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Joi, 9 februarie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, ceremonia de depunere
a jurãmântului de învestiturã în funcþie a membrilor Guvernului României.

România are un nou Guvern

Acum o sutã de ani, într-un text memorabil, considerat în epocã
instigator (Chestia þãrãneascã, publicat în 1905, republicat în
1907), Spiru Haret formula esenþa problemei þãrãneºti  aºa cum o
înþelegea el în contextul societãþii româneºti de la începutul secolului
al XX-lea - ºi propunea un pachet de mãsuri menite sã asigure
apãrarea ºi consolidarea proprietãþii þãrãneºti, ca soluþie pentru
ameliorarea relei stãri a populaþiei majoritare a þãrii ºi ca premisã a
reformei lumii rurale. Miza unei asemenea reforme o constituia,
pentru Spiru Haret, introducerea þãrãnimii ca factor activ ºi
inteligent în viaþa noastrã de stat. Þãrãnimea merita  în opinia lui
Spiru Haret  sã devinã factorul principal în realizarea reformei
preconizate, pentru cã ea reprezenta un corp activ, inteligent ºi
conºtient al societãþii româneºti, ºi nu un corp inert, aºa cum era
tratatã de clasa politicã a vremii. În viziunea lui Spiru Haret, reforma
lumii rurale trebuia sã fie cuprinzãtoare, sã includã ºi componenta
moralã ºi intelectualã, cãci, argumenta el, nicio reformã nu poate fi
temeinicã dacã nu se sprijinã pe luminarea poporului. De aceea,
pentru reuºita ei, Spiru Haret acorda un rol prioritar învãþãtorilor
ºi preoþilor, pe care-i considera apostolii satelor.
(Continuare în pag.6 )

www.presidency.ro
(...)Avem un Guvern nou. Felicitãri pentru învestitura de
astãzi ºi aº remarca ceea ce trebuie remarcat. În primul rând
sunt doi prim-miniºtri, unul care pleacã, altul care vine ºi
care fac parte din aceeaºi generaþie, generaþia celor cu vârstã
de 40 de ani ºi puþin. Aº vrea sã-i mulþumesc încã o datã celui
care pleacã, pentru faptul cã în echipa premierului care vine
se aflã numai miniºtri care la revoluþie aveau între 11 ani ºi
21 de ani. Este probabil cel mai puternic semnal al faptului
cã a venit timpul schimbãrii în clasa politicã. Este un moment
care nu va putea sã nu fie luat în seamã nici de celelalte
partide, nici de Parlament ºi - de ce nu? - nici de populaþie.
Aveþi însã, domnule prim-ministru Ungureanu, ºi voi, tinerii
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miniºtri de la PDL, o misiune extraordinarã ºi anume aceea
de a confirma. Eu consider cã a venit timpul generaþiei voastre
ºi vreau sã subliniez astãzi, la învestiturã, cã cel mai
important lucru pentru România este ca voi, cei tineri, sã
reuºiþi. De aceea, nu voi ezita sã acord tot sprijinul pe care îl
pot acorda în calitate de Preºedinte, Guvernului Ungureanu.
În acelaºi timp, Guvernul beneficiazã de oameni politici cu
experienþã de la UDMR, de la UNPR ºi acest lucru cred eu
cã este de naturã sã realizeze acel echilibru între experienþã
ºi exuberanþa tinereþii în interiorul Guvernului (...)

Romulus Vulcãnescu 
100 de ani de la naºtere

(23 februarie 1912  10 septembrie 1999)

Traian BÃSESCU, Preºedintele României

SESIUNEA LA FINAL

Î N STUDENÞII
TREABÃ.
PROFESORII
RÃSPUND
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Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu în parteneriat cu
Grupul de Cercetãri Interdisciplinare, Comisia de informaticã din
structuri ale Academiei Române, forumul Parteneriatului Creativ,
Consorþiul Internaþional de aplicaþie pe tema GenerozitateCreativitate-Solidaritate ºi Laboratorul interdisciplinar
M. Eminescu  S. Haret  V. Ghika au omagiat 100 de ani de la
naºterea Academicianului ROMULUS VULCÃNESCU, etnolog,
sociolog al culturii, folclorist ºi scriitor român.

La mulþi ani,
domnule profesor!
Prof. univ. dr. DHC Ion PETRESCU
- un record de profesionalism

În timp ce pentru oamenii obiºnuiþi, sesiune este un cuvânt banal ºi simplu, ca toate celelalte cuvinte
din DEX, pentru studenþi, sesiune este un cuvânt încãrcat de emoþii ºi mult stres.
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Performanþã în carierã ºi în afaceri
pentru femei

Catalizatorul acestei afaceri, piatra de hotar sau imboldul esenþial care a stat la baza demarãrii
efective a acestei afaceri, a reprezentat-o absolvirea în Bucureºti, manager regional domnul
Marin Cruceru, programului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei, organizat de
cãtre Universitate Spiru Haret în anul 2011, proiect cofinanþat din Fondul Social European,
care, prin curricula prezentatã de cãtre un colectiv profesoral dedicat integral acestei misiuni
nobile, prin abordarea la un nivel european a problematicilor specifice femeilor românce ce îºi
doresc sã realizeze mici afaceri în þara natalã, au reuºit sã creeze o stare din ce în ce mai mare
de receptivitate a populaþiei feminine din România faþã de ideea de antreprenoriat.

Adina BALAURU

Aºa cum ºi-a obiºnuit
prietenii ºi colaboratorii, domnul
prof. univ. dr. DHC Ion
Petrescu, fost director al
Centrului Braºov al USH ºi
decan Facultãþii de Management,
a prezentat, cu ocazia împlinirii
vârstei de 84 ani, un nou volum,
intitulat Managementul ºi
managerii în Federaþia Rusã.
Este cea de-a 112-a carte din
domeniul managementului ºi
practicii manageriale a
profesorului Petrescu, care
continuã pe linia începutã anul
trecut prin tratatul Provocãri
ale managementului modern în
China contemporanã. Volumul
a apãrut la Editura Expert,
condusã de prof. univ. dr. DHC
Valeriu Ioan-Franc, ºi impune
nu numai prin prezentare graficã
de excepþie, dimensiune,
706 pagini, sau bibliografia
consultatã, 775 de referinþe, ci

mai ales prin tema tratatã.
Conºtient de forþa pe care o
reprezintã Federaþia Rusã, de
uriaºul potenþial economic al
acesteia, de interesul României
de a dezvolta relaþii economice
de mare anvergura cu vecina din
Est, autorul s-a gândit cã prima
condiþie o reprezintã cunoaºterea
managementului din aceastã þarã.
Evenimentul s-a bucurat de o
prezenþã numeroasã: invitaþi,
cadre didactice ºi studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret,
doctori ºi doctoranzi ai autorului.
Dintre vorbitori, relevãm
cuvântul prof. univ. dr. DHC
Valeriu Ioan-Franc, de la
Academia Românã, profesor
asociat la Facultatea de
Management Braºov a USH ºi
editorul cãrþii, pe cel al
prof. univ. dr. DHC Nicolae
Georgescu, de la Universitatea
Alma Mater din Sibiu, ºi pe cel

al prof. univ. dr. DHC Emanoil
Muscalu, prorector al Universitãþii Lucian Blaga din Sibiu.
Dintre gazdele evenimentului,
cele mai frumoase cuvinte de
preþuire au fost rostite de prof.
univ. dr. Alexandru Ionaº,
director al Centrului Braºov
al USH ºi decan al Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative, ºi conf. univ. dr. Cornel
Lazãr, prodecanul Facultãþii de
Psihologie ºi Pedagogie Braºov.
S-au citit mai multe mesaje de
salut de la universitãþi din Rusia
ºi Republica Moldova. Sperãm
cã volumul se va bucura de
audienþa scontatã de autor ºi
recenzenþi ºi felicitãm de douã
ori pe autor: pentru frumoasa
vârstã împlinitã ºi pentru cartea
pe care a lansat-o.

Lect. dr. ing. Horia SALCA
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lect. univ. dr. Francisc TOBÃ, Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

CONFLICTUL ªI SECURITATEA NAÞIUNII

Abordarea
securitãþii
naþiunii din
perspectivã
ideologicã este
mãrginitã, de
regulã, de conceptul de interes.
Orice ideologie care se implicã în
construirea securitãþii naþiunii
încearcã sã defineascã interesul
naþional; dar acesta este, de regulã,
interesul unor grupuri din
interiorul naþiunii. Existã analiºti
care susþin cã între interesul
naþional ºi domeniul securitãþii
naþiunii existã o relaþie de
intercondiþionare: politicile de
securitate trebuie sã fie consecinþa
logicã a definirii componentelor
structurale ale interesului naþional,
conceput ca ansamblul valorilor
definitorii pentru existenþa statului
de drept ºi a capacitãþii sale de a-ºi
îndeplini funcþiile de apãrãtor al
pãcii ºi al ordinii sociale, de a
asigura dezvoltarea liberã a

