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La mulþi ani, de 8 martie!
Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor colegele noastre din Fundaþia
România de Mâine,
studentelor haretiste, gânduri
bune de respect, apreciere ºi recunoºtinþã
alãturi de urãri sincere de sãnãtate
ºi bucurii, cu prilejul zilei de 8 martie!



Black Box Studio Sud: cadou de primãvarã  8 martie, ora 19

Un ghiocel pentru doamne

Haretiºti la
Festivalul Studenþilor
Francofoni

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa.
Ediþia a 2-a a Conferinþei Internaþionale

Law and Social Order

Agenþia Universitarã Francofonã (AUF), din care face
parte ºi Universitatea Spiru Haret, organizeazã
Festivalului Studenþilor Francofoni din Europa
Centralã ºi de Est, la Bucureºti, între 22 ºi 29 aprilie.
Aceasta va fi prima ediþie a unui festival care se
vrea a deveni o manifestare anualã. Programul va
cuprinde activitãþi ºtiinþifice ºi culturale, ateliere
creative ºi artistice, cu teme precum: picturã, jurnalism,
coregrafie, teatru. Toate activitãþile se vor desfãºura
în limba francezã.
La festival vor participa 60 de studenþi înscriºi la
universitãþi membre AUF, din Europa Centralã ºi de
Est, cum ar fi: Albania, Bulgaria, Croaþia, Lituania,
România, Ungaria, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina etc.

Tu faci viitorul!
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Un an de Atelier jurnalistic
Studenþii de la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice au sãrbãtorit,
împreunã cu profesori ºi invitaþi, miercuri,
29 februarie, împlinirea unui an de la apariþia
publicaþiei Atelier jurnalistic.
Povestea Atelierului începe acum un an,
cu aproximaþie. Cel mai mult a durat pânã
am ales numele publicaþiei. Urmãtorii paºi
pãreau sã fie fireºti: am ales o siglã, o culoare
predominantã, ne-am gândit la diferite

Ne face plãcere sã remarcãm cã printre participanþi
se vor numãra ºi studenþi de la Universitatea Spiru
Haret.
O comisie desemnatã de AUF va analiza
candidaturile tuturor studenþilor aplicanþi ºi vor îi
vor alege pe cei 60 de participanþi dupã cv-uri,
situaþia notelor din ultimul an de studiu ºi poziþionare
geograficã a facultãþilor.
Prin intermediul acestui Festival al Studenþilor
Francofoni din Europa Centralã ºi de Est, Agenþia
Universitarã Francofonã îºi propune sã creeze o
atmosferã destinsã, care sã stimuleze schimbul de
idei între studenþii participanþi.

Corina GHIGA

CONCURS

Studenþii economiºti - parteneri ai
Universitãþii Spiru Haret
în organizarea stagiilor de practicã

rubrici, am stabilit sarcinile de lucru, redacþia.
Fiecare cu îndatorirea lui, redactor ºef,
secretar de redacþie, fotograf, redactor etc.
Lucrurile au evoluat, caseta redacþionalã s-a
schimbat de multe ori; nici Atelierul nu a
rãmas la fel. Azi, publicaþia studenþilor de la
Jurnalism a ajuns la un an, deci, schimbãrile
au fost parte din evoluþia ei.

Corina GHIGA

(Continuare în pag.4)

Urmãreºte
de luni pânã joi,
ora 18:30,
Sondajul zilei,
la televiziunea H2.0
www.facebook.com/
opinianationala

Liderii a 25 de state membre au semnat

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea
ºi guvernanþa în cadrul Uniunii Economice ºi Monetare
Tratatul privind stabilitatea, coordonarea
ºi guvernanþa în cadrul Uniunii Economice
ºi Monetare a fost semnat de liderii a 25 de
state membre ale Uniunii Europene, la
Consiliul European de primãvarã de la
Bruxelles. Preºedintele României, Traian
Bãsescu, se numãrã printre semnatari.
Marea Britanie ºi Cehia sunt singurele þãri
UE care nu se alãturã Tratatului.
Tratatul stabileºte ca limitã a deficitului
bugetar structural pragul de 0,5%, iar, în
cazul în care nivelul datoriei publice este
semnificativ sub 60% ºi nu existã riscuri
privind sustenabilitatea pe termen lung a
finanþelor publice, acest deficit structural
poate sã ajungã la circa 1% din Produsul
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Intern Brut. Deficitul bugetar maxim ciclic
plus cel structural se va încadra în limita de
3% din PIB. Conform Tratatului, în cazul
în care se înregistreazã abateri faþã de aceste
niveluri, existã un mecanism de activare
directã, prin care Comisia Europeanã
sesizeazã Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, iar apoi, în funcþie de hotãrârea
acestei instanþe, poate sã aibã loc o sancþiune
financiarã de maximum 0,1% din PIB-ul þãrii
respective. La sfârºitul lunii ianuarie, statele
Uniunii Europene, cu excepþia Marii Britanii
ºi a Cehiei, au adoptat un nou tratat de
consolidare a disciplinei bugetare cu
introducerea planificatã a unor reguli de
aur privind echilibrul bugetar.
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Se apropie campania electoralã

Democraþia majoritãþii
sau
Majoritatea democraþiei
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu trebuie sã fii analist politic pentru a-þi da seama cã se
petrece ceva în viaþa politicã româneascã. Radicalizarea ieºirilor
la rampã ale liderilor partidelor dovedeºte cã focul mocnit dã în
vâlvãtaie. Cine va arde în incendiu? Greu de anticipat cu ochiul
liber pentru cã disfuncþionalitãþile atacã nu numai în exteriorul
formaþiunilor, ci în chiar interiorul lor. Conflicte de generaþie,
conflicte de interese, conflicte de democraþie. Democraþia
noastrã originalã - sintagmã atribuitã fostului ºef al statului,
domnul Ion Iliescu - se manifestã cu forþã. Fabula cu câinele ºi
cãþelul este mai actualã ca oricând. Dorim democraþie, dar nu
pentru opoziþie, oricare ar fi ea, interioarã sau exterioarã pare a se spune; declaraþii contradictorii, aprobãri printre dinþi
cu scrâºniri de mãsele nu pot scãpa unei observaþii obiective.
Printre degetele acestei democraþii originale scapã lucrurile
importante. Ignorând legislativul, în continuare, Opoziþia ne
dã impresia cã majoritatea, Puterea, îºi este suficientã sieºi, dar
ºi cã are în interiorul ei parte de suficiente dezbateri ... opozante
ca sã mai suporte ºi contrele din Parlament. Prin acþiunea sa,
Opoziþia slãbeºte Puterea, o ridiculizeazã ridiculizând, de fapt,
majoritatea electoratului. Ba, lucreazã la chiar erodarea ei prin
ea însãºi, pentru cã Opoziþia este cu atât mai tare cu cât Puterea
este mai puternicã. Ori opoziþia de interior gãureºte un edificiu
ºi-aºa ºubred încã din aºezarea structurii de rezistenþã.
Politica la rãscruce poate fi un titlu de roman de senzaþie, cu
subiect din, eventual, sfera serviciilor secrete, nicidecum din
activitatea unei conduceri rezultate în urma unui exerciþiu democratic, votul. Explicaþii existã, probabil. Da poate nu ne
intereseazã! Cã nu pentru explicaþii am fost la vot!
Dilema democraþia majoritãþii sau majoritatea democraþiei
este doar pãguboasã ºi ofticoasã.

pag. 2

567  5 martie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf.univ.dr. Elena GURGU, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

