci
înºtiinþat-o cineva despre acesta. de zile prin rugãciuni, la un schit, sexual cu bãrbaþii tineri în somn,
Femeia era frumoasã ºi ochioasã se cuminþeºte ºi acceptã cãsã- adesea vlãguindu-i de puteri.
(Straºnici ochi ai, cocoano toria cu fata polcovnicului Aceste creaturi ale nopþii îºi
Marghioalo!), iar povestitorul Iordache. Dupã mai mult timp, foloseau puterile pentru a
era tinerel ºi îndrãzneþ. Aflat în naratorul nostru aflã cã acest paraliza oamenii ºi a întreþine
preajma vãduvei, tânãrul simte o han din Hãculeºti a ars, iar hangiþa relaþii sexuale cu aceºtia
împotriva voinþei lor.
atracþie demonicã ºi recunoaºte cã ºi-a gãsit sfârºitul în flãcãri
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Cum apare fantasticul ?
Fantasticul din aceastã
nuvelã este creat de imaginaþie,
este de domeniul irealului,
suprarealului sau supranaturalului. Fantasticul apare ca o
rupturã în ordinea fireascã a
lucrurilor, a întâmplãrilor ºi
implicã o prezenþã de o naturã
aparte, prezenþa diavolului, cu
care se pare cã hangiþa are ceva
legãturi. Aceste legãturi sunt
confirmate de lipsa icoanelor, de

7

trântitul uºii atunci când
naratorul îºi face semnul crucii ºi
de apariþia incendiului final de la
han, care confirmã existenþa unui
spaþiu malefic, aparþinând
Infernului ºi fiind protejat de
Satana. Tot astfel, cotoiul ºi
iedul negru sunt întrupãri ale
Diavolului ºi pãzitori ai spaþiului
malefic. Ultimul dispare din
câmp, când pândarul rosteºte
formula consacratã Ucigã-te

toaca, duce-te-ai pe pustii!
ºi se refugiazã în spaþiul protector
al hanului. Autorul încearcã
sã dea o explicaþie realistã
fiecãrei secvenþe din aceastã
nuvelã, astfel încât fantasticul sã
nu ne aparã înspãimântãtor, ci sã
se menþinã în limitele viziunii
populare asupra altui tãrâm, cu
care se comunicã, din când în
când, prin anumite entitãþi ºi
simboluri.

Ce altã nuvelã scrisã de I.L.Caragiale este la fel de interesantã ca precedenta?
Putem aduce spre discuþie cã personajul principal, Leiba multe replici are Gheorghe, persoºi analiza nuvela O fãclie de Paºte. Zibal, nu are dialog cu nimeni, ci najul din pricina cãruia se întâmplã
Ion Luca Caragiale scrie ºi publicã doar în final le comunicã oame- ce se întâmplã. Limbajul folosit
în anul 1899 aceastã nuvelã. Dacã nilor ce hotãrâre a luat. Totul este de acesta este rustic, popular, frust,
vom cerceta dialogul din aceastã creat pe un dialog interior al dar simplu, fãrã încondeieri
nuvelã, vom fi dezamãgiþi, pentru acestuia; el ºi cu teama sa. Mai specific comediilor caragialiene.
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Care este acþiunea în aceastã nuvelã?
Ca temã exploratã de cãtre semn al slãbiciunii fizice. Mutarea
autor putem menþiona frica ºi lui Leiba Zibal cu întreaga familie
starea psihologicã de demenþã ºi afacere de la Iaºi în satul Podeni
indusã de cãtre aceasta, la care se sugereazã ºi ieºirea de sub
adaugã condiþia omului strãin de protecþia autoritãþilor responsacomunitatea în care trãieºte. bile, cu încredinþarea acestora
Discriminarea religioasã devine ºi unor autoritãþi locale, rustice,
ea un motiv pentru cedarea ostile faþã de strãini ºi irespsihicã a personajului nostru. ponsabile. Leiba Zibal devine un
Factorul secundar al întâmplãrii justiþiar într-o lume a injustiþiei.
este apariþia bolii  a malariei  ca El acþioneazã din dorinþa de a

aplica propria justiþie într-o lume
în care nu i se face dreptate. Stilul
narativ abordat de cãtre autor este
unul grãbit, stenografic chiar, dar
reprezentativ pentru procesele
psihologice care se desfãºoarã în
mintea personajului principal.
Atenþia la detaliu în descrieri
sugereazã caracterul naturalist al
naraþiunii, prezent în întreaga
operã a lui Ion Luca Caragiale.

De unde s-a inspirat Caragiale pentru nuvela sa?
Geneza acestei nuvele hoþi. Într-una dintre aceste povespoate fi cãutatã în romanul Mã- tiri, ni se relateazã cum un ºef de
garul de aur, a lui Apuleius, apãrut bandã de tâlhari, un anume Lamaîn secolul al II-lea d. Hr. Acest chus, a încercat sã intre în casa
volum în limba latinã este o culege- zarafului Chryseros. Când acesta
re de povestiri ºi de fabule a introdus mâna printr-o gaurã ca
mileziene despre întâmplãrile sã deschidã uºa pe dinãuntru,
extraordinare ale unei bande de zaraful, pregãtit, i-a þintuit mâna

cu un cui, la interior. Disperat, Lamachus cere tovarãºilor sãi sã-l scape,
chiar cu preþul retezãrii mâinii de
la încheieturã. La Apuleius, faptele
sunt privite din afarã, din punct
de vedere al tâlharului, iar, la Caragiale, ele sunt privite din interior,
din punct de vedere al celui jefuit.
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Ce ecouri critice a avut
apariþia acestei nuvele?
Ecourile critice la adresa acestei
nuvele au fost foarte puþine, având în
vedere schimbarea de registru a operei
lui Caragiale: de la comedie la un
neaºteptat registru tragic. Duiliu
Zamfirescu, într-o scrisoare adresatã
lui Titu Maiorescu ºi datatã
11 septembrie 1889, are o reacþie cu
totul negativã la adresa acestei nuvele.
Maiorescu îi rãspunde neaºteptat:
Mie-mi place foarte mult.
C. Dobrogeanu-Gherea este interesat
ºi preocupat de deosebirile dintre
Caragiale ºi Dostoievski. George
Cãlinescu chiar dezvoltã ideea printr-o
analizã de caz, deoarece Caragiale
este, dupã Delavrancea, scriitorul cel
mai zolist, naturalistul nostru, prin
excelenþã. ( ) Naturalismul lui
Caragiale învederat e radical ºi e de
mirare cã n-a fost luat în serios. Dar
poate fi la mijloc puternica impresie
de viaþã care acoperã þinuta scientist.
E cu putinþã oare o nuvelã mai
pozitivistã decât O fãclie de Paºte?
I s-a zis des nuvelã psihologicã,
deºi ea este mai mult filosoficã,
etnologicã, în sfârºit într-un câmp de
relaþii ce depãºesc cu mult conºtiinþa.
( ) Caragiale trateazã un caz de
clinic, compunând o foaie de observaþie, cu date ereditare, antecedente,
stare somaticã, prodrom ºi celelalte.
Chiar tânãrul, pe atunci, Nicolae Iorga
face o paralelã între drama
Nãpasta ºi nuvele de facturã tragicã
ale lui Caragiale, menþionând cã
acestea aparþin aceleiaºi direcþii.
Rândurile sale, apãrute în Adevãrul,
se completeazã cu cele ale criticului Constantin Dobrogeanu - Gherea,
dar acesta insistã asupra omului
moral ºi a rugãciunii, care singurã
chiar, mângâie ca o revãrsare a
durerii, care înãuntru te arde.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache,
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Cine a mai sesizat, în epocã, caracterul universal
al operei lui I.L.Caragiale?
Nicolae Iorga insistã asupra caracterului universal al operei
marelui dramaturg ºi laudã marile resurse ale talentului
acestuia, care erau cunoscute pânã atunci mai ales în
domeniul comediei. Alþi critici mai noi, au reuºit sã devoaleze
din domeniul tragic al lui Caragiale aceeaºi lume descrisã ºi
în comedii. Astfel subprefectul din O fãclie de Paºte,
magistratul sever, ajuns apoi prefect, din Pãcat, ºi, din
aceeaºi nuvelã, poliþaiul care subtilizeazã pachetul de la
sânul preotului, nu sunt deloc altfel de oameni decât oamenii
ordinii din comediile, din schiþele ºi momentele comice ale
lui Caragiale. Din referinþele critice ale epocii mai reþinem
articolul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea din Studii
critice pe care îl regãsim ºi în Egalitatea (I, nr. 21, 22
noiembrie 1891), cu titlul Cercetare criticã asupra Fãcliei
de Paºte a lui Caragiale, dar ºi cronica lui A. AlexandrescuDorna. N. Petraºcu, în acelaºi numãr, este pentru receptarea
literaturii strãine, dar nu în detrimentul valorilor naþionale.
Sã nu aruncãm  O fãclie de Paºte pe oricare roman de
Ohnet. În Egalitate , Constantin Mille evocã tabloul
zugrãvit de Caragiale în Fãclia de Paºte, când evreul pe
jumãtate nebun, þinând strâns legatã mâna cotului în care a
pus fãclia, vede Învierea pe dealul din faþa cârciumei.
Aceastã viziune el o comparã cu tabloul lui Theodor Aman
Noaptea de Paºte etc
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Au existat ºi traduceri ale acestor opere literare?
Nuvela O fãclie de Paºte a fost tradusã destul de
curând dupã publicarea ei ºi în alte limbi. Astfel un profesor
ºi talmudistdin Craiova, B. Souffrin, lucra la traducerea
Fãcliei de Paºte în limba psalmilor. Apare o traducere a lui
Adolf Last, în Rumanische Revue din Viena, cu titlul Eine
Osterfackel. Astfel, nuvela apare ºi în Germania, la
prestigioasa editurã Philip Reclamjun (Universal-Bibliothek)
din Leipzig, în traducerea lui Ludwig Klein. În Fraþa, la Paris,
fiica maiorului Lupaºcu din Iaºi, cãsãtoritã cu un ziarist
francez, Hortense Paquier, publicã în numãrul 4 al revistei
La Renaissance latine, traducerea nuvelei O fãclie de Paºte.
În Franþa, mai apare un volum al lui Adolphe Clarnet intitulat
Le Cierge de Paquet. Iosif Nãdejde Armaºu laudã în þarã
aceastã traducere ºi eforturile traducãtorului
Mai rãmâne ca, în prezent, tinerii noºtri scenariºti ºi regizori
de film sã fixeze pe peliculã aceastã incredibilã nuvelã a
maestrului Caragiale, pe nedrept uitatã.

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

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

Creºtere ºi vinovãþie:
Psihologia ºi limitele dezvoltãrii

Foto: Ilzy ZANCA
Joi, 12 iunie, ora 19-21.30, sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret a gãzduit
conferinþa internaþionalã Creºtere ºi
vinovãþie: Psihologia ºi limitele dezvoltãrii,

susþinutã de reputatul analist ºi autor italian
Luigi Zoja. Evenimentul, din cadrul
proiectului Spiritualitatea în serviciul
educaþiei, a fost organizat, în parteneriat,

de Facultatea de Sociologie-Psihologie
împreunã cu Asociatia Sol Mentis ºi Editura
Herald. Au participat prof. univ. dr. Carmen
Costea, prorector USH, prof. univ. dr. Laura
Goran, prorector USH, Iulia Feordean,
psiholog, preºedinta Asociaþiei Sol Mentis,
Gabriela Caltut Deniz, psiholog,
coordonatoarea colecþiei Jungiana, Editura
Herald, ºi conf. univ. dr. Matei Georgescu,
USH. Lucrãrile au fost moderate de Andreea
Tincea, PR Editura Herald.
Luigi Zoja a fost preºedintele Asociaþiei
Internaþionale de Psihologie Analiticã ºi al
Centrului de Psihologie Analiticã din Italia
ºi este, în prezent, preºedintele Comisiei de
Eticã a Asociaþiei Internaþionale de
Psihologie Analiticã. Este autorul a
19 volume, care au fost traduse în 14 limbi,
ºi are o continuã activitate internaþionalã în
scopul dezvoltãrii psihologiei analitice,
acordând în sprijin deosebit în acest sens
unor þãri precum China ºi Argentina.
Conferinþa s-a adresat, atât specialiºtilor
din domeniul psihologiei, psihoterapiei,
psihanalizei ºi antropologiei, cât, prin
actualitate ºi publicului larg.

Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret
a participat cu proiectul De|blocare
Între 13 ºi 15 iunie 2014,
Fundaþia Cãrtureºti ºi Ordinul
Arhitecþilor din România au
organizat în Bucureºti,
Timiºoara ºi Iaºi cea de-a IX-a
ediþie a evenimentului-manifest
de urbanism, arhitecturã ºi arte
Street Delivery.
Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret a
participat la acest eveniment cu
proiectul De|blocare. Concret,
proiectul arhitecþilor haretiºti a
propus
vizitatorilor
sã
alcãtuiascã o hartã a centrului
Bucureºtiului folosit ºi,
respectiv, a blocajelor care
transformã anumite zone din
teritoriul urban în spaþii
neatractive ºi inaccesibile.
Bazându-ne, ca arie de
intervenþie, pe studiul lui Robert
C. Stoiculescu ºi Alina E. Huzui,
Unde este centrul Bucureºtiului? Aceeaºi întrebare din anii
70 pânã în prezent, publicat în
revista Arhitectura nr. 4/2013,
ne-am propus sã analizãm
împreunã cu vizitatorii interiorul
þesutului urban adiacent marilor
bulevarde din centrul Bucureºtiului, spune coordonatorul
proiectului, lector univ. dr. arh.

Maria Duda. În continuare
aceasta precizeazã cã împreunã
cu aceºtia (vizitatorii - n.a.) neam concentrat pe identificarea
blocajelor din teritoriu:
Întreruperi  Disfuncþionalitãþi 
Ocoliri  Abandon  Limite 
Dezarticulãri  Fragmentãri 
Demolãri, pentru a gãsi soluþii
tipologice, caresã rãspundã
necesitãþilor ºi aºteptãrilor

reale, pentru reconectarea
situaþiilor respective la traseul ºi
utilizarea publicului: Conectare
 Ramificare  Fragmentare 
Capilaritate  Fluiditate.
Tema ediþiei din acest an a
Street Delivery a fost societatea
mobilã - un joc de cuvinte care
combinã societatea civilã cu
ideea de mobilitate. Prin aceste
douã aspecte, organizatorii au

Foto:Mihãiþã ENACHE

dorit ca publicul sã descopere în
proiectele expuse de participanþi
moduri prin care sã se înlesneascã miºcarea în oraº fãrã a
folosi vehiculele pe patru roþi.
Ne intereseazã proiectele care
reconsiderã mersul pe jos,
alergarea, sportul ºi ce se poate
face cu strada eliberatã de
maºini, au precizat organizatorii.
Vrem sã aflãm ideile voastre
legate de transportul în comun,
de biciclete, skate-uri, role ºi alte
forme de transport care nu
afecteazã mediul. Nu vrem sã-i
uitãm nici pe cei cu care oraºul
nu se poartã frumos deloc: mame
nevoite sã facã slalom cu cãruciorul printre maºinile parcate
ilegal, bãtrâni în baston, bolnavi
în cârje sau în scaun cu rotile,
semeni cu dizabilitãþi. Cum putem
face oraºul mai prietenos ºi pentru
ei, a fost provocarea lansatã de
participanþi publicului vizitator.
Un alt aspect pus în discuþie
a fost cel reprezentat de lumea
digitalã, mai exact de mobilitatea înþeleasã ºi prin prisma
deviceurilor mobile. În opinia
organizatorilor, aplicaþiile dezvoltate sunt cele care pot face
oraºul mai uºor de utilizat. (M.E.)

Joi, 19 iunie, ora 19,
în sala Studio
a Universitãþii Spiru Haret,
va avea loc conferinþa
Spiritualitatea ºi educaþia în
orizontul dezvoltãrii
potenþialului uman,
susþinutã
de maestrul Sri Vasudeva.
Participã prof. univ. dr.
Dumitru Constantin Dulcan,
Universitatea Titu Maiorescu,
ºi conf. univ. dr. Mircea Aurel
Niþã, SNSPA.
Moderator: conf. univ. dr.
Matei Georgescu.

Facultatea de Arte
vã invitã la teatru!
ªos. Berceni nr. 24, Bucureºti, Sector 4, Sala Lucia Mureºan
 Vineri, 20 iunie 2014, ora 19. Spectacolul Haos, de Kelly
Stuart (cu studenþii de an III, specializarea Artele Spectacolului
(Actorie), clasa lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ.
drd. Dana Voicu); regia lector univ. dr. Ioana Visalon
 Sâmbãtã, 21 iunie 2014, ora 18. Spectacolul Ziua ispãºirii
 Yom Kipur, de Hanna Azoulai  Hasfari (cu studenþii de an
III, specializarea Artele Spectacolului (Actorie), clasa lector
univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ. drd. Dana Voicu ºi clasa
conf. univ. dr. George Grigore ºi lector univ. dr. Iulia Boroº);
regia lector univ. dr. Iulia Boroº.
 Duminicã, 22 iunie 2014, ora 19. Spectacolul Un bãrbat
are nevoie de ajutor, de William Mastrosimone (cu studenþii
de an III, specializarea Artele Spectacolului (Actorie), clasa
lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ. drd. Dana Voicu);
regia asist.univ. drd. Dana Voicu.
Conf. univ. dr. arh.
Ruxandra Crutescu
ºi studenþii anului IV
ai Facultãþii de Arhitecturã
organizeazã
Energy Day Ecoarchitect,
worshop cu tema
Eficienþa energeticã a
clãdirilor ºi utilizarea
energiilor din surse
regenerabile,
marþi, 24 iunie, ora 10,30,
în sala Studio
a Universitãþii Spiru Haret.
Studenþii anului II, programul de studii Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune CIG, de la Facultatea de Management
Financiar Contabil, Bucureºti, sunt convocaþi marþi,
17.06.2014, între orele 9,00- 10,00, la sala 105, Corp C, pentru
a completa formularele de înscriere în grupul þintã în cadrul
proiectelor POSDRU (perioada mai 2014 - decembrie 2015)
derulate de Universitate, privind practica studenþeascã.
Studenþii vor avea asupra lor o copie a C.I
Universitatea acordã fiecãrui student înscris o subvenþie de
300-350 lei.

Conferinþa internaþionalã

Steps towards Responsible Research and Innovation in the Global Economy, ICBE 2014
În perioada 5-7 iunie 2014,
Facultatea de Management Financiar
Contabil Constanþa din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, prin Centrul
de Cercetare în ªtiinþe Economice, a
organizat cea de-a cincea ediþie a
Conferinþei Internaþionale Steps
towards Responsible Research and
Innovation in the Global Economy,
ICBE 2014.
Partenerii evenimentului au fost:
Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã al Universitãþii Spiru Haret,
Asociaþia pentru ªtiinþe Alternative,
Bucureºti, Institute of Interdisciplinary
Studies in Humanities and Social
Sciences, New York, Addleton
Academic Publishers, New York,
Contemporary Science Association,
New York, The United Nations
Academic Impact, New York.
Manifestarea, care a avut loc la hotel
IBIS din Constanþa, reunind peste 40
de participanþi, afiliaþi la 17 instituþii
din România, Turcia, Italia ºi Polonia,
ºi-a început lucrãrile cu un cuvânt de
bun venit adresat participanþilor de
prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector al USH, responsabil cu
relaþiile internaþionale, ºi de prodecanul

Facultãþii de Management Financiar
Contabil Constanþa, conf. univ. dr.
Octav Neguriþã, ambii subliniind
importanþa ºi rolul evenimentului în
crearea de oportunitãþi de colaborare
în plan internaþional, dar ºi naþional,
prin implementarea de proiecte
comune de cercetare, ºtiinþifice ºi
didactice.
Conferinþa s-a desfãºurat pe patru
secþiuni: Finanþe ºi Contabilitate,
Management ºi Marketing, Probleme
globale economice, sociale ºi politice,
Economie ºi dezvoltare regionalã.
Lucrãrile prezentate au apãrut
într-un volum, care se doreºte un punct
de plecare pentru viitoare dezbateri
ºtiinþifice, variantele extinse ale celor
mai valoroase contribuþii urmând a fi
publicate ºi indexate în baze de date
internaþionale, prin intermediul unor
prestigioase reviste din þarã ºi
strãinãtate.
Mulþi dintre participanþi nu s-au aflat
la prima participare la ICBE, mesajele
lor de mulþumire fiind o dovadã a
reuºitei evenimentului:
 First of all I would like to thank
for your hospitality at the ICBE
Conference 2014 Steps towards

Responsible Research and Innovation
in a Global Economy.
The Conference hosted participants
from several countries around the
world and this multi-ethnic meeting
allowed to establish a comfortable
climate for an open discussion of the
papers presented. For us the content
of the conference should be considered
an important starting point, where new

economic and managerial ideas have
met and developed: an important
starting point of our studies and
research projects.
We will measure their developments
next year at ICBE 2015.
Prof.univ.dr. Massimo Pollifroni,
la Universitatea din Turin, Italia
 I honored for participating in this
conference. Furthermore, I thanked to

the conference committee for their
kindness and helps. I hope to
participate at your future conferences.
Conf. univ. dr. Birgül Cambazoðlu,
Universitatea Adnan Menderes, Turcia
 ...after 3 years I feel as a member of
this conference and the university.
Lector univ. drd. Mehmet Burak Ceran,
Universitatea Selcuk, Turcia

Laura PATACHE
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Student implicat - absolvent instruit - carierã de succes
CONFERINÞA NAÞIONALÃ DE LANSARE A PROIECTULUI

ProFemin

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion
e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru
Drepturile Femeii din România, vã invitã sã participaþi la Conferinþa de lansare a proiectului
ProFemin (POSDRU/144/6.3/126567).
Evenimentul va avea loc joi, 19 iunie 2014, începând cu ora 10.00, la sediul
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, ºoseaua Berceni nr. 24, sector 4, în sala 220
a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport.
În cadrul Conferinþei vor fi prezentate obiectivele proiectului ºi principalele
activitãþi ce vor fi implementate în perioada mai 2014  noiembrie 2015.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii, cu scopul de
a creºte oportunitãþile de angajare a femeilor, prin conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului
larg ºi a factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã
a 3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor
ºi a nivelului de calificare a acestora pentru adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a muncii
modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru,
Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de management a proiectului, a tuturor
experþilor implicaþi în proiect, a reprezentanþilor mass-media ºi a altor invitaþi.
Pentru detalii suplimentare ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42
sau la adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu S.C. Excelsior S.R.L. ºi S.C. Com Util S.R.L,. anunþã
demararea proiectului cu titlul Student implicat - absolvent instruit - carierã de succes, finanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:Investeºte
în oameni!, Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii,Domeniul major de
intervenþie 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã, contract POSDRU/161/2.1/G/137940, implementat în
zona Sud-Est, Constanþa.
Valoarea totalã a proiectului este de 2.119.545,95 lei.
Perioada de implementarea a proiectului este 29.04.2014  28.10.2015.
Obiectivul general al proiectului constã
în dezvoltarea competenþelor ºi abilitãþilor de
muncã ale studenþilor economiºti în vederea
integrãrii cu succes pe piaþa muncii. Prin
intermediul asigurãrii condiþiilor necesare
consilierii ºi orientãrii profesionale, participãrii
studenþilor la activitãþi de practicã de un înalt
nivel calitativ, în cadrul unor întreprinderi /
instituþii reale ºi simulate, studenþii vor cãpãta
acele experienþe necesare tranziþiei de la ºcoalã
la viaþa activã.
În cadrul proiectului, vor beneficia de consiliere
ºi orientare profesionalã 360 de studenþi economiºti,
260 de studenþi vor participa la stagii de practicã în
medii reale de muncã ºi 100 de studenþi vor fi instruiþi
în cadrul a douã întreprinderi simulate.