naþiunii în ansamblu ºi a cetãþenilor
luaþi individual, fãrã deosebire de
Cum apreciaþi abordarea securitãþii naþiunii din perspectivã ideologicã?
sex, apartenenþã etnicã, politicã sau
religioasã. Termenul de securitate
De ce este mai potrivitã sintagma securitatea naþiunii în loc de
a naþiunii a fost utilizat, mult timp,
securitatea naþionalã?
de cãtre politicieni în cadrul unor
fraze retorice, iar, de cãtre liderii
Ce trebuie sã înþelegem prin conceptul de securitate?
militari, pentru a descrie
obiectivele politice. În ultimul
Starea de securitate este o cauzã sau un efect?
timp, acest termen a fost adoptat
Care sunt interpretãrile date stãrii de securitate?
ºi de cãtre cercetãtorii din
domeniul ºtiinþelor sociale,
Cum este definitã securitatea naþiunii?
vizându-se atât aspectele
conceptuale, cât ºi definirea sa ca
Securitatea naþiunii este independentã de securitatea internaþionalã?
un domeniu nou de studiu.
Trebuie abordatã problema securitãþii naþiunii în contextul proceselor globalizante?
Abordãrile moderne ale acestui
concept înþeleg prin el, în mod
general, abilitatea unei naþiuni de
a-ºi proteja valorile interne faþã de
Impunerea naþiunii ca subiect Dicþionar, prin SECURITATE se înþelege:
Lentilele doctrinare,
ameninþãrile externe. Domeniul de
de drept este sabotatã astãzi  a fi în siguranþã;  condiþie ce decurge din
din perspectiva cãrora a
studiu al acestui concept impune
de aceeaºi agresivitate demo- mãsurile de protecþie care asigurã
fost definit conceptul de
analiza modalitãþilor în care
latoare a abordãrilor din inviolabili-tatea faþã de actele ostile. Dacã
securitate, ierarhizeazã
naþiunile planificã, realizeazã ºi
orizonturi ideologice. Realita- acceptãm cã principalul context politic al
puterile ºi determinã
evalueazã deciziile ºi politicile care
tea confirmã tot mai mult cã securitãþii internaþionale este structura
angrenarea acestora în
au ca finalitate dezvoltarea acestei
naþiunile constituie þinta anarhicã a sistemului internaþional, atunci,
controlarea ºi acumularea
abilitãþi.
resurselor de putere: informaþia, economia, conceptelor de securitate clãdite pe ideologiile susþine autorul, acest context anarhic impune
forþele armate. Perspectiva ideologicã, ofensiv-agresive, generatoare de insecuritate. trei condiþii majore conceptului de securitate
Identificãm, fãrã echivoc, necesitatea depãºirii incapabilã sã gestioneze necesitãþile
Identificarea naþiunii drept subiectul al internaþionalã:  Statul este principalul
abordãrilor ideologice referitoare la problematica naþiunilor ºi relaþiile interstatale, a fãcut cãrei stãri determinã starea socialului subiect la care face referire securitatea,
securitãþii naþiunii. Programele politice, care apel la echilibrul de forþe ºi descurajare. impune ample reconsiderãri ale conceptului întrucât el deþine atât matricea legislativã,
definesc ºi obiectivele ce vizeazã domeniul Aceste raporturi de putere au determinat de securitate. Abordarea ideologicã nu a cât ºi sursa cea mai importantã a autoritãþii
securitãþii naþionale, nu expliciteazã conceptul de apariþia altor douã concepte  din clasa reuºit sã genereze nici concepþii viabile, nici de guvernare. Statul fiind principalul
securitate a naþiunii ºi nu definesc, din punct de vedere conceptelor-reacþie  ca apanaj al modalitãþi ºi criterii satisfãcãtoare de evaluare subiect al securitãþii, dinamica securitãþii
naþiunii este în mare mãsurã conexatã cu
operaþional, domeniul de referinþã. Din perspectivã teoreticã, apreciem organizãrilor politico-statale vulnerabile: a soluþiilor conturate.
relaþia interstate. Insecuritatea internã poate,
cã este oportun sã utilizãm sintagma securitatea naþiunii în loc de  neutralitatea  consideratã ca o
În cadrul demersului nostru de reconcep- sau nu, sã determine agenda naþionalã a
securitatea naþionalã. Jocul ideologic face apel la expresia de interes modalitate privilegiatã de asigurare a
tualizare a noþiunii de securitate, ne-am propus securitãþii, dar ameninþãrile externe vor
naþional, pentru care fiecare ideologie are propria sa interpretare, în unui prag acceptabil de vulnerabilitate;
sã facem apel la cele mai noi abordãri realizate constitui întotdeauna un element major al
raport de doctrina-suport. În baza unui model al naþiunii, cercetarea  nealinierea  ca reacþie la oportunitatea
de lucrãri de specialitate. În Dictionary of problematicii securitãþii naþiunii.  În
ºtiinþificã poate sã opereze cu conceptul de necesitate, ºi nu cu cel de ºi consecinþele implicãrii active în procesul
interes naþional. Trebuie sã realizãm detaºarea conceptului de marilor puteri de reconfigurare, de pe American Government and Politics (Editura condiþiile unei anarhii a sistemului
NECESITATE de conceptul de INTERES, întrucât acesta poate fi situat poziþii de forþã, a mediului de securitate Dorsey, 1988), securitatea naþiunii este internaþional, securitatea poate fi doar
ºi în afara zonei de necesitate a securitãþii naþiunii! Necesitatea impune internaþional. Abordãrile ideologice ale definitã astfel:  o condiþie a avantajului militar relativã ºi niciodatã absolutã. Din aceastã
aducerea în prim plan a funcþiei de gestionare a naþiunii ºi permite conceptului de securitate identificã drept sau de apãrare;  o poziþie favorabilã în relaþii perspectivã, afirmãm cã, în realitate, statul
cuantificarea performanþelor gestionare ale acesteia de cãtre cei care beneficiar al acesteia entitatea politico- internaþionale;  o situaþie de apãrare care trebuie sã opteze între diferite gradiente ale
permite o rezistenþã încununatã de succes insecuritãþii naþiunii, care nu aduc atingeri
îºi asumã responsabilitatea guvernãrii la un moment dat.
statalã, acceptând statul ca fiind generator împotriva unor acte ostile sau distructive, grave fiinþei naþionale, intereselor ºi
Conceptul de securitate nu este reductibil doar la de securitate, sau victimã, ºi susþin drept interne sau externe. Stricto senso, în acelaºi obiectivelor ei vitale, fundamentale.
instrumentul care permite realizarea unei anumite stãri unicã modalitatea de realizare a unui
de securitate sau la totalitatea organelor de stat gradient acceptabil de securitate  forþa
Da. Problema securitãþii
Securitatea naþiunii nu poate
abilitate sã realizeze apãrarea sistemului politic sau militarã. Confruntarea ideologicã a
naþiunii trebuie abordatã
fi decupatã din contextul
social al statului, la un moment dat. Trebuie sã reþinem determinat, în timp, identificarea
în contextul proceselor
securitãþii internaþionale, care
cã nicio abordare a acestei problematici, chiar din subiectului care sã permitã eliminarea
globalizante. Se consieste caracterizatã prin cinci
perspective ideologice, nu poate renunþa la necesitatea proiectãrii ei în ierarhizãrii puterilor ºi sã poatã genera,
derã cã problemele
dimensiuni: militarã, politicã,
numeroasele zone ale vieþii sociale. În acest mod putem explica edifica ºi menþine un tip de relaþii specifice
comune transcend granieconomicã, societalã ºi
numeroasele sintagme uzuale, atât în limbajul politic, cât ºi cel ºtiinþific, stãrii de securitate a socialului. Ideologiile
þele naþionale (competiþia
mediul
înconjurãtor.
precum : securitate economicã, securitate militarã, securitate au translatat conceptul de securitate în
publicã, securitate socialã, securitate ecologicã, securitate planul normativului prin abordarea  Securitatea militarã se referã la cele douã înzestrãrii cu armament, suprapopulaþia,
informaþionalã etc. Putem remarca acelaºi fenomen ºi în cadrul problematicii de sus în jos, de la faþete, ale ofensivei armate ºi capabilitãþii poluarea etc.), iar sistemul centrat pe stat
sistemului relaþiilor internaþionale: securitate mondialã, securitate general la particular. Liga Naþiunilor, defensive a statelor, iar pe de altã parte, la se dovedeºte neadaptat acestui proces.
internaþionalã, securitate regionalã, securitate colectivã, securitate fondatã dupã Primul Rãzboi Mondial ºi percepþia fiecãrui stat referitoare la intenþiile Dacã nu vom fi capabili sã controlãm
naþionalã, securitate comunã, securitate egalã etc.
devenitã apoi Organizaþia Naþiunilor celorlalte state. Securitatea politicã se referã problemele globale, atunci acestea, într-o
bunã zi, ne vor controla ele pe noi. Pentru
Starea de secu- state; pentru statele care se situeazã Unite, a fost nevoitã sã admitã cã la stabilitatea organizaþionalã a statelor, ca evoluþia mediilor de securitate sã fie
NAÞIUNEA
este
adevãratul
subiect
al
sistemelor
de
guvernãmânt
ºi
ideologiilor
care
ritate constituie pe poziþii defensive, securitatea
predictibilã, adicã beneficã socialului,
c o n s e c i n þ a presupune tentative de descurajare relaþiilor internaþionale; deci, organizarea le conferã legitimitate.  Securitatea economicã ºi nu ideologiilor (politicului), sunt
socialã,
ºi
nu
cea
politico-juridicã,
este
face
referire
la
accesul
statului
la
resurse,
calitãþii procese- a agresiunilor. În aceste condiþii,
necesare abordãri din perspective atât
lor socializante eforturile de realizare a stãrii de adevãratul actor al scenei globale. finanþare ºi piaþã, menite a susþine nivele verticale, cât ºi orizontale; ultimele
Abordãrile
de
tip
ideologic
au
produs
ºi
securitate
au
vizat,
cu
prioritate,
acceptabile
ale
bunãstãrii
ºi
puterii
statului.
ºi
expresia
implicã interpretãri globale, în timp ce
sociabilitãþii, a trecerii de la îndeplinirea unor deziderate de alte trei soluþii:  coexistenþa paºnicã   Securitatea socialã vizeazã menþinerea primele
implicã
necesitatea
confruntare la cooperare, iar apãrare împotriva unor ameninþãri susþinutã, mai ales de statele mici, ca rãdãcinilor tradiþionale ale limbii, culturii, operaþionalizãrii ideii de securitate pe
externe.
Subiectul
agresiunii,
statul,
normã
fundamentalã
a
relaþiilor
internaþiomotivaþia sa internã este
religiei ºi identitãþii naþionale în cadrul unor diferitele nivele de analizã. Aceasta
reprezentatã de nevoia de a optat pentru cele douã variante nale, ea fiind determinatã de complexitatea condiþii acceptabile pentru evoluþie. impune o redefinire a conceptului de
posibile:
autoapãrarea
sau
apãrarea
intercondiþionãrilor ºi atitudinilor marilor  Securitatea mediului natural este centratã pe
securitate, necesitate pe care o
agresiune, identificatã de analiºtii
reclamã orice agent generator de colectivã. În aceste circumstanþe, puteri, cãrora li se solicitã o cooperare pãstrarea biosferei planetare, ca principalul politico-militari cu cel de rãzboi.
valorile ºi interesele apãrate sau reciproc avantajoasã având drept sistem de
relaþii sociale. De-a lungul
suport al întregului sistem de care depinde Conceptul de rãzboi a suportat modificãri
protejate au aparþinut statelor ºi, de
timpului, preocupãrile care vizau aceea, politicienii  dar, mai ales, referinþã respectarea principiilor de drept organizarea socialã. Dezbaterile anilor 90 au
periodice. Popoarele, de-a lungul istoriei,
internaþional;

securitatea
colectivã

asigurarea acestei stãri au fost militarii  au apreciat securitatea
impus un nou concept referitor la natura au avut diferite interpretãri ale noþiunii
determinate, aproape întotdeauna, ca fiind determinatã de o comple- porneºte de la premisa cã securitatea este politicilor militare: apãrarea nonprovocativã.
de rãzboi. Evenimentele au demonstrat
de utilizarea forþei. Istoria a xitate de circumstanþe, instituþii ºi indivizibilã ºi constituie prima tentativã Principiile de bazã ale acesteia sunt:  apãrarea
faptul cã rãzboiul este un concept
demonstrat cã ameninþarea ºi acþiuni capabile sã anticipeze ºi sã de condiþionare juridicã a tuturor naþiunilor
naþionalã este necesarã în cadrul unui sistem determinat de tradiþiile sociale, fiind o
conflictul militar au fost principalii contracareze ameninþãrile ºi cu instituþionalizarea ºi respectarea
generatori de insecuritate, iar acþiunile împotriva statului. primatului dreptului internaþional, ca o internaþional anarhic;  în cadrul unei lumi construcþie culturalã. Diferite culturi au
conceptul de securitate a vizat, ºi Modalitatea de exprimare a acestei condiþie fundamentalã a asigurãrii moderne, securitatea naþiunilor este puternic definit diferite concepþii asupra realitãþii.
mai vizeazã, componenta predo- stãri conflictuale a constituit-o securitãþii tuturor naþiunilor;  securitatea interdependentã, iar politicile de securitate Se apreciazã, de cãtre unii teoreticieni,
minant militarã în detrimentul altor promovarea în prim-plan a rapor- egalã presupune raporturi de forþã sensibil raþionale trebuie sã armonizeze necesitãþile cã rãzboiul este un fenomen cultural, ºi
organizãri sociale. Pentru statele cu turilor de putere, ºi nu înþelegerea egale ºi interese generale congruente, fiind legitime proprii statelor cu securitatea legitimã nu unul obiectiv, ceea ce nu corespunde
obiective expansioniste, derivate necesitãþilor de gestionare publicã. într-un stadiu embrionar al relaþiilor a altor state;  toate þãrile au dreptul sã trãiascã realitãþii sociale. Dupã anii 80, a apãrut
din interese preponderent econo- Implicarea ideologiilor explicã, în internaþionale (sunt uºor sesizabile fãrã teama cã vor fi subiect de invazie, sau al un proces de actualizare a domeniului,
mice, securitatea decurge din mare mãsurã, diversitatea dificultãþile implementãrii acestui primei lovituri, iar politicile de securitate a demers care a determinat recunoaºterea
controlul altor teritorii, din interpretãrilor date stãrii de deziderat pe verticala scãrii de putere naþiunilor trebuie sã vizeze minimizarea oportunitãþii de a fi definit un concept mai
holistic ºi dinamic. Acesta s-a caracterizat
dezorganizarea ºi asimilarea altor securitate în practica politicã.
acestor posibilitãþi.
internaþionale).
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Puncte de vedere

VIAÞA UNIVERSITÃÞII
Facultatea de Drept ºi Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov
Administraþie Publicã
Râmnicu Vâlcea
În colaborare cu Asociaþia
pentru Studii Juridice,
organism care asigurã
finanþarea, Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã
Râmnicu Vâlcea asigurã
desfãºurarea programelor:
 Caiete de seminar
 Universitatea în Societatea
Cunoaºterii  Dreptul de
proprietate. Mijloace de
Apãrare  Drepturile Omului,
fundamente ºi perspective
 Infracþiuni la graniþa de est
a Uniunii Europene

Ramurile dreptului
în dezbaterea studenþilor ºi masteranzilor

În luna februarie, activitatea de cercetare
ºtiinþificã a studenþilor ºi masteranzilor de la
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
Braºov este intensã. Astfel, dupã ce în data de 10,
în cadrul cercului de ªtiinþe penale ºi dreptul
mediului, coordonat de prof. univ. dr. Alexandru
Ionaº ºi conf.univ.dr. Ilie Mãgureanu, au avut loc
Dezbateri cu privire la proiectul noului Cod
Penal, în 15, la cercul de Drept civil, drept
procesual civil ºi dreptul familiei, coordonat de
lect. univ. dr. Iuliana Savu, vor analiza tema
Dreptul familiei, ca ramurã de drept autonomã
chiar dupã adoptarea noului Cod Civil. Urmeazã,
Mlavinia POPESCU în 22, la cercul de Drept european ºi dreptul

Journal of
Academic
Research in
Economics
Echipa editorialã a revistei
Journal of Academic Research
in Economics
pregãteºte
publicarea nr.3/vol.3 al revistei.
Pentru numãrul curent, sunt
aºteptate, pânã la 25.02.2012,
articole ºtiinþifice relevante ale
autorilor de la facultãþile de
ºtiinþe economice.
Revista, editatã de Facultatea
de Management Financiar
Contabil Constanþa, este
indexatã în peste 20 de BDI ºi
se bucurã de recunoaºtere ºi
apreciere în mediile academice
naþionale ºi internaþionale.
Journal of Academic Research
in Economics (JARE) apare de
trei ori pe an, sub auspiciile
Universitãþii Spiru Haret.
Revista se adreseazã mediului
academic
(profesori
ºi
cercetãtori) ºi practicienilor care
lucreazã în domeniul economic
sau de afaceri. Domeniile de
cercetare ale lucrãrilor pot
cuprinde o gamã largã de subiecte
din economie: Management,
Marketing, Finanþe, Contabilitate
ºi alte subiecte interdisciplinare.
Scopul editorilor este ca
publicaþia sã fie în mod constant
o sursã relevantã de informaþii
corecte în domeniile menþionate.
Tinerii înscriºi în programe
academice de master ºi de
doctorat sunt invitaþi sã publice
în revistã rezultatele proiectelor
lor de cercetare.
Informaþii suplimentare se
gãsesc la: www.jare-sh.com/
index.html
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societãþilor, coordonat de conf. univ. dr. Florentina
Iuliana Weber ºi asist. univ. dr. Alexandru
Mãgureanu, discuþii aplicate referitoare la Impactul
noului Cod Civil asupra dreptului societãþilor, în
23, la cercul de ªtiinþa administraþiei, drept
administrativ ºi fiscal, coordonat de lect. univ.
dr. Claudia ªerban Cernat ºi lect. univ. dr. Eugen
Constantin, tema Oportunitatea deciziei
administrative în România europeanã, iar, în data
de 24 februarie, la cercul de Drept constituþional ºi
bazele ºtiinþelor politice, coordonat de prof. univ.
dr. Ioan Vlad ºi lect. univ. drd. Camelia Olteanu,
tema Proiect de Constituþie europeanã.
Asist.univ.dr. Alexandru Florin MÃGUREANU

Facultatea de Arte

Aplauze convertite în note
Vineri, 10 februarie 2012, în sala Studio din Sediul Facultãþii de
Arte (ºos. Berceni nr. 24), studenþii anului III de la specializarea
Artele spectacolului (Actorie) au prezentat, în cadrul sesiunii de
examene, fragmente din piesele Nãpasta, de I. L. Caragiale,
Buzunarul cu pâine, de Matei Viºniec, Niºte fete, de Neil LaBute,
Preþioasele ridicole, de Moliere, ºi altele. Studenþii care s-au aflat
pe scenã se pregãtesc sub îndrumarea unor profesori deosebiþi:
conf. univ. dr. George Grigore, conf. univ. dr. Mircea Constantinescu,
lect. univ. drd. Ioana Visalon ºi asist. univ. Cristi Toma.
A fost un examen cu public. Spectatorii au avut un rol activ. Prin
aplauzele lor au influenþat notele obþinute de studenþi, pentru cã, în
mod sigur, profesorii au þinut cont de ele!