Specificitatea pieþei mondiale actuale

Astãzi, mai mult ca oricând, putem vorbi de existenþa unor dependenþe economice de exterior, înþelegând
prin aceasta nu orice dependenþã, ci numai pe aceea care poartã în sine forþa necesitãþii obiective. Când
vorbim de dependenþã faþã de exterior, avem în vedere dependenþele economice reciproce necesare
dintre economii sau, cu alte cuvinte, interdependenþele economice internaþionale. Putem afirma cã
formarea ºi consolidarea economiei mondiale a avut ca piatrã de temelie piaþa mondialã.
Apar noi segPiaþa mondialã s-a format din ansamblul raporturilor
mente ale pieþei
care s-au stabilit între economiile naþionale în
mondiale, care
procesul schimbului de activitãþi care au avut loc pe
nu vizeazã, ca în
plan internaþional ºi a funcþionat ca un proces de
trecut, doar
internaþionalizare a factorilor de producþie ºi de
comerþul cu
adâncire a diviziunii internaþionale a muncii prin
mãrfuri,
ºi
intermediul relaþiilor de schimb dintre agenþii economici din þãri
anume:  comerþul internaþional
diferite, pe baza cererii ºi a ofertei.
cu mãrfuri;  comerþul internaþional cu servicii;  tranzacþiile
Piaþa mondialã a avut ºi are un rol tot mai mare în internaþionale cu capitaluri
realizarea progresului economic, tehnologic, social (piaþa de capital);  tranzacþiile
atât pe plan naþional, cât ºi pe plan internaþional. O internaþionale cu valute (piaþa
dovedeºte faptul cã schimburile economice valutarã internaþionalã);  piaþa
internaþionale (cu mãrfuri, servicii ºi capital) cunosc tehnologiilor de vârf. Piaþa
o dinamicã superioarã Produsului Intern Brut, ceea mondialã de la sfârºitul
ce conduce la creºterea cotei de export sau import din PIB. Este demn secolului XX ºi începutul
de luat în considerare faptul cã o cotã de peste 40% din PIB-ul mondial secolului XXI aproape cã nu
este atrasã pe piaþa mondialã în schimburile economice internaþionale. mai suportã comparaþia cu piaþa
Dar, piaþa mondialã nu reprezintã doar un simplu loc de debuºeu al mondialã a secolului XIX,
mãrfurilor ºi serviciilor create în economiile naþionale, ci asigurã ºi o
secolul apariþiei ei, ºi nu atât din
strânsã interdependenþã a economiilor naþionale, reprezintã terenul
principal de înfãptuire a proceselor de integrare ºi mondializare punct de vedere al volumului
tranzacþiilor, cât mai ales al
economicã în forme variate ºi atât de controversate.
conþinutului, segmentelor,
fluxurilor ºi tehnicilor de
Un element elaborarea de multiple regle- realizare a lor.
specific ulti- mentãri economice internamilor 30-40 ani þionale, dar  spre deosebire de
este faptul cã trecut  acestea nu urmãresc
Comerþul inters-a schimbat protejarea autarhiei naþionale a
naþional cu mãrraportul dintre exportatorilor sau importatorilor,
furi este princicerere ºi ofertã. ci libera circulaþie a mãrfurilor,
palul segment al
Astfel, dacã pânã în anii 60, serviciilor, capitalului ºi forþei de
pieþei mondiale.
cererea era mare, superioarã muncã, cu obstacolele ºi efectele
La nivelul anului
ofertei, în ultima perioadã, oferta pozitive sau mai puþin pozitive
2004, comerþul
la majoritatea produselor ºi pe care le cunoaºte acest proces. internaþional cu mãrfuri atingea
serviciilor este mai mare decât Un element specific etapei imensa sumã de 8.976 miliarde
cererea, ceea ce ridicã probleme actuale a pieþei mondiale constã dolari, deci circa 20% din PIB
serioase producãtorilor în ceea ce în aceea cã actorii principali mondial. Deºi, sub aspectul
priveºte desfacerea produselor. de pe piaþã sunt societãþile ponderii deþinute pe piaþa
În trecut, producãtorii-expor- transnaþionale (STN). Valoarea mondialã, acest segment scade
tatori nu aveau probleme tuturor mãrfurilor ºi serviciilor de la 95% în secolul XIX la circa
complicate cu vânzarea mãrfu- comercializate de STN este 50% la sfârºitul secolului XX,
rilor, întrucât exista o cerere evaluatã la peste 7 miliarde de principalele mutaþii pe care le
suficientã, iar desfacerea dolari (cea mai mare parte din ele cunoaºte comerþul cu mãrfuri
produselor deja fabricate era, reprezintã tranzacþii transfron- sunt de ordin calitativ,
practic, oricând asiguratã. taliere), iar fluxul lor se structural. Aceastã descreºtere
Comparativ, în etapa actualã, deruleazã în principal între relativã a ponderii comerþului cu
producãtorii studiazã mai întâi filialele diferitelor societãþi. mãrfuri pe piaþa mondialã se
piaþa, contacteazã cumpãrãtorii Astfel, 35%-40% din exporturile datoreazã avântului cunoscut de
potenþiali ºi chiar încheie ºi importurile diverselor state alte segmente ale pieþei
contractele înainte de lansarea în dezvoltate reprezintã, în fapt, mondiale.
fabricaþie a unor produse comerþul intra-societãþi. În 2004
complexe, precum utilaje, activau circa 61 mii de societãþi
maºini, echipamente, care transnaþionale, care aveau pe
Cel mai imporpredominã în comerþul interna- întreg mapamondul circa
tant segment
þional. Pentru a evita riscul de a 900.000 de filiale. Prezintã o
care se extinde
rãmâne cu marfa nevândutã,
pe piaþa monimportanþã decisivã faptul cã o
producãtorii-exportatori sunt
dialã este cel al
mare parte din schimburile
nevoiþi sã organizeze producþia
comerþului
economice
de
pe
piaþa
mondialã
într-o concepþie de marketing, pe
invizibil sau al
reprezintã
rezultatul
unei
baza unor cercetãri, studii ºi
serviciilor. Serviciile comerciale
cooperãri
economice
ºi
programe de marketing prin care
internaþionale sunt formate din
se cunosc ºi se stabilesc nu numai financiare internaþionale sub activitãþile de transport internacele
mai
diverse
forme:
investiþii
volumul producþiei, dar ºi tipoþional, turism internaþional,
sorto-dimensiunile, preþurile strãine directe, coproducþie, poºtã ºi telecomunicaþii,
prealabile, reþelele de comercia- subproducþie, societãþi mixte asigurãri ºi reasigurãri,
lizare ºi service-ul postvânzare. (comune). De aceea, mulþi redevenþe (din valorificarea
Se cere a fi subliniat gradul interpreteazã vânzãrile peste
drepturilor de proprietate),
ridicat de instituþionalizare a graniþã nu ca un comerþ
activitãþi financiar-bancare
exterior,
ci
ca
un
comerþ
schimburilor economice internaþionale ca urmare a apariþiei unui mondializat. Astfel, liderii sau internaþionale, servicii culturale
numãr însemnat de organizaþii, funcþionarii unei societãþi º.a. Comerþul internaþional cu
asociaþii, uniuni ale statelor, americane pot afirma simplu cã mãrfuri ºi servicii este format în
producãtorilor, exportatorilor ºi acest lot de produse este proporþie de 80% din mãrfuri ºi
importatorilor, create în scopul destinat unei filiale de a noastre doar 20% din servicii. Acest
promovãrii libere a relaþiilor din Europa. Se afirmã o nouã ultim sector de activitãþi
economice internaþionale. O altã concepþie (viziune) privind piaþa internaþionale cunoaºte un ritm
caracteristicã a pieþei mondiale mondialã ºi schimburile econo- de creºtere superior celui al
sporirii comerþului cu mãrfuri.
contemporane constã în mice internaþionale.
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Cum s-a format piaþa mondialã?
Ce rol are piaþa mondialã?
Care sunt elementele specifice pieþei mondiale actuale ?
Ce segmente vizeazã piaþa mondialã?
Care este principalul segment al pieþei mondiale?
Dar cel mai important?
Cel mai dinamic?
Cum este caracterizat segmentul cel mai avansat din punct de
vedere al comunicãrii ºi tehnicii de comunicaþii internaþionale?
9 Pe ce se bazeazã piaþa tehnologiilor de vârf?
10 Care este specificitatea pieþei mondiale în perioada actualã?
11 Cum caracterizaþi, pe scurt, piaþa mondialã azi?
Unul dintre cele mai dinamice
segmente ale pieþei internaþionale
este reprezentat de tranzacþiile
internaþionale cu capitaluri
(piaþa de capital). În cadrul acestui
segment, cele care cunosc avântul
ºi amploarea cea mai mare sunt investiþiile externe
directe, prin care investitorul strãin obþine pachetul
de control asupra unei întreprinderi sau societãþi.
Alãturi de investiþiile externe directe, un rol important
îl au investiþiile de portofoliu, respectiv cumpãrãrile
ºi vânzãrile internaþionale de acþiuni, obligaþiuni ºi
alte titluri de valoare.
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Însã, segmentul cel mai avansat din
punct de vedere al comunicãrii ºi
tehnicii de comunicaþii internaþionale sunt tranzacþiile valutare,
operaþiunile de vânzare-cumpãrare de valute, într-un cuvânt piaþa
valutarã internaþionalã. Tranzacþiile valutare, ca ºi
unele tranzacþii comerciale, bursiere etc. se realizeazã
ca forme ale comerþului electronic, prin internet, fax,
curier electronic sau SWIFT. Acest volum, ca ºi
aceastã vitezã în care tranzacþiile au loc în timpi reali,
indiferent de distanþa dintre parteneri, se datoreazã
progreselor ºi inovaþiilor în domeniul telecomunicaþiilor ºi tehnologiilor informatizate.
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Piaþa tehnologiilor de vârf se
dezvoltã extrem de rapid ºi tinde sã
devanseze pieþele tradiþionale de
bunuri ºi servicii. Noul val, pe care
îl parcurgem, se bazeazã pe progresele spectaculoase în:  informaticã
 telecomunicaþii  roboticã  fibre optice  produse chimice
fine  industria aerospaþialã. Schimbãrile de naturã
tehnologicã sunt atât de rapide, încât, se poate vorbi de o
nouã revoluþie tehnologicã. Una dintre caracteristicile
de bazã ale noii revoluþii tehnologice constã în aceea cã
tradiþionala economie de anvergurã bazatã pe producþia
de masã, tip bandã rulantã, a devenit mai puþin importantã
datoritã tehnicii electronice de calcul ºi a maºinilor cu
control numeric care asigurã producþii mai eficiente, în
serii scurte, flexibile ºi executate prompt. Organizarea
actualã a producþiei, pe baza mijloacelor electronice de
calcul, integreazã proiectarea, managementul, producþia,
marketingul, depãºind conceptele mai vechi ale
mecanizãrii ºi automatizãrii. Computerul electronic a
devenit instrumentul de bazã omniprezent, iar folosirea
fibrelor optice ºi extinderea telefoniei celulare au dat un
nou avânt sectorului de comunicaþii. Informatizarea a
schimbat atât relaþiile sociale de la locul de muncã, cât ºi
relaþiile dintre om ºi maºinã. Existã suficiente date care
aratã cã, în noile condiþii, se reduce ponderea muncii pe
unitatea de produs.
Un alt domeniu în care s-au realizat transformãri
radicale este ºi cel al biotehnologiei. Domeniul larg
de acþiune al descoperirilor din domeniul
biotehnologiei, de la agriculturã la medicinã, ridicã o
mulþime de probleme de naturã economicã, eticã ºi
juridicã, cum sunt cele ale transplantului de gene
animale ºi umane ºi clonarea.
Implicaþii majore implicã ºi progresele tehnologice
în realizarea de materii prime ºi materiale noi, care
înlocuiesc produsele tradiþionale la export ale unor
þãri în curs de dezvoltare ºi pun în pericol situaþia
economicã a multor exportatori ºi þãri.
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În perioada actualã, piaþa
mondialã se caracterizeazã
printr-o multitudine de subsisteme, de pieþe specifice 
componente ale pieþei mondiale
unice  care pot fi clasificate în
mai multe categorii, ºi anume: 
pieþe relativ libere (ex.: bursele de mãrfuri ºi
bursele de valori)  pieþe controlate sau
protejate (cu puternicã influenþã statalã)  pieþe
monopoliste (ex.: noile tehnologii controlate de
societãþile transnaþionale)  pieþe relativ închise
(în cadrul unor grupuri integraþioniste).
O caracteristicã esenþialã a pieþei mondiale, care
derivã din modul de distribuire pe plan
internaþional a activitãþilor productive ºi a puterii
economico-financiare este polarizarea participanþilor la relaþiile economice internaþionale,
respectiv inegalitatea þãrilor lumii în cadrul pieþei
mondiale, atât pe plan global, cât ºi în raporturile
de schimb particulare, în care se confruntã
parteneri cu forþe economice ºi politice diferite.
Procesul obiectiv de adâncire a interdependenþelor
se înfãptuieºte într-o lume compusã din economii
naþionale, între care existã mari inegalitãþi sub
aspectele nivelurilor de dezvoltare, dimensiunilor,
potenþialului economic ºi puterii. În condiþiile
unor asemenea disparitãþi, procesul global de
adâncire a interdependenþelor nu trebuie înþeles
în sensul instaurãrii unui sistem universal de
dependenþe reciproce ºi egale. Din contrã,
schimburile dintre economii aparþinând unor
categorii diferite nu reprezintã de regulã un sistem
echilibrat de relaþii normale de interdependenþã.
De cele mai multe ori, interdependenþele dintre
economiile dezvoltate ºi cele slab dezvoltate,
dintre economiile mari ºi economiile mici, dintre
cele bogate ºi cele sãrace, îmbracã forme
contradictorii. Ele reprezintã, pentru unele,
relaþii de dominaþie, iar, pentru celelalte,
relaþii de dependenþã.
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În prezent, piaþa mondialã se
caracterizeazã printr-un
accentuat dinamism, printr-o
continuã miºcare ascendentã,
sub impactul dezvoltãrii
factorilor de producþie contemporani ºi în primul rând a
revoluþiei tehnico-ºtiinþifice ºi informaþionale.
Aceastã tendinþã se manifestã prin ritmul rapid
al creºterii volumului circuitului economic
mondial în toate componentele sale, prin
dezvoltarea intercondiþionatã a fluxurilor
comerciale, dar ºi financiar-valutare. În acelaºi
timp, în ultimele decenii ale secolului XX,
dar ºi în primii ani ai secolului XXI, se
înregistreazã o puternicã diversificare a pieþei
mondiale, prin tendinþele de trecere de la
interdependenþele comerciale la cele din
domeniul producþiei materiale ºi serviciilor, de
la schimbul de activitãþi în domeniul circulaþiei
mãrfurilor la conlucrarea directã în sectorul
producþiei. În domeniul comerþului internaþional, aceastã tendinþã se manifestã prin
orientarea dinspre fluxurile de produse simple
spre cele de produse complexe (instalaþii,
utilaje, echipamente), de la exportul de mãrfuri
la exportul de inteligenþã (licenþe, brevete,
know-how etc.), de la operaþiuni clasice de
import-export la forme moderne (leasing,
consulting-engineering etc.). Asupra evoluþiei
pieþei mondiale îºi pun amprenta ºi decalajele
economice ce existã ºi se adâncesc între þãrile
dezvoltate din Nord ºi þãrile în curs de
dezvoltare din Sud, agravarea situaþiei datoriei
externe a þãrilor Sudului, instabilitatea
politicã din multe regiuni ale globului etc.
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VIAÞA UNIVERSITÃÞII

Fiecare este responsabil!
Conf.univ. dr. Ioana Adronie
ºi conf. univ. dr. Viorel Andronie,
de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, au participat, în perioada
29 februarie-1 martie 2012,
la Bruxelles, la conferinþa Empowering
consumers and creating market
opportunities for animal welfare/
Responsabilizarea consumatorilor
ºi crearea de oportunitãþi de piaþã
pentru bunãstarea animalelor.
Evenimentul, organizat de Comisia
Europeanã, prin Departamentul Food,
Health and Consumers/Alimente,
sãnãtate ºi consumatori,
ºi Preºedinþia Danezã a Uniunii
Europene, s-a concentrat pe:
oportunitãþi de abordare; punerea
în aplicare a legislaþiei în vigoare
privind bunãstarea animalelor;
ultimele evoluþii în domeniul cercetãrii
bunãstãrii animalelor. Conferinþa a
reunit reprezentanþi naþionali ºi
internaþionali, veterinari, fermieri,
oameni de afaceri, academicieni,
oameni de ºtiinþã ºi ONG-uri.