Se vor acorda 60 de premii pentru cei mai buni
studenþi care se vor remarca în stagiul de practicã ºi
100 de premii pentru studenþii implicaþi în derularea
activitãþii în cadrul celor 2 întreprinderi simulate.
Grupul þintã al proiectului este format din studenþi
ºi masteranzi.

Informaþii suplimentare se pot obþine pe site-ul proiectului www.studentimplicat.ro sau de la Universitatea
Spiru Haret, manager proiect, Iulia Grecu, telefon: 0766.472670; e-mail: iulia.grecu@studentimplicat.ro
sau elianro@yahoo.com.

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013: Investeºte în oameni!
Axa prioritarã: 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie: 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã

3500 de femei
beneficiazã de formare profesionalã
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat
cu Servicios Integrales de Contratacion e
Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus)
Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru
Drepturile Femeii din România, a demarat,
în data de 09.05.2014, proiectul cu titlul
ProFemin, cu o duratã de implementare de
18 luni. Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritar 6 Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul major de
intervenþie 6.3 Promovarea egalitãþii de
ºanse pe piaþa muncii.
Proiectul are ca obiectiv general
îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii,
cu scopul de a creºte oportunitãþile de
angajare a femeilor, prin conºtientizarea
ºi sensibilizarea publicului larg ºi a
factorilor de decizie referitor la egalitatea de
ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã
a 3.500 de femei, într-o perioadã de
18 luni, în vederea creºterii încrederii
în sine, a abilitãþilor ºi a nivelului de calificare
a acestora pentru adaptarea ºi integrarea
pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã
ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor
de dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest,
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Vest, Bucureºti-Ilfov.
Proiectul îºi propune îndeplinirea
obiectivului general printr-o serie de
obiective specifice, ºi anume:
 promovarea ºi susþinerea învãþãrii pe tot
parcursul vieþii, a avantajelor formãrii
continue ºi dezvoltãrii de noi competenþe în
concordanþã cu cerinþele ºi dinamica pieþei
muncii, prin organizarea ºi desfãºurarea de
programe de formare profesionalã finalizate
cu obþinerea unei certificãri recunoscute, în
conformitate cu actele normative în vigoare;
 dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor
grupurilor vulnerabile, prin organizarea ºi
desfãºurarea de programe de formare
profesionalã a adulþilor, de calificare/
recalificare a 2.950 de femei pentru: lucrãtor
în comerþ; babysitter; îngrijitoare bãtrâni la
domiciliu; agent curãþenie clãdiri ºi mijloace
de transport; lucrãtor social; operator
introducere, validare ºi prelucrare date;
inspector resurse umane; agent comercial;
asistent de gestiune; operator calculator
electronic ºi reþele; alte programe de calificare/
recalificare, care rãspund ºi altor nevoi ale

grupului þintã, identificate pe durata
implementãrii proiectului;
 sprijinirea iniþiativelor antreprenoriale
feminine, prin organizarea ºi desfãºurarea de
programe de formare de specializare în
domeniul antreprenorial pentru 500 de femei,
precum ºi prin acordarea de asistenþã de
specialitate femeilor interesate de dezvoltarea
carierei în vederea iniþierii ºi dezvoltãrii
a 70 de activitãþi economice independente,
îmbunãtãþind accesul femeilor pe piaþa muncii
ºi creºterea ratei de ocupare;
 promovarea egalitãþii de ºanse, prin
organizarea ºi desfãºurarea de programe
de formare de specializare în vederea
dobândirii de competenþe socio-civice de cãtre
50 de femei din grupul þintã, care pot deveni
vectori de imagine ºi diseminatori în
ceea ce priveºte egalitatea de ºanse, cu
accent pe egalitatea de gen;
 studierea diferenþelor bazate pe gen
în ceea ce priveºte cariera ºi veniturile,
precum ºi segregarea bazatã pe gen, existente
pe piaþa muncii, privind femeile de
naþionalitate românã care muncesc în þarã ºi
în strãinãtate, prin efectuarea de cercetãri în
domeniu, oferind factorilor de decizie
instrumente de lucru în vederea propunerii
mãsurilor de remediere;
 transferul de bune practici transnaþionale,
bazat pe schimburi de experienþã ºi
materializat sub forma a 2 studii integratoare
a bunelor practici identificate, în vederea
furnizãrii de informaþii utile tuturor factorilor
interesaþi în abordarea problemelor cu
care se confruntã femeile, în raport cu
dinamica pieþei muncii;
 creºterea conºtientizãrii ºi sensibilizãrii
persoanelor cu atribuþii în elaborarea
politicilor privind promovarea abordãrii
egalitãþii de ºanse ºi de gen, dar ºi a opiniei
publice, în vederea creºterii nivelului de
informare în societatea româneascã cu privire
la violenþa domesticã, inegalitãþile din piaþa
muncii, stereotipurile culturale etc.
Atât obiectivul general, cât ºi obiectivele
specifice sunt în conformitate cu prevederile
DMI 6.3, vizând atingerea obiectivelor
POSDRU ºi DCI POSDRU în mod
structurat ºi argumentat.. Astfel, proiectul
rãspunde, în mod direct, obiectivului general
al Axei Prioritare 3, Promovarea incluziunii
sociale, prin grupul þintã cãruia se adreseazã
ºi prin activitãþile pe care le propune.

CONFERINÞADE LANSAREAPROIECTULUI

Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, în parteneriat
cu Baroul Constanþa anunþã demararea proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 Construieºte-þi practic
profesia juridicã din facultate!, proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Valoarea totalã a proiectului este de 2.157.625,00 lei.
Perioada de implementare a proiectului: 24.04.2014  23.10.2015.

Obiectivul general al proiectului este creºterea
ºanselor de succes ale viitorilor absolvenþi de
învãþãmânt juridic în procesul de tranziþie de la ºcoalã
la locul de muncã, prin furnizarea unui program
integrat de consiliere profesionalã ºi practicã de
specialitate. Prin consilierea ºi orientarea în profesie,
beneficiarii vor cunoaºte care sunt profesiile juridice
care li se potrivesc ºi vor putea stabili cu uºurinþã

un plan de carierã personalizat, evitând, astfel, luarea
unor decizii greºite, pierderea inutilã a timpului ºi a
banilor pregãtindu-se pentru profesii care nu li se
potrivesc.
Obiectivul general al proiectului se va realiza prin
intermediul asigurãrii desfãºurãrii unor activitãþi de
consiliere si orientare profesionalã, oferite studenþilor
sub formã de întâlniri, în grup tip coaching ºi
consiliere individualã, ºi prin participarea acestora la
stagii de practicã în cadrul unor instituþii de profil
juridic, unde sã îºi însuºeascã competenþele de muncã
ºi experienþa necesare unei tranziþii facile spre piaþa
muncii, iar, prin crearea unei sãli de judecatã simulate,
sã îºi punã în practicã acele competenþe ºi sã
experimenteze abilitãþile dobândite.
În cadrul proiectului, vor beneficia de consiliere
ºi orientare profesionalã 360 de studenþi, 200 de
studenþi vor participa la stagii de practicã în cabinete
de avocat ºi vor organiza procese simulate în sala
de judecatã amenajatã în cadrul proiectului.
Se vor acorda 10 premii pentru cel mai bun
portofoliu de practicã ºi un premiu pentru cel mai
bun proces simulat.
Grupul þintã al proiectului este format din
studenþi ºi masteranzi.

Informaþii suplimentare se pot obþine pe site-ul proiectului www.profesiajuridica.ro sau de la Universitatea Spiru
Haret, manager proiect, Onorina Botezat, telefon: 0723/969079; e-mail: drept_ct_onorina.botezat@spiruharet.ro

Condiþiile de participare
la mobilitãþile studenþeºti
Pentru a candida la concursurile de selecþie în vederea obþinerii unei mobilitãþi în
cadrul Programului ERASMUS+, solicitanþii trebuie sã îndeplineascã, simultan,
urmãtoarele condiþii:
 sã fie înmatriculaþi la Universitatea Spiru Haret, indiferent de nivelul de studiu
(licenþã, master);
 sã fi absolvit cel puþin un an de studiu în momentul începerii mobilitãþii
(se aplicã numai în cazul nivelului licenþã);
 sã fie integraliºti dupã ultima sesiune de examene;
 sã deþinã un certificat de competenþã lingvisticã într-o limbã de circulaþie internaþionalã
sau în limba în care se predau cursurile la universitatea partenerã pentru care candideazã;
 sã nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS, cu sau fãrã suport financiar
din partea Uniunii Europene;
 condiþii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte (de exemplu: scrierea
unui proiect de cercetare);
 selecþia are loc la nivelul facultãþii care oferã mobilitatea.
Se poate candida doar pentru nivelul de studiu la care solicitantul este înmatriculat.
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Valori româneºti

Legãtura dintre Maestru
ºi Discipolul sãu:

Emil Pinghiriac
ºi Adrian Mãrginean
(Urmare din pag. 1)

Astfel, teatrul din Galaþi a prezentat
pentru publicul sãu fidel, duminicã, 15 iunie
2014, spectacolul cu opera Luceafãrul, de
Nicolae Bretan. Ideea regizoralã pentru un
asemenea eveniment deosebit aparþine, aºa
cum am mai menþionat, dealtfel, regretatului
maestru Emil Pinghiriac, cunoscut artist
de talie naþionalã ºi internaþionalã, iar punerea
în scenã a revenit discipolului sãu, tenorul
Adrian Mãrginean. Din pãcate, maestrul
Emil Pinghiriac, (solist al Operei din Iaºi, al
Operei ºi Operetei din Bucureºti, al
Teatrului Muzical din Galaþi ºi din Braºov,
care a încântat de-a lungul unei prestigioase
cariere artistice publicul din România ºi
din multe alte þãri europene (Italia, Spania,
Franþa, Germania etc.) fiind, în acelaºi timp,
ºi cadru didactic universitar la Facultatea de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret, ne-a
pãrãsit în luna octombrie a anului trecut
ºi nu s-a putut bucura de aceastã premierã
absolutã. Soliºtii acestui spectacol au fost
tenorul Adrian Mãrginean în rolul
Luceafãrului ºi al Pajului, soprana Adelina
Diaconu  Fata de Împãrat, basul Florin
Bãrbuþã  Arhanghelul Mihail, mezzosoprana Emilia Frigioiu  Jupâniþa,
tenorul Valentin Vasopol  Corãbierul ºi
balerina Oana Manolea, alãturi de Corul
Teatrului Muzical, coordonat de Daniel
Nistor ºi instrumentiºti din Orchestra

Teatrului Muzical (corn englez - Simona
Holiartoc, trompetã - Vasile Nani, trombon
- Paul Crãciun, cor - Eugen Ioan ºi percuþie Costicã Gegea), acompaniaþi la pian de
Valentina Popovciuc. Aplauzele îndelungate ºi ovaþiile la scenã deschisã au confirmat
valoarea actului artistic.
Aceastã operã minunatã urmeazã sã fie
prezentatã ºi în minunatul loc de spectacol
amenajat la Salina Turda, pe data de
17 iunie, iar, apoi, la Centrul Multicultural
Sinagoga Bistriþa, pe data de 22 iunie,
într-o formulã mai restrânsã, din distribuþie
fãcând parte tenorul Adrian Mãrginean
soprana Adelina Diaconu ºi basul
Octavian Tudose, aceºtia fiind acompaniaþi
de pianista Ghizela Tulvan. Prin acest
proiect se doreºte a promova cultura
româneascã, valorile artistice româneºti,
nu doar în sãlile de spectacol, ci ºi în spaþii
neconvenþionale (Salina Turda). Aceastã
operã, ca ºi poezia lui Eminescu, este
structuratã pe douã planuri: Cerul
(Luceafãrul ºi Arhanghelul) ºi Pãmântul
(Fata de Împãrat ºi Pajul). Aceste douã
tãrâmuri pot fi foarte bine evidenþiate ºi
delimitate în mina Rudolf a Salinei Turda:
Pãmântul va fi amfiteatrul cu scena, iar
Cerul va fi reprezentat de Roata Mare.
Opera într-un act Luceafãrul, de Nicolae
Bretan, pe versuri de Mihai Eminescu, a
avut premiera la data de 2 februarie 1921,
la Cluj, cea mai recentã reprezentare fiind