Marea performanþã
începe în cor
Sâmbãtã, 4 februarie 2012, studenta Florentina Barbu-Ciosvardã
(anul II - Pedagogie muzicalã, Facultatea de Arte) a debutat în
corul Operei Naþionale din Bucureºti în superproducþia Mefistofele
de Arrigo Boito.

Asist.univ.dr. Aurel MURARU

Florentina Barbu-Ciosvardã

Facultatea de Arhitecturã

Concept ºi concepþii
arhitecturale  programe
Informaþii interesante despre clãdiri pentru învãþãmânt, clãdiri
pentru birouri, dar ºi clãdiri pentru spectacole ºi nu numai puteþi
gãsi într-o recentã apariþie editorialã. Este vorba despre volumul
Concept ºi concepþii arhitecturale  programe, scris de doamna
prof. dr. arh. Anca Sandu Tomasevschi de la Facultatea de
Arhitecturã a USH.
Cartea poate fi achiziþionatã de la librãria din holul sediului
central al Universitãþii Spiru Haret, strada Ion Ghica nr 13.
Volumul a fost tipãrit la Editura Fundaþiei România de Mâine.

Proiecte în expoziþie

Lector univ. dr. Dobrin DATCU

Facultatea de Arhitectura vã organiza, la sfârºitul lunii februarie, expoziþia proiectelor anului IV, în
spaþiile de la parterul sediului central al Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica nr.13.
Realizatorul evenimentului este conf. dr. arh. Doina Teodorescu, coordonatorul anului IV.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Competenþe ºi abilitãþi suplimentare
Prin înfiinþarea Cercului ºtiinþific studenþesc TERAPIA PRIN
MIªCARE, (coordonator: lector univ. dr. Elena Buhociu), se
intenþioneazã stimularea laturii creative a personalitãþii studenþilor
care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport  Specializarea Kinetoterapie ºi Motricitate Specialã. Se
urmãreºte integrarea activitãþilor educative (de transmitere ºi însuºire
a cunoºtinþelor teoretice ºi practice care fac obiectul activitãþii unitãþii
noastre de învãþãmânt superior) cu cele de cercetare ºtiinþificã.
Activitatea de cercetare valorificã spiritul iscoditor al tinerei generaþii,
dar ºi sistematizeazã noþiunile foarte bogate ºi diverse însuºite atât la
cursuri, cât ºi în cadrul activitãþilor practice ºi de voluntariat. Cercul
ºtiinþific studenþesc TERAPIA PRIN MIªCARE reprezintã ºi o
formã eficientã de antrenament pentru studenþi, care vor fi astfel
pregãtiþi pentru elaborarea lucrãrilor de licenþã ºi disertaþie, care
finalizeazã cele douã etape ale ciclurilor universitare de studii.
Cercul ºtiinþific studenþesc ACTIVITÃÞI SPORTIVE ªCOLARE
(coordonator: conf. univ. dr. Daniel Gheorghe) urmãreºte câteva
direcþii principale: dezvoltarea fizicã generalã, psihomotricã ºi
psihosocialã a studenþilor, implicaþiile aspectelor psiho-pedagogice
ºi sociologice ale activitãþii privind eficientizarea procesului de formare
a personalitãþii studenþilor, formarea unor competenþe ºi abilitãþi
suplimentare, necesare definirii ºi conturãrii personalitãþii ºi atitudini
caracteristice mediului educaþional privind activitãþile sportive
ºcolare. Organizarea cercului ºtiinþific are ca scop verificarea nivelului
de dezvoltare fizicã generalã, psihomotricã, psihosocialã a tinerilor
ºi determinarea potenþialului formativ al activitãþilor sportive ºcolare
conform efectelor benefice asupra tinerilor privind laturile

Prieteni
sau duºmani?!

 Impactul evaluãrii calitãþii asupra autonomiei
instituþionale ºi libertãþii academice universitare
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

4.

O poziþie esenþialã în
aceastã dezbatere o are ºi
mãsura în care atât cei
evaluaþi cât ºi evaluatorii conferã
conceptelor cu care opereazã,
(calitate, indicatori ºi standarde,
asigurarea calitãþii, cultura
calitãþii,) acelaºi conþinut ºi
semnificaþie. Pentru cã, în prezent,
calitatea este definitã ca:  excelenþã
sau excepþionalitate, depãºind
foarte înalte standarde;
 perfecþiune sau consistenþã, în
procesele de producere a calitãþii
ºi realizarea unor produse cu zero
defecte;  adecvare la scop a
produselor sau serviciilor realizate
în conformitate cu prescripþiile
specifice pentru producerea lor,
respectiv, considerarea calitãþii
distinct de ideea calitãþii ca ceva
special, elitist, greu de obþinut;
 calitatea ca valoare pentru bani,
respectiv calitatea realizatã
pentru obþinerea de servicii sau
produse la costuri cât mai mici,
care sã permitã obþinerea de
beneficii cât mai mari;  calitatea
ca transformare, consideratã acel
tip de calitate ce implicã
schimbarea calitativã de la o
stare la alta ºi care se aplicã numai
unui individ sau unei organizaþii,
produs sau serviciu, oferit de
organizaþia respectivã; în
domeniul educaþiei, transformarea
se referã la schimbãrile ºi formarea
studenþilor prin procesele de
învãþare, sau la dezvoltarea noii
cunoaºteri ºtiinþifice, ori la
schimbãrile din cadrul unei
instituþii pentru ca aceasta sã fie
mai capabilã de a oferi învãþãmânt
sau cercetare ºtiinþificã transformative.
În privinþa standardelor,
acestea sunt distincte de calitate,
semnificând, pe de o parte,
criterii stabilite ºi fixate în
raport, cu care rezultatele pot fi
comparate ºi clasificate, iar, pe
de altã parte, ele sunt niveluri
de atins. De aceea, sintagma
standarde de calitate este
confuzã, ea fiind, în realitate, o
normã ºi echivalentul noþiunii de
standard ca ºi criteriu. Din
aceastã perspectivã, în învãþãmântul superior existã patru
domenii unde standardele sunt
utilizate ca instrumente de
evaluare: domeniul academic, al
competenþei, serviciilor ºi
standarde organizaþionale.
Standardele academice privesc
evaluarea abilitãþilor intelectuale
ale studenþilor, în timp ce

standardul calitãþii academice al
acestora constã în gradul minim
de formare a acestor abilitãþi
cerute pentru ca studenþii sã
obþinã promovãrile examenelor,
pe baza cãrora sã poatã primi
diplomele de studii pe care le-au
urmat. Standardele de competenþã se referã la abilitãþile
tehnice ale studenþilor, reprezentând faptul cã un nivel
specificat de abilitãþi în diferite
domenii de competenþe a fost
realizat. Competenþele cuprind
abilitãþi general transferabile,
abilitãþi particulare congruente
cu exercitarea unor profesiuni.
Standardele serviciilor se referã
la serviciile pe care organizaþiile
de învãþãmânt le oferã
studentului. Ele evalueazã dacã
elementele identificate ale
serviciilor, ca procese sau
facilitãþi, sunt congruente cu
nivelurile specificate de calitate
sau ale aºteptãrilor beneficiarilor direcþi ºi indirecþi ai acestor
servicii. Standardele organizaþionale sunt principiile ºi
procedurile prin intermediul
cãrora instituþia se asigurã cã
oferã un învãþãmânt corespunzãtor ºi un mediu adecvat
cercetãrii ºtiinþifice.
Un domeniu fundamental al
dezbaterilor privind evaluarea,
acreditarea ºi certificarea calitãþii
îl reprezintã ºi intersecþia calitãþii
cu standardele de calitate. În
aceastã privinþã, existã un
ansamblu de aºteptãri ºi de cerinþe
din partea tuturor actorilor
implicaþi în învãþãmântul
superior. Spre exemplu, de obicei,
guvernele ºi studenþii sunt din ce
în ce mai preocupaþi de
standardele de servicii, care
sprijinã obþinerea de avantaje
financiare cât mai mari în
activitatea lor viitoare. Alte
categorii de beneficiari, în primul
rând de studenþi, în corelaþie cu
profesorii lor, sunt interesate ºi
preocupate de pregãtirea lor ºi
de formarea abilitãþilor ºi
competenþelor lor, în domeniile
în care învaþã ºi se pregãtesc.
În aceastã discuþie, organizaþiile
profesionale sunt preocupate
de mãsura în care unitãþile de
învãþãmânt oferã produºi
capabili sã ofere competenþe
în domeniile profesionale
ºi specifice, conforme cu
standardele organizaþionale
ale întreprinderilor în care ajung
sã lucreze.

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Muzeul
ca o ºcoalã

fundamentale ale acestei activitãþi:  latura sanogenicã prin care aceste
activitãþi realizeazã menþinerea unei stãri optime de sãnãtate;  latura
sociologicã, care pune în evidenþã relaþiile dintre indivizi, adaptarea
ºi integrarea în societate prin intermediul activitãþilor de outdoor
education;  cultivarea unor obiºnuinþe de miºcare, pentru activitãþile
extra-curriculare;  creºterea potenþialului bio-psiho-motric prin
practicarea adecvatã a sporturilor ºcolare, cu precãdere atletism,
gimnasticã ºi jocuri sportive, cuprinse în programa ºcolarã

Lect.univ.dr.Marilena COJOCARU

În data de 9 februarie 2012,
CERCUL ªTIINÞIFIC
DE ANATOMIE
VETERINARÃ
de la Facultatea de
Medicinã Veterinarã
a organizat o vizitã de
studiu la Muzeul de istorie
naturalã Grigore Antipa.
În cadrul vizitei au fost
abordate teme privind
aspectele morfologice
diferenþiale întâlnite la
diversele mamifere expuse
în muzeu. Acþiunea s-a
desfãºurat sub coordonarea
conducãtorului cercului
ºtiinþific, conf. univ.
dr. Carmen Bergheº.
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PERFORMANÞÃ ÎN CARIERÃ ªI AFACERI
PENTRU FEMEI

Un ajutor rapid
ºi de nãdejde  e-book
Cine?

Adina Balauru, absolventã de Sociologie, Psihologie ºi Pedagogie
la Universitatea Bucureºti, fost profesor, scriitor, headhunter,
specialist în resurse umane, Persoanã Fizicã Autorizatã, a cãrei
afacere are ca obiect de activitate principal: activitãþi de creaþie
artisticã (activitãþi ale scriitorilor individuali pentru toate subiectele,
inclusiv lucrãrile de ficþiune, lucrãrile tehnice etc.), iar, ca obiecte
de activitate secundare: activitãþi de editare a cãrþilor; servicii de
furnizare ºi management al forþei de muncã. În anul 2011 a urmat
cursurile programului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru
femei, organizat de Universitate Spiru Haret.

Cine m-a ajutat?

De ce?
În urma unor solicitãri extrem de numeroase sosite
în ultimii trei ani, atât din partea pieþei româneºti,
cât ºi a celei internaþionale, referitoare la furnizarea
de consiliere ºi ajutor calificat în privinþa:  alegerii
primului loc de muncã pentru tineri,  a reorientãrii
în carierã pentru profesioniºtii disponibilizaþi,  a
stimulãrii apetitului antreprenorial pentru
persoane care nu au cunoscut niciodatã
sentimentul independenþei ºi autoîmplirii, pe care
þi-l oferã mica ta afacere de niºã, dar care, datoritã
presiunii excesive exercitate de cãtre criza
economicã, devin din ce în ce mai motivaþi sã îºi
creeze propria afacere,  a formãrii ºi motivãrii
noului val de tineri specialiºti în resurse umane ºi,
ca un subiect de suflet pentru mine,  a încurajãrii
ºi ajutãrii cu sfaturi concrete de viaþã a pãrinþilor
singuri, care se zbat în mijlocul crizei, fãrã ajutor
special din partea societãþii în care trãiesc, ºi lista
ar putea continua la nesfârºit, am decis ca, în cel
mai scurt timp sã gãsesc o soluþie cât mai agreabilã,
simplã, accesibilã financiar, disponibilã oricui din
lume 24h/7 zile pe sãptãmânã ºi, mai ales, din ce
în ce mai în vogã, ce ar putea sã fie de ajutor
tuturor, dar care sã îmi ofere, în acelaºi timp,
satisfacþie profesionalã ºi umanã.

Cum?

Pentru cã un cabinet de consiliere nu ar fi putut face
faþã tuturor cererilor primite, pentru cã oamenii sunt
excesiv de ocupaþi ºi pe fugã, pentru cã studenþii se
împart între facultate ºi serviciul full-time, cât ºi pentru
cã sunt mamã ºi angajat cu program fix în acelaºi
timp, ideea care mi s-a pãrut a fi cea mai realistã ºi
utilã a fost de a strânge la un loc toatã informaþia
solicitatã de piaþã, respectiv de a crea ºi publica
E-book-uri (cãrþi electronice) pe subiectele solicitate.
Aceste e-book-uri sunt documente de tip PDF, dar ºi
documente create cu anumite programe special
furnizate de cãtre companiile de Self-Publishing din
lume, care pot fi descãrcate de pe Internet contra
unor preþuri cu mult sub preþul unei cãrþi tipãrite,
fiind apoi uºor de transportat ºi de citit oriunde ai fi:
pe Smartphone, iPad, iPhone, BlackBerry, tablet,
Kindle ºi alte readere similare. Dacã eºti pe fugã, dar
ai nevoie de un ajutor rapid ºi de nãdejde, pentru cã
simþi cã aºa nu mai poþi continua sã trãieºti ºi sã
munceºti, nu trebuie decât sã scoþi telefonul din
buzunar ºi sã citeºti câteva rânduri energizante din
seria de e-book-urilor aparþinând autoarei Adina
Balauru, indiferent dacã eºti la metrou ºi faci naveta,
dacã eºti în tramvai, dacã eºti la coadã la taxe ºi
impozite ori la coada nesfârºitã de la hypermarket.