Premiu special pentru întreaga operã ºtiinþificã
ºi culturalã pentru prof. univ. dr. Lucian Chiºu
În zilele de 27-29 februarie 2012 a
avut loc, la Craiova, a XII-a ediþie a
Festivalului Zilele Marin Sorescu,
organizat de primãria Craiovei în
colaborare cu Prefectura judeþului Dolj
ºi cu Academia Românã, cu o
importantã participare a unor cadre
didactice de la Universitatea Spiru
Haret: prof. univ. dr. Mihaela Albu,
prof. univ. dr. Lucian Chiºu, prof. univ.
dr. Nicolae Georgescu, lector univ. dr.
Andrei Pãunescu . Prezentat publicului
de acad. Eugen Simion, prof. univ. dr.
Nicolae Georgescu a conferenþiat, marþi
28 februarie 2012, orele 10, în Sala Mare
de Consiliu a Primãriei Craiova, despre
personalitatea lui Marin Sorescu,
pornind de la parabola barcagiului:
înaintãm în timp cu ochii pe trecut, cum
îºi conduce vâslaºul barca sa privind în
urmã - iar Marin Sorescu este un reper
pe care ne fixãm privirea ºi sufletul ºi româneascã configuratã de el. Prof. univ.
care ne conduce spre un viitor al dr. Mihaela Albu a vorbit, în continuare,
împlinirilor întru spiritualitatea despre rãspândirea operei lui Marin

Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie Braºov

Adolescenþa
o provocare
pentru
familie

Concursul Calea spre Bruxelles
ºi-a desemnat câºtigãtorii
 Viorel Petrov, absolvent al Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã, Constanþa, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, este unul dintre câºtigãtori

Câºtigãtorii concursului Calea spre Bruxelles,
organizat de HotNews.ro si Centrul pentru
Facultatea de Psihologie ºi
Jurnalism Independent (CJI), sunt Ioan-Olivian
Pedagogie Braºov, din cadrul
Bãzãvan (Ploieºti), Viorel Petrov (Mangalia),
Universitãþii Spiru Haret,
Vasile Rãuþã (oraº Nehoiu, jud. Buzãu) ºi Anaorganizeazã în data de 6 martie
Irina Zamfor (Oradea). Ei au fost Bruxelles, în
2012, Sala 5, sediul Centrului
perioada 19-22 februarie, a.c, unde au vizitat sediul
Universitar Braºov, str. Turnului
Parlamentului European ºi cel al Comisiei
nr. 7, cu începere de la ora 16.30,
Europene, unde s-au familiarizat cu modul de
Cercul ªtiinþific Studenþesc
funcþionare ºi activitãþile celor douã foruri.
Adolescenþa o provocare pentru
Concursul, informeazã organizatorii, parte a
familie.
proiectului Parlamentor.ro, a atras 250 de
Invitaþi de onoare: conf. univ.dr.
participanþi ºi a constat în completarea unor teste
Cornelia Tatu ºi lector univ dr Daniela Porumbu, trainer ºi coach în Programarea Neurolingvisticã. de cunoºtinþe ºi participarea la întâlniri online sau
Sunt invitaþi sã participe ºi pãrinþii interesaþi de descoperirea unor strategii simple ºi soluþii concrete offline pe teme legate de politicile europene.
pentru îmbunãtãþirea relaþiilor cu adolescenþii. Coordonatori ºi mediatori al evenimentului sunt lector
Olivian Bãzãvan, specialist în relaþii
Otilia TODOR internaþionale, comunicare ºi studii europene,
univ.dr. Ioana Lepãdatu ºi lector univ.dr. Anca Andronic.
pregãteºte în prezent un masterat în Relaþii
internaþionale la Aalborg, în Danemarca. Olivian
crede în implicarea tinerilor în tematica de interes
european. Hobby-ul lui este dansul de societate.
Viorel Petrov este absolvent de drept al
Universitãþii Spiru Haret, - Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã Constanþa. În timpul liber
îi place sã joace ºah ºi sã pescuiascã.

Facultatea de Litere

Womens Writing and the East-West
Connections within Europe:
Visualizing the Channels

Centrul de Studii Multilingvistice ºi Interculturale al
Facultãþii de Litere organizeazã
secþiuni în cadrul workshop-ul
Womens Writing and the EastWest Connections within
Europe: Visualizing the
Channels.
Atelierul se va desfãºura prin
intermediul Institutului Central
de Cercetare ªtiinþificã al
Universitãþii Spiru Haret în
colaborare cu Huygens Institute
for Dutch History (Royal
Academy of Arts and Sciences),

Sorescu în spaþiul nord-american,
arãtând mai ales interesul românilor din
S.U.A. pentru Românul din Bulzeºti.
Prof. univ.dr. Lucian Chiºu a primit, cu
aceastã ocazie, un premiu special
pentru întreaga operã ºtiinþificã ºi
culturalã de pânã acum, înmânat de
acad. Eugen Simion, iar în alocuþiunea
de rãspuns a evocat momente din viaþa
lui Marin Sorescu, alãturi de care a
lucrat ani buni la revista Literatorul.
Lector univ. dr. Andrei Pãunescu a adus,
de la Bucureºti, revista Flacãra lui
Adrian Pãunescu , numãrul din 24
februarie - 1 martie 2012, dedicat, în
mare parte, lui Marin Sorescu. La
recepþia oferitã de oficialitãþi dupã
simpozion, profesorii facultãþii noastre
au împãrtãºit colegilor universitari
craioveni din experienþa lor ºi s-a
evocat perspectiva continuãrii ºi
accentuãrii colaborãrii interuniversitare
în domenii ºtiinþifice ºi culturale.

Haga. Evenimentul are loc între
26 ºi 28 aprilie, în Sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret - str.
Ion Ghica nr. 13, sector 3,
Bucureºti.
Workshop-ul are loc în
contextul proiectului european
COST IS 0901 Women Writers
in History  Toward a New
Understanding of European
Literary Culture (proiect despre
scriitoare sau traducãtoare care
au debutat înainte de 1914).
Membrii centrului, interesaþi sã
participe, sunt rugaþi sã ia legãtura

Facultatea de Arhitecturã

Cãrþi
on-line

Începând din februarie 2012,
arhitecþii ºi studenþii arhitecþi din
România au la dispoziþie
o nouã sursã de carte de arhitecturã
on-line, unde se pot gãsi
cãrþi ºi reviste de arhitecturã
la preþuri ceva mai convenabile
decât la librãriile specializate sau
anticariate.
Cãrþile sunt livrabile în Bucureºti.
Pentru provincie se adaugã la preþ
costurile de transport.

Comisia Fulbright din Romania
lanseazã bursa

cu prof. univ. dr. Andreea Lupu, în
vederea stabilirii tematicii fiecãrei
secþiuni: deea.lupu@yahoo.com.
Propunerile vor fi trimise conf.
univ. dr. Ramona Mihãilã, Facultatea de Litere, la adresa de e-mail:
ramona.mihaila@gmail.com,
pânã la data de 20 martie 2012.
Taxa de participare: 80 EURO.
Taxa include publicarea
articolului în volumul conferinþei, mapa conferinþei, douã
mese de prânz ºi pauzele de cafea.
Studenþii beneficiazã de
participare gratuitã.

Fulbright Student
Award
în Statele Unite

Cupa Arhitecþilor
Ordinul Arhitecþilor din România, filiala Bucureºti
organizeazã a doua ediþie a concursului de schi ºi
snowboard Cupa Arhitecþilor. Evenimentul va avea loc la
Predeal, pârtia Clãbucet, pe 9 ºi 10 martie: dupã succesul
de anul trecut sperãm ca anul acesta sã avem o participare
ºi mai numeroasã.
 9 martie - deschiderea concursului ºi înscrierea
concurenþilor; prima probã  Slalom special, ºi seara 
Cocktail Party.
10 martie 2012 - concursul Slalom uriaº, douã manºe,
concursul de snowboard, o manºã, festivitatea de premiere:
înmânarea Cupei de schi a arhitecþilor, ediþia II.
Se va acorda, ca ºi anul trecut, un premiu special (alegerea
preºedintelui O.A.R. Bucureºti).
Taxa de participare este de 50 de lei.

Vasile Rãuþã, absolvent al Facultãþii de
Silviculturã din Braºov, lucreazã la un ocol silvic
din judeþul Buzãu. În timpul liber îi place sã se
ocupe de agriculturã.
Ana Zamfor, absolventã a Universitãþii din
Oradea, este specializatã în Relaþii internaþionale ºi
studii europene. Ana are un masterat în
Managementul securitãþii europene, obþinut în cadrul
aceleiaºi universitãþi. Hobby-ul ei este chitara.
HotNews.ro ºi Centrul pentru Jurnalism
Independent (CJI) au derulat proiectul
Parlamentor.ro, co-finanþat de Parlamentul
European, în perioada martie 2011 - februarie
2012, cu scopul de a implica publicul românesc
în dezbaterile pe teme economice de la Parlamentul
European (PE), conectându-l astfel la agenda
economica a PE. Destinat în egala mãsurã
utilizatorilor de internet din þarã, precum ºi
comunitãþilor româneºti din strãinãtate,
Parlamentor.ro ºi-a propus sã devinã o platformã
pentru dezbateri relevante pe teme de maximã
actualitate la Parlamentul European, în special din
domeniul economic ºi social, dând astfel cetãþenilor
ocazia de a interacþiona direct cu aleºii care îi
reprezintã la Bruxelles ºi Strasbourg.

Marþi, 6 martie 2012, ora 18,
studenþii de la Facultatea de Arhitecturã
sunt aºteptaþi în sala 500 din sediul facultãþii,
str. Ion Ghica nr.13,
pentru a participa la întâlnirea
organizatã de membrii Asociaþiei
Studenþilor Arhitecþi Spiru Haret - ASASH.
Scopul întâlnirii este de a prezenta
structura asociaþiei, proiectele ºi ideile
pe care membrii asociaþiei le susþin
ºi pe care plãnuiesc sã le punã în practicã
pe parcursul acestui an universitar.
Tot în acest cadru vor fi aleºi
ºi reprezentanþii de an.

Bursa Fulbright Student Award acoperã costurile
unui an academic, în limitele bugetului alocat, ºi
include transportul internaþional, taxele de
ºcolarizare, asigurarea medicalã, un stipendiu
lunar ºi o alocaþie pentru cãrþi ºi materiale
educaþionale. Data limitã de înscriere este 14 mai
2012. Candidaþii trebuie sã deþinã o diplomã de
licenþã (sau adeverinþã, pentru studenþii în an
terminal de studiu), sã cunoascã limba englezã ºi
sã aibã cetãþenie românã. Pentru înscrierea în
concurs, toþi candidaþii trebuie sã depunã un
formular, care poate fi accesat ºi trimis online
(https://apply.embark.com/student/fulbright/
international/20/), însoþit de diploma de licenþã
sau adeverinþa de la facultate, foi matricole,
împreunã cu traducerile acestora ºi scrisori de
recomandare. Mai multe informaþii se gãsesc pe
site-ul Comisiei Fulbright www.fulbright.ro.
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CONCURS

Un an de Atelier jurnalistic
(Urmare din pag.1)

Un asemenea eveniment nu putea trece neobservat, aºa cã
împreunã cu profesori ºi colegi ne-am reunit pentru a marca acest
moment. Conf. univ. dr Sofia Bratu, decanul Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, a deschis o ºedinþã de redacþie mai
specialã. Ne-a onorat cu prezenþa prof. univ. dr Gheorghe Duda,
directorul publicaþiei, care ne este un suport moral constant, conf.
univ. dr. Pamfil Nichiþelea, asist. univ. drd. Bianca Mitu, cu o
contribuþie semnificativã la apariþia lunarã Atelierului.
În salã s-au aflat: prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, prof. univ.
dr. Ioan Roºca, conf. univ. dr. Aurel M. Cazacu, lector univ. dr.
Maria Cernat, lector univ. drd. Ruxandra Coman, lector univ. dr.
Silviu ªerban, lector univ. dr. Andrei Pãunescu, lector univ. drd.
Gheorghe Cojocariu, asist. univ. drd. Aniþa Grigoriu, asist. univ.
drd. Cristina Scarlat, colaboratorii publicaþiei, studenþi, masteranzi,
absolvenþi. Chiar dacã nu a fost prezentã în salã, nu putem uita de
ajutorul oferit de asist. univ. drd. Cristina Marghioala, care ne-a
ajutat sã ne mobilizãm, sã adunãm articole.
Era nevoie de o astfel de întâlnire pentru a face bilanþul unui an
de la apariþie, pentru a vorbi despre planuri de viitor, pentru a arãta
recunoºtinþã celor care au contribuit mai mult (sau mai puþin) la
apariþia acestei publicaþii.
Colectivul redacþional, redactor ºef Lidia Vadim Tudor, redactor
ºef-adjunct Corina Ghiga, redactori: Iuliana Florina Bãdiþã, Mihãiþã
Enache, mulþumeºte tuturor colaboratorilor ºi aºteaptã pe mai
departe propunerile, articolele ºi fotografiile studenþilor, pentru
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Management
cã, deja, Atelier jurnalistic a intrat în febra pregãtirilor celei de a Financiar Contabil Constanþa, organizeazã, în perioada 1 decembrie
doua aniversãri.
2011 - 30 aprilie 2012, concursul Studenþii economiºti - parteneri
Nu în ultimul rând, mulþumim pentru gãzduire ºi susþinere revistei ai Universitãþii Spiru Haret în organizarea stagiilor de practicã.
Opinia naþionalã.
Scopul acestui concurs este acela de a identifica idei inovative
privind perfecþionarea modului de derulare a stagiilor de practicã
organizate în cadrul Universitãþii, idei oferite de studenþii care au
participat la activitãþile organizate în cadrul proiectului Fii practic
pregãtit pentru o carierã de succes! din cele trei regiuni, respectiv:
sud-est; sud-vest Oltenia ºi Bucureºti - Ilfov.
Studenþii sunt invitaþi sã participe la concurs cu eseuri de
prezentare a ideilor privind atât modul de organizare a stagiilor de
practicã, cât ºi relaþia universitate  mediu de afaceri, care sã conþinã
pentru prevenirea riscului ani de la data semnãrii, prelungirea rãspunsul la întrebarea Cum te poate ajuta universitatea sã te
marginalizãrii.
valabilitãþii acestuia urmând a fi integrezi pe piaþa muncii?. Eseurile vor fi elaborate ºi apoi încãrcate
Durata protocolului dintre fãcutã prin act adiþional, pe pe site-ul proiectului www.practica-economica.ro potrivit
MECTS ºi ANOFM este de doi perioade de câte doi ani.
Cerinþelor de redactare, elaborare ºi înregistrare on-line a eseurilor.
Dupã parcurgerea tuturor etapelor concursului, 30 de studenþi vor
câºtiga câte un premiu în valoare de 1.600 lei.
Pentru a putea participa la Concurs, cei interesaþi trebuie sã
îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii:  sã facã parte din
grupul-þintã studenþi, al proiectului Fii practic pregãtit pentru o
carierã de succes!;  sã se înregistreze pe site-ul proiectului,
www.practica-economica.ro, la secþiunea Concurs.
Crearea contului se realizeazã prin înregistrarea datelor personale
într-un formular on-line cu date de identificare, urmând ca, ulterior,
mailul de confirmare a contului sa fie primit la adresa de e-mail
furnizatã de participant;  sã încarce un eseu pe site, urmând ca
acesta sã fie supus verificãrii prealabile a organizatorilor. Redactarea
ºi elaborarea eseurilor se va face potrivit Cerinþelor de redactare,
elaborare ºi înregistrare on-line a eseurilor. Data limitã de depunere
a eseului este 30 aprilie 2012, ora 24.00. Pentru a intra în procesul
de evaluare, eseurile înscrise pe site trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele criterii de eligibilitate:  sã fie aparþinã unui singur autor;
 acelaºi autor sã nu aibã decât un singur eseu (în caz contrar, toate
eseurile aparþinând acestuia vor fi descalificate);  sã respecte condiþiile
de redactare: titlu, date de identificare a autorului tipul ºi dimensiunea
fontului, numãrul maxim de pagini, structura, siglele.  sã se finalizeze
cu cel puþin trei propuneri evidenþiate clar la finalul eseului.
Festivitatea de premiere va avea loc în luna iunie 2012, în cadrul
unor întâlniri organizate la Constanþa, Craiova, Bucureºti.
Informaþii suplimentare se pot obþine la adresa: cariera@practicaeconomica.ro ºi www.practica-economica.ro, secþiunea Concurs.