în anul 1994, când Orchestra Filarmonicii
Transilvania din Cluj-Napoca a înregistrat
audio aceastã operã. Nicolae Bretan, nãscut
la Nãsãud în anul 1887, a fost compozitor,
bariton, dirijor, regizor ºi critic muzical. A
studiat la Cluj, Viena ºi Budapesta, creaþia
sa cuprinzând ºase opere, un Recviem ºi
numeroase lieduri. Fundaþia Nicolae
Bretan ºi, în special, doamna Judith Bretan
ºi-au dat acordul pentru punerea în
scenã a operei scrisã de tatãl sãu.
Prin aceastã montare materializãm un
vis al regretatului Emil Pinghireac,
bariton ºi regizor a cãrui personalitate
artisticã puternicã a influenþat, timp de
douã decenii, evoluþia instituþiei noastre,
vis realizat astãzi de discipolul sãu,
tenorul Adrian Mãrginean (asistent de
regie), spune Laura Sava, purtãtor de
cuvânt al Teatrului Muzical Nae Leonard.
Adrian Mãrginean, fostul nostru student,
asistentul de regie al acestui proiect magnific, a gândit acest spectacol ca un mod de
promovare a acestei lucrãri ºi de comemorare a celor 125 de ani de la dispariþia
prematurã a Luceafãrului poeziei româneºti.
ªi  DA! - a reuºit! A luat legãtura cu
fostul sãu profesor ºi a creat o montare de
zile mari. De dincolo de nori, artiºtii noºtri
de pe Muntele Parnas al muzelor ne inspirã...
Legãtura sacrã dintre Maestru ºi Discipol
a funcþionat ºi ne-a încântat. Bravo
Adrian Mãrginean! Bravo Bravissimo!

O copie a Rugãciunii lui Brâncuºi amplasatã în cimitirul Dumbrava din Buzãu

ziaruldebuzau.ro informeazã cã, la iniþiativa Municipiului Buzãu, Muzeul Judeþean ºi Consiliul
Clubului Rotary Buzãu, luni, 16 iunie, ora 17.00, o Investitorilor Strãini Buzãu. Banii necesari au fost
copie din bronz a statuii Rugãciune a lui Constantin adunaþi la Balul anual pentru strângere de fonduri
Brâncuºi va fi amplasatã în cimitirul Dumbrava, ºi la Concertul de Crãciun, susþinut de maestrul
Gheorghe Zamfir. Partea artisticã ºi tehnicã a
la mormântul avocatului Petre Stãnescu.
Clubul Rotary Buzãu a hotãrât sã refacã ºi sã sculpturii a fost realizatã prin bunãvoinþa
repunã pe soclul din Cimitirul Dumbrava copia sculptorului buzoian Ciprian Dominoschi.
Membrii Clubului Rotary Buzãu sperã cã
statuii Rugãciune, la propunerea rotarianului Dan
Camer ºi ca urmare a implicãrii rotarienilor Ion iniþiativa lor va fi preluatã de autoritãþile locale,
Gãgiulescu, Beno Goldstein ºi Alexandru Dascãlu, prin realizarea celei de-a doua piese a
dar ºi a celorlalþi membri ai acestei organizaþii. Ansamblului Funerar Brâncuºi, respectiv Bustul
Parteneri în acest proiect au fost Primãria lui Petre Stãnescu.
* Lucrarea Rugãciune a fost realizatã de Constantin Brâncuºi în anul 1910, ca parte a unui
monument funerar în memoria lui Petre Stãnescu, la comanda soþiei acestuia, Eliza Stãnescu.
Sculptura originalã a fost amplasatã în cimitirul Dumbrava, în anul 1914, chiar de cãtre
Constantin Brâncuºi, iar în anul 1956 a fost achiziþionatã de Muzeul Naþional de Artã.
O copie autorizatã din bronz a sculpturii a ajuns pe mormântul buzoianului, în 1974. 20 de ani
mai târziu, copia a fost furatã, fiind gãsitã, doi ani mai târziu, într-un depozit de lemne din
judeþul Bistriþa-Nãsãud, pentru ca, în ianuarie 2005, copia sã fie din nou furatã.

Invitaþii în lumea artelor vizuale

Portretistul Corneliu Baba
Aristotel BUNESCU
Lumea este alcãtuitã din numeroase portrete, care subliniazã
un destin, o vocaþie sau o istorie demnã de rememorat pentru
generaþiile urmãtoare. În locul fotografiilor, eu prefer, din mai
multe motive, lucrãrile de artã plasticã. Dacã privim oamenii
pictaþi de Corneliu Baba, vedem nu numai trãsãturile lor, dar ºi
modul de interpretare al creatorului. Apoi, de cele mai multe
ori, fotografia este mai puþin valoroasã din punct de vedere al
artelor vizuale. Apoi, eu sunt categoric pentru a avea la îndemânã
opera unui suflet, nu doar imaginea surprinsã în secunda X
de un aparat mai simplu ori mai perfecþionat.
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Corneliu Baba (18 noiembrie 1906, Craiova 
29 decembrie 1997, Bucureºti) a fost cunoscut nu
numai pentru portretele sale,
dar ºi pentru alte tipuri de
tablouri ºi ilustraþii de cãrþi.
Nu cred cã existã vreun muzeu mai important din þarã care sã nu
aibã mãcar o operã de-a sa. Sunt, printre altele, portrete ale unor
personalitãþi, cum ar fi Lucia Sturdza-Bulandra, George Enescu ori
Tudor Arghezi. În lucrãrile sale a acordat o atenþie deosebitã mâinilor,
ca element cheie în caracterizarea personalitãþii umane. În prezent, cea mai mare colecþie de lucrãri, dar ºi obiecte ale artistului se
gãsesc în Colecþia Baba, la Muzeul de Artã Timiºoara. Colecþia,
care include 90 de piese, a fost donatã muzeului de soþia artistului.
Într-un secol XX zguduit de ideologii, filozofii ºi doctrine
estetice contradictorii, Baba s-a încãpãþânat sã rãmânã în
interiorul convenþiilor de limbaj ºi al codurilor de reprezentare
ale picturii clasice considerate desuete. Principale genuri plastice
abordate sunt: autoportretul, arlechinul-regele nebun, portretul
cu caracter social, peisajul ºi natura moartã. Lucrãrile sale sunt
prezente în expoziþii din Tokio sau New York, din Beijing sau
Bruxelles, din Moscova sau Berlin.
Desigur, sunt artiºti valoroºi ºi în rândul tinerilor pictori, dar
este necesar ca ei sã acumuleze un tezaur de experienþe naþionale
ºi internaþionale pentru a filtra, prin propria sensibilitate, ce au
gãsit mai bun ºi mai potrivit pentru personalitatea celui imortalizat
în tablou. Sunt deschise mereu expoziþii cu peisaje, naturi moarte,
o sumedenie de flori. Fiecare gen are atuurile sale, dar portretele vor
parcurge secolele ºi vor da mãrturie viitorimii despre oamenii mai
importanþi care au trãit în trecutul atât de zbuciumat al istoriei.

Petre PANDREA

- destinul tragic al intelectualului autentic
Avocat de înalt profesionalism, sociolog, jurnalist, memorialist ºi
scriitor cu valoare incontestabilã, Petre Pandrea (Petru Marcu) este
una dintre cele mai originale, mai fascinante, mai durabile ºi mai
dramatice figuri ale culturii române ºi, în acelaºi timp, un exponent de
cotã ameþitoare a spiritului de adevãr, de dreptate ºi de jertfã a neamului
nostru. (Nadia Marcu Pandrea). Petre Pandrea este unul dintre
sutele de destinele sacrificate ale culturii româneºti, pe care o istorie
nedreaptã, stupidã a vrut sã le ºteargã din conºtiinþa noastrã, a românilor.
Petre Pandrea s-a nãscut la 26 iunie 1904, în Balº, Oltenia, fiind al
nouãlea din cei 12 copii ai familiei. Dupã ºcoala primarã din orãºelul
natal, este bursier la liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mânãstirea
Dealu, lângã Târgoviºte, unde l-a avut ca profesor de filosofie ºi limbã
germanã pe Nae Ionescu. A promovat bacalaureatul cu magna cum
laude la Colegiul Naþional Carol I din Craiova, înscriindu-se, apoi, la
ºase facultãþi din Bucureºti. A urmat trei dintre acestea: Drept, Litere,
Filozofie, precum ºi cursul de Istorie Anticã ºi Arheologie, þinut de
Vasile Pârvan. Dupã licenþa în drept, a obþinut o bursã de studii de 7 ani,
la Berlin, fiind în aceastã perioadã ºi ataºat de presã la Legaþia Românã
din Germania. Cunoaºte aici o serie de personalitãþi culturale ºi politice,
printre care ºi pe Lucreþiu Pãtrãscanu, cu a cãrui sorã se va cãsãtori.
Debuteazã la revista Gândirea, cu articolul Literatura care ne lipseºte.
A colaborat la mai multe publicaþii, cu diferite orientãri ideologice.
A editat revistele Viitorul, social , Stânga (împreunã cu Petre Þutea)
ºi Cuvântul liber. Împreunã cu Sorin Pavel ºi Ion Nistor, a semnat în
Gândirea, nr. 8-9, proclamaþia Manifestul Crinului Alb, un manifestrechizitoriu fãcut bãtrânilor în numele idealurilor tinerei generaþii.

Nimeni nu are voie
sã puie cãtuºe vieþii,
în numele unor
formule gãunoase.
(Petre Pandrea)

