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Cadre didactice de la Facultatea de Arhitecturã au participat la Simpozionul Naþional Academia Românã, Academia de ªiinþe Agricole

MONUMENTUL - TRADIÞIE ªI VIITOR

Foto: www.turism-neamt.info
Miercuri, 3 octombrie, în Sala
Dublei Alegeri a Muzeului Unirii
din Iaºi, a avut loc deschiderea
oficialã a lucrãrilor celei de-a
XlV-a ediþii (3-7 octombrie) a
Simpozionului Naþional Monumentul - Tradiþie ºi Viitor,
manifestare desfasurata sub
sloganul Monumentele istorice
trebuie reabilitate pentru cã ele
reprezintã identitatea noastrã
naþionalã, cu transmiterea mesajelor de salut ale oficialitãþilor, ale
reprezentanþilor organizatorilor
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Complexului
Muzeal Naþional Moldova Iaºi,
Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei,
Episcopiei Covasnei ºi Harghitei
Direcþiei pentru Culturã ºi
Patrimoniu Naþional Iaºi, Institutului Naþional al Patrimoniului,
Uniunii Naþionale de Restauratorilor de Monumente Istorice,
Primãriei Municipiului Iaºi,
Prefecturii Judeþului Iaºi.
La lucrãrile Simpozionului au
participat, cu 73 de comunicãri de
un înalt nivel ºtiinþific, academic,

Participarea
Facultãþii de
Arhitecturã
P la Bienala
a Naþionalã de
g Arhitecturã
i ASASH
n împreunã cu
a Steelcase invitã
studenþii de la
4 Facultatea de
Arhitecturã
sã participe la cel
mai mare concurs
de Arhitecturã de
Interior ºi Design

103 persoane, specialiºti de
prestigiu din domeniile cercetãrii,
conservãrii ºi restaurãrii monumentelor istorice, printre care ºi
opt cadre didactice de la
Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret.
Cu acest prilej, s-au lansat
volumele: Monumentul, XIII/
1-2, Lucrãrile Simpozionului
Naþional Monumentul - Tradiþie
ºi viitor, Ediþia a XIII-a, Iaºi, 2011,
volum coordonat de Mircea
Ciubotaru, Aurica Ichim ºi Sorin
Iftimi, Editura Doxologia, Iaºi,
2012, prezentat de cercetãtor dr.
Andi Emanuel Mihalache ºi Voica
Maria Puºcaºu, Nicolae N.
Puºcaºu, Mãnãstirea Dobrovãþului. Monografie istoricã ºi
arheologicã, Editura Mitropolit
Iacov Putneanul, Editura Doxologia, 2012), prezentat de prof.
univ. dr. Alexandru-Florin Platon.
În plen, au fost prezentate
comunicãri: Omagiu arhitectului
loan Mincu.
Participanþii au fost invitaþi întro vizitã de documentare la Biserica

Banu, Biserica Sf. Sava, Teatrul
Naþional Vasile Alecsandri Iaºi,
monumente finalizate ºi în curs
de restaurare în anul 2012, apoi la
expoziþie: Centenar Ioan Mincu
(1912-2012), organizatã de
Institutul Naþional al Patrimoniului, Bucureºti, a prezentat,
Anca Filip; Restaurarea iconostasului Bisericii Banu - Iaºi (1802),
curatori: Cornelia Bordaºiu,
Bogdan Ungurean; a prezentat
conf. univ. dr. Carmen Cecilia
Solomonea; Zidiri transtemporale, broderie cu mãrgele, de
prof. Rodica Luca, curator: prof.
Luca Rodica, a prezentat prof
univ. dr. Petru Bejan; Amintiri din
Iaºi, experiment fotografic de
Adrian Serghie.
Joi, 4 octombrie, au avut loc
lucrãri în Secþiunea A: Monumentele - istorie ºi arhitecturã;
Secþiunea B: Tehnici ºi tehnologii
de restaurare a monumentelor;
Secþiunea C: Istorie ºi monumente.
Tot joi, 4 octombrie, s-a desfãºurat

Unul dintre cele mai dificile
lucruri îl reprezintã capacitatea
continuitãþii ºi finalizãrii
lucrurilor începute. Spun
aceasta pentru a mulþumi ºi a
felicita pe toþi cei care se
strãduiesc sã pãstreze vie
iniþiativa ºi continuitatea
acestui simpozion, arãtând în
acelaºi timp cã lupta noastrã
împotriva diminuãrii ºi
dispariþiei patrimoniului
naþional trebuie sã fie o grijã
permanentã. Deºi totul este în
cele din urmã trecãtor pe acest
pãmânt, trebuie sã ºtim cã în
lumea eternitãþii nu pãtrund
numai persoane, ci pãtrunde
ºi rodul muncii lor. Omul
adevãrat este o prelungire a
mâinii creatoare a lui
Dumnezeu, iar domeniul
restaurãrii, al consolidãrii ºi
al cercetãrii monumentelor
istorice de pretutindeni poate
reprezenta o lucrare de
transfigurare a lumii ºi de
prefacere a creaþiei.