Studenþii economiºti - parteneri
ai Universitãþii Spiru Haret
în organizarea stagiilor
de practicã

Stagii de pregãtire practicã
pentru studenþii facultãþilor de asistenþã socialã
Ministerul
Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului ºi Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) - anunþã
MECTS - au încheiat miercuri,
22 februarie, un protocol de
colaborare al cãrui obiectiv este
creºterea ºanselor de ocupare pe
piaþa internã a muncii pentru
persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã.
Pentru atingerea acestui
obiectiv au fost stabilite o serie
de paliere de acþiune comune între
care:  facilitarea accesului
ºomerilor înregistraþi în evidenþele
agenþiilor judeþene de ocupare a
forþei de muncã la programul A
doua ºansã, în vederea finalizãrii
învãþãmântului primar ºi a celui
secundar inferior;  sprijinirea
angajatorilor ºi a persoanelor care
au încheiat contracte de ucenicie
la locul de muncã, prin
inspectoratele ºcolare judeþene/al
Municipiului Bucureºti ºi prin
unitãþile de învãþãmânt liceal filiera tehnologicã ºi vocaþionalã,
în vederea asigurãrii pregãtirii

teoretice a ucenicilor, conform
standardelor ocupaþionale ºi a
standardelor de pregãtire
profesionalã;  introducerea unui
modul opþional sau a unei
discipline
opþionale
în
curriculumul la decizia ºcolii
pentru învãþãmântul liceal, pentru
informarea elevilor cu privire la
Codul muncii, contractul de
muncã, principalele mãsuri active
în vederea ocupãrii unui loc de
muncã, dosarul pentru ºomaj,
instituþiile abilitate pentru
informarea ºi consilierea pentru
ocuparea unui loc pe piaþa muncii.
De asemenea, vor fi organizate
stagii de pregãtire practicã atât
pentru elevii de liceu, cât ºi
pentru studenþii facultãþilor de
asistenþã socialã, în ANOFM ºi
în Agenþiile Judeþene de Ocupare
a Forþei de Muncã (AJOFM), în
vederea familiarizãrii acestora cu
activitatea serviciului public de
ocupare. Pe de altã parte, vor fi
iniþiate ºi desfãºurate campanii de
informare ºi consiliere în ºcoli în
vederea promovãrii mãsurilor
active destinate tinerilor ºi

Lansare de carte

Ghid de cultura informaþiei

 ANGELA REPANOVICI, Ghid de cultura informaþiei, Asociaþia Bibliotecarilor din România,
Bucureºti: Editura ABR, 2012, 115 p.

ESTE ACUM
ªI PE FACEBOOK
Informaþii la zi din
Universitate, numai pe
pagina de facebook:

www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret

La noul sediu al Bibliotecii Naþionale,
recent, a avut loc lansarea cãrþii Angelei
Repanovici, Ghid de cultura informaþiei.
În deschidere, a vorbit dr. Elena
Tîrziman, directorul Bibliotecii Naþionale,
dupã care a luat cuvântul prof. univ. dr.
Mircea Regnealã, preºedintele Asociaþiei
Bibliotecarilor din România, urmat de
Angela Repanovici, preºedinta secþiunii de
cultura informaþiei a ABR, care a prezentat,
pe scurt, cartea. Ghidul este prima lucrare
româneascã de acest gen, care le este de

evaluarea ºi utilizarea informaþiei.
Capitolul al doilea, Educarea utilizatorilor, abordeazã metodele de evaluare a
calitãþii informaþiilor, resurselor
informaþionale. Managementul informaþiei face obiectul celui de-al treilea capitol.
În capitolul al patrulea, intitulat
Comunicarea informaþiei, autoarea
dezvoltã utilizarea informaþiei prin
comunicarea eticã ºi evitarea plagiatului.
Se dau ºi principalele metode de detectare
a plagiatului ºi se prezintã Legea
drepturilor de autor ºi Structura lucrãrilor
ºtiinþifice. În finalul prezentãrii, autoarea a
mulþumit prof. univ. dr. Mircea Regnealã ºi
Serviciului Cultural American al Ambasadei
S.U.A. din Bucureºti pentru sprijinul moral
ºi material acordat. Dintre cei prezenþi la
lansare, au mai luat cuvântul reprezentantul
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, directorul Bibliotecii Judeþene
Argeº, bibliotecari din Bucureºti ºi din alte
localitãþi. A urmat o sesiune de autografe
din partea autoarei ºi, în final, s-a fãcut
turul noii Biblioteci Naþionale.

ajutor atât celor care gestioneazã informaþia,
cât ºi celor care o folosesc, cu strategiile ºi
tehnicile de gãsire a informaþiei
documentare. Dupã cum spune autoarea,
scopul acestei cãrþi este de a promova
conceptul de cultura informaþiei în rândul
utilizatorilor bibliotecii pentru a deveni bine
informaþi în domeniile lor de activitate.
Lucrarea cuprinde patru capitole.
Capitolul I, intitulat Concepte de bazã în
Maria Andreia FANEA
cultura informaþiei, prezintã standardele
culturii informaþiei, ºi anume accesarea, Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I. C. Petrescu
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr.
Gheorghe MIHAIL
Poet, prozator, dramaturg ºi om de ºtiinþã,
Gheorghe MIHAIL s-a nãscut la 17
aprilie 1951, în oraºul Slatina, judeþul Olt. Este
inclus în vo-lumul Profiluri ºi structuri
literare. Contribuþii la o istorie a literaturii
române. Vol. II (M-Z) de Florea Firan,
Editura Scrisul Românesc, Craiova,
2003, este menþionat în Bibliografie criticã
pentru Titus Raveica, în ENCICLOPEDIA
MARILOR PERSONALITÃÞI - din istoria,
ºtiinþa ºi cultura româneascã de-a lungul
timpului ºi de pretutindeni - Contemporanii
de ieri ºi de mâine - vol. VI, Editura Geneze,
Fundaþia Realitatea Româneascã C.Þ.,
Clubul de la Bucureºti  ªtiinþific ºi
Cultural, 2004 ºi în Enciclopedia
Personalitãþilor din România - Hubners
Who is Who, ediþia a 5-a, 2010.

Cercetãtor ºtiinþific,
matur, ºlefuit la ºcoala
universitarã ºi doctoralã
craioveanã
Distinsul profesor universitar
Gheorghe MIHAIL, de la Facultatea de
Management Financiar Contabil
Craiova, este autor al unor cursuri
universitare instructive ºi valoroase,
folosite în desãvârºirea instruirii ºi
cunoaºterii studenþilor ºi specialiºtilor,
al unor lucrãri de specialitate apreciate
de alþi înalþi specialiºti, al multor studii
ºi articole prezentate în simpozioane
ºi conferinþe interne ºi internaþionale,
domnul profesor universitar Gheorghe
MIHAIL ºi-a gãsit ºi înnobilat obiectul
preocupãrilor ºi pe tãrâmul cercetãrii
ºtiinþifice. Profesor universitar Marin
Bãbeanu, de la Universitate a din
Craiova: Activitatea de cercetare a
domnului Gheorghe MIHAIL este,
într-adevãr, rodul ºi garanþia muncii unui
cercetãtor ºtiinþific matur, ºlefuit la
ºcoala universitarã ºi doctoralã craioveanã, reflectatã printr-o îmbinare,
edificatoare ºi armonioasã, sub raportul

întinderii ºi coerenþei numeroaselor
elemente aparþinãtoare unui întreg
arsenal de specialitate  tehnici, metode,
instrumente, reglementãri, instituþii
internaþionale etc.  utilizat in integrum
în afacerile internaþionale.
Din anul 2007, domnul Gheorghe
MIHAIL este Cercetãtor ºtiinþific
gr. 1, validat prin concurs, de cãtre
Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare. Pe parcursul mai multor
ani, acesta a activat în diverse colective
de cercetare, cu finanþare, internã sau
externã, în calitate de membru sau
director la realizarea de granturi ºi
contracte de cercetare, iar din 18.03.2010
este membru al colectivului de experþi
pentru activitãþi didactice ºi de cercetare ºtiinþificã, seminarii ºi lucrãri
practice în cadrul ªcolii Postdoctorale
pentru Biodiversitate Zootehicã ºi
Biotehnologii Alimentare pe baza
Ecoeconomiei ºi Bio-economiei necesare
Ecosanogenezei, fiind distins cu
Diplomã de Merit, acordatã de Academia
Românã, prin Institutul Naþional de
Cercetãri Economice, Consiliul ªtiinþific
al Centrului de Studii ºi Cercetãri de

Mogoºoaia Clasic Fest

Duminicã 11 martie 2012, începând cu ora
17.00, în sala Scoarþelor din Palatul Mogoºoaia,
are loc recitalul laureaþilor Concursului Drumul
spre celebritate ediþia a II-a: violoncelistul ªtefan
Cazacu, pianistul Mihai Ritivoiu ºi violonistul
Alexandru Mãlaimare. Concursul Drumul spre
celebritate este organizat de Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneºti, Radio România Cultural
ºi Excesmusic, prin programul Oportunitãþi la
tine acasã, finanþat de Uniunea de Creaþie
Interpretativã a Muzicienilor din România.
Recitalul de duminicã va cuprinde lucrãri
de: J.S.Bach, N.Paganini, W.A.Mozart, F.Liszt,
A.Scriabin, P.I.Ceaikovski, G. Cassado ºi
A.Piazzolla, informeazã organizatorii.

Dance Yourself

În cadrul Dance Yourself, atelier de dans pentru
amatori, participanþii vor fi îndrumaþi sã se exprime
prin miºcare, prin dans. Dance Yourself se
desfãºoarã în perioada 24 martie  12 mai 2012,
având o ºedinþã de curs pe sãptãmânã, timp de opt
sãptãmâni. Numãrul maxim de participanþi într-o
grupã de curs este de cinci. Nu existã limitã de
vârstã. Taxa de participare este de 700 Ron, respectiv
600 Ron (pentru elevi ºi studenþi). Cursurile
sunt organizate de Control N, iar înscrierile, în
limita locurilor disponibile, se pot face la adresa
info@controln.ro pânã la data de 21 martie.

Coregraful Manuel Pelmuº 
Berlin Art Prize 2012

Coregraful Manuel Pelmuº va primi, în 18 martie, la sediul Academiei de Arte din
Berlin (Pariser Platz), în prezenþa primarului Berlinului, Klaus Wowereit, premiul
Berlin Art Prize 2012, acordat de Academia de Arte berlinezã ºi de cãtre oraºul Berlin.
Premiile Berlin Art Prize au fost înfiinþate în anul 1948 de cãtre administraþia
capitalei germane, pentru a comemora pe cei care au murit în miºcãrile sociale
din martie 1848 ºi recompenseazã artiºti care se disting prin spiritul inovator.
În acest an, juriul ºi-a motivat alegerea astfel: Proiectele în care este implicat Manuel
Pelmuº sunt modalitãþi surprinzãtoare ºi sofisticate de a se adresa publicului. Ele
reprezintã reacþii rebele faþã de spectacolele cãlduþe ºi lipsite de atitudine care
servesc pieþei internaþionale de artã ºi sunt manevre de subminare într-o culturã
dominatã de conservatorism. Sunt îndependente, incomode ºi inteligente.