Personalitatea sa se hrãneºte din tradiþia profundã a neamului românesc.
Este mândru de stirpea sa olteneascã  mã simt oltean ºi european. A
fost fascinat de Brâncuºi, fiind, totodatã, atras de marile spirite ale
românismului  Vasile Pârvan ºi, mai vechiul sãu prieten, Petre Þutea 
coleg de suferinþã în închisorile comuniste. A pledat întreaga viaþã, cu
riscul sacrificiului de sine, pentru dreptate, adevãr, toleranþã, moralitate,
umanitate, naþionalism, din convingerea cã aºa întrupeazã cele mai bune
aspiraþii ale neamului meu românesc, ale spiþei mele olteneºti. ( ) Am
vrut sã dovedesc cã ºi românii au eroi.( ) Nu cred în nemurire ºi în
înviere, dar cred în artã, în ordinea juridicã ºi moralã a umanismului
mediteranean ºi în doctrina etico-filosoficã a strãbunilor mei, oameni
ordonaþi ºi de omenie, care sunt ºi ai lui Brâncuºi.
Ca avocat, credea cu tãrie în profesia sa, transformând-o într-un
altar al dreptãþii. I-a apãrat pe toþi aceia care, indiferent de ideologie
sau credinþã, deveneau, dintr-un motiv sau altul, victime ale persecuþiilor sistemelor represive, fie ele de dreapta sau de stânga. Între
1933-1944, i-a apãrat pe comuniºtii ilegaliºti, pe unii salvându-i de la
moarte; în 1944, i-a apãrat pe legionari; tot în timpul comuniºtilor, a
pledat pentru grupul de mãicuþe de la Mânãstirea Vladimireºti, cãrora
li se desfiinþase mânãstirea. Am încercat sã fac din avocaturã un
sacerdoþiu, o cuminþenie a pãmântului, o pasãre mãiastrã, o pasãre
de foc, un martiraj ºi o ostãºie. Avocatul este omul care apãrã cu
ºtiinþa, arta ºi pieptul sãu.( ) Am încãlcat legile represive apãrând
libertatea altora. Pentru mine, nu am nevoie de liberate, fiindcã nu
sunt profet religios, propagandist politic sau scriitor amator de
glorie.( )Nimeni nu are voie sã puie cãtuºe vieþii, în numele unor
formule gãunoase. (Petre Pandea).
Deºi intelectual de stânga, care ºi îi apãrase pe ilegaliºtii comuniºti
în perioada interbelicã, a fãcut 10 ani de detenþie politicã, în perioadele
1948-1952 ºi 1958-1964, fiind implicat în lotul Pãtraºcanu, datoritã
legãturilor sale de rudenie cu acesta. S-a numãrat printre cei 1200 de
intelectuali ai Academiei de la Aiud. Suferinþa temniþei  împãrþitã
cu Petre Þuþea, Radu Gyr, Vasile Gafencu, Ioan Manolache, Mihai
Manoilescu ºi mulþi alþii  se va transforma într-o Academie a
românismului. Aici va scrie Reeducarea de la Aiud ºi Garda de fier.
Pânã la arestarea din 1948, Petre Pandrea a publicat mai multe cãrþi
de istorie, drept, publicisticã ºi memorialisticã, printre care: Germania
hitleristã, 1933, Psihanaliza judiciarã, 1934, Procedura penalã, 1939,
Criminologia dialecticã, 1945, Portrete ºi controverse, 2 vol., 1945,
1946, Pomul vieþii. Jurnal intim, 1944, 1945. Între 1952-1958,
nemaiavând dreptul sã publice, a scris mii de pagini de jurnal.
Opera sa a rãmas necunoscutã, majoritatea manuscriselor fiind
confiscate de securitate. În timpul comunismului i-a fost publicat un
singur volum, din seria exegezelor sale despre Brâncuºi. De-abia dupã
anul 2000, prin strãdania fiicei sale, Nadia Marcu Pandrea, o parte din
memorialistica ºi scrierile sale vor vedea lumina tiparului. Ca scriitor,
are personalitatea efervescentã a marilor creatori. În ciuda condiþiilor
în care au fost scrise, paginile de memorialisticã sunt fascinante, atât
din punct de vedere literar, cât ºi ca material documentar ºi antropologic. Stilul sãu este foarte viu, de mare expresivitate, autorul excelând
în arta portretelor.
Se stinge din viaþã la numai patru ani de la eliberarea din închisoare,
în 1968.
La 110 ani de la naºterea sa, tragicul destin a lui Petre Pandrea, un
Madarin al gândirii româneºti, ne provoacã sã reflectãm la istoria
noastrã, dar ºi la prezentul nostru.

Demetra A. PRODAN
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În atenþia ministrului MFP pentru negocierile cu FMI, CE ºi BM

Alternativã la reducerea CAS cu 5 puncte la angajator,
de la 1 iulie 2014
Prezenþa reprezentanþilor FMI, CE ºi BM, în
aceastã lunã, la Bucureºti, anunþatã încã din
noiembrie 2013, are ca obiectiv soluþionarea restantelor, între care ºi reducerea CAS cu 5 puncte de la
1 iulie a.c. Rezultatele negocierilor sunt aºteptate cu
îngrijorare, atât de operatorii economici, cât ºi de
opinia publicã, din perspectiva adoptãrii unor noi
decizii de austeritate sau multiplicare a impozitelor,
taxelor ºi contribuþiilor pentru asigurarea neutralitãþii
asupra indicatorilor de stabilitate macroeconomici,
conveniþi în bugetul pe 2014.
Deºi au avut loc: indexarea pensiilor cu 3,76 %,
creºterea salariului minim ºi a rezidenþilor, plata
unor drepturi câºtigate în instanþã de salariaþi etc.,
mãsurile sunt erodate de creºterea preþurilor, de la
1 aprilie a.c., la carburanþi cu 41 de bani, la care se
adaugã modificarea metodologiei de calcul a accizei,
la un curs de 4,73 lei, faþã de 4,45 lei/euro, cu care
s-a fundamentat bugetul, creºterea preþului la þigãri
cu 50 de bani/ pachet, creºterea preþului la gaze cu
2 %, precum ºi introducerea taxei pe stâlp.
Aºa cum am demonstrat cã reducerea TVA, de
la 24, la 9 %, pe filiera pâinii, este o mãsurã cu eºec
anunþat (Profitul agricol, nr 17/2013), aºa se va
întâmpla ºi în cazul reducerii cotei CAS cu 5
puncte. Specialiºtii MFP nu au avansat soluþiile
care sã convingã FMI, exprimându-se ambiguu cã
introducerea mãsurilor se va face  pe (în) mãsura
în care resursele bugetar-fiscale o va permite.(!?)
Prezentãm analiza comparativã (tabel) a
efectelor reducerii propuse de guvern ºi a
propunerilor noastre, calculatã pe baza salariului
mediu nominal brut/net de 2298 lei/1610 lei/luna,
utilizat la fundamentarea bugetului pe 2014.
Efectele scontate, la un numãr de 4,3 milioane
de salariaþi, fãrã a lua în considerare o eventualã
creºtere a salarului mediu brut, sunt urmãtoarele:

a) propunerea guvernului de reducere a CAS cu
5 puncte la angajator, deºi are ca efect reducerea
cheltuielilor cu 114,9 lei/salariat, respectiv 494
mil lei/lunã, determinã ºi reducerea veniturilor la
bugetul asigurãrilor de stat cu aceeaºi sumã, pentru
care guvernul trebuie sã gãseascã alte resurse
financiare pentru asigurarea neutralitãþii asupra
bugetului consolidat .
b) propunerea noastrã are în vedere reducerea
CAS cu douã puncte la angajator ºi trei puncte la
salariat cu urmãtoarele efecte, dupã caz:
- reducerea cheltuielilor cu forþa de muncã cu 46 lei/
salariat/lunã, respectiv, 197,8 mil lei/lunã, concomitent, ºi a veniturilor bugetului asigurãrilor de stat;

lei pot ajunge, lunar, în bugetul de stat, sub formã
de TVA exigibilã, în cazul cotei de 24%, ºi
minimum 5,4 mil lei, din care 2,8 mil lei pot ajunge,
lunar, în bugetul de stat, sub formã de TVA
exigibilã, în cazul cotei de 9 %;
c) plata datoriilor curente ºi restante din taxe,
impozite ºi contribuþii;
d) rambursarea ratelor curente ºi restante la
credite;
e) creºterea economiilor salariaþilor ºi/sau
investiþiilor.
Aplicarea mãsurilor de reducere a CAS la angajator este condiþionatã de gãsirea resurselor pentru
acoperirea efectelor negative; în caz contrar, mãsura
nu se va aplica, în schimb, rãmâne
creºterea fiscalitãþii convenitã.
Asigurarea neutralitãþii impactului soluþiilor propuse de noi îºi
are acoperire în creºterea încasãrilor la bugetul de stat cu 460 mil lei/lunã
(1,2 miliarde euro/an), prin reducerea cotei TVA
de la 24 la 19 %, ºi reforma procedurilor de
gestionare transmise MFP. (vezi Profitul agricol
nr 17/2013 ºi nr 14/2014).
În fapt, în aceasta constã profesionalismul
Guvernului ºi asumarea politicã a Parlamentului: de
a determina, clar, cât, cum, când, de unde ºi cu ce
efecte se reduce/creºte fiscalitatea, la angajator, la
salariat (angajat) ºi la buget. Zarurile au fost însã
aruncate Se demonstreazã, o datã în plus,
incapacitatea guvernului de analizã ºi prognozã,
confirmatã ºi prin bâlbâielile de creºtere a taxelor ºi
impozitelor, ºi care vin în consens cu adevãrul,
unanim recunoscut, cã statul este cel mai prost
gospodar, care a declanºat, sã nu uitãm, explozia
mãmãligii din 1989.
În opinia noastrã, reducerea cotei CAS, cu douã
puncte la angajator ºi cu trei puncte la salariat,
este singura soluþie oportunã de la 1 iulie 2014,
faþã de cea propusã FMI-ului, ºi pânã la o reformã
radicalã a sistemului fiscal ºi contributiv.
Varianta noastrã se adreseazã celor 4,3 milioane
de salariaþi, caz în care efectele sunt imediate,
mãsurabile ºi controlabile, pe filiera patronsalariat-buget, în timp ce varianta negociatã de
guvern se bazeazã pe promisiuni ºi avantajeazã
mai mult firmele cu capital strãin.
Sistemul fiscal ºi contributiv impune o reformã
radicalã ca sã devinã nu numai prietenos, dar ºi
suportabil ºi transparent, în care un loc important îl
are redimensionarea raportului între impozitele ºi

Opinii pe cont propriu
- creºterea veniturilor încasate de salariaþi cu
58 lei pe lunã, respectiv, 249,4 milioane lei/lunã
fãrã a afecta cheltuielile operatorilor economici ºi
resurselele financiare ale bugetului de stat;
- creºterea veniturilor la bugetul de stat cu
47,3 milioane lei din impozitul pe salarii, prin
mãrirea sumei impozitate;
- reducerea veniturilor bugetului asigurãrilor
sociale de stat cu 494 mil lei/lunã, dar cu o
recuperare parþialã prin impozitul pe salarii
(47,3 mil. lei - 9,6%);
Cele 249 milioane de lei/lunã venituri încasate
în plus de salariaþi, în raport de destinaþia acestora,
pot avea ca efect, dupã caz:
a) creºterea consumului de bunuri ºi servicii, care
pot aduce crearea a circa 86 880 de locuri de muncã;
b) creºterea TVA colectatã de operatorii economici de maximum 60 de mil de lei, din care 35 mil

contribuþiile suportate de angajator (capital) ºi
salariat (forþa de muncã), prin: redefinirea rolului
ºi locului profitului în dezvoltarea societãþii,
utilizarea taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor în
acord cu destinaþia acestora. De ce nu stabilim
o diferenþiere între utilizarea CAS-ului suportat
de angajator pentru finanþarea acþiunilor sociale ºi
cel reþinut de la salariat pentru garantarea pensiei?
De ce nu introducem plata unui impozit pe salarii
suportat de cãtre operatorii economici, care sã
reprezinte, alãturi de cel suportat de salariat,
recuperarea ºi finanþarea cheltuielilor cu educaþia,
cercetarea-dezvoltarea, cultura ºi care sã ajungã
pânã la 6% din PIB. Mãsura este mai aproape
de semnificaþia sa, decât în corespondent cu actuala cotã unicaã de 16%, în care impozitul pe
profit reprezintã un impozit pe uzufructul
capitalului investit, exprimat ca diferenþã
între venituri ºi cheltuieli, iar impozitul pe salarii
este un impozit pe venit?
Sunt numai douã exemple. Unde este spiritul
înaintaºilor prin noi înºine, învãþãmintele,
economiºtilor interbelici ºi a economiºtilor de
profesie, din nereuºitele înregistrate dupã 1989.
Din pãcate nici mass-media nu depãºesc, cu mici
excepþii, nivelul discuþiilor sterile, fãrã analize ºi
propuneri concrete. Cât mai aplicãm, parafrazândul pe C-tin Rãdulescu Motru, aºa se spune
la Bruxelles, aºa se face ºi în România.? Chiar
dacã activãm într-o piaþã comunã, ea este una
concurenþialã, în care scopul final este profitul ºi
numai profitul. Cum se explicã faptul cã
investitorii aduc cu greu tehnologie performantã,
care sã valorifice superior materiile prime indigene,
în România, ºi nu aplicã aceeaºi salarizare ca la
firma mamã dacã realizãm aceleaºi produse, normã
impusã de OMM.? Avantaj comparativ prin
discriminare în condiþiile de muncã ºi salarizare?
Las la latitudinea cititorului sã judece cele propuse,
iar clasei politice de a decide, în acord cu spusele
prof. M. Manoilescu acum aproape 90 de ani:
Oricare ar fi necesitãþile bugetare ale momentului ºi
oricare ar fi reformele fiscale menite sã le satisfacã,
nu trebuie sã uitãm cã banul contribuabilului trebuie
folosit în folosul ºi numai în folosul lui, cã orice
cheltuialã trebuie fãcutã cinstit.(1925)