Mitropolitul Moldovei
ºi Bucovinei,
Înalt Preasfinþitul
TEOFAN

o vizitã de documentare la Cetatea
Neamþului. Vineri, 5 octombrie, la
Lacul Roºu, au continuat comunicãrile pe secþiuni.
Sâmbãtã, 6 octombrie, ºi
duminicã, 7 octombrie, participanþii au fãcut o vizitã de documentare la monumente istorice cu
probleme de conservare ºi
restaurare în judeþele Harghita ºi
Covasna, analizarea aspectelor
privind degradãrile structurii
monumentelor ºi a componentelor
artistice ale acestora.
Prezentãm, în pagina 8, comunicãrile, în rezumat, ale cadrelor
didactice de la Facultatea de Arhitecturã.

OPORTUNITÃÞI PROFESIONALE
PENTRU STUDENÞI

Foto: Mihãiþã ENACHE
În data de 11.10.2012, la ora 10,00, în sala 101, în cadrul Facultãþii de Sociologie- Psihologie, a
avut loc o întâlnire cu reprezentanþi ai ROMTELECOM în vederea prezentãrii oportunitãþilor de
formare ºi angajare în domeniu.
Astãzi, 15 octombrie, reprezentanþii ROMTELECOM se vor întâlni cu studenþii Facultãþilor
de Finanþe ºi Bãnci ºi Management Financiar Contabil, interesaþi de oportunitãþi de carierã, în sala
A6, de la ora 10,00, la sediul din strada Fabricii nr. 46 G, sector 6, Bucureºti.

ºi Silvice Gheorghe Ionescu-ªiºeºti organizeazã,
în 16 octombrie 2012, în Aula Academiei Române, o
Dezbatere naþionalã dedicatã

ZILEI MONDIALE
A ALIMENTAÞIEI
cu tema:

Agricultura domeniu strategic pentru
securitatea ºi siguranþa alimentarã

Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale organizeazã

Programe postuniversitare de formare
ºi dezvoltare profesionalã continuã
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A citi, citire
Mioara VERGU-IORDACHE
Citiþi dupã mine:  Un documentar ARTE susþine cã românii ar
fi fost folosiþi drept cobai umani pentru teste clinice  Incendiul
din complexul Confort City s-a produs din cauza unui scurtcircuit
la un frigider  Efectul ratei mici de promovare a bacalaureatului:
numãrul studenþilor a ajuns la minimul ultimilor 13 ani  Un grup
de senatori PSD propune amnistia fiscalã a dobânzilor, majorãrilor
de întârziere si penalitãþilor, dacã se achitã datoriile cãtre buget
 Raport bancar: octombrie, a ºasea lunã în care trezoreria nu îºi
refinanþeazã integral datoria publicã  Caloriferul este o invenþie
româneascã care trebuie promovatã prin intermediul Institutului
Cultural Român  Poliþia Sibiu s-a autosesizat ºi a început o
anchetã în cazul fostului preºedinte CA ºi director general al
Bursei de la Sibiu, Cristian Sima, care nu mai poate fi gãsit de
câteva zile ºi care ar fi dispãrut cu banii unor clienþi care
tranzacþionau pe pieþe externe printr-o firmã deþinutã de el  La
lucrãri edilitare fiecare dupã cum îl taie capul  Decizie cu efecte
majore: Curtea de Apel Bucureºti a anulat numirea companiei
Franklin Templeton ca administrator al Fondului Proprietatea
 Germania: inflaþie 2% în luna septembrie  România: scumpirea
produselor alimentare a urcat rata inflaþiei la 5,33% în septembrie,
mult deasupra þintei BNR  Guvernul a aprobat un ajutor de
urgenþã pentru 522 de angajaþi ai Oltchim  Primãria Capitalei a
pus de la începutul anului pânã acum borduri de jumãtate de
milion de euro  Aproape toate pistele pentru biciclete din
Bucureºti au fost declarate ilegale de Poliþia Rutierã.
ªi acum, eu vã mãrturisesc ce epitet îmi sugereazã fiecare
ºtire de mai sus:  naivi  necivilizaþi  needucaþi  populiºti 
cheltuitori  inabili  escroci  dezordonaþi  ofticoºi  serioºi 
lacomi  selectivi  hoþi  iliciþi.
Vã gândiþi ºi dumneavoastrã?!
Constat cã existã un singur cuvânt cu conotaþie pozitivã. Nu
se referã la români! Îl dãm la o parte.
ªi alcãtuim o zicere: Naivi, necivilizaþi, needucaþi, populiºti,
cheltuitori, inabili, escroci, dezordonaþi, ofticoºi, lacomi, selectivi,
hoþi, iliciþi, românii, cãci despre ei este vorba în ºtiri, sunt cetãþeni
ai mileniului III, urmaºii unor oameni inteligenþi, educaþi, cu respect
pentru valori, chiar dacã nu erau favorabile dorinþei maselor,
economi, abili, cinstiþi, ordonaþi, generoºi, cumpãtaþi, creativi,
originali, oameni care au trãit, au construit, au iubit, au respectat,
au avut demnitate, încredere, au învãþat, au apreciat
Mai þineþi minte?!?
ªi toate aceste informaþii, pe care le-aþi citit dupã mine, ne sunt
aduse la cunoºtinþã pentru a ne informa, pentru a îndrepta lucruri!
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ, Facultatea de Management Financiar-Contabil