Biodiversitate Agrosilvicã, pentru
remarcabila contribuþie ºtiinþificã la
progresul ºi dezvoltarea obþinerii, prelucrãrii ºi utilizãrii bioresurselor de hranã
ºi a spaþiului rural (în 2010).
În prezent, este membru al Centrului
European de Studii Manageriale în
Administrarea Afacerilor (din 2008),
membru al Societãþii Naþionale Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã ºi expert evaluator autorizat
ARACIS (din 2010).
Dar, omul Gheorghe MIHAIL nu este
nici pe departe cunoscut, deoarece o
altã componentã a personalitãþii domniei
sale, de multe carate, o reprezintã,
cu prisosinþã, creaþia culturalã: poezia,
proza  eseurile, aforismele ºi teatrul.
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dere.  Criticul ºi istoricul literar
Alexandru Condeescu: Pentru
Gheorghe MIHAIL, poezia este o
problemã existenþialã, de revelare a
sensurilor profunde ale destinului uman.
Coºmarul de sorginte existenþialistã al
cãderii în lume, în necesar-tragica
încercare de cunoaºtere ºi de salvare a

Gheorghe MIHAIL
este un liric
dintr-o stirpe aparte
Vom prezenta, astfel, pentru a
surprinde cât mai de aproape ºi mai
veridic efigia ºi personalitatea poetului,
prozatorului ºi dramaturgului Gheorghe
MIHAIL, opiniile unor critici ºi istorici
literari, ale unor scriitori de marcã,
despre modul cum a fost acesta receptat
ºi perceput, în decursul timpului, în
postura de creator de valori literare,
de culturã:  criticul ºi istoricul literar,
Alexandru Piru: Versurile lui
Gheorghe MIHAIL conþin o relaþie
existenþialã, condiþie a oricãrei poezii,
discret erotice ºi sublimat filosofice, punând în contact cititorul prin
intermediul unui limbaj fluent, elevat
intelectual, sobru ºi elegant. ( ) 
Criticul ºi istoricul literar Paul Van
Melle, în revista de culturã Inédite
(Belgia): Alt poet român, dar de o certã
avangardã, de data aceasta (cum atâþia
alþii au fost: Tzara, de exemplu),
Gheorghe MIHAIL. O avangardã ºi mai
înþeleaptã, care ne poate face sã ne
gândim la anumiþi clasici de astãzi, dar
izvorâtã din chiar adâncul sufletului sãu
în Diagonale existenþiale, al cãror lirism
sigur adesea nu este absent. Un poet
în plin avânt, care ar trebui sã fie
frecvent urmãrit..  Scriitorul gândirist
Pan. M. Vizirescu: Poet autentic, cu
un univers propriu, Gheorghe MIHAIL
se impune prin originalitate ºi fiorul
de a demonstra o gândire filosoficã,
puternic nuanþatã ºi vizionarã deschi-

Împreunã cu criticul ºi istoricul literar
Alexandru Piru, la Casa Scriitorilor
din Bucureºti, 1991

ei prin credinþã ºi moralitate, pe cãile
învãþãturii creºtine, transformã mereu
poemul într-un plonjon ontologicometafizic în miezul materiei ºi al vieþii
cotidiene, cu finalitãþi etice.  Poetul
Aurelian Titu Dumitrescu: Gheorghe
MIHAIL este autorul unor cãrþi de poezie
excepþionale, care denotã un talent
profund ºi original. Domnia sa este om
de culturã, un gânditor remarcabil ºi
un scriitor cu sentimentul onoarei.
 Constantin N. Strãchinaru, în Cuvânt
înainte la volumul de prozã Trei Magi:
Aceste pagini de început au o valoare
excepþionalã. Ele reuºesc sã îngândure,
sã trezeascã interesul, curiozitatea, sã
mobilizeze, sã frapeze, sã atragã,
sã îmbolnãveascã ºi sã vindece, sã
înfometeze ºi sã sature, sã ia somnul
lectorului ºi sã i-l redea mai odihnitor.
Este portretul autorului însuºi, mãsura
posibilitãþilor lui, datã de Dumnezeu.
 Poetul George Alboiu: Gheorghe
MIHAIL aduce, în paginile sale, un val
de aer proaspãt în literatura contemporanã. Este  fãrã a fi epigon, având
propria amprentã stilisticã  blagian.

Poemele lui scurte sunt tot atâtea
metafore, iar metaforele plasticizante
sunt subsumate celor revelatorii. Nu
este întâmplãtor cã unele versuri ale sale
au un caracter aforistic  Scriitorul
Viorel Dianu: În descendenþã blagianã, el conferã versurilor sale un caracter
aforistic, fiind concomitent deschis
spre imagism ºi metaforã. Dovedind o
rigoare stilisticã remarcabilã, Gheorghe
MIHAIL îºi construieºte un orizont liric
propriu, caracterizat de trãiri existenþiale
plenare. Limbajul sãu este sobru,
neafectat, strunind retorica ºi realizând
o transfigurare plasticã emoþionantã a
cotidianului.  Criticul literar Ovidiu
Ghidirmic: Poezia sa se susþine la o
analizã criticã mai riguroasã ºi probeazã
o certã vocaþie liricã, un talent autentic
sub semnul maturitãþii artistice ( )
Fundamental liric, Gheorghe MIHAIL se
dovedeºte ºi un prozator la fel de interesant ºi îndrãzneþ, nonconformist, în
rãspãr cu canoanele literare .
 Scriitorul Marian Drãghici: În
cazul domnului Gheorghe MIHAIL,
discreþia se asociazã, în bunã companie,
cu valoarea versurilor. Este mãsura unei
elevate conºtiinþe a actului liric. Dicþia
clarã, sobrã, imaginarul delicat-patetic,
refuzul exceselor la modã acum, mistica
difuzã a rostului poeziei, dezinvoltura interiorizatã a tonului, tematica
generoasã dar sugestiv focalizatã  sunt
însuºiri ale sensului domnului Gheorghe
MIHAIL, care îl recomandã drept
meseriaº. Filosoful Titus Raveica:
În veacul nostru plumburiu ºi mediocru, pragmatic pânã la Dumnezeu, când
majoritatea oamenilor îl conjugã doar
pe a avea ºi uitã complet pe a fi, au
rãmas  din fericire  ºi spirite alese,
aparte, care refuzã perisabilitatea
ºi precaritatea agoniselilor materiale 
trecãtoare ºi supuse uzurii fizice ºi
morale  preferând valorile sufleteºti,
culturale, singurele capabile sã înfrunte
urgia lui Cronos. ( ) Gheorghe
MIHAIL este un liric dintr-o stirpe aparte
 cu neliniºti metafizice adânci, care
exceleazã prin sinceritatea trãirilor, cãldura sentimentelor ºi ataºamentul sãu
nedisimulat faþã de ceea ce este frumos,
omenesc, peren ºi demn de admiraþie.

Conf.univ.dr. Ciuna SIMION
Lect.univ.dr. Dragoº ILIE

Invitaþiile Doamnei Pictura

Adriana Florea Bãloiu,
permanent în formã
Aristotel BUNESCU
Ce poate sã reprezinte pictura pentru un
artist adevãrat? Sã o urmãrim pe Adriana
Florea Bãloiu: Zbor, visare, surâs, poveste
 un univers al meu, un tãrâm fãrã timp,
fãrã bariere ºi reguli. O libertate nedefinitã,
pasiune, vis, un dans de trãiri ºi culoare.
Cam aºa aratã pictura în viaþa mea!.
Chiar dacã nu ai cunoaºte nimic despre
artele frumoase, dupã asemenea cuvinte,
trebuie sã recunoaºteþi, cã se manifestã o
mare curiozitate. Mãrturisesc faptul cã am
avut ºansa de a vedea tablouri semnate cu
numele Adriana Florea Bãloiu, la Galeria
Elite Prof Art. Apoi scriu direct - este un
artist permanent în mare formã.
Nu reuºesc sã mã opresc asupra unei
formule, ci în faþa unei pânze, parcã se
aºterne o solemnitate care are o viaþã proprie
ºi eu devin atunci unealta lucrului. Mi se
pare fascinant sã te poþi juca în culori ºi sã
experimentezi, sã jonglezi cu ceea ce vezi,
ceea ce simþi, ceea ce gândeºti, ceea ce eºti

într-un anumit moment, iar toate acestea sã
se regãsescã la sfârºit pe o bucatã de pânzã.
Nu cred ca poþi fi pictor de meserie, pictura
o simþi, o trãieºti, te cãlãuzeºte, te defineºte.
Deºi foarte tânãrã, Adriana Florea Bãloiu
dã dovadã de o surprinzãtoare maturitate,
fie cã lucreazã flori multicolore, peisaje
pline de armonie, portrete, ce duc în spate
multe poveºti, ori tablouri abstracte.
Fiecare colecþionar ar dori sã aibã o
Naturã staticã cu mere, un Câmp cu maci,
un Rãsãrit de soare, adicã lucrãrile unde
talentul sãu este evident, puternic,
reconfortant. Personal, am fost cucerit
de Cãsuþa din pãdure, Portretul bunicii
ori câteva construcþii reprezentative din
Milano.
M-am întrebat de unde vine aceastã forþã
artisticã? Rãspunsurile sunt: înzestrare
geneticã, culturã artisticã, profesori cu
dãruire, dorinþã de afirmare ºi câteva tone
de talent. Mult succes în deceniile viitoare!

Adriana Florea Bãloiu a fãcut
Liceul nr.1 I.L.Caragiale din
Moreni, judeþul Dâmboviþa,
studii de filologie, iar acum
urmeazã pictura la
Universitatea Naþionalã de
Arte Plastice Bucureºti. Iatã ºi
câteva prezenþe în
evenimentele de profil:
expoziþia cu vânzare / licitaþie
de arta în Leipzig  Modern
Art auction,organizatã de casa
de licitaþii BODO W.
HELLMANN FINE ART, 24
aprilie 2010, expoziþia
Simfonie de culori la Ceainãria
Ceai et Caetera, Braºov, 2011,
expoziþia Materia Lãuntricã,
proiect comunitatea de artã
Bucureºti, 2011, expoziþia
Tablouri de
vis la Palatul Parlamentului,
Bucureºti, 2011. Desigur, au
fost ºi cele trei participãri la
manifes-tãrile colective de la
Galeria Elite Prof Art
consacrate artei contemporane, marinelor ºi
nudurilor.
Cei care doresc sã vadã mai
mult, adresa este: http://
www.tablouri-de-vis.ro/
tablouri/adriana_
baloiu/161/.
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La mulþi ani, de 8 martie!
Pe 8 martie omenirea celebreazã
femeia la toate vârstele, zâmbetul,
gingãºia, generozitatea ºi dãruirea ei.
Dacã ne-am întreba de când este trecutã
în calendar aceastã aniversare, am
observa cã tradiþia celebrãrii femeii
dateazã încã din vremea grecilor. Pe
atunci, inclusiv mãreþii zei din Olimp
aveau o zi în care sãrbãtoreau pe zeiþa
Rhea, zeiþa-mamã a tuturor, asociatã
deseori cu pãmântul. Din acest motiv,
odatã cu ei ºi pãmântenii sãrbãtoreau femeia-mamã, creatoarea tuturor
fiinþelor vii ºi simbol al renaºterii
perpetue.
În 1908, 15.000 de femei au mãrºãluit
în New York City cerând un program
de lucru mai scurt, salarii mai bune ºi
dreptul la vot, iar, în 1909, potrivit
unei declaraþii a Partidului Socialist din
America, Ziua Internaþionalã a Femeii
a fost stabilitã pe 28 februarie. Un an
mai târziu, în 1910, la o Conferinþã a
Muncitoarelor de la Copenhaga, unde
au participat peste 100 de femei din
17 þãri, s-a hotãrât cã Ziua Femeii sã fie
sãrbãtoritã în aceiaºi zi peste
tot în lume. Data de 8 martie a fost
aleasã în 1913.
Ziua Internaþionalã a Femeii este
astãzi sãrbãtoare oficialã în aproape
toatã lumea. Potrivit tradiþiei, în aceastã
zi, bãrbaþii le oferã mamelor, soþiilor,
prietenelor, colegelor etc. buchete de
flori ºi mici cadouri. În anumite þãri,
Ziua Internaþionalã a Femeii coincide
cu Ziua Mamei, sãrbãtoare în care

mamele ºi bunicile primesc cadouri
de la copii ºi nepoþi.
Printre femeile celebre ale lumii, pe
care 8 martie le-a sãrbãtorit ºi continuã
sã le sãrbãtoreascã, sunt ºi multe
românce. La sfârºitul secolului al XIXlea ºi începutul secolului al XX-lea, pe
plaiul românesc au trãit personalitãþi
feminine de excepþie: prima femeie
arhitect din lume (Virginia Andreescu
Haret), prima femeie inginer din lume
(Elisa Zamfirescu), prima femeie din
lume doctor în drept (Sarmiza
Bilcescu), prima femeie neurochirurg
din lume (Sofia Ionescu).
Chiar dacã în perioadã la care ne
referim în România femeilor nu le era
recunoascut dreptul de vot, astfel încât
participarea lor la viaþa politicã era
restricþionatã de normele legale în
vigoare, ele se bucurau de acces la
educaþie în toate formele de învãþãmânt,
România fiind, din acest punct de
vedere, mai avansatã decât alte state
europene. Educaþia primarã era
obligatorie ºi gratuitã în ºcolile de stat.
Educaþia femeilor aristocrate se fãcea
în strãinãtate, cel mai frecventat centru
universitar fiind Parisul.
Chiar dacã la acea vreme educaþia
urmãrea sã pregãteascã tinerele fete
pentru a deveni soþii ºi mame, scopul major
fiind sã le asigure o partidã bunã, ea
permitea, totuºi, dezvoltarea unor cariere
profesionale. Odatã cu apariþia
industrializãrii, meseriile tradiþionale
pentru femei - acelea de asistente medicale,

secretare, croitorese - au fost completate
de profesii în domeniul financiar,
industrie, transport ºi servicii publice.
În ceea ce priveºte miºcarea feministã
din România, în aceastã perioadã sunt
fondate primele organizaþii ºi asociaþii
de femei, a cãror activitate era vizibilã
mai ales prin intermediul revistelor ºi a
ziarelor publicate. Acestea militau în
principal pentru emanciparea femeii
prin culturã ºi educaþie.
Pe acest fond, a fost conturatã
personalitatea unor femei precum cea a
savantei Ana Aslan, care a fost directorul
Primului Institut de Gerontologie din lume,
institut ce a împlinit recent 60 de ani de la
înfiinþare, Elena Stoenescu-Caragiani,
prima femeie aviator din România, Florica
Bagdasar - prima femeie ministru din
România, Elvira Popescu - actriþã ºi
directoare de scenã deosebit de apreciatã în Franþa, Hariclea Darclee - sopranã
de renume internaþional, Martha Bibescu
 Cea mai importantã femeie a
culturii romane din toate timpurile,
Gabriela Chaborsky - prima femei
conferenþiar universitar din România, Irina
Constanziu-Vlassopol - prima femei ofiþer
din marinã Comercialã Românã.
La intrarea în primãvarã, bãrbaþii
români adreseazã femeilor lor cele mai
curate gânduri de frumos ºi bine. Odatã
cu recunoaºterea faptului cã sunt atâtea
lucruri minunate care vin din simplul
fapt de a fi femeie ºi pe care nimeni
altcineva nu le poate înþelege ºi gusta!
La mulþi ani, de 8 martie!
Gabriel NÃSTASE

Femeia Anului
La Gala premiilor Femeia Anului 2011, organizatã de
revista Avantaje, au fost premiate, pentru activitãþile lor în
domeniul drepturilor omului, al responsabilitãþii sociale ºi
al promovãrii artei româneºti peste hotare:  Implicare ºi
esponsabilitate Socialã  Amalia Enache, prezentatoare
TV, pentru activitatea de reprezentare a organizatiei Hope
and Home for Children Romania, lider mondial în închiderea
leagãnelor de copii de tristã amintire.  Ambasador al Artei
Româneºti peste Hotare  actriþa Ada Condeescu, pentru
profesionalismul ºi profunzimea interpretãrii în filmele Eu
când vreau sã fluier, fluier ºi Loverboy.  Promovarea ºi
Apãrarea Drepturilor Copilului  Olga Cridland,
preºedinta Asociaþiei PAVEL, asociaþia pãrinþilor cu copii
bolnavi de cancer, leucemie ºi anemii grave. Promovarea
ºi Apãrarea Valorilor Democraþiei  Cristina Guseth,
directorul Freedom House Romania, pentru întreaga
activitate de peste 20 de ani în slujba promovãrii presei
independente, a justiþiei nepãrtinitoare ºi a bunelor practici
în administraþia publicã, una dintre cele douã românce incluse
în enciclopedia 1000 Peace Women across the Globe.
 Iniþiativa în Sprijinul Semenilor  la aceasta categoria au
fost acordate trei premii: Dorica Dan, preºedinta Asociaþiei
Prader Willi din România, singurul Centru din þarã destinat
îngrijirii copiilor cu boli rare, Angela Baciu, poetã ºi manager

pentru proiecte culturale ºi educaþionale în oraºul
Galaþi, ºi Anamaria Schweitzer, pentru activitatea de
coordonare a Centrului clinic de Excelenta HIV si a creãrii
Laboratorului Mobil de Testare ºi Consiliere Gratuitã
pentru HIV ºi virusuri hepatitice B ºi C. Consilierea
mamelor aflate în situaþii dificile de viaþã  Andreea Marin
Banicã, pentru proiectul ªcoala mamelor, cel mai amplu
proiect de consiliere ºi asistenþã gratuitã a mamelor aflate
în difi-cultate. Promovarea ºi Apãrarea Drepturilor
Femeii  Roxana Toganel, director de proiect al Asociaþiei
COLFASA, pentru implementarea în România a
proiectului Femeia conteazã, care îºi propune combaterea
discriminãrii pe piaþa muncii, prin promovarea incluziunii
sociale a femeilor cu dizabilitãþi.

Pasiune fãrã bariere
Mihãiþã ENACHE

Dact i l o

În era lumii hight tech, vis-a-vis de
Tribunalul mare o meserie încearcã sã
supravieþuiascã. Se numeºte simplu
dactilografie ºi este din ce în ce mai
rarã. Asta deoarece, odatã cu
dezvoltarea informaticii, locul maºinilor
de scris a fost luat de calculatoare,
laptopuri ºi alte gadgeturi. Astãzi, cei
care se mai încumetã sã mai batã la
maºina de scris sunt priviþi asemeni
unor proprietari de maºini de epocã.
Consideratã una dintre cele mai
importante invenþii ale lumii moderne,
maºina de scris a stat la baza procesului
de comunicare încã din secolul al XVIIIlea. Sunetul metalic al literelor înfierate
direct pe coala de hârtie, ce a dat
farmecul unei epoci demult apuse, se
mai aude ºi astãzi în cele douã birouri
Dactilo de pe bãtrânul Splai. Într-unul
dintre ele am întâlnit-o pe tanti
Margareta. Pentru cei care nu o cunosc,
tanti Margareta este genul secretarei de
odinioarã: modestã ºi eficientã. Aºa se
explicã faptul cã de 30 de ani are acelaºi
loc de muncã: biroul Dactilo de pe
Splai. Maºinile sunt vechi ºi nu mai sunt
cãutate, spune cu amãrãciune în glas
tanti Margareta. Ca ºi celelalte colege

de muncã, am fãcut un curs de
dactilografiere atunci când se cãutau
secretarele. În cele trei decenii închinate
acestei meserii, am scris milioane de
pagini. Fãceam inclusiv copii dupã
certificatele de naºtere ºi dupã buletine.
Acum Acum, doar persoanele în
vârstã au rãmas fidele þãcãnitului
maºinilor de scris. Pentru cã treaba cu
dactilografiatul nu mai merge ca pe
vremuri, în biroul de pe Splai a apãrut
un xerox ºi chiar un calculator. Uneori
se mai face ºi câte o traducere,
precizeazã tanti Margareta, în timp ce
îºi aruncã ochii pe uºa metalicã ce
tocmai s-a deschis. Cel care a cutezat

sã spargã monotonia din birou, este un
domn înalt ºi elegant, trecut de prima
tinereþe. Agitã în mânã un plic de hârtie
îngãlbenit de vreme. Din acesta, scoate
un teanc de hârtii scrise cu o caligrafie
îngrijitã, le pune lângã maºina de scris
ºi spune pe un ton militãros: Într-un
exemplar! Mãrturiseºte cã a cãutat
multã vreme un birou Dactilo. Pe
vremea rãposatului, erau la tot pasul.
Acum abia v-am gãsit Este întrerupt
de maºina de scris care începe sã scuipe
litere negre ºi aºa se umple o paginã,
douã ºi ar umple-o ºi pe cea dea treia
dacã nu s-ar sfârºi textul de pe foile
îngãlbenite de pe masã. Odatã ce
þãcãnitul amuþeºte, în biroul de pe Splai,
atmosfera redevine monotonã. Pânã la
urmãtorul client. Momentul în care
acesta va sosi, este posibil ca maºinile
de scris sã-ºi fi terminat banda ºi implicit
misiunea, ºi sã devinã simple obiecte
de decor într-o lume în care ceea ce seara
este de ultimã generaþie,dimineaþa ajunge
la fier vechi. Odatã cu ultima partiturã
scrisã cu ajutorul literelor de plumb, o
epocã se stinge, iar oamenii, care
ºi-au câºtigat existenþa cu ajutorul
maºinilor de scris, vor deveni amintire.
Pentru ei, progresul este necruþãtor.

Teatrul B.B.S.S.  Black Box Studio Sud:
cadou de primãvarã  8 martie, ora 19

Un ghiocel pentru doamne

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Prin grija ºi implicarea conducerii
Universitãþii Spiru Haret, a conducerii
Facultãþii de Arte, iatã cã, mai repede
decât ne aºteptam, ia fiinþã un studio
teatral în incinta sediului nostru din
Berceni. Ajutaþi de implicarea
scenograficã, ºi nu numai, a domniºoarei
arhitect Maria Duda, putem spune cu
mândrie cã suntem pregãtiþi a deschide
uºile largi studioului nostru teatral,
pentru a prezenta rezultatele
profesioniste ale claselor terminale de
la specializãrile Artele spectacolului
(Actorie) ºi Artã Teatralã.
Teatrul B.B.S.S. (Black Box
Studio Sud) va fiinþa chiar pe scena sãlii
de spectacole a sediului nostru, având o
capacitate de 120  150 de locuri (scaune
ºi gradene). Acesta va fi deschis colegilor
din cadrul universitãþii, dar ºi publicului
- ca un cadou de primãvarã  pe data de
8 martie, la ora 19.
Accesibil prin multitudinea
mijloacelor de transport care se întâlnesc
în acest punct nodal al capitalei, zona
Apãrãtorii Patriei din sectorul IV, teatrul
nostru poate fi abordat de doritori ºi cu
metroul, care circulã foarte bine ºi se aflã
în imediata vecinãtate a sediului nostru.
Cine va ieºi din metrou, va vedea drept
în faþa sa sigla Universitãþii Spiru Haret
ºi a Televiziunii România de Mâine.
Acolo unde exista Casa de Culturã
IMGB, acum se aflã sediul nostru.
Spectacolul care va deschide aceastã
stagiune studenþeascã va fi o savuroasã
comedie: Preþioasele ridicole de Moliere,
în regia artisticã a prof. asoc. dr. Mircea
Constantinescu, secondat de ceilalþi
profesori de clasã, respectiv, conf. univ.
dr. George Grigore, lector univ. drd. Ioana
Visalon ºi asist. univ. Cristian Toma. În
distribuþie, studenþii anului III Oana
Burcescu (Magdelon), Diana Stoicescu
(Cathos), Rãzvan Marina (Marchizul de
Mascaril), Marius Petrescu (Vicontele de
Jodelet), Rareº Zimbran (Gorgbus),
Mariana Burlacu (Marotta) ºi Vincenþiu
Cãtãlin Andreescu (Muzicantul).

Cronica
gri
Mioara VERGU - IORDACHE
Am fãcut un exerciþiu de detaºare.
M-am rupt de realitatea româneascã,
imaginar, m-am situat într-o alta lume tot e acum la modã scormonirea în vieþile
anterioare, cã doar nu mai e nimic de
descoperit în cea actualã! - ºi am privit,
cu toatã obiectivitatea pe care mi-am
putut-o descoperi, ce se întâmplã în
viaþa româneascã de astãzi. Poate cã
nu mã credeþi - nu puteþi, nu doriþi - dar
am constatat cã trãim o voltã între
naºtere ºi moarte. La noi, dupã naºtere
urmeazã, fãrã alt popas, moartea! Mã
refer, evident, la lumea economicã ºi la
cea politicã. Ele douã pentru cã se aflã
într-o simbiozã malignã, toxicã, deºi ar
trebui sã fie benignã.
Afli despre naºterea unei firme, de
exemplu. Nu apucã sã înveþe sã meargã
pe propriile picioare, sã se exprime
articulat, cã, gata, îi citeºti necrologul!
Apare în prim planul oamenilor de afaceri
un actor important. Nu i se întocmeºte
bine certificatul de naºtere cã-l afli în
arestul poliþiei, în cercetãri sau, mai grav
omeneºte, în vreun spital cu potera la
uºã. Se lanseazã în afirmarea unor idei un
politician, idei îmbrãþiºate ºi de alþi
oameni, ºi aproape instantaneu i se sapã
groapa ... Sigur cã nu trebuie sã vã dau eu
exemplele concrete. Le cunoaºteþi ºi
dumneavoastrã.
De ce scriu despre aceastã voltã?
Pentru cã mi se pare neproductivã,
mi se pare paralizantã aceastã stare
de necreºtere, de rãsãrit ºi apus; este

Dacã aceastã piesã este actualã? Poate
cã astãzi lumea nu se mai deghizeazã în
false ranguri nobiliare înalte, dar existã
încã acea imagine distorsionatã a capitalei
vãzutã halucinant dinspre provincie. Nu
conteazã unde este aceastã capitalã, fie
ea la Iaºi, Bucureºti, Sibiu, Constanþa, Cluj
sau Timiºoara, pentru cã mereu vor exista
oameni provinciali fascinaþi de aceasta,
care se vor comporta ridicol, pentru a se
putea integra cumva între orãºeni, deºi
tocmai acest efort îi va scoate în evidenþã,
îi va face mai stridenþi. Cine nu a vãzut în
zilele noastre acele fete care, de cum au
ajuns în capitalã, sunt disperate sã se
distreze în cluburi de fiþe, sã parã ceea ce
nu sunt, sã aparã peste tot, sã fie pe prima
paginã a oricãror publicaþii, mai mult sau
mai puþin obscene. Aceasta pentru cã ele
cred cã orãºenii fac asta non  stop. Acest
gen de fete sunt peste tot ºi vor continua
sã fie ºi peste o sutã de ani, atâta timp cât
unor oameni li se va pãrea cã alþii trãiesc
mai altfel  mai nu-ºtiu-cum - în altã
parte a lumii.
De 8 martie  ziua mamelor, ziua
doamnelor - la ora 19, spre searã, la
Teatrul B.B.S.S. (Black Box Studio
Sud) din Berceni (Apãrãtorii Patriei),
vã aºteptãm la o porþie savuroasã de o
orã de comedie clasicã.
Intrarea gratuitã!

ALTFEL
ca ºi cum ai avea o grãdinã în care
plantele rãsar ºi se usucã, fãrã sã
creascã, sã înfloreascã, sã dea roade.
Nu m-aº lansa în aprecieri cu privire
la vinovãþii, la acuzaþi ºi acuzatori.
Doar constat.
Dar ce mai constat din detaºarea
mea, mãrturisesc incomodã? Constat
cã existã ºi excepþii. Paradoxal,
acestea sunt privite cu neîncredere,
cu uºoarã ironie. ªi neîncrederea
este neproductivã. În loc sã-ºi vadã
omul de treabã, sã munceascã, sã
construiascã, sã-ºi facã planuri legate
de locul sãu de muncã, sã se gândeascã
la viitorul copiilor, stã cu spaima-n
suflet cã oare ce o sã se întâmple cu
patronul sãu, cu afacerea sa, cu
salariul sãu. Motiv de stãri depresive,
de nemulþumire, de insatisfacþie.
Folosesc cuiva aceste stãri? Nimãnui.
Nu-i deloc o întâmplare cã existã ºi
salariaþi AL TFEL, care au alte stãri,
chiar dacã unii, mai prãpãstioºi,
pãstreazã într-un ungher al sufletului
neîncrederea. E ºi greu sã-þi pãstrezi
optimismul intact când vezi ce este
în jurul tãu! Dar chiar acum, în aceste
zile, toþi ar trebui sã mizãm pe un
proces temeinic de aºezare, de gând
de muncã serioasã, toþi ar trebui sã
tragem cortina peste ungherul pãlit
de neîncredere ºi sã încercãm sã trãim
într-o comunitate ALTFEL, adicã
într-o comunitate în care binele
depinde de toþi ºi de fiecare în parte.
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Programul Televiziunii H2.0 ºi Radioului Hfm2.0
06:00
07:00
08:00
10:00
11:20
11:30
13:58
14:00
14:58
15:00
15:58
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00

LUNI  5 martie 2012
Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Matinal 2.0
Universitaria*
Promo
Universitaria*
Promo
Universitaria*
Promo
Universitaria*
Promo
Calitatea în învãþãmântul
superior
Emisiune de Gheorghe Duda
Medicina tv.
Prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu
Internetul ºtie tot.
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Amintiri despre viitor
Talk show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Universitaria (r)

MARÞI  6 martie 2012
06:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
06:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Universitaria*
14:58 Promo
15:00 Universitaria
15:58 Promo
16:00 Tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
16:30 Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:30 Internetul ºtie tot
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor
Talk-show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
22:00 Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
23:00 Calendar cultural  luna martie
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
00:30 Universitaria (r)

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
11:20
11:30
13:58
14:00
14:58
15:00
15:58
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
00:30

MIERCURI  7 martie 2012
Calitatea în învãþãmântul
superior
Emisiune de Florian Tãnãsescu
Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu
Matinal 2.0
Universitaria*
Promo
Universitaria*
Promo
Universitaria*
Promo
Universitaria*
Promo
Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de Emilian Dobrescu
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs
Internetul ºtie tot
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Amintiri despre viitor
Talk-show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Albã ca zãpada.
Emisiune de Robert Emanuel
Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
Universitaria (r)
JOI  8 martie 2012

06:00 Start în carierã
Emisiune de Laura Goran
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
08:00 Matinal 2.0
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Universitaria*
14:58 Promo
15:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
16:30 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
17:30 Internetul ºtie tot
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Azi, despre ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
22:00 Albã ca zãpada.
Emisiune de Robert Emanuel

23:00 Portrete ºi consemnãri.
Emisiune de Cezar Lungu
23:30 Anul electoral 2012
Emisiune Simona ªerban
00:30 Universitaria (r)

VINERI  9 martie 2012
06:00 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de Emilian Dobrescu
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
08:00 Matinal 2.0
10:00 Universitaria*
11:20 Promo
11:30 Universitaria*
13:58 Promo
14:00 Universitaria*
14:58 Promo
15:00 Universitaria*
15:58 Promo
16:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:00 ªtiinþã ºi spiritualitate.
Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
18:30 Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Viaþa în doi
Emisiune de Veronica Popescu
21:00 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
22:15 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
23:15 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00:00 Universitaria (r)

18:00 Destine ºi pasiuni
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Film
Magnatul (România, 2004)
23:00 Cinefilia. Emisiune de actualitate,
educaþie, ºi culturã cinematograficã.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor (r)
01:30 Nocturna (r)
02:30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
03:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
04:30 Har et party (r)
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe (r)

DUMINICÃ  11 martie 2012
06:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
08:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
10:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional
Emisiune de Ioan Filip
11:30 Film documentar  Lumea
spectaculoasã a automobilelor
12:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Destine ºi pasiuni. Emisiune de
Viorel Popescu
SÂMBÃTÃ  10 martie 2012
14:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
06:00 Mioriþa.
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
Emisiune de Ioan Filip
16:00 Cinefilia. Emisiune de actualitate,
07:00 Post scriptum muzical
educaþie, ºi culturã cinematograficã.
Emisiune Sorin Lupaºcu
Realizator Daniel Paraschiv
08:00 Competiþia Fulger
17:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Carmen Fulger
Emisiune de Georgel Nucã
09:00 Film pentru copii - Animalia
10:00 Agricultura ºi alimentaþia. 18:30 Focus grup
Emisiune de Ionela ªufaru
Emisiune de Gheorghe Predilã
19:30 Jurnal 2.0
11:00 Start în carierã
20:30 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Laura Goran
Emisiune de Sebastian Lãzãroiu
12:00 Lumea sporturilor
21:30 Film  Rãzboi în bucãtãrie
Emisiune de Cristina Matei
(România, 2001)
12:30 Cronica scepticului
23:00 Total weekend
Emisiune de Cristian Român
cu Sorin Lupaºcu (r)
13:00 Har et party
00:30 Gala cântecului românesc (r)
Emisiune de Carmen Fulger
01:30 Focus grup (r)
14:00 Cinepanorama
02:30 Sãptãmâna viitoare (r)
Emisiune de Eugen Atanasiu
04:00 Film documentar  Automoto (r)
14:30 Locuri de poveste.
05:00 Forum IT (r)
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Viaþa în doi
* Se urmãreºte surprinderea actualitãþii
Emisiune de Veronica Popescu
studenþeºti, într-o permanentã colaborare
15:30 Jos cortina!
cu profesorii ºi studenþii din Bucureºti ºi
Realizator Viorel Popescu
din centrele Universitãþii Spiru Haret ºi
prezentarea lor sub forma ºtirilor, a
16:30 Virtuþi ºi vicii
reportajelor, a rubricilor de larg interes
Emisiune de Alexandru Lucinescu
17:00 Film documentar  spectaculoasa universitar. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt
lume a automobilelor

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Le travail est obligatoire
car le travail cest la liberté
Silviu ªERBAN
A Nous la Liberté (A noastrã-i
libertatea) este o satirã muzicalã la
adresa industrializãrii condiþiilor de
muncã, a Maºinii, acest Golem
modern, cum îl numea Norbert
Wiener, inventatorul ciberneticii, pe
care omul a construit-o pentru
a-ºi uºura condiþiile de muncã,
dar care, rãzvrãtindu-se, impune
transformarea constructorului în
simplu servant. Ideea de sorginte
hegelianã a eliberãrii de sclavie
prin muncã este caricaturizatã,
rãsturnându-i-se semnificaþia, iar
rezultatul obþinut este un sofism, Le
travail est obligatoire car le travail
cest la liberté (Munca este
obligatorie, cãci munca înseamnã
libertate), al cãrui ridicol devine
transparent în contextul subiectului
filmului. Doi colegi de celulã în
închisoare,
Émile
(Henri
Marchand) ºi Louis (Raymond
Cordy), pun la cale o evadare care
eºueazã pe jumãtate, doar unul
dintre ei reuºind sã scape, celãlalt
fiind prins ºi nevoit sã-ºi execute

pedeapsa pânã la capãt. Cel scãpat,
Émile, va continua sub aceeaºi stea
norocoasã, ajungând, prin forþa
împrejurãrilor, de la statutul de
vagabond la cel de magnat
în industria producãtoare de
fonografe. Ascendenþa fulminantã
este montatã eliptic de-a lungul a
trei secvenþe, ce însumeazã
aproximativ o sutã cincizeci de
secunde, ce-l înfãþiºeazã pe Émile,
din ce în ce mai bine îmbrãcat,
trecând de la vânzãtor ambulant de
discuri la proprietar de magazin ºi,
în final, la stãpânul unei întregi
fabrici, Palais du disque. Anchainéul care leagã secvenþele repetã
aceeaºi fotogramã, sugerând
înaintarea în timp, prin utilizarea
imaginii unui disc învârtindu-se la
un fonograf, mai întâi mecanic, apoi
electric. Uzina patronatã de Émile
se aratã însã similarã, din
perspectiva condiþiilor de muncã,
închisorii. Primele cadre ale
filmului sunt reperul viitoarei
comparaþii. Panoramarea iniþialã,
de la stânga la dreapta, a cãluþilor
de jucãrie, ºi de la dreapta la stânga,
a deþinuþilor înºiraþi în lungul unei
mese meºterind la jucãrii, este

ulterior înlocuitã cu planurile statice
ce surprind, de aceastã datã,
miºcarea conveierului ce trece prin
dreptul lucrãtorilor produsul, la
care, fiecare, pe rând, îºi aduce
contribuþia adãugând câte un
element. Ca ºi în puºcãrie,
deplasarea nu se face decât în
rânduri ordonate, toate activitãþile
sunt supervizate de paznici extrem

A Nous
la Liberté
(René Clair, 1931)
de vigilenþi. Nici luarea mesei nu
face excepþie de la miºcarea
neîntreruptã a bandei rulante. Sunt
imagini care, prin asemãnarea cu
cele din Modern Times, au generat
controversa legatã de presupusul
plagiat al lui Chaplin. În acest
context de fapte se produce
reintrarea în cadru a ghinionistului
Louis. Tolãnit pe iarba unui teren
viran, în spatele cãruia se zãresc în

planul de ansamblu turnurile
fumegânde ale unei fabrici,
proaspãtul eliberat este trezit de doi
jandarmi. Este derulat, în
continuare, un pamflet audiovizual, pe tema libertãþii prin
muncã, construit din înlãnþuirea a
cinci cadre: vocea unui jandarm,
într-o încadraturã medie a acestuia
de jos în sus, având în plan apropiat
pe Louis trezindu-se, începe o frazã
continuatã, în cadrul urmãtor, de
sofismul amintit mai sus, rostit de
un profesor adresându-se elevilor
din bãnci; fraza este însuºitã de
aceºtia, repetând-o în cor pe note
muzicale, pentru ca, ultimul cadru
sã concluzioneze prin imaginea
salariaþilor aºezaþi în faþa bandei
rulante ce le impune, de fiecare
datã, repetarea mecanicã a aceleiaºi
miºcãri. Printr-o întâmplare ce-l
situeazã la antipodul pragmaticului
fost coleg de celulã, Louis se
angajeazã chiar la fabrica lui Émile,
îndrãgostindu-se de o fatã care lucra
ºi ea acolo. Încercãrile visãtorului
Louis de a colabora cu banda
rulantã sunt tot atâtea motive de
umor savuros. Secundele pe care
conveierul le oferea lucrãtorului
pentru a înºuruba o piuliþã nu permit
nicidecum momente de neatenþie,
fapt neglijat însã de Louis, care,
pierzând oportunitatea oferitã de

LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MIERCURI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C
Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0
Realizator: Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse

43

miºcarea rulantei, se înghesuie
peste urmãtorii colegi pentru
repararea erorii. Scena este reluatã
cu mici modificãri ºi de Modern
Times al lui Chaplin. Reîntâlnirea
celor doi foºti colegi de celulã se
produce nu fãrã obstacole, însã,
dupã ezitãri, Émile acceptã
compania lui Louis. Numai cã
problemele apar pe neaºteptate: un
grup de foºti deþinuþi descoperã
adevãrata identitate a industriaºului
ºi, în urma unui ºantaj nereuºit,
dezvãluie totul poliþiei. Secvenþa
ploii de bancnote din final, în cadrul
unui context oficial prilejuit de
înnoirea tehnologiei uzinei, le
permite celor doi urmãriþi sã disparã
ºi sã se întoarcã la viaþa de
vagabond. Satira lui Clair se încheie
cu o serie de scene utopice ºi hilare
în aceeaºi mãsurã: în timp ce
maºinile automatizate lucreazã
singure scoþând pe bandã rulantã
zecile de produse, angajaþii le
supravegheazã jucând cãrþi, popice,
pescuind sau chiar cântând ºi
dansând. À Nous la Liberté
beneficiazã de muzica remarcabilã
a compozitorului Georges Auric,
unul dintre cei ºase membri reuniþi
sub titulatura Le six, ºi de decorurile
sugestive ale celui mai important
director artistic al realismului
poetic, Lazare Meerson.