Dr. ec. Mircea TOMA

Ultima orã. Guvernul ºi Fondul Monetar Internaþional (FMI) nu au ajuns la un acord pentru
reducerea CAS de la 1 iulie, delegaþia pleacã fãrã o scrisoare de intenþia din partea oficialilor români,
iar board-ul instituþiei s-ar putea reuni abia în noiembrie pentru analiza misiunii de evaluare,
potrivit unor surse apropiate discuþiilor, citate de MEDIAFAX.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Primul film feminist

Silviu ªERBAN
A doua femeie regizor, dupã
Alice Guy-Blaché, Germaine Dulac
a activat tot în Franþa, la început,
în cadrul curentului impresionist,
afiliatã, ulterior, suprarealiºtilor. La
souriante Madame Beudet (Surâzãtoarea doamnã Beudet), din
1923, aparþine primei perioade ºi
este considerat primul film cu
tematicã feministã. Angajamentul
regizoarei faþã de ideile feministe
ale epocii sunt identificabile, mult
mai devreme, în biografia sa (filmul
fiind realizat la vârsta de 40 de
ani). Încã din 1906, Dulac devenise jurnalistã la revista feministã La
Française, urmaºa radicalei La
Fronde, fondatã de Marguerite
Durand, în 1897. Într-un context
tensionat, generat de lupta pentru
drepturile femeilor, Germaine
Dulac propune, în La souriante
Madame Beudet (adaptatã dupã o
piesã contemporanã avangardistã
a lui Deny Amlel ºi André Obey),

un subiect centrat pe nefericirea
unei femei, prizoniera unei vieþi
domestice ºi victima unui soþ
grobian, a cãrui glumã preferatã
este sã mimeze sinuciderea cu un
pistol descãrcat. Structura narativã ocupã planul secund, lãsând
loc personajului central feminin,
ale cãrui preocupãri cotidiene
(cântatul la pian, lectura), dar ºi
sentimente ºi obsesii devin centrul
de interes al filmului. Maureen
Turim (în Women and Experimental Filmmaking) crede cã
filmul împrumutã elemente narative din Doamna Bovary, al lui
Gustave Flaubert, prin intermediul
cãrora este accentuatã subiectivitatea eroinei. Spre deosebire, însã,
de Emma Bovary, care-ºi cautã
scãparea prin adulter ºi suicid,
doamna Beudet devine obsedatã
de o fantezie violentã de ucidere
a soþului ei. Deºi bogat, comerciant de haine, bãrbatul este
limitat intelectual, mai în vârstã ºi
urât. Antitetic, soþia este tânãrã,
cultã, iubitoare de nou (citeºte
Baudelaire, La mort des amants,
cântã Debussy, Jardins sous la
pluie). Incompatibilitatea dintre
cei doi transpare din gesturi ºi
detalii semnificative, precum
locul ocupat de o vazã cu flori pe o
masã, pe care fiecare o mutã dupã
propria preferinþã, izolarea femeii
în lecturã ºi muzicã, dispreþul
bãrbatului pentru partiturile cu
Debussy, comportamentul violent

al acestuia faþã de o pãpuºã, pe
care o distruge, explicând cum ar
trebui tratate femeile.. Disjuncþia
dintre doamna ºi domnul Beudet
este construitã exemplar în scena
în care bãrbatul încearcã sã o
convingã pe femeie sã vinã la teatru,
unde se joacã Faust. Rugãmintea
este refuzatã printr-un dat din
cap dezinteresat. Soþul insistã
într-un gros-plan fredonând o arie,
continuat cu un scurt cadru

teatru, în încãperea cu luminã joasã,
femeia întinde braþele cãtre un imaginar tânãr amant, rãspunzând
chemãrii acestuia, însã imaginea
devine evanescentã în faþa unui
obiect al realitãþii crude: verigheta.
Doamna Beudet refuzã realitatea,
inelul apãrând ºi dispãrând de pe
deget, însã jocul este întrerupt
brutal de saltul în slow-motion pe
fereastrã al domnului Beudet
rânjind, gata sã o pedepseascã.

La souriante Madame Beudet
(Germaine Dulac, 1923)

subiectiv cu corul operei, în timp
ce rãspunsul vine însoþit de un nou
cadru, de aceastã datã cu încruntatul Mefistotel, în prim-plan, în
timp ce, în plan secund, Marguerite
întinde braþul pentru a stopa
intruziunea acestuia. Aceleaºi tehnici impresioniste, prin care iaginile expresive traduc trãirile
interioare ale personajelor, descriu
ºi obsesia femeii legate de eliminarea
soþului sãu. Este utilizatã o largã
gamã de procedee: supraimpresiuni,
distorsionãri, încetinirea sau accelerarea vitezei de miºcare, stopcamera. Jucãtorul de tenis iese din
paginile revistei ºi aruncã afarã
umbra domnului Beudet, în timp
ce acesta rãmâne aºezat pe scaunul
de la biroul sãu. Apoi, rãmasã
singurã dupã plecarea soþului la

Sunetul unui clopoþel cheamã din
nou realitatea, însã fantoma soþului
reapare. Bãrbatul intrã de astã datã
accelerat pe uºã, mutã vaza cu flori,
zâmbeºte dintr-un cadru turtit,
mimeazã cu mãna pe post de pistol
gestul parodic al sinuciderii. Este
momentul de maximã tensiune
emoþionalã în care, cu miºcãri
somnambuleºti, doamna Beudet
pune un glonte în arma din sertar.
Întreaga scenã include veritabile
elemente suprarealiste, care se vor
regãsi în filmele aparþinând acestui
curent de mai târziu, inclusiv ale
lui Germaine Dulac. O analizã în
detaliu a secvenþei relevã cã, dincolo
de procedeele expresive amintite,
ceea ce contribuie efectiv la crearea
emotivitãþii imaginilor este ritmul cu care se succed cadrele. La

136
momentul realizãrii filmului
lui Dulac, un important teoretician,
Léon Moussinac, începuse sã-ºi
închege propria teorie, în o serie de
articole publicate în diverse
reviste ºi reunite, în 1925, sub titlul
Naissance du cinéma, o adevãratã
scriere manifest a miºcãrii impresioniste, care stabilea cadrele
teoretice ºi reperele stilistice ale
noului cinema. Într-unul dintre
capitolele lucrãrii, sugestiv intitulat
Ritm sau moarte, Moussinac
echivaleazã montajul cu imprima- pe cea anterioarã, dominatã de
rea unui ritm, adãugând cã realism: O nouã erã a sosit, aceea
dacã accentul este sufletul ritmu- a filmului psihologic ºi imprelui muzical, impresia de forþã ºi sionist. Poate pãrea naiv sã plasezi
de intensitate e sufletul ritmului un personaj într-o situaþie datã fãrã
cinematografic: aceastã impresie a pãtrunde în zona secretã a vieþii
e datã de valoarea expresivã, în sale interioare, iar jocul actorului
raport cu imaginea care precede ºi sã fie adnotat cu jocul gândurilor ºi
cu cea care urmeazã (Guido sentimentelor sale vizualizate.
Aristarco, Cinematografia ca artã). Atunci când se adaugã la faptele
Muzica este arta de care cineaºtii neambigue ale dramei înimpresioniºti francezi s-au simþit fãþiºarea impresiilor multiple ºi
mai apropiaþi decât de oricare altã contradictorii  acþiunile fiind
artã. La scurtã vreme dupã apariþia doar consecinþa condiþiei mentale,
cãrþii lui Moussinac, Germaine sau invers  rezultã pe nesimþite
Dulac utiliza termenul de impre- o dublã evoluþie, care, pentru a
sionism pentru a desemna grupul rãmâne armonioasã, trebuie sã
cineaºtilor din jurul lui Abel Gance, urmeze un ritm stabilit cu claritate
argumentând în favoarea unei noi (apud. Ian Aitken, European
ere a cinemaului, care o va înlocui Film Theory and Cinema).
* * *
Deºi Abel Gance s-a aflat în centrul grupului de regizori numiþi de
Dulac impresioniºti, un singur film al sãu, realizat în 1923, aparþine
perioadei celei mai efervescente a acestei miºcãri, La Roue (Roata), o
capodoperã care l-a fãcut pe Jean Cocteau sã scrie: Existã cinema
înainte ºi dupã La Roue, aºa cum existã picturã înainte ºi dupã Picasso.
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VIP sau cele ºapte virtuþi ale lui Eminescu
Mihai Eminescu este un VIP
(prescurtare englezeascã de la
very important person) al veacului
al XIX-lea ºi în ceea ce priveºte
comparaþia cu VIP-urile celui de
al XXI-lea veac românesc, la 19 ani,
el nu era olimpic internaþional,
dar îºi începea anii de ucenicie
plecând la studii în strãinãtate,
pentru cã, în þara lui, învãþãmântul
universitar era în curs de organizare,
în tranziþia lui perpetuã, de altfel,
spre modernitate.
Marin Sorescu scria cã, de fapt,
Eminescu n-a existat. Toþi îi
spun Eminescu, pentru cã, nu-i
aºa, toate valorile Trebuiau sã
poarte un nume:

15 ianuarie 1850  15 iunie 1889

ªi pentru cã toate acestea
Trebuiau sã poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

E, din nou, 15 iunie. A fost, din nou, 15 ianuarie, Ziua
Culturii Naþionale Române ªi mã întreb ce s-ar
întâmpla dacã vreodatã, când îi simþim respiraþia ºi ritmul
inimii, citindu-i versurile ºi mângâind paginile cãrþilor,
ne-am pomeni cã autorul lor, Mihai Eminescu, ºi-ar
recãpãta corpul fizic. Cu fizionomia-i melancolicã
surâzãtoare, el se aflã chiar în faþa noastrã: ca un VIP al
veacului al XIX-lea sau ca un duh nemuritor al cãrþii. Îmi
sunã în minte versurile, ca o formulã magicã:
ªi cu acel smerit surâs,
Cu cea mai blândã faþã
Sã faci din viaþa mea un vis,
Din visul meu o viaþã.
Este foarte adevãrat cã realitatea este creatã dupã atenþia
acordatã lucrurilor pe care le dorim cel mai tare. Prin acest
exerciþiu de imaginaþie, Mihai Eminescu ar putea sã-ºi
facã apariþia în faþa noastrã sub forma fizicã cea mai
cunoscutã de noi, cei de astãzi, cu care ne plãtim dãrile ºi
ne primim simbria, cu ajutorul bancnotei de lei cinci sute,
echivalentã numai ca dimensiune, nu ºi ca valoare de
schimb, cu bancnota de 200 euro. - Ei, domnule Eminescu,
ºtii Domnia Ta ce înseamnã 500 lei astãzi? Chiar atins în
amorul propriu, Eminescu zâmbeºte conºtient de valoarea

lui. Ca un creator care se respectã, el nu acordã prea mare
atenþie realitãþii prezente ori lucrurilor negative. Cuprind
de-adânca sete a formelor perfecte (Icoanã ºi privaz)
prin forþa lui de concentrare, el a atras în viaþa sa experienþele
noi ºi minunate ale literaturii. Cu premoniþie, el scria
despre receptarea operei creatorului de cãtre posteritate:
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.