Catalizatorul acestei afaceri, piatra de hotar sau
imboldul esenþial care a stat la baza demarãrii
efective a acestei afaceri a reprezentat-o absolvirea
programului Performanþã în carierã ºi în afaceri
pentru femei, organizat de cãtre Universitate Spiru
Haret în anul 2011, proiect cofinanþat din Fondul
Social European, care, prin curricula prezentatã
de cãtre un colectiv profesoral dedicat integral
acestei misiuni nobile, prin abordarea la un nivel
european a problematicilor specifice femeilor
românce ce îºi doresc sã realizeze mici afaceri în
þara natalã, au reuºit sã creeze o stare din ce în ce
mai mare de receptivitate a populaþiei feminine
din România faþã de ideea de antreprenoriat.

Ce am realizat?

În prezent, am lansat pe propriul meu website:
www.gamesofcareer.com (ro.jocurile carierei)
prima carte electronicã denumitã: Munca de niºã,
mic ghid de crizã, Ediþia 1 PDF (Copyright©2011,
Balauru Adina
PFA,
toate
drepturile
rezervate), care
poate fi procuratã
de cãtre orice
vorbitor de limba
românã
prin
descãrcare
automatã de pe
acest website. De
asemenea,
universitãþile
interesate
sã
îndrume studenþii
cãtre o consiliere
la modã ºi mult
simplificatã, o pot face recomandând vizitarea
website-ului mai-sus-numit sau prin comenzi pe
adresa de email dedicatã: books.balauru@gmail.com.
Tinerii, cât ºi iubitorii celor mai mari reþele de
socializare din lume, vor putea regãsi pagina
dedicatã acestei cãrþi, cum ar fi de exemplu pagina
de Facebook: http://ro-ro.facebook.com/pages/
Games-of-Career/266870953378100?v=info.
Trebuie adãugat faptul cã, în piaþã, o orã de
consultanþã în carierã se poate ridica la cel puþin 20
Euro/persoanã, preþ de crizã, ceea ce face ca preþul
unui e-book, cu conþinut de aceeaºi talie ca ºi
consilierea face-to-face, sã fie foarte atrãgãtor ºi
accesibil pentru toatã lumea.

Cursuri gratuite de

Managementul de mediu

Universitatea Spiru Haret, prin
Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova, în
calitate de Beneficiar, anunþã
începerea, pentru al doilea an de
implementare, a cursurilor de
Managementul de mediu, în
Regiunea Centru, în cadrul
proiectului Performanþã în
carierã ºi în afaceri pentru femei.
Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritarã 6,
Domeniul Major de Intervenþie
6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse
pe piaþa muncii, iar obiectivul sãu
general îl reprezintã formarea
competenþelor manageriale ºi
antreprenoriale pentru femei, în

vederea dezvoltãrii carierei sau
pentru iniþierea unei afaceri.
Cursul Managementul de mediu
este structurat astfel: Mediul ºi
dezvoltarea durabilã; Introducere
în managementul de mediu;
Dezvoltarea durabilã - premisã a
unor echilibre pe Terra;
Managementul mediului în
întreprinderea verde; Eco-eticheta
produselor ºi serviciilor; Fondul
pentru mediu; Componente
strategice ºi politice în
managementul mediului; Capitalul
uman în managementul mediului;
Performanþa, succesul ºi satisfacþia
în managementul de mediu.
În vederea respectãrii cerinþelor
de mediu de cãtre firme, dar ºi a
protecþiei propriu-zise a mediului,
cursul abordeazã atât cadrul legal

al managementului de mediu în
România, Uniunea Europeanã ºi
pe plan mondial, cât ºi principiile,
tehnicile ºi metodele utilizate în
întreprinderea verde. Mergând pe
conceptul Investeºte în oameni,
cursul abordeazã capitalul uman în
managementul de mediu, punând
accentul pe femeie ºi implicarea ei
în provocãrile ecologice ale secolului
XXI. Cursul trateazã concepte
precum performanþã, succes ºi
satisfacþie, delimitând cãile de
asigurare a performanþei ºi
succesului în managementul
mediului, precum ºi sursele ºi
dimensiunile eco-satisfacþiei.
Cursurile se deruleazã la
sediul Facultãþii de Management
Braºov, str. Turnului nr.7, în
perioada 3-26.02.2012.

www.carierafemei.ro; www.fseromania.ro / email: secretariat@carierafemei.ro; carierafemei@yahoo.com

SESIUNEA LA FINAL

Dupã o noapte de odihnã apar zorile cu fulgi de zãpadã ºi ger
nãpraznic, care parcã te îmbie sã rãmâi în pat ºi sã te afunzi în vise
plãcute Totul se terminã, fãcând loc realitãþii, când ceasul
deºteptãtor sunã, amintindu-mi cã începe o nouã zi ºi, odatã cu ea,
ultimul examen al sesiunii de iarnã.
Din bucãtãrie ajung la nasul meu (de jurnalist!) diferite mirosuri
bune, semn cã mama este deja cu un pas înaintea mea ºi a pregãtit
micul dejun. Sar din pat, mãnânc în fugã ceva, îmi verific mailul, îmi
aºez aparatul de fotografiat în rucsac, mã închin ºi plec spre facultate.
Pare rutina zilnicã, însã azi este mai mult decât atât. Asta deoarece
sesiunea de iarnã se încheie, studenþii din ultimul an întrând în linie
dreaptã cu examenul de susþinere a licenþei. Bine, pânã atunci mai
este examenul de azi. Un exemen la fel ca toate cele de pânã acum:
întrebãri din materia fãcutã în semestrul ce tocmai s-a încheiat. Odatã
apãsat butonul ok la sfârºitul celor 20 de minute, emoþiile sunt mai
mari ca niciodatã: nota va fi cea aºteptatã? În decursul experienþei
mele, via obiectivul aparatului foto, toþi studenþii sunt pe ghimpi la
finalul examenului. Toþi au privirea aþintitã în partea superioarã a
ecranului, mai exact în locul unde scrie rezultat.
Iatã ce ne-au declarat câþiva studenþi la finalul acestei sesiuni:
A fost o sesiune nu foarte grea,
Despre sesiunea care tocmai
dar nici uºoarã, cã doar e sesiune. s-a încheiat, pot spune cã a fost
A început bine, dosarele pe care sesiunea cu examenele cele mai
le-am predat au fost bine primite interesante, adicã am avut cele mai
de cãtre profesori. Examenele interesante materii de învãþat ºi cele
n-au fost imposibile, dar au fost mai solicitante proiecte de realizat
programate cam departe între ele, ºi am luat ºi cele mai mari note. La
fãcând sesiunea sã parã tare aceastã sesiune chiar am fost mai
lungã. Se poate numi într-adevãr mult decât preocupat. Pur ºi simplu
sesiune de iarnã, am avut parte de aceasta a fost starea mea.
multã zãpadã ºi mult frig, fãcând
Eugen Mirel, anul III,
mersul la facultate o experienþã
Facultate de Relaþii
foarte plãcutã. Cu toate acestea, Internaþionale, Istorie ºi Filozofie
totul a decurs cum mi-am dorit,
Sesiunea este perioada în care
notele au fost foarte bune ºi
experienþa interesantã. Aºtept cu studentul îºi demonstreazã sieºi
de ce este în stare ºi dovedeºte
nerãbdare sesiunea de varã.
Adrian Stamate, anul III, colegilor cã poate supravieþui
Facultatea de Jurnalism, stresului ºi poate învãþa pentru
Comunicare ºi Relaþii Publice note mari. Pentru mine este acelaºi
lucru, o ºansã sã mã autodepãºesc
ºi sã îi depãºesc pe ceilalþi.
Dan Silvestru, anul II,
Facultatea de Litere
Sesiunea mi s-a pãrut ok,
pentru cã am trecut prin toatã
materia fãcutã pânã acum.
Pentru mine a fost prima sesiune
ºi am fost foarte emoþionatã, însã
am terminat cu bine. Am fost un
pic pusã în dificultate de anumite
cerinþe, însã, concentrându-mã,
am reuºit sã iau 10.
Simona Zota, anul I,
Facultatea de
Sociologie - Psihologie

Televiziunea
în anii
totalitarismului
O cercetare postdoctoralã ce vizeazã
televiziunea efectueazã lector univ. doctor
Alexandru Matei în lunile februarie ºi martie
a.c. la Paris. Acesta beneficiazã de un stagiu
POSDRU la Universitatea Paris Sorbonne III.
În anul 2010, lector univ. doctor Alexandru
Matei, de la Facultatea de Litere din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a obþinut o bursã
post-doctoralã pentru cercetarea cu titlul La
Télévision Roumaine 1966-1990. Esthétique
et téléreprésentation a lâge du totalitarisme,
în colaborare cu Centre dEtudes des Images
et des Sons Médiatiques (Sorbonne Nouvelle),
sub conducerea prof. François JOST.

Asist.univ. drd. Lorena MIHÃEª

O ultimã grijã, un ultim efort
pentru ultimul examen din acest
semestru. Odatã cu afiºarea
notei pe monitor am rãsuflat
uºuratã. Nota rãsplãteºte pe
deplin orele de tocealã
dinainte de examen.
Carmen Stanciu, an IV,
Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã
Ca în fiecare an universitar,
sesiunea este acea perioadã din
semestru când studenþii (colegii)
cautã disperaþi cursuri, trag de
mânecã profesorii sã le mai dea
o ºansã sã predea lucrãrile de
laborator, se mirã cã din opt
seminarii ei au ajuns doar la
douã, ºi jurã solemn cã (parol!)
semestrul viitor voi fi/ voi
face... Aºa a sunat începutul,
dar ce a fost mai greu a trecut,
acum suntem la final, sesiunea
am parcurs-o cu brio, notele
sunt mari ºi eu, unul, deja mã
gândesc la semestrul al doilea.
Andrei Mircea, anul III,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Text ºi foto:
Mihãiþã ENACHE
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Informaþii la zi din Universitate,
numai pe pagina de facebook:
www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. dr. Domnica ªerban
- o viaþã alãturi de studenþi
Asist. univ. drd. Lorena MIHÃEª
Pe doamna prof. dr. Domnica ªerban am
cunoscut-o în toamna anului 1993. Întâlnirea avea
loc în amfiteatrul Shakespeare din strada Pitar
Moº, în sediul Facultãþii de limbi ºi literaturi
strãine din cadrul Universitãþii din Bucureºti. Mã
numesc Domnica ªerban ºi voi fi îndrumãtorul
vostru de an. Orice problemã apare, puteþi veni
sã o discutãm. Acestea au fost cuvintele care
ne-au alungat din temeri ºi au destins atmosfera.
Nici nu mã gândeam pe atunci cã, peste un numãr
de ani, voi avea onoarea de a lucra împreunã cu
dumneaei. Dar asta e deja altã poveste.
Cred cã numele Domnicãi ªerban este cunoscut
tuturor celor care au fãcut studii de anglisticã 
dacã nu au cunoscut-o direct ca profesor atunci
sigur au citit mãcar lucrãrile sale de referinþã din
domeniul lingvisticii teoretice ºi aplicate. ªi
totuºi, cine este Domnica ªerban? Pe scurt, o
carierã academicã complexã, autoare a
importante lucrãri de sintaxã a limbii engleze ºi,
în ultimii zece ani, de studii dedicate analizei de
discurs. Dar poate cel mai remarcabil lucru din
cariera dumneaei îl reprezintã formarea unor
întregi generaþii de profesori ºi traducãtori,
contribuind, astfel, la dezvoltarea filologiei în
România.
A absolvit Facultatea de limbi germanice, secþia
englezã-românã a Universitãþii din Bucureºti. A

Engleza fãrã profesor

Games
and
gaming
O canã de ceai sau o gutuie
coaptã, aburindã, din care muºti
cu poftã, cam aºa ne relaxam, nu
de mult, în zilele geroase din
anotimpul rece. Azi, lucrurile nu
mai stau la fel, cana de ceai este
înlocuitã cu un suc, de preferat
plin de e-uri, gutuia, cu un
produs de tip fastfood ºi nu mai
stãm la gura sobei, ci ne
fracturãm degetele jucând cele
mai sângeroase jocuri pe
calculator. Personaje furioase,
acþiune violentã, decor macabru,
arme periculoase, de la sãbii pânã
la cele mai ingenioase obiecte de
ucis, cam atât conþin toate
jocurile de genul acesta, diferenþa
dintre ele o poate face doar un
jucãtor cu experienþã, care ar
putea invoca afinitatea pentru un
anumit produs, un anumit tip de
armã, o anumitã strategie de atac.
Pentru cei care nu înþeleg
dependenþa de jocuri sângeroase,
acestea sunt doar o pierdere de
timp. Existã multe campanii
publicitare, prezente pe toate
posturile Tv, mesaje cu caracter
public, care explicã pericolul la
care sunt expuºi copiii atunci
când pãrinþii nu îi protejeazã
suficient de capcanele
internetului. Orice joc, ce are în
titlu cuvinte ca: asasin, armã,
vânãtoare, nu poate decât sã
influenþeze negativ, sã determine
un comportament periculos, sã
provoace reacþii violente ale
jucãtorilor. Atenþie, numele
jocurilor sunt, în mare parte, în
limba englezã, aºa cã pãrinþii ar
trebui sã apeleze la ajutorul unui
dicþionar.
Eu mã întorc la cana mea de ceai
ºi la amintirea gustului de gutuie
ºi pledez pentru o lume în care
cadourile se aleg pentru copii ºi
nu împotriva lor.