* * *
Dupã peste patruzeci de
pelicule revenim la regizorul ce a
inaugurat Filmul de pe Bulevardul
Capucinilor, fiul pictorului
Auguste Renoir, Jean. Dacã la
debut vorbeam despre unul dintre
cele mai importante filme ale
cinematografiei mondiale, La
Grande Illusion, acum ne vom
opri asupra unei alte capodopere
a sa, produsã la doi ani dupã
prima, în 1939, La Régle du jeu,
calificatã de criticã prin acelaºi
epitet ca ºi precedenta.
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Conferinþa Internaþionalã a Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa. Ediþia a 2-a

LAW AND SOCIAL ORDER

Lector univ.drd. Onorina BOTEZAT
Conferinþa Internaþionalã
a Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa,
Law and Social Order/ Drept ºi
Ordine Socialã, LSO 2012 s-a
aflat la cea de-a doua ediþie.
Partenerii Facultãþii de Drept
ºi Administraþie Publicã,
Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru Haret în anul acesta
au fost Colegiul de Drept din
cadrul Universitãþii de Stat din
Michigan, SUA, Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã,
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, Institutul Francofon de
ªtiinþe Juridice, Politice ºi
Sociale, din cadrul Universitãþii
Ovidius, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Administrative, Institutul
de Studii Interdisciplinare în

ªtiinþe Socio-Umane, New
York, Centrul de Studii ºi
Cercetãri privind Drepturile
Omului ºi Discriminarea, din
cadrul Universitãþii Ovidius,
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative, ºi Editura
Addleton Academic Publishers
(New York), partener oficial
al Contemporary Science
Association (New York).
În zilele de 2 ºi 3 martie
participanþii ºi auditorii au fost
aºteptaþi la sediul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa din strada Unirii
numãrul 67: vineri, pentru o
masã rotundã, organizatã pentru
studenþi, în cadrul cãreia
profesorul Frank S. Ravitch a
pus în discuþie probleme de

doctrinã ºi jurisprudenþã cu
privire la dreptul constituþional
american, moderatã de decanul
Facultãþii, Mihnea Claudiu
Drumea, iar, sâmbãtã, pentru
lucrãrile în plen ºi pe secþiuni.
Dezbaterile din cadrul secþiunilor au fost un prilej pentru
schimb de cunoºtinþe ºi idei
inovatoare. Comunicãrile sunt
publicate în cele trei volume
ale actelor conferinþei Law
and Social Order, oferite participanþilor odatã cu mapa evenimentului, la editura Addleton
Academic Publishers (New
York) ºi urmeazã a fi indexate în Cabells Directories of
Academic Journals, EBSCOhost,
EBSCO Discovery Service,
Contemporary Science Association
Databases, ProQuest, Ulrichs
Periodicals Directory, Universe
Digital Library.
La masa rotundã, la care au participat studenþii, profesorul Frank S. Ravitch a vorbit despre
principalele arii de interes ale dreptului constituþional american: separarea puterilor în stat, protecþia
egalã ºi libertãþile individuale. Abordând tematica separãrii puterilor în stat, profesorul a pus accent
pe controlul pe care fiecare dintre ramurile guvernului american, legislativã, executivã ºi judiciarã,
îl exercitã asupra celeilalte ºi le-a explicat studenþilor principiul de bazã al federalismului: control
ºi echilibru, insistând asupra faptului cã federalismul înseamnã echilibru între guvern ºi state.

Conferenþiari în plen:
 Frank S. Ravitch

, Profesor de Drept ºi ªef al catedrei de Drept ºi Religie Walter H.
Stowers din cadrul ªcolii de Drept a Universitãþii de Stat din Michigan, SUA, Director al ªcolii de varã
din Kyoto, Japonia. Tema conferinþei: Dreptul constituþional
la liberul exerciþiu al religiei în Statele Unite ºi Japonia.
Noþiuni de bazã. Prelegerea are ca scop studiul exercitãrii
dreptului constituþional al libertãþii de religie în conformitate
cu normele de drept American ºi Japonez. Clauza cu privire
la libertatea de religie din Primul Amendament al Constituþiei
SUA ºi Articolul 20 al Constituþiei Japoneze sunt fondul
materiei. Întrebarea la care încearcã sã rãspundã comunicare
este dacã guvernul trebuie sã dea dispense din raþiuni de religie
legilor care se aplicã tuturor, dar care creazã poveri anumitor
persoane care desfãºoarã practici religioase specifice. Curtea
Supremã a SUA a dat soluþia nu în cazul Departamentul
Muncii vs. Smith. Curtea Supremã a Japoniei a sugerat cã
rãspunsul ar fi da în cazul Matsumodo vs. Kobayashi.
Intenþia profesorului este sã arate cã soluþia datã de instanþa
Japonezã rãspunde mai bine nevoilor cetãþenilor pentru libera
exercitare a religiei, decât decizia Curþii Supreme a SUA.

 Arnaud Paturet,

CNRS UMR 7074 Centru
de teorie ºi analizã al dreptului, ªcoala Normalã Superioarã
(ENS), Departamentul de drept, Paris X, Franþa. Tema
conferinþei: Dreptul ºi ordinea socialã în Antichitatea
romanã: fragmente alese. Prin intermediul procedeului
omogen ºi abstract al calificãrilor juridice, juriºtii Romei
au recompus cu meticulozitate structurile umane ºi
elementele concrete ce alcãtuiau lumea romanã, în scopul
asigurãrii unei ordini permanente. Entitatea familialã fusese
gânditã în raport de principiu al masculinitãþii ºi dominatã
de suveranitatea tatãlui, în jurul transmiterii unui nume,
unui patrimoniu ºi tradiþiilor comunitãþii. Taxonomia
lucrurilor ºi categoriile: sacru, religios, sfânt, public ºi
privat relevã o ordine socialã în sensul material care ghida
în mod indirect înfãptuirea conduitelor umane ºi participa
astfel la menþinerea unei ierarhii colective a valorilor ce
erau la baza Romanitãþii. În sfârºit, operatorii sistemului
de drept nu puteau trece cu vedere faptul cã societatea
pentru care creau legi era una sclavagistã.

 Olga Burukina,

profesor universitar,
doctor, Institutul pentru Calitate în Învãþãmântul
Superior, Institutul de Stat al Industriei Turismului din
Moscova, Rusia. Tema conferinþei: Limbajul juridic:
Tãrâmul contradicþiilor. Comunicarea doamnei
profesor s-a axat pe contradicþiile existente în limbajul
juridic, ca trãsãturã esenþialã a acestuia, ce-ºi are izvorul
în rolul social ºi funcþiile specifice care depãºesc
funcþiile celorlalte limbaje de specialitate. Analizând
aceste contradicþii, doamna Olga Burukina pune accent
pe cele care izvorãsc din domeniile lingvistic,
social ºi cultural ºi le clasificã în mod corespunzãtor.
Astfel, studiul dovedeºte importanþa învãþãrii/
predãrii/ cercetãrii limbajului juridic în cheia
intersistemului comprehensiv ºi a abordãrilor
comparative la nivelurile naþional ºi supranaþional.

Conferinþa internaþionalã Drept ºi Ordine Socialã, Ediþia a 2-a se bucurã în continuare
de un comitet ºtiinþific internaþional prestigios ºi valoros: prof. univ. dr. Anna Babka,
Universitatea din Viena, Austria, prof. univ. dr. Cécile Bertrand-Dagenbach, Universitatea
Nancy 2, Franþa, prof. univ. dr. Olga A. Burukina, Institutul de Lingvisticã de Stat din
Moscova, Rusia, conferenþiar asociat Meri Disoski, Universitatea din Viena, Austria,
conf. univ. dr. Susanne Hochreiter, Universitatea din Viena, Austria, prof. univ. dr. Frank
S. Ravitch, Universitatea de Stat Michigan, SUA, prof univ. dr. Bruce Bean, Universitatea
de Stat Michigan, SUA, prof univ. dr. Theodor Damian, Colegiul Metropolitan din New
York, SUA, prof univ. dr. Hab. Tatyana Fedulenkova, Universitatea de Stat de Lingvisticã
din Moscova, Rusia, prof univ. dr. Jean-Louis Halpérin, ENS, Franþa, prof univ. dr. hab.
Alexander Kozyrin, Universitatea de Stat din Moscova, Rusia, prof univ. dr. hab. Viktor
Kruglov, Directorul Institutului pentru Calitate în Învãþãmântul Superior, Rusia, profesor
cercetãtor Arnaud Paturet, ENS, Franþa, prof univ. dr. hab. Yuriy A. Senkevich, Institutul
pentru Calitate în Învãþãmântul Superior, Rusia, prof univ. dr. Doru Tsaganea, Colegiul
Metropolitan din New York, SUA, prof univ. dr. hab. Alexander Yalbulganov,
Universitatea de Stat din Moscova, Rusia, prof univ. dr. hab. Alexander Yandovsky,
preºedintele Institutului de Stat pentru Turism ºi Industrie din Moscova, Rusia.
Datoritã numãrului mai
mare de participanþi, anul
acesta, conferinþa ºi-a desfãºurat
lucrãrile în nouã secþiuni:
Drept civil ºi procedurã civilã,
Drept penal, Drept european,
Securitate socialã ºi politici de
sãnãtate, Drept ºi economie,
Administraþie publicã, Educaþie,
psihologie ºi sociologie ºi
Englezã juridicã, ºi trei paneluri
speciale, organizate de partenerii
noºtri: Drepturile omului,
organizat de Centrul de Studii ºi
Cercetãri privind Drepturile
Omului ºi Discriminarea, din
cadrul Universitãþii Ovidius,
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative,
Interdisciplinaritatea studiilor
de drept, organizat de Institutul
Francofon de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Sociale, din cadrul
Universitãþii Ovidius, Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe
Administrative,
ºi Istoria dreptului, organizat de
Colectivul de Cercetare de Istoria
Dreptului din cadrul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã,
Constanþa.

La conferinþã s-au înscris 85 de participanþi din þarã ºi
din strãinãtate: de la Institutul de ªtiinþe Juridice al
Academiei Române, Centrul Naþional de Cercetare Socialã
(Paris), Universitatea de Stat din Michigan (SUA),
Universitatea Ovidius (Constanþa), Universitatea de Stat din
Moscova (Rusia), Universitatea Naþionalã de Drept din
Delhi (India), Universitatea din Peking (China),
Universitatea Ecologicã (Bucureºti), ASE (Bucureºti),
Universitatea de ªtiinþe ºi Arte Gheorghe Cristea
(Bucureºti), Universitatea Titu Maiorescu (Bucureºti),
Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I (Bucureºti),
Universitatea Alexandru Iona Cuza (Iaºi), Universitatea
Lucian Blaga (Sibiu), Universitatea Constantin
Brâncoveanu (centrele Piteºti ºi Brãila), Universitatea
Danubius (Galaþi), Universitatea Dunãrea de Jos (Galaþi),
ºi reprezentanþi ai centrelor Constanþa, Bucureºti, Braºov
ºi Craiova din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Cu ocazia conferinþei, decanul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa, Mihnea Claudiu
Drumea, împreunã cu profesorii invitaþi a discutat ºi
semnat pre-acorduri de colaborare între Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa ºi Colegiul
de Drept, Universitatea Michigan, respectiv Institutul
de Stat pentru Industria Turismului din Moscova
(departamentul de Drept).