În lumea în care trãim, Cele ºapte pãcate ele lui Eminescu, de Martin Cid, reprezintã
titlul unui roman metaforã scris de autorul spaniol, nãscut la 26 iulie 1976 în Oviedo,
Spania, absolvent al Facultãþilor de Litere ºi de Jurnalism din cadrul Universitãþii Computense
din Madrid. Convins cã literatura românã meritã sã fie cunoscutã de lumea întreagã, Martin
Cid a creat pagini de promovare a culturii române (http://scriitormartincid.wordpress.com
ºi http://yareahmagazine.wordpress. com) ºi a scris un roman în ºapte capitole despre
Eminescu foarte bolnav ºi supus unui tratament cu mercur, care ºi-a pierdut darul vorbirii
ºi conºtiinþa propriei identitãþi. Eminescu este ajutat de ºase scriitori, care îi apar în vise,
pentru a-l face sã îºi recapete identitatea creatoare ºi vigoarea de odinioarã. Ei sunt
Miguel de Cervantes (invidia), Santa Teresa de Jesus (luxuria), Jose Saramago (vanitatea),
Jorge Luis Borges (avariþia), James Joyce (lãcomia) ºi Benito Pérez Galdós (lenea).
Ultimul pãcat pe care îl învaþã Eminescu este furia, explicatã lui de cãtre o muzã - zeiþã
înzestratã cu ºapte voci, care îl transformã într-un duh universal al cãrþilor, dupã ce
îl face sã înþeleagã faptul cã spiritul creator reuºeºte sã se detaºeze numai prin creaþia lui.
Nu ºtiu ce chip ºi-ar alege Eminescu în calitate de duh al cãrþilor. Toatã lumea îl recunoaºte
graþie unei fotografii multiplicatã în milioane de exemplare, fãcutã în 1869 la Praga, în
Piaþa Sf. Wenceslas, de cãtre fotograful Jan Tomá (1841-1912), fotografie pe care ºi-o
fãcuse pentru a îºi depune dosarul de înscriere la Universitatea Carolinã. Cu papion, cu
pãrul lung, rãsfirat, cu fruntea-i înaltã, dacã ar fi sã-l credem pe I.L. Caragiale, Era o
frumuseþe! O figurã clasicã încadratã de niºte plete mari negre; o frunte înaltã ºi seninã,
niºte ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva este înãuntru; un zâmbet
blând ºi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânãr coborât dintr-o icoanã, un copil
predestinat durerii pe chipul cãruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. Vãzându-l pe
Eminescu astfel, mã întreb dacã în veacul al XXI-lea Universitatea Carolinã din Praga, care a
fost întemeiatã pe 7 aprilie 1348 de împãratul Carol al IV-lea de Luxemburg, i-ar mai refuza lui
Eminescu înscrierea pe motiv cã documentul de absolvire nu era corespunzãtor cerinþelor.
Dar cred cã cel mai greu i-ar fi lui Mihai Eminescu sã se
întoarcã în Bucureºti, oraºul în care a trãit, a iubit, a muncit ºi a
scris cele mai cunoscute pagini. Nu pentru cã ar fi urmãrit de
paparazzi sau pentru cã informaþia despre apariþia sa în carne ºi
oase ar fi subiect de tabloide, ci pentru cã lui Eminescu, deºi
încã un VIP al culturii române, nu i se mai asociazã în Bucureºti
numele cu memoria locului. Existã în Bucureºti ºi alte locuri
prea puþin cunoscute, demne de un itinerar literar de valorificat
prin turismul cultural, unde a fost gãzduit, ca de exemplu: la
Hotel Hugnes, de pe Calea Mogoºoaiei la numãrul 54 unde a
scris nuvela Geniu pustiu ºi unde, cât a locuit, îºi câºtiga traiul
ca sufleor ºi copist la Teatrul cel Mare, de peste drum. În
1869 participa la înfiinþarea societãþii Românismul, a lui Grigore
Haralambie Grandea, care îºi avea sediul în Pasagiul Român,
unde se aflau toate redacþiile ziarelor principale ºi, o vreme,
atelierul lui Carol Popp de Szathmári. În Pasagiul Român,
denumit ºi Mica republicã a artelor, Eminescu se reîntoarce în
1881, ca ziarist la Timpul, dupã ce îºi scrisese articolele în
mai vechile redacþii de pe Lipscani, Academiei, Luteranã ºi
Covaci; pe Strada Speranþei la nr. 4, unde a primit vizita lui Ion
Creangã; în curtea fostei mãnãstirii de pe strada Caimatei,
demolatã; la reºedinþa lui Titu Maiorescu din Strada Herãstrãului
nr. 27 (azi Strada George Enescu). În 1879, Eminescu locuia pe
Calea Victoriei, cam prin dreptul actualului Muzeu al Colecþiilor;
în 1881, îºi gãseºte adãpost pe strada ªipotul Fântânilor, aflatã
lângã Ciºmigiu, în apropierea izvorului care îi poartã numele
(unde se aflã ºi o placã care îl pomeneºte) ºi în strada Biserica
Enei, la nr. 1, în casa familiei Carol Popp de Szathmári. În anul
1973, Muzeul Oraºului Bucureºti, prin Departamentul
Muzee, case ºi plãci memoriale, ºi regretaþii eminescologi

Alexandru Oprea, Dumitru Murãraºu ºi Pompiliu Marcea au
fãcut documentarea, propunerea ºi fundamentarea pentru
montarea a patru plãci memoriale Mihai Eminescu, pe patru
clãdiri din Bucureºti. Primele douã plãci memoriale urmau a fi
amplasate pe clãdirile unde a fiinþat redacþia ziarului Timpul:
vechiul Palat Dacia de la intersecþia Cãii Victoriei cu Strada
Lipscani, unde Mihai Eminescu a lucrat la venirea sa de la Iaºi
în anul 1877, redacþie, care, ulterior, a fost mutatã în clãdirea
situatã în str. Covaci nr. 14. A treia placã urma sã fie amplasatã
pe clãdirea din str. Plantelor, unde Mihai Eminescu ºi-a dat
obºtescul sfârºit. A patra placã memorialã urma sã fie amplasatã
pe casa situatã pe strada Buzeºti nr. 5, unde poetul a locuit în
douã camere ºi hol, împreunã cu Veronica Micle, care a venit în
Bucureºti spre sfârºitul anului 1882. Oraºul a îmbãtrânit,
clãdirile au dispãrut ºi uneori poþi întâlni o placã memorialã
care aminteºte cã pe acest loc s-a aflat o casã în care a poposit
autorul Luceafãrului, purtând urmãtoarele inscripþii: Pe aceste
locuri au fost casele lui Grigore Pãucescu, în care Mihai
Eminescu a citit pentru prima datã Scrisoarea III (actuala
Piaþã George Enescu); Pe acest loc s-a aflat casa în care
scriitorul Ioan Slavici l-a gãzduit pe marele poet Mihai
Eminescu în anul 1883. (Piaþa Amzei). Acestora li se adaugã
imobilul de pe Strada Lipscani: În aceastã casã poetul Mihai
Eminescu a lucrat redactor la ziarul Timpul între anii 1877-1879.
De fapt placa ar trebui sã îi pomeneascã ºi pe I.L. Caragiale
ºi Ion Slavici cu care Eminescu a fost coleg în aceastã
redacþie. Mai existã, pe strada Covaci, o placã ce aminteºte de
activitatea la Timpul a lui Eminescu, în perioada 1880-1881.
În zona Bulevardului Magheru, pe o stradã care se numea
Mercur, existã o placã, pe locul unde se aflã Magazinul Eva,

care rememoreazã faptul cã aici s-a aflat casa lui Titu Maiorescu,
unde, Eminescu a citit în Cercul Junimii, pe data de
24 aprilie 1881, poemul Luceafãrul. În fine, o altã placã marcheazã sfârºitul lui Eminescu, pe strada Plantelor, la numãrul 9:
În acest loc s-a aflat Sanatoriul Caritatea, unde a încetat din
viaþã, la 16 iunie 1889, marele poet român Mihai Eminescu.
Este vorba de sanatoriul Caritatea, unde Eminescu a fost
internat înaintea morþii sale, care, dupã unele opinii, între care
ºi aceea a lui George Cãlinescu, ar fi survenit la 16 ºi nu la
15 iunie. Acestor plãci ar fi trebuit sã li se adauge aceea
de pe strada Buzeºti: Pe acest loc s-a aflat casa în care a locuit
Mihai Eminescu împreunã cu Veronica Micle în primãvara
anului 1882, dar aceastã placã a dispãrut în timpul demolãrilor.

Str. Buzeºti nr. 5, imagine din anul 1970

Hotel Hugues, Calea Victoriei nr. 54, ilustraþie de secol al XIX-lea ºi fotografie din perioada interbelicã

Pasagiul Român în perioada interbelicã

Dincolo de orice, Bucureºtiul
are, totuºi, noroc, pentru cã, în
orice vreme, un VIP reprezintã
capitalul de imagine: investit
corespunzãtor, el produce
îmbunãtãþirea imaginii oraºului ºi dezvoltarea turismului
cultural urban.
Între eleganþã ºi perfecþiune,
Eminescu, ca VIP al veacului
al XIX-lea, ne avertizeazã cã
ne-am cãptuºit cu false modele
de virtute, ale omului care
reuºeºte uºor, care nu ºtie cã
decenþa este o hainã pe care nu
oricine o poate purta. El ne
avertizeazã cã este important
cine ºi ce descrie, pentru a înþelege
faptul cã povestind oamenii îºi

deseneazã propria imagine.
E foarte clar cã unora le place
numai ceea ce înþeleg, iar alþii pot
înþelege numai ce le place. Cel
mai important de înþeles este
faptul cã Eminescu nu a fost
afectat niciodatã de sindromul
VIP-ului, care îºi foloseºte
influenþa pentru a lua decizii
ºocante, neortodoxe. Altruismul,
decenþa, cumpãtarea, generozitatea, erudiþia, hãrnicia ºi
dezinvoltura, cele ºapte virtuþi
ale lui Eminescu sunt cele care
vor rãmâne standardul pentru
care mii de oameni din lumea
întreagã îl preþuiesc.

Luiza MARINESCU
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Viaþa de student la Medicinã Veterinarã Spiru Haret,

povestitã de Valentin Ionuþ ANGHELOAIA fost preºedinte al Asociaþiei Studenþilor MedVet
Valentin Ionuþ Angheloaia, în pragul susþinerii lucrãrii de licenþã, cum aratã retrospectiva anilor tãi de facultate?
Facultatea de Medicinã Veterinarã dureazã
ºase ani: trei preclinici ºi trei clinici. Acest
lucru înseamnã cã în primii trei ani am studiat
materii preclinice precum: biologia celulara,
fiziologie, fiziopatologie, anatomie, laborator
clinic etc. Totodatã, am aprofundat ºi noþiuni
care ne-au introdus ºi au pus bazele pregãtirii
noastre ca ºi medic veterinar. În cadrul
laboratoarelor am avut o multitudine de
materiale, de la piese anatomice, microscoape
individuale, pentru fiecare student, calculator
pentru efectuarea raþiilor furajere ºi efectuarea
unor experimente virtuale urmãrind constantele
fiziologice în diferite situaþii ale animalului,
diferite aparate pentru determinarea
microclimatului din adãposturi, ambalajul
tuturor medicamentelor pentru efectuarea
reþetelor, diverse piese reale pentru
parazitologie, o gamã vastã a instrumentarului
chirurgical ºi de contenþie, precum ºi de
anestezie a animalelor, date ºi grafice la zi
privind epidemiologia diferitelor boli, sisteme
de creºtere a animalelor. Pe tot parcursul
studiilor teoretice am avut parte de sãli dotate
cu videoproiectoare, laptop-uri ºi, bineînþeles,
Cum sunt profesorii,
pe care i-ai avut la cursuri?
Pot spune cã sunt cadre didactice foarte bine
pregãtite, întotdeauna am plecat lãmurit de la
toate cursurile ºi am primit rãspuns la toate
întrebãrile, care, sincer, nu au fost puþine. Prin
sistemul de calitate a învãþãmântului, aceºtia
sunt evaluaþi periodic ºi bineînþeles cã
întotdeauna au avut rezultate foarte bune.
Doresc sã menþionez ºi aprecierea mea faþã de
decanul facultãþii, conf. univ. dr. Carmen
Bergheº, cea care ne-a fost alãturi în toþi aceºti
ani. Ne-a fost un lider puternic, dar ºi cadru
didactic excepþional, care ne-a predat Anatomia
animalelor, una dintre cele mai grele materii
din ani preclinici, disciplinã pe care ne-a fãcuto plãcutã, prin descrierile, explicaþiile ºi desenele
prezentate. Dacã ar fi sã predau ºi eu, aº face o
combinaþie de stiluri: aº preda Laboratorul de
Bunãstarea ºi Protecþia animalelor cu ºarmul
lectorului univ. dr. Constantin Lupescu, în stilul
conf. univ. prof. dr. Viorel Andronie ºi,
respectând structura consacratã, a conf. univ.
prof. dr. Ioana Cristina Andronie.
Stagiile de practicã ºi orele de clinicã?
Practica nu a lipsit în toþi aceºti ani, studenþii
având posibilitatea sã o efectueze în clinicile
Universitãþii Spiru Haret sau în oricare
dintre locaþiile partenerilor facultãþii. Am
fost întotdeauna aproape de materialul de
studiu, dar ºi de cadrul didactic, care ne-a
oferit toate informaþiile necesare consultãrii,
diagnosticãrii ºi tratãrii unui animal.