Corina GHIGA

avut ca profesori strãluciþi angliºti, regretaþii Ana
Cartianu, Leon Leviþchi, Dan Duþescu, Ioan Aurel
Preda, Andrei Bantaº  nume cunoscute, desigur,
publicului larg, nu doar filologilor, prin traducerile,
dicþionarele ºi cursurile de limba englezã publicate
de-a lungul timpului. ªi-a fructificat activitatea de
cercetare în 1985, susþinând teza de doctorat
intitulatã The Subject in English and Romanian,
coordonatã de Leon Leviþchi. Teza a fost publicatã
mai apoi ºi reprezintã un punct de referinþã în
studiile de lingvisticã englezã din România. Deºi
iniþial interesatã de literatura englezã (cu o lucrare
de diplomã intitulatã Evoluþia stilisticã a lui John
Keats de la Endymion la Ode, coordonator prof.
univ. dr. Virgil Nemoianu), lingvistica va constitui
domeniul predilect de predare si cercetare. Dupã
absolvirea facultãþii, este propusã sã rãmânã
preparator. Parcurgând toate etapele carierei
universitare, a devenit, în 1991, conferenþiar la
Catedra de limbi ºi literaturi strãine, titular al
disciplinei Limba englezã contemporanã: sintaxa
propoziþiei simple ºi al cursurilor opþionale Analizã
contrastivã ºi Analiza discursului. A coordonat,
de asemenea, programul de masterat Lingvisticã
aplicatã unde a predat cursurile Analiza
discursului ºi Analiza genurilor non-ficþionale.
Activitatea didacticã a fost în permanenþã dublatã
de cea de cercetare, rodul acestei munci
concretizându-se în lucrãri de sintaxã ºi gramaticã
universalã (Syntactic Functions in Universal
Grammar: A Contrastive Study of the Subject in

English and Romanian; English Syntax; The
Syntax of English Predications), un manual de curs
practic pentru limba englezã, an II, plus numeroase
studii ºi articole publicate în reviste prestigioase.
Din 1999, numele Domnicãi ªerban este strâns
legat de cel al Facultãþii de Litere (fosta Facultate
de limbi ºi literaturi strãine) din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Renumele profesional,
dar ºi capacitãþile manageriale dezvoltate de-a
lungul timpului au recomandat-o pentru funcþia
de decan, pe care a ocupat-o douã mandate
succesive (1999-2008). Cheia succesului a
constat mai ales în formarea unui colectiv tânãr
ºi competent. Având în urmã o carierã universitarã
atât de prestigioasã, profesorul dr. Domnica
ªerban exceleazã însã într-un domeniu ce implicã
o mare generozitate umanã ºi dorinþã de a
transmite mai departe cele acumulate de-a lungul
carierei (domeniu în care, din pãcate, mulþi
profesori valoroºi nu au lãsat nicio amprentã) 

cel al formãrii tinerilor profesori nu doar sub aspect
profesional, ci sub o multitudine de alte aspecte
pe care le implicã aceastã meserie. Tot în aceastã
perioadã i s-a acordat titlul de profesor, care vine
sã certifice înaltul prestigiu profesional de care se
bucurã în comunitatea academicã. În paralel cu
activitatea de decan, Domnica ªerban a continuat
munca la catedrã, fiind director al programului de
masterat Lingvisticã comparatã (unde predã cursul
Universalii lingvistice) ºi titular al disciplinei
Limba englezã contemporanã: sintaxa propoziþiei
simple ºi al cursurilor opþionale Analizã contrastivã
a funcþiilor sintactice în englezã ºi românã ºi
Analiza discursului. A condus, pânã nu demult,
Centrul de studii multilingvistice ºi interculturale
ºi Centrul de limbi strãine din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Un curriculm vitae impresionant, cu ramificaþii
în atâtea domenii este completat, la capitolul
hobbyuri, de pasiunea pentru arta dramaticã  a
condus timp de mai mulþi ani cea mai bunã trupã
studenþeascã de teatru, cu care a ºi câºtigat un
important premiu la nivel naþional. ªi tot la
hobbyuri aº adãuga ºi marea dragoste pentru
muzica clasicã.
În prezent, doamna prof. univ. dr. Domnica
ªerban îºi continuã munca de predare în cadrul
Facultãþii de Litere, cu aceeaºi implicare ºi
entuziasm ce au caracterizat-o mereu. În ceea ce
priveºte activitatea de cercetare, elaboreazã un
studiu dedicat analizei discursului ºi genurilor
neliterare. În paralel, alãturi de o echipã formatã
din cei mai competenþi angliºti din România,
finalizeazã un amplu volum dedicat ºcolii
româneºti de analizã contrastivã. Multiplele faþete
creatoare ale personalitãþii prof. dr. Domnica
ªerban se manifestã, în plan cultural mai larg, prin
fondarea Asociaþiei Culturale ªerban, instituþie al
cãrei preºedinte este de patru ani, care contribuie,
prin valorificarea creaþiilor compozitorului Radu
ªerban ºi a regretatului sãu fiu, poetul, eseistul ºi
traducãtorul Radu R. ªerban, la îmbogãþirea
tezaurului cultural românesc.

Vã place BACH?
Turneul naþional Vã place BACH? aduce în
România trei premiere în domeniul muzicii
clasice: prima interpretare a unui artist român,
într-un singur concert, a integralei de suite pentru
violoncel semnate de Bach, primul turneu solo
prezentat de tânãrul muzician Rãzvan Suma ºi un
spectacol multimedia de proiecþii pe panouri
translucide. Evenimentul se va desfãºura între
1 ºi 21 martie, în opt oraºe din România: Braºov
(1 martie - Cercul Militar), Arcuº (7 martie Centrul Cultural Arcuº), Bistriþa (11 martie,
Sinagoga), Baia Mare (13 martie - Sala de concerte
Rotary a Liceului de Artã), Piteºti (15 martie - Casa
de Culturã a Sindicatelor), Bacãu (17 martie Ateneu), Dumbrãveni (19 martie  Centrul
Cultural Unesco). Turneul se va încheia la
Bucureºti, printr-un concert extraordinar susþinut
la Sala Radio în data de 21 martie.

Galerii de artã româneºti participã
la ARCOmadrid 2012
România participã pentru prima oarã la unul dintre cele mai importante târguri
de artã din lume, ARCOmadrid, 15-19 februarie 2012, la IFEMA, târg aflat
la cea de-a 31-a ediþie. Alãturi de târgurile similare de la Basel ºi Maastricht,
târgul de la Madrid este unul dintre cele mai dorite locuri de expunere ºi de
vânzare de artã contemporanã. La ediþia din acest an a târgului ARCOmadrid
vor participa Ivan Gallery ºi Plan B, galerii selectate de curatorul Manuel
Segade în secþiunea OPENING, dedicatã tinerelor galerii de artã din Europa.
A 31-a ediþie ARCOmadrid reuneºte aproximativ 200 de galerii
ºi 3000 de artiºti.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Ramona Þibrea-Lazãr,
un artist de mare viitor

Studii universitare, licenþã ºi master:
Universitatea Naþionalã de Arte
Bucureºti, Facultatea de Arte
Plastice; membru UAP, filiala
Bucureºti, din 2010.

Aristotel BUNESCU
Douã motive m-au determinat sã
analizez pictura semnatã Ramona
Þibrea-Lazãr. În primul rând, urmãresc
artiºtii tineri în principiu, pentru a
detecta, din vreme, acele nume care pot
reprezenta personalitãþi pentru viitorul
artei româneºti. În al doilea rând, am
remarcat lucrãrile sale expuse la
Galeria Elite Prof Art, din cartierul
bucureºtean Cotroceni.
Dar, sã îi dãm posibilitatea Ramonei
sã se prezinte singurã: Am absolvit Liceul
de Arte Gheorghe Tattarescu din Focºani
ºi mai apoi Universitatea Naþionalã de
Arte Bucureºti, în anul 2006, iar în anul
2009 am terminat ºi studiile masterale
la aceeaºi universitate. Atât pe timpul
facultãþii, cât ºi pe timpul masterului, am
fost studentã la clasa domnului profesor
Cezar Atodiresei. Pasiunea pentru arte
plastice vine încã din copilãrie, de când

am ales sã merg la ªcoala de Artã din
Focºani la cursurile extracuriculare ale
domnului profesor Liviu Nedelcu. Aºa
începe destinul exemplar al unui tânãr
artist din mileniul cu numãrul trei. Sunt
de remarcat în aceastã fazã tablourile sale
unde subiectul îl reprezintã formele
diverse ºi multicolore ale petalelor. A
trecut spre alte etape de evoluþie. Pe
parcursul studiilor am fost preocupatã
de esenþializarea formei, ajungând în
cele din urmã la o serie de imagini care
sunt echivalentul plastic al opþiunilor
formale ºi ideatice personale. În intenþia
ºi din nevoia de a elabora un univers
plastic personal folosesc ca sursã de
documentare forma concretã care a
devenit ulterior ºi temã-subiect ºi care
este simplificatã în sensul esenþializãrii
ei, este epuratã de detalii fiind revãzutã,
regânditã ºi reanalizatã în serii de
lucrãri. Cu alte cuvinte, în afarã de un
pictor de talent, avem în faþã ºi un bun
mânuitor al cuvântului scris. Ramona îºi
prezintã iar drumul sãu: Prima serie de
lucrãri, numitã Fragment ºi ansamblu, a
început în anul 2005, cuprinde pânã
acum 18 lucrãri (ulei pe pânzã) iar
cercetarea este de lungã duratã, într-un
permanent exerciþiu de autodescoperire.
Aceastã serie de lucrãri a avut ca pretext
arhitectura veche a Bucureºtiului,
arhitecturã din care am extras anumite
forme cu care am încercat diferite

modalitãþi de compunere ºi suprapunere
a întregului cu fragmentul. În aceste
lucrãri am construit propriile arhitecturi
ca sintezã a celor reale de la care am
pornit ºi, în acelaºi timp, sã gãsesc un
echivalent plastic pentru acea patinã a
timpului specificã arhitecturilor vechi,
ceea ce m-a determinat sã utilizez o
anumitã austeritate cromaticã. Deci, de
la spectacolul cromatic, la esenþializarea
formelor. Este drumul clasic fãcut de
fiecare pictor autentic, în liniºtea
atelierului sãu. O altã serie de lucrãri
intitulatã Falduri a început sã mã
preocupe în anul 2011. Trecând prin
diferite etape ale lucrului, am încercat
sã gãsesc noi forme urmãrind o alternare
a tipului de discurs plastic perpendicular,
o trecere de la geometrizare relativ rigidã
spre o calmitate plinã de curbe ºi forme
închise. Metamorfozând formele într-un
simbol general a ceea ce înseamnã
construcþia în spaþiu, am dat o nouã
rezonanþã culorilor cu ajutorul
suprapunerii de forme transparente.
Faldurile curg, se contopesc într-o
desfãºurare misterioasã. Privitorul este
atras iremediabil de acest mister ºi nu mai
poate scãpa de el decât vrãjit pentru
totdeanuna.
Am cunoscut mulþi tineri din cadrul
Uniunii Artiºtilor Plastici. Dar, foarte
puþini au parcurs corect primele etape
ale carierei lor. Ramona Þibrea  Lazãr

este, din aceastã perspectivã, un artist
de mare viitor. Privesc spre portretul
sãu frumos ºi vãd o certitudine.
Aºteptãm, cu interes neformal,
viitoarele sale confirmãri.
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SPIRU HARET 
CONTEMPORANUL NOSTRU

HARETISMUL 

OPERÃ DE PEDAGOGIE
CULTURALÃ

161 de ani de la naºterea întemeietorului
 învãmântului
modern românesc
Urmare din pag.1

Pe aceastã argumentaþie s-au întemeiat concepþia ºi
construcþia întregului sistem educaþional ºi cultural al
activitãþii extraºcolare, pe care istoricul Gheorghe
Dumitraºcu îl considerã definitoriu pentru miºcarea
haretianã, pentru haretismul reformator al ºcolii ºi
culturii româneºti. Autorul lucrãrii Haretismul în
actualitate, care ne-a oferit argumente convingãtoare
pentru iniþiativa CENTENARULUI SPIRU HARET,
reconstituie arhitectura conceptualã ºi armãtura
metodologicã a ansamblului la scarã naþionalã ºi
întreprinde o analizã, la nivel sincronic ºi diacronic, a
structurii ºi funcþionãrii componentelor sistemului, în
interdependenþa lor, analizã aplicatã spaþiului vâlcean,
care a cunoscut o proteicã ºi dinamicã activitate
extraºcolarã ºi pe care autorul îl crediteazã (cu
numeroase ºi edificatoare exemple, probate consecvent
cu documente) drept unul dintre cele mai productive ºi
mai performante eºantioane din þarã, semn cã sãmânþa
haretismului a rodit viguros ºi durabil în Vâlcea, graþie
unei fecunde tradiþii culturale. Analiza este, implicit, o
demonstraþie a viabilitãþii ºi eficienþei sistemului haretian,
care n-a fost atât o doctrinã, cât o miºcare, ea s-a închegat
ca reacþie fireascã la probleme reale ºi la nevoi presante
ºi a crescut organic, în matca iniþiativelor locale ºi a
experienþelor concrete.
*
Acum exact o sutã de ani, activitatea extraºcolarã a
corpului didactic era atât de puternicã ºi se dovedea
atât de
periculoasã, încât stârnea furtunoase
dezbateri în Parlamentul României. Astãzi, dupã un
veac, în care s-au experimentat democraþii de tot
felul, þãrãnimea este consideratã tot ca un corp inert
al societãþii ºi este tratatã cu acelaºi dispreþ de clasa
conducãtoare. Astãzi, dupã atâtea valuri ante- ºi
postdecembriste de reformare a învãþãmântului ºi a
culturii, problema activitãþii extraºcolare, a educaþiei
populare nu mai preocupã pe nimeni. Pentru cercurile
elitiste, sintagma luminarea poporului a cãzut în
desuetudine, chiar în derizoriu. A trecut demult vremea
în care elitele se interesau de starea mulþimilor.
Aceastã realitate, caracterizând, paradoxal, tot un
început de secol nou, este vizatã de ambiþiosul ºi
complexul proiect editorial pe care ni-l propune
profesorul Gheorghe Dumitraºcu: Haretismul în
actualitate (din care au apãrut, pânã în prezent, douã
volume) este mai mult decât un discurs ºtiinþific ºi un
memento cultural, se vrea un adevãrat program de
acþiune, pe care starea de înapoiere culturalã ºi
economicã a lumii rurale actuale, comparabilã - mutatis
mutandis  cu aceea de acum un veac  îl reclamã în
mod imperios. Din acest punct de vedere, apreciez
efortul istoricului Gheorghe Dumitraºcu, el însuºi un
cãrturar de stirpe haretianã, ca un demers de a converti
istoria în învãþãturã ºi de a pune ºtiinþa în acþiune,
dupã sintagma altui mare reformator al spiritului
românesc  Dimitrie Gusti, fondatorul ºi conducãtorul
ªcolii Sociologice de la Bucureºti.
Da, împãrtãºesc convingerea profesorului Gheorghe
Dumitraºcu cã spiritul haretian este încã valid sub raport
conceptual, ca set de principii pedagogice. Dar,
viabilitatea ºi aplicabilitatea lui practicã, acum, la un
veac de la instituirea lui programaticã, stau, dupã opinia
mea, sub semnul a douã întrebãri majore, pe care le
formulez oarecum retoric: (1) dacã ridicarea culturalã
este suficientã, ea singurã, pentru a remedia problema
þãrãneascã din România contemporanã, la fel de gravã
ºi la începutul secolului XXI, aºa cum credea, printr-o
frumoasã utopie, acum o sutã de ani, Spiru Haret; ºi (2)
dacã învãþãtorimea ºi preoþimea de azi, formate la ºcolile
re-formate (sau, mai exact, rãu-formate), mai sunt
pregãtite (profesional) ºi, mai ales, disponibile (moral)
sã cultive ºi sã practice acel apostolat cultural, pe
baza cãruia Spiru Haret reuºise, într-adevãr, sã
construiascã un întreg program de acþiune, dar nu atât
prin doctrina elaboratã în cabinetele academice ºi prin
reforma impusã de sus în jos, ºi nici prin admirabila
retoricã a discursului sãu (registru în care pedagogul
avea un aliat redutabil  Nicolae Iorga!), cât mai mult
printr-o îndelungatã, rãbdãtoare ºi sistematicã operã de
pedagogie culturalã - aceasta fiind esenþa haretismului
ca miºcare înnoitoare a ºcolii ºi culturii româneºti.
Credinþa mea, ca intelectual format în spirit haretian,
modest ucenic al unor mari haretieni vâlceni (Constantin
Popian, Teodor Geantã, Gheorghe Bobei, Ion I.
Alexandrescu, Gheorghe N. Cîrstoiu-Frunzaru, Ilie
Zugrãvescu ºi alþii), întemeiatã pe cunoaºtere ºi
alimentatã de experienþa acumulatã, este cã o miºcare
neoharetianã autenticã ºi productivã se poate închega,
la debutul acestui nou secol, numai dinãuntrul lumii
rurale, edificatã, aºa cum este normal, de jos în sus ºi
condusã de lideri capabili sã depãºeascã apostolatul
luminat printr-un profesionalism pragmatic. Dacã
printre aceºti lideri se vor regãsi ºi învãþãtori ºi preoþi 
apostolii tradiþionali ai satului -, va fi încã o confirmare
a perenitãþii spiritului haretian, pentru care programul
2012  Anul haretian, cultural ºi educaþional, în Vâlcea,
prilejuit de Centenarul trecerii în eternitate a lui Spiru
Haret, pledeazã argumentat ºi convingãtor.
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Pasiune fãrã bariere

Istoria, întâia dragoste
La primul contact cu
istoria, am aflat cã aceasta
este ºtiinþa care se ocupã cu
cercetarea ºi studierea
trecutului omenirii. Pentru
acest lucru, istoria are în
subordine câteva ºtiinþe
auxiliare: arheologia,
numismatica, heraldica
De aproape patru decenii,
acestora li s-a alãturat
reenactment-ul, fenomenul
occidental care descrie
spectacolul de istorie, în care
pasionaþii acestei ºtiinþe, preþ
de câteva ore sau zile,
îmbracã þinute militare ºi
adoptã un comportament
specific. În România, acest
fenomen a apãrut la
începutul anilor 2000. De
atunci, an de an, pasionaþii
de istorie militarã se strâng
la diverse evenimente
culturale. În urmã cu doi ani,
la Muzeul Militar Naþional
Regele Ferdinand I, am avut
ocazia sã vãd pe viu un
astfel de spectacol. Printre
asociaþiile de profil, care se
agitau sã impresioneze
publicul cu tot felul de
mânuiri de armã ºi tactici de
atac, am remarcat un tânãr

cu o uniformã pe care o mai
vãzusem doar prin cãrþile de
istorie. Îl abordez pe
marginea uniformei gri de
locotenent-colonel specificã
Waffen-ului SS ºi discuþia
intrã, treptat, pe tãrâmul
pasiunii lui: istoria. Se
recomandã: Flavius Roaitã
ºi începe sã povesteascã,
dând, parcã, timpul înapoi:
Aceastã pasiune am
manifestat-o de la o vârstã
fragedã,
mama fiind
profesor de istorie la un liceu
din judeþul Ilfov. Atras iniþial
de diversitatea ºtiinþelor
auxiliare ale istoriei:
numismatica, heraldica,
arheologia, muzeografia ºi,
recent, de fenomenul de
reconstituire istorico-militarã, Flavius este proaspãt
licenþiat în istorie, cu o
lucrare surprinzãtoare:
Istoria diviziilor blindate SS
prin imagini, reprezentãri ºi
simbolisticã militarã, iar, din
varã, angajat al Muzeului
Naþional de Istorie a
României. În cadrul acestei
instituþii, spune el, mã ocup
cu realizarea ghidajelor
tematice la expoziþiile de

bazã: Columna lui Traian ºi
Tezaurul. De asemenea, mã
ocup, împreunã cu domnul
Carol König, un specialist
de mare prestigiu, de
clasarea armelor albe ºi de
foc aflate în patrimoniul
muzeului. În ceea ce priveºte numismatica, acasã are
o colecþie personalã care
cuprinde toate emisiunile
monetare de la 1867 ºi pânã
în prezent, colecþie cu care
am devenit membru al
Societãþii Numismatice
Române, subliniazã Flavius,
în timp ce se pregãteºte sã
atace un alt subiect care îi
face plãcere, ºantierele
arheologice. Prima datã a
pus piciorul într-un astfel de
loc la sfârºitul clasei a XI-a,
când, prin intermediul unor
cunoscuþi de la Muzeul
Naþional de Istorie, a pãºit
pe ºantierul arheologic de la
Vitãneºti, din judeþul Teleorman. În ultimii cinci ani,
acest ºantier a fost casa lui
în vacanþele de varã.
Pãstreazã însã momente
memorabile de pe acest
ºantier. În 2008, am asistat la descoperirea unui

pandantiv de aur
gumelniþean, un obiect
deosebit de valoros, în
ciuda greutãþii sale
mici, cântãrind mai
puþin de un gram ºi
jumãtate, însã, la nivel
naþional, pânã în
prezent, au fost descoperite mai puþin de
zece astfel de pandantive, explicã licenþiatul
în istorie. În continuare, acesta povesteºte cã pe viitor
doreºte sã urmeze
un doctorat la Viena,
capitala Austriei,
pentru a se specializa
în istoria militarã germanã, apoi sã revinã
în þarã ºi sã se angajeze
la Muzeul Militar
Naþional Regele Ferdinand I, instituþie
culturalã care beneficiazã de un patrimoniu extraordinar
cu specific militar (uniforme,
arme, echipamente, mijloace
mecanizate, piese de
artilerie, tancuri). Flavius
este un exemplu pentru
tinerii care dezvoltã o

pasiune identicã cu a lui faþã
de aceastã ºtiinþã minunatã
ºi misterioasã, pe care o
numim simplu Istorie.

Mihãiþã ENACHE

Mihai Bogatu, un puternic promotor cultural
Mihai Bogatu
este gazetar, economist, prieten
fidel, tatã pentru
doi copii foarte
reuºiþi. Dar, acum
vreau sã remarc,
în primul rând
virtuþile sale
foarte evidente de
promotor cultuFoto: Andra RADU
ral. Face mereu
spectacole, promoveazã alte ºi alte generaþii de
artiºti. Duce mai departe memoria unei cântãreþe
precum Mihaela Runceanu. Un om dedicat
culturii adevãrate. Am fãcut recent o vizitã la
Casa de Culturã a Studenþilor din Bucureºti,
unde lucreazã, ºi am stat de vorbã cu Mihai
Bogatu. Iatã ce am aflat. De 22, 23 de ani
promovez tinerele talente. Dupã 1990, eu am
constituit Clubul fanilor Mihalei Runceanu. Atât
pentru a pãstra vie memoria acestei mari
cântãreþe, cât ºi pentru a ajuta tinerele talente,
tinerii care încercau sã arate cã au însuºiri
pentru a cânta. Am pornit de la elevii care au
rãmas fãrã profesoara lor, la ªcoala Popularã
de Artã, prin decesul Mihaelei Runceanu. Dar
erau ºi alþii care doreau sã facã muzicã uºoarã.
Am avut o perioadã, 1990 - 1992, când m-am
ocupat de activitatea Clubului Mihaela

Sãrbãtoare
la
Muzeul Þãranului Român
Împlinirea a 22 de ani de la (re)înfiinþarea
Muzeul Þãranului Român, a fost marcatã
printr-o serie de manifestãri artistice, care au
culminat cu un concert de muzici tradiþionale.
Muzeul Naþional al Þãranului Român a fost
înfiinþat în 1906, prin decret semnat de regele
Carol I, sub numele Muzeul de Etnografie, de
Artã Naþionalã, Artã Decorativã ºi Artã
Industrialã, ºi a funcþionat pe locul fostei
monetãrii a statului pânã în 1912, când se
pune piatra de temelie a ceea ce avea sã
devinã clãdirea neo-româneascã a Muzeului
de la ªosea.
De-a lungul anilor, muzeul ºi-a schimbat
destinaþia ºi denumirea de mai multe ori.
Dupã revoluþia din 1989, pe 15 februarie
1990, la recomandarea insistentã a lui Dan
Hãulicã, pictorul Horia Bernea este numit
director al nou (re)înfiinþatului Muzeu al
Þãranului Român.
Horia Bernea este cel care a schimbat radical
modul de expunere si funcþionalitate a
muzeului. Recunoaºterea sa internaþionalã a
venit în 1996, când a primit premiul EMYA
pentru Muzeul european al anului.
Muzeul Naþional al Þãranului Român este
astãzi un reper în viaþa culturalã bucureºteanã
.

Runceanu. Activitatea însemna 99 la sutã
spectacole. Au apãrut atunci peste 100 de tineri
soliºti, unii foarte talentaþi, alþii mai puþin
talentaþi Spiritul clubului trãieºte, iar iubirea
faþã de Mihaela Runceanu nu a dispãrut. În
ultimul an au apãrut mai multe bloguri cu
susþinãtori pe internet. Este vorba de o
distribuþie destul de diversã în teritoriul
României ºi chiar peste hotare, Mircea Nicolau
la Constanþa, Diana Borºan la Frankfurt,
Manuela Constantinescu, Ionuþ Tricã în
Bucureºti. De curând, am remarcat cã o altã
doamna, Florenþa Bãlan, care munceste de opt
ani în Portugalia, a fãcut un grup pentru
Mihaela Runceanu; la fel ºi doamna Veronica
Gal din Cluj - Napoca. Mai este Aurel Toma
din Bucureºti, cel care a ºi continuat activitatea
clubului în lipsa mea. Au apãrut membri noi.
Este vorba de oameni care erau copii de
grãdiniþã pe vremea când Mihaela cânta.
Mircea Nicolau a scris ºi o biografie a Mihaelei.
Eu am scris o broºurã în anii 90 cu titlul
Adevãrul în cazul Mihaela Runceanu. În grup
au intrat ºi oameni mai tineri cu 25 de ani decât
mine, deci este clar cã activitatea sa va continua.
Domnule Mihai Bogatu, pentru ce Mihaela
Runceanu ºi nu Corina Chiriac sau Angela
Similea ? Fiecare solist mare din România are
grupul lui de admiratori. Eu eram unul dintre
apropiaþii Mihaelei Runceanu. Remarcabil este

cã în numai cinci ani de carierã muzicalã la cel
mai înalt nivel, Mihaela Runceanu a reuºit sã
realizeze ceva similar pentru 20-30 de ani din
carierele altor mari interpreþi. Omul care
a omorât-o este bine merci. Nici nu îºi mai
aminteºte ce s-a întâmplat Ideea este cã, de
douã ori pe an, fac aceste spectacole în memoria
Mihaelei: în principiu, în luna mai, când se
marcheazã ziua de naºtere, un spectacol de
club cu filme cu Mihaela Runceanu, o orã, iar o
orã - douã urmeazã un concert, iar în noiembrie
programez un concert mare, cum au fost
ºi ultimele cinci concerte de la Casa de Culturã
a Studenþilor din Bucureºti, cu patru ore de
spectacol
Ce ne mai puteti spune despre activitatea
dumneavoastrã la Casa Studenþilor? Din anul
2011 am fãcut, aici, proiectul Rampa de lansare.
Scopul este similar, acela de a ajuta elevii,
studenþii, tinerii care vor sã cânte ºi nu au o
rampã de afirmare. Au fost lansaþi studenþi,
solistele de muzicã uºoarã Rodica Tudor,
Camelia Stanciu ºi folkistele Ana Maria Dumitru
ºi Andra Mureºan, grupuri de jazz sau de dans.
Au fost ºase ediþii unde am îmbinat poezia cu
muzica. Pentru anul 2012, proiecþia este sã fie
continuatã Rampa de lansare, proiect care a fost
agreat ºi de noii manageri ai Casei Studenþilor.

Aristotel BUNESCU

Pe coji de nucã

Demisionari de obligaþii

Mioara VERGU - IORDACHE

ªtiþi bancul cu legea? Legea este un gard pe
care îl sar deºtepþii, îl ocolesc ºmecherii, ºi-n faþa
cãruia se opresc proºtii. Ironia amarã este
evidentã. Dar aºa-i românul. Face haz de necaz.
La ora când am auzit snoava eram în plinã epoca
de aur. În naivitatea mea am crezut cã odatã cu
epoca va trece ºi categorisirea oamenilor în funcþie
de batjocorirea legii. Nu mai cred!
Mai marii neamului, la putere sau în opoziþie,
aleºii noºtri care va sã zicã, nu au nicio sfialã în
a adapta gardul propriilor cerinþe. ªi dacã putem
înþelege, cu scârbã, când este vorba despre legile
croite, tighelite ºi tivite în croitoria interesului
de partid, altfel stau lucrurile când însãºi legea
moralei este cãlcatã în picioare, alãturi de legile
sancþionate de Codul penal ºi civil. Cãci, ce este
ea, morala?! Citim în dicþionar: ansamblul
normelor de convieþuire, de comportare a
oamenilor unii faþã de alþii ºi faþã de colectivitate
ºi a cãror încãlcare nu este sancþionatã de lege,
ci de opinia publicã. Dar dacã ignori opinia
publicã?! Dacã te doare-n cot de ea?!?
Legea electoralã de la noi, mult discutatã într-o
vreme, ne cheamã la urne sã votãm oameni
înregimentaþi unui program, unei ideologii, unei
platforme politice, unei formaþiuni politice.
Pentru cei mai mulþi dintre noi, inºii au alcãtuit
liste. Nu votãm, legea nu ne lasã, oameni. Am

votat, votãm, chiar dacã, în teoria votului
uninominal votãm oameni, liste, adicã programe,
platforme În consecinþã, în momentul în care
un ales nu mai este de acord cu partidul care l-a
trecut pe listã, elementar, moral, el demisioneazã
nu numai din respectiva formaþiune politicã, ci ºi
din demnitatea în care a fost propulsat prin poziþia
pe listã. Altfel sãvârºeºte o fraudã. Moralã.
Parlamentul României, consiliile locale, aleºii,
din legislaturile trecute pânã astãzi, ignorã
aceastã evidenþã. Nu pun în discuþie persoane
anume, care pot fi onorabile, stimabile, geniale,
abjecte. Este vorba de un principiu ce trebuie
respectat. Astfel, noi, alegãtorii, fi-vom mereu
cãlcaþi în picioare. Ni se vor oferi la vânzare
pere ºi vom cumpãra micºunele! Demisionarii
pot avea dreptate. Dreptatea lor! O dreptate
care, însã, trebuie validatã prin vot.
Dar traseismul a devenit mic copil al
amoralitãþii/imoralitãþii politice. Astãzi
suntem în faþa grevei parlamentare. Când
i-am votat, i-am trimis sã se lupte pentru legi
bune, favorabile dezvoltãrii þãrii ºi bunãstãrii
noastre. NU sã intre în grevã. NU au fost
mandataþi pentru asta. Dar dacã acesta le e
jocul, se pot aºtepta ca, la alegeri, noi, cei din
bunãvoinþa cãrora sunt în Parlamentul
României, sã fim în grevã electoralã.
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine
LUNI  13 februarie 2012
06:00
06:30
07:30
08:00
08:30
09:30
11:20
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22.00
23:00
23:30
00:30
04:00
05:00

Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
Din sãlile de concert
Emisiune de Mihai Darie
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film documentar  Tehnologia azi
Ce faceþi cu timpul liber
Emisiune de Violeta Screciu
Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
S.O.S. Inima Emisiune de
prof. dr. doc. Ion Pop de Popa
Promo USH
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial  Sonka (Rusia) ep. 7
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
Film documentar 
Palatul Buckingam
Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Ce faceþi cu timpul liber (r)
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
La sugestia telespectatorilor (r)
Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  14 februarie 2012

06:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
08:30 Film serial
Sonka (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 S.O.S. Inima  Emisiune de
prof. dr. doc. Ion Pop de Popa
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial  Sonka (Rusia) ep.8
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
22:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român

23:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film serial  Sonka (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
11:20
11:30
13:00
14:00
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
20:00
20:20
22:00
22:30
23:30
00:30
04:30
05:00

MIERCURI  15 februarie 2012
Film documentar
Emisiune de Mugur Popovici
Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial  Sonka (Rusia) ep. 9
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã (r)
Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Istoria cu învãþãturã (r)
Lumea vãzutã de aproape (r)
JOI  16 februarie 2012

06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
07:30 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Sonka (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial  Sonka (Rusia) ep. 10
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 S.O.S. Inima. Emisiune de
prof. dr. doc. Ion Pop de Popa
22:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu

22:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Film serial  Sonka (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:00 Film documentar  Paris (r)

18:20

VINERI  17 februarie 2012
Film documentar  Tehnologia azi
Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
La sugestia telespectatorilor
Emisiune de Viorel Popescu
Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial  Sonka (Rusia) ep. 11
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
S.O.S. Inima. Emisiune de
prof. dr. doc. Ion Pop de Popa
Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Cinefilia. Emisiune de actualitate,
educaþie ºi culturã cinematograficã
Emisiune de Daniel Paraschiv
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Cinefilia (r)
Între alb ºi negru (r)

22:30

SÂMBÃTÃ  18 februarie 2012
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa  Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Film documentar  Cinemagia ep. 7
16:30 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:00 Film documentar
Lumea animalelor

17:30

06:00
06:30
07:00
08.00
08:30
09:30
11:20
11:30
13:00
14:00
14:30
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
20:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
04:00
05:00

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Zidurile Ierihonului se dãrâmã

Silviu ªERBAN
Nu doar câºtigarea celor cinci
premii Oscar a avut ca rezultat
proiecþia peliculei lui Frank Capra,
It Happened One Night (S-a
întâmplat într-o noapte), ci ºi
câºtigul financiar major obþinut de
Columbia Pictures, efect al importantului succes la public al filmului,
deºi acest fapt se întâmplase cu
aportul unor actori împrumutaþi de
la companii concurente, Clark
Gable - Metro-Goldwyn-Mayer ºi
Claudette Colbert - Paramount
Pictures. Scenariul, asigurat de
Robert Riskin, unul dintre cei cinci
premiaþi ai Academiei, provine din
paginile revistei Cosmopolitan,
acolo unde cu un an mai devreme
scriitorul ºi jurnalistul Samuel
Hopkins Adams publica Night Bus,
titlu pe care l-a purtat ºi adaptarea
lui Capra în timpul filmãrilor.
Vãzut ca o încercare de pionierat
a genului comediei excentrice, It
Happened One Night urmãreºte,

de-a lungul drumului de la Miami
la New York, legãtura dintre þâfnosul
jurnalist proaspãt concediat, Peter
Warne (Clark Gable), ºi rãsfãþata
fiicã a unui bancher, Ellie Andrews
(Claudette Colbert), aflatã într-o
încercare de evadare din chingile
ultraprotective ale tatãlui ei (interpretat de Walter Connolly). Tensiunea dintre cei doi, iscatã iniþial
dintr-o ceartã pe locuri în autobuz,
se aplaneazã, cu încheierea unui
pact de neagresiune, ºi se
transformã pe nesimþite în
afecþiune, o variantã modernã
de îmblânzire a scorpiei.
Pactul menþionat viza înþelegerea ca, pe de o parte, Peter,
în condiþiile în care fata nu
avea bani ºi-i fusese furatã ºi
singura valizã, sã o ajute pe Ellie sã
ajungã la New York la viitorul ei soþ,
King Westley (Jameson Thomas),
de care tatãl ei încercase s-o þinã
departe, iar, pe de altã parte,
fiica bancherului sã-i furnizeze
jurnalistului concediat subiectul unui
articol senzaþional, ce i-ar aduce
reangajarea în presã. Atracþia
dintre cei doi se naºte din contrarietatea caracterelor lor, însã, în
acelaºi timp, se loveºte de barierele
sociale. Discursurile cu accente
moralizatoare ale jurnalistului la
adresa stilului de viaþã al celor bogaþi
abundã. Ellie nu este decât un titlu
de ziar pentru jurnalistul interesat
doar de subiectul articolului sãu.
Toate acestea însã ascund temeinic

sentimentul a cãrui prezenþã îl speria
ºi nu dorea sã-l recunoascã. Nici
chiar atunci când fata îºi descoperã
sufletul, Peter nu cedeazã, iar când
se hotãrãºte sã accepte oferta,
încercarea de a obþine o sumã de bani
cu care sã-ºi poatã permite o relaþie
cu fata unui bancher se dovedeºte a
fi tardivã, fata ajungând între timp
alãturi de tatã ºi de presupusul viitor
soþ. Va ceda pânã la urmã, într-o
întâlnire pe care o va avea cu domnul
Andrews, rãspunzând la a treia

22:00

00:00
02:30
03:00
04:00
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00

19:30
20:30

22:00
22:30

00:00
00:30
03:30
05:00

DUMINICÃ  19 februarie 2012
Cinepanorama (r)
Film documentar  Paris, oraº istoric
Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
Concert
Emisiune de Dumitru Cucu
Invitatul de la ora 13
Emisiune de Sorin Lupaºcu
În cãutarea folk-ului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
Film artistic  Radio Romance
(Filipine, 1996). Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi
vizionat de copii cu acordul pãrinþilor. Genul dramã/romance. Re-gia:
Jose Javier Reyes. Distribuþie:
Paolo Aberra, Shermaine Arnaiz,
Claudine Baretto, Robin Da Roza,
John Estrada.
Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
Galele TVRM organizate de
Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
Film artistic Cãpitanul Apache
(SUA, 1971). Genul: aventuri,
western. Distribuþie: Lee van Cleef;
Caroll Balur; Stuart Whiteman.
Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
Film artistic
Galele TVRM (r)
Scena ca istorie (r)

40

Între cele douã paturi ale dormitorului
bãrbatul întinde pe o frânghie o pãturã
separând vizual cele douã spaþii private.
Iatã zidurile Ierihonului, explicã
Peter, fãcând aluzie la scena biblicã, în
care zidurile groase ale cetãþii de
necucerit au fost dãrâmate cu sunetul
trâmbiþelor de israeliþii lui Iosua.
Aceleaºi ziduri ale Ierihonului,
asamblate într-o camerã de motel, sunt
escaladate de fatã, care se declarã
îndrãgostitã de bãrbat. În ciuda acestei
escaladãri, zidurile rãmân neclintite.
Abia în final, când cei doi
se regãsesc, trâmbiþele sunt
pregãtite pentru prãbuºirea
zidurilor. În penultima scenã a
filmului, tatãl fetei, care, spre
a scãpa de vânãtorul de avere
dupã care fiica sa alergase
iniþial, acceptã uºurat cea de-a doua
alegere a fetei, primeºte o telegramã
cu mesajul Zidurile Ierihonului se
dãrâmã. Rãspunsul bãtrânului este
unul hotãrât: N-au decât sã se
dãrâme. Ultima secvenþã aduce ºi
simbolica prãbuºire, fãrã ca cele douã
personaje centrale sã mai aparã în
cadru. Totul este relatat indirect. Mai
întâi, în dialogul lor, stãpânul unui
motel ºi soþia sa discutã despre doi
tineri proaspãt cãsãtoriþi, care au

It Happened One Night
(Frank Capra, 1934)

20:00

Utopia (SUA, 1972); Genul: aventuri/
comedie. Regia: Alfred Santell.
Distribuþia: Stan Laurel; Oliver Hardy.
Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
Râul blestemat (SUA, 1972). Genul:
western. Regia: Gene P. Distribuþie:
James Nasoon, Lee van Cleef.
Total weekend
cu Sorin Lupaºcu (r)
Har et party (r)
Concert (r)
Seara românilor (r)

* Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt

închiriat o camerã. Femeia se
îndoieºte cã cei doi chiar sunt
cãsãtoriþi, însã bãrbatul aduce
dovada imbatabilã: Tocmai
am vãzut certificatul. Apoi
povestesc uimiþi despre cererile
ciudate pe care cuplul le-a avut:
o sfoarã, o pãturã ºi o trompetã.
Discuþia le este întreruptã chiar
de sunetul trompetei, dupã care
trei cadre se succed încheind
filmul: imaginea din exterior a
cãsuþei cu ferestrele luminate; o
pãturã cãzând pe podeaua unei
camere; reluarea primului cadru
în care luminile se sting.

încercare a tatãlui de a afla dacã fata
sa este iubitã. Orice tip îndrãgostit
de fiica dumneavoastrã ar trebui
examinat la cap, este primul
rãspuns al lui Peter. Un om normal
n-ar putea trãi lângã ea fãrã sã devinã
nebun, rãspunde Peter a doua oarã,
pentru ca, în final, la a treia tentativã:
O iubeºti pe fiica mea?, rãspunsul
sã fie afirmativ, dar însoþit ºi de
explicaþia: Nu mi-o luaþi în nume
de rãu! ªi eu sunt un pic cam þicnit!
Laitmotivul filmului este, fãrã
îndoialã, tema zidurilor Ieri* * *
honului, simbol al aspectelor ce-i
Una dintre cele mai importante realizãri ale genului western
despart pe Ellie ºi Peter. Scena din
cãsuþa din campingul auto, unde cei este cea din 1939, Stagecoach (Diligenþa), primul western sonor
doi împart aceeaºi camerã peste al regizorului John Ford, care mai fãcuse filme de acelaºi gen în perioada
noapte, inaugureazã aceastã temã. cinematografului mut.

RADIO
LUNI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever
MARÞI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever
MIERCURI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever
JOI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever
VINERI
07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip
 Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever
SÂMBÃTÃ
10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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ROMÂNIA ARE UN NOU GUVERN

Prim ministru Mihai Rãzvan UNGUREANU

Vicepremier - Marko BELA









În discuþiile cu grupurile parlamentare ale coaliþiei, am
Este un guvern foarte tânãr, sunt feþe noi, profesioniºti
excepþionali, oameni cu care am lucrat în diferite compoziþii accentuat asupra urmãtorului lucru: existã trei responsabilitãþi
guvernamentale.
majore despre care trebuie sã facem vorbire când alcãtuim
Este un guvern care meritã încredere ºi care e pregãtit sã un guvern: Responsabilitatea viitorului premier, enormã,
dovedeascã nu doar o schimbare de generaþie politicã, ci ºi o am asumat-o ºi sper sã nu dezamãgesc, Responsabilitatea
schimbare de principiu în activitate.
fiecãrui ministru pentru ce urmeazã sã facã, pentru aplicarea
Ce le voi cere viitorilor membri: Competenþã, profesionalism, programului de guvernare, pentru consecinþele aplicãrii
responsabilitate, decenþã, modestie ºi disponibilitate de dialog, programului, pentru greºeli, ºi Responsabilitatea partidelor
astfel încât intenþiile Guvernului sã poatã fi auzite peste tot.
în egalã mãsurã responsabile pentru modul în care guvernul
Pornesc cu gânduri foarte realiste, în niciun caz de la îºi va face treaba. Aceasta din urmã este o responsabilitate care
principiul cã urmeazã sã fiu schimbat.
se distribuie în toatã coaliþia.
Dacã voi primi votul, nu voi fi un premier care vine în fruntea
Mihai Rãzvan UNGUREANU  8 februarie 2012
Guvernului pentru a pleca.
Din Programul de guvernare si obiectivele noului Cabinet, prezentate de Mihai Rãzvan Ungureanu în faþa plenului
Parlamentului la votul de investiturã, 9 februarie 2012:  majorarea prudentã a salariilor bugetare ºi a pensiilor, dacã economia
va permite acest lucru  stimularea creºterii economice, crearea de noi locuri de muncã, îmbunãtãþirea absorbþiei fondurilor
europene  încurajarea investiþiilor româneºti ºi întãrirea mediului privat  adoptarea monedei euro în ianuarie 2015 
aderarea la spaþiul Schengen  adoptarea Pactului european pentru stabilitate financiarã  dialogul cu reprezentanþii societãþii
civile  lupta anti-corupþie: DNA ºi ANI vor continua sã fie pilonii principali.

Programul de Guvernare 2012 în domeniile:


Ministerul Administraþiei ºi
Internelor - Gabriel BERCA

Ministerul Finanþelor Publice Bogdan DRÃGOI

Reforma sistemului de învãþãmânt a urmãrit dezvoltarea
învãþãmântului bazat pe formarea
de competenþe. Prin adoptarea
Legii Educaþiei Naþionale la
finalul anului 2010, România face
saltul cãtre un sistem educaþional
competitiv pentru a se adapta
dinamicii accelerate a pieþei
muncii. Un pilon important al noii
legi îl reprezintã stimularea
învãþãrii pe tot parcursul vieþii.
S-au definit ºi clasificat universitãþile ºi a demarat procesul de
descentralizare din învãþãmântul
preuniversitar. De asemenea, sa
introdus principiul finanþarea
urmeazã elevul, ce încurajeazã
competiþia la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt ºi programul ,,ªcoala
dupã ªcoalã, ce oferã oportunitãþi de învãþare formalã ºi
nonformalã pentru consolidarea
competenþelor. Totodatã, a fost


Ministerul Economiei Lucian BODE

Ministerul Afacerilor Externe Cristian DIACONESCU

Educaþie

Cercetarea ºtiinþificã, dezvoltarea ºi inovarea

România ºi-a dovedit deschiderea
cãtre cercetare-dezvoltare- inovare
prin implicarea în proiectul
Extreme Light Infrastructure ºi în
programe europene aflate sub
egida CERN (Conseil Europeen
pour la Recherche Nucleaire) ºi
FAIR (Facility for Antiproton and
Ion Research). Acestea reprezintã
cele mai ample colaborãri în care
au fost implicaþi cercetãtorii
români. Totodatã, a fost finalizat
procesul de evaluare pentru
proiectele de cercetare din cadrul
Programelor Idei ºi Resurse
Umane. Alte contracte de
finanþare pentru 20 de instituþii
publice de cercetare dezvoltare,



regândit sistemul de evaluare a  Alocarea resursei financiare
elevilor ºi a fost instituit sporite în paralel cu creºterea
Portofoliul Educaþional.
eficienþei utilizãrii ei.
 Asigurarea accesului egal ºi
Direcþii de acþiune
sporit la învãþãmântul în limbile
 Aplicarea etapizatã a prevederilor minoritãþilor naþionale.
noii Legi a Educaþiei Naþionale.
 În procesul de descentralizare a
 Modernizarea curriculara prin învãþãmântului preuniversitar se va
centrarea curriculumului pe opt þine cont de situaþia specificã,
domenii de competenþe cheie.
precum ºi de factorii de corecþie
 Promovarea educaþiei timpurii dependenþi de densitatea de elevi
prin susþinerea autoritãþilor locale în zonã, severitatea dezavantajelor,
în efortul de a oferi servicii educa- de limba de predare ºi alþi factori.
þionale prin intermediul creºelor.  Introducerea ºi aplicarea
 Susþinerea procesului de genera- programelor ºcolare specifice
lizare a programului ,,ªcoala dupã privind predarea limbii materne,
ªcoalã,
limbii române, istoria ºi tradiþiile
 Creºterea performanþei sectorului istorice, educaþia muzicalã.
prin formare iniþialã ºi continuã.
 Continuarea procesului de apli Sporirea accesului la o educaþie care a legislaþiei recent adoptate,
de calitate; asigurarea calitãþii ºi în vederea asigurãrii dreptului
stimularea excelenþei în învãþã- la învãþãturã în limba maternã
mântul superior de stat ºi privat ºi la toate nivelurile, profilurile.
 Asigurarea manualelor în limba
în cercetare.

Piaþa muncii

Primele mãsuri guvernamentale
au vizat direct salvarea locurilor
de muncã ºi stimularea absorbþiei
Ministerul Transporturilor
ºomerilor, prin scutirea de la plata
ºi Infrastructurii CAS ºi acordarea de subvenþii
Alexandru NAZARE
angajatorilor care încadreazã în
munca ºomeri. Gradul de ocupare
a forþei de muncã a fost de 63%
în anul 2011. Noul Cod al Muncii,
intrat în vigoare în luna mai 2011,
a flexibilizat semnificativ
raporturile de muncã. Ele sunt mai
adaptate la dinamica pieþei
muncii. Criteriul performanþei
prevaleazã în raport cu criteriul
social în contractele ºi relaþiile de
muncã. Munca la negru este mult
Ministerul Mediului ºi Pãdurilor
mai aspru sancþionatã, în
- Laszlo BORBELY
concordanþã cu directivele
europene. Ca urmare a adoptãrii
acestuia, la începutul lunii
februarie 2012 se înregistrau
5.323.528 contracte de muncã
active, în creºtere cu 156.171 faþã
de luna august 2011. Dintre
acestea, 92,5% reprezintã
contracte de muncã pe duratã
nedeterminatã. O altã lege
adoptatã priveºte exercitarea unor
Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului - Cristian PETRESCU activitãþi cu caracter ocazional

de predare a minoritãþilor naþionale
conform prevederilor legale.
 Înfiinþarea unei instituþii de formare continuã pentru perfecþionarea actului de predare în limba
maghiarã.
 Constituirea structurilor cu predare în limba minoritãþilor (maghiarã, germanã, dupã caz) la
universitãþile multiculturale ºi
multilingve.
 Finanþarea diferenþiatã a studiilor
de masterat în limbi de circulaþie
internaþionalã ºi a celor în limba
minoritãþilor naþionale, cât ºi a doctoratelor în cotutela cu universitãþi de prestigiu din strãinãtate.
 Corelarea specializãrilor obþinute
în sistemul educaþional cu cerinþele
pieþei muncii.
 Continuarea proiectelor de investiþii în unitãþile de învãþãmânt în
vederea modernizãrii ºi dotãrii
acestora.

Direcþii de acþiune:
 Continuarea procesului de
evaluare ºi clasificare validatã
internaþional a instituþiilor de
cercetare-dezvoltare pentru
reducerea fragmentãrii ºi pentru
stimularea modernizãrii practicilor manageriale în sistemul
naþional de cercetare dezvoltare.
 Susþinerea proiectului ELI prin
programe dedicate de formare de

resurse umane, inclusiv în
colaborare cu parteneri industriali,
în vederea creãrii unui cluster
tehnologic cu efect multiplicativ
în economia româneascã.
 Lansarea unui program de
susþinere a transferului tehnologic cu modele de succes de
naturã a stimula cultura antreprenorialã în rândul doctoranzilor ºi tinerilor cercetãtori
din România.
 Lansarea unui program de
vouchere
de
inovare
(innovouchers) pentru stimularea colaborãrii între
întreprinderi mici ºi mijlocii ºi
unitãþi de cercetare.

 Elaborarea ºi lansarea unui
program de susþinere a acceleratoarelor de transfer tehnologic,
orientat cãtre firmele nou înfiinþate inovatoare în faza timpurie
(seed phase) prin intermediul
unei scheme de ajutor de stat de
minimis.
 Modernizarea cadrului legislativ
în domeniul relaþiilor de muncã în
sistemul de cercetare-dezvoltare
(Legea 319/2003) pentru a stimula
reþinerea ºi promovarea tinerilor
cercetãtori în România, precum
ºi pentru a facilita atragerea
ºi integrarea cercetãtorilor din
strãinãtate (OUG 194/2002),
indiferent de naþionalitate.

desfãºurate de zilier, care a condus
la simplificarea procedurilor de
ocupare, pentru a reduce cazurile
de munca fãrã forme legale ºi
nefiscalizatã. Proiectul de Lege
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã se aflã în
procedura de avizare. În curs de
realizare este ºi proiectul privind
formarea profesionala a adulþilor.
Guvernul a promovat noua Lege
a Dialogului Social, complementarã noului Cod al Muncii, prin
asumarea rãspunderii. Prin aceasta
se reformeazã modul de organizare a sindicatelor, a patronatelor, a Consiliului Economic ºi
Social, sunt desfiinþate contractele de muncã la nivel naþional ºi
se menþin doar cele la nivel de
ramurã ºi unitate, iar reglementãrile care vizeazã contractele
colective de muncã ºi soluþionarea
conflictelor de muncã au fost
adaptate la nevoile actuale ale
României.
Direcþii de acþiune:
 Absorbþia eficientã a resurselor
financiare europene destinate

dezvoltãrii resurselor umane,
astfel încât sã se asigure suportul
de formare profesionalã ºi
ocupaþionalã (întãrirea reþelei
EURES, implementarea proiectelor Leonardo da Vinci destinate
formarii iniþiale ºi continue a
tinerilor ºi profesioniºtilor din
diferite domenii, creºterea gradului de absorbþie a fondurilor
europene nerambursabile, a altor
fonduri europene).
 Elaborarea ºi aprobarea
Planului Naþional pentru locuri
de muncã, conform Declaraþiei
politice de la Consiliul European
din 30 ianuarie 2012, utilizând
mecanismele dialogului social,
inclusiv prin implicarea
partenerilor sociali.
 Creºterea gradului de ocupare
pentru a atinge 65% în anul 2013
ºi continuarea eforturilor pentru
a atinge þinta de 70%, conform
Strategiei Europa 2020.
 Restructurarea centrelor de
formare profesionalã ºi plasarea
lor într-un sistem de competitivitate.

 Stimularea, prin mãsuri active, a
participãrii salariaþilor la formarea
profesionalã continuã, cu atenþie
particularã pentru persoanele
din mediul rural ºi din cadrul
grupurilor vulnerabile.
 Combaterea fenomenului de
muncã nedeclaratã prin intensificarea acþiunilor de control ale
Inspecþiei Muncii ºi ale altor
organe de control.
 Realizarea treptatã a sistemului
de remunerare în sistemul bugetar
bazat pe echitate ºi coerenþã,
sustenabil din punct de vedere
financiar.
 Crearea de parteneriate între
instituþii cu rol de monitorizare a
pieþei muncii.
 Restructurarea ºi revitalizarea
dialogului social prin implementarea
acestuia la nivel naþional.
Îmbunãtãþirea activitãþii de
consiliere a ºomerilor în cãutarea
locurilor de muncã.
 Mãsuri pentru încurajarea natalitãþi prin sprijinirea integrãrii pe
piaþa forþei de muncã a pãrinþilor
care au în întreþinere minori.

printre care spitale clinice ºi
universitare, universitãþi, institute
naþionale, institute ale Academiei
Române, au fost semnate în toamna
anului 2011. Suma alocatã a fost
de 142 milioane euro.

Ministerul Apãrãrii Naþionale Gabriel OPREA

Ministerul Culturii ºi Patrimoniului
Naþional - Kelemen HUNOR

Ministerul Justiþiei Cãtãlin PREDOIU

Ministerul Comunicaþiilor
ºi Societãþii Informaþionale Rãzvan MUSTEA

Ministerul Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale Claudia BOGHICEVICI

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului Cãtãlin BABA

Ministerul Sãnãtãþii Ladislau RITLI

Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale - Stelian FUIA

Ministerul Afacerilor Europene Leonard ORBAN