cadre didactice foarte bine pregãtite,
întotdeauna la zi cu tot ce este nou în lumea
medicinii veterinare. Încã de la început am avut
acces la biblioteca facultãþii, unde avem
numeroase volume, unele rare, din toate
ramurile medicinii veterinare. Biblioteca se aflã
la sediul Facultãþii ºi este un loc liniºtit, unde
gãseºti întotdeauna cartea sau rãspunsurile de
care ai nevoie. Trebuie menþionatã ºi activitatea
secretariatului, care, este întotdeauna promptã
ºi fãrã întârzieri, care rãspunde întotdeauna la
timp nevoilor studenþilor, a conducerii facultãþii,
precum ºi a administraþiei, care coordoneazã
activitãþile zilnice din interiorul clinicii.
Pot spune cã am avut o viaþã de student, la
Facultatea de Medicinã Veterinarã Spiru
Haret, frumoasã, dar, totodatã, ºi grea, pentru
cã în fiecare zi aveam noi cerinþe ºi materie de
studiat. Fiecare materie în parte este evaluatã
cu un examen, pe care trebuie sã îl promovezi,
dar nu este suficientã doar pregãtirea din
perioada sesiunii, ci este nevoie de o pregãtire
continuã, zilnicã. În fiecare zi apar informaþii
noi din domeniul medical veterinar, sub forma
medicamentelor, articole ºtiinþifice ori

intervenþii, care sunt efectuate de colegii noºtri.
Ca student al Facultãþii de Medicinã
Veterinarã, trebuie sã fii la curent cu toate
aceste lucruri. În anii clinici (IV-VI ) am fost
mai apropiat de Clinica Facultãþii, unde
aproape în toate zilele am avut laboratoare,
precum ºi de profesorii de aici. Clinica noastrã
este dotatã cu aparatura necesarã pentru
Cabinetul de reproducþie, Clinica de Medicalã,
Sala de Chirurgie, Laboratoare de Parazitologie,
Boli infecþioase etc. În fiecare laborator sau
cabinet existã câte un medic/profesor, care ne
explicã materia în care acesta este specializat.
Pe lângã cursurile ºi laboratoarele la care am
fost zilnic prezent, împreuna cu colegii mei,
am efectuat ºi gãrzi la clinicã, unde am discutat
cu proprietarii de animale, am completat fiºe
de observaþie ºi am ajutat medicul de garda în
diferite situaþii. Trebuie amintit ºi faptul cã am
fost în fiecare sãptãmânã la ferma didacticã,
Clinica animalelor mari. Aici, profesorul
ne-a explicat tehnici de însãmânþãri artificiale,
intervenþii chirurgicale la animale mari, boli
infecþioase întâlnite la animale de ferma sau
chiar acupunctura la vaci etc.

Cum te pregãteºti ºi ce înseamnã pentru tine
examenul de licenþã pe care urmeazã sã-l susþii?
Aº vrea sã explic, în primul rând, ce înseamnã
acest examen de licenþã pentru meseria de medic
veterinar, pe care eu îl consider examenul vieþii.
Acesta este alcãtuit din trei probe: proba scrisã
unde vom avea întrebãri tip grilã, din materiile
preclinice, ºi vorbesc despre Anatomie,
Anatomie Patologicã, Bacteriologie, Histologie,
Fiziologie, Fiziopatologie ºi Semiologie. Sunt
materii cu subiect ºi cu rãspuns unic, la care
trebuie sã detaliezi în scris, exemplu: Inflamaþia
- trebuie descrisã: Ce este? Care sunt stadiile?
Implicaþii locale/generale, etc. Meritã sã precizez
cã prima probã este eliminatorie.

A doua zi este proba practicã, unde se trage la
sorþi un bilet, pentru a fi repartizat în vederea
evaluãrii, la una din trei variante: Clinica animalelor de companie, Clinica animalelor de fermã
ºi Inspecþia ºi controlul produselor alimentare.
În cea de-a treia zi, va avea loc susþinerea lucrãrii
de Licenþã, care va fi evaluatã de cãtre membrii
comisiei, conform metodologiei aprobate.
Referitor la pregãtire, pot spune cã trebuie
fãcutã o retrospectivã, una intensã, ce implicã
mult timp ºi efort, a tuturor anilor de facultate,
deoarece nu existã materie sau capitol cu
care nu te vei întâlnii la acest examen, fie la
proba scrisã, fie la cea oralã.

Vorbeºte-ne, te rog, despre tema
pe care þi-ai ales-o pentru lucrarea de licenþã.
Pânã la temã, am fãcut alte alegeri: cadrul didactic,
materia, apoi tema. Îndrumãtorul - conf. univ. dr. Ioana
Cristina Andronie, pentru cã am fost atras de disciplinele
predate de dânsa, încã de la primele laboratoare ºi cursuri.
Totul a început cu Igiena animalelor, Bunãstarea
animalelor, care reprezintã o ramurã a Medicinei
Veterinare, integrativã în relaþiile animal-mediu
înconjurãtor, iar când am continuat cu Protecþia
animalelor, cea care reglementeazã, din punct de vedere
legislativ, toate aceste lucruri, am ºtiut clar care va fi
profesorul îndrumãtor ºi materia pentru lucrarea de
Licenþã; tema am ales-o împreunã cu dânsa. Tema
reprezintã evaluãri fãcute în ferme de gãini ouãtoare,
din punct de vedere al bunãstãrii ºi protecþiei animalelor.
Pe aceastã calem doresc sã mulþumesc doamnei doctor
pentru sprijinul acordat în efectuarea acestei lucrãri.

Cum defineºti aceastã profesie?
Ce aºteptãri ai de la profesia de medic veterinar?

În primul rând, trebuie sã oferi ceva pentru a avea aºteptãri,
trebuie sã oferi corectitudine ºi respect, în douã planuri: clienþi ºi
colegi. Este simplu: fãrã acestea nu vei putea avea aºteptãri financiare
sau deontologice. Profesia? Te schimbã ca om, fix din momentul în
care termini facultatea simþi o responsabilitate, dar ºi o onoare. Nu
ai cum sã nu devii mult mai atent la cei din jurul tãu, la modul în care
interacþionezi, la vocabular sau vestimentaþie, pentru cã eºti medic
veterinar. Louis Pasteur descrie aceastã profesie aºa:  Medicul
uman salveazã omul, medicul veterinar salveazã omenirea ºi, de
asemenea: Medicina veterinarã este ºtiinþa medicalã care asigurã
confortul ºi protecþia animalelor ºi contribuie la menþinerea sãnãtãþii
publice ºi la protecþia mediului. Profesia de medic veterinar are ca
obiective apãrarea sãnãtãþii animalelor, sãnãtãþii publice, protecþia
consumatorului ºi a mediului înconjurãtor, în scopul ameliorãrii
Care sunt planurile tale
efectivelor de animale, al asigurãrii siguranþei alimentare a populaþiei,
de viitor?
al facilitãrii relaþiilor comerciale ºi al pãstrãrii echilibrului ecologic.
Întotdeauna am avut planuri bine Aºa cã, încã o definiþie, personalã, nu îºi mai are locul .
determinate, pe care consider cã, în
mare parte, le-am ºi îndeplinit, dar,
Cum crezi cã va aratã medicul veterinar peste 10 ani?
de data acesta... nu am niciun plan.
Asta înseamnã aproximativ anul... 2024! Cel mai probabil
Doar îmi voi lua cel mai mare
concediu din ultimii 6 ani! Pentru vom fi la un alt nivel al pregãtirii ºi a punerii în exerciþiu a
mine, viitor înseamnã sã profesez, profesiei, unul superior celui de acum. Atunci va fi epoca când
consider cã mã pot acomoda ca se vor cãuta doar specialiºti, tehnologia nu are decât un singur
drum, acela al evoluþiei ºi de aceea vor apãrea, periodic, noi
medic veterinar, destul de uºor, în tehnici ºi aparaturi moderne de diagnosticare ºi tratare a diferitelor
toate ramurile din domeniu: Clinicã patologii. Medicina Veterinarã se bucurã, în fiecare zi, de noi
animale, Laborator, industria progrese, iar medicul veterinar va fi la curent cu toate acestea ºi
medicamentelor, DirecþieSanitar va fi respectat, în continuare, pentru realizãrile sale.
Veterinarã etc., pentru cã am fost
asistent veterinar timp de opt ani
Ai fost preºedinte al Asociaþiei Studenþilor
aºa cã trecerea de la asistent la medic
deMedicinã Veterinarã Spiru Haret.
nu va fi una foarte grea.
Care a fost activitatea ta în aceastã calitate?
Am fost preºedintele Asociaþiei Studenþilor de Medicinã
Veterinarã Universitatea Spiru Haret din 16 aprilie 2013, când
am fost ales, prin vot liber , ºi pânã în 22 mai2014, când a trebuit
sã mã retrag pentru cã am finalizat studiile. A fost o perioadã
intensã, plinã de acþiuni ºi activitãþi, însã, în principal, spun cu
mâna pe inimã, a fost o onoare de care sunt mândru. Pe lângã
faptul cã am avut aceastã funcþie, m-am bucurat sã duc pânã la
capãt tot ceea ce mi-am propus. Pe scurt, câteva din activitãþile
mele: am urmãrit ºi înregistrat activitãþile tuturor colegilor din
cadrul laboratoarelor ºi cursurilor, am amenajat un sediu în cadrul
Facultãþii, am promovat Admiterea la FMV-USH, am fost alãturi
de boboci, încã din prima zi, am realizat parteneriate, dintre
care, cel mai important, cu cei de la Dog Rescue, adãpost de câini
în sect.3, la aprox. 400 de metri de Facultate, unde studenþii au
fãcut practicã (participarea la tratamente, deparazitãri, operaþii),
eveniment promovat de Opinia naþionalã ºi vã mulþumesc. De
asemenea ,am participat la AMVAC  cel mai mare congres al
Medicilor Veterinari pentru animale de companie, unde am fost
singura asociaþie studenþeascã de profil cu stand, am participat
la simpozioane ºtiinþifice, alãturi de Asociaþia Medicilor
Veterinari de Diagnostic Imagistic. Ne-am ºi distrat la petrecerea
organizatã pentru Balul Bobocilor ºi cea de DragoVete, am fost
alãturi de bãieþii noºtri în cadrul Cupei Medicului Veterinar ºi
alte activitãþi sociale. În tot acest timp, am avut peste 30 de
apariþii în Opinia naþionalã, mii de prieteni pe pagina de
socializare. Doresc sã apreciez cã acum ASFMVUSH este o
asociaþie puternicã, cunoscutã de lumea medical-veterinarã din
România. Pe aceastã cale, doresc sã mulþumesc colegei ºi prietenei
mele Adela Ana-Maria Botoran, cea care mi-a fost alãturi în tot
acest timp, ºi doamnei conf. univ. dr. Violeta Simion, pentru
ideea dânsei de acum câþiva ani de înfiinþare a acestei Asociaþii ºi
pentru tot ajutorul ºi îndrumarea acordatã.
Mulþumesc! Baftã la examenul de licenþã ºi succes în
profesia de medic veterinar!
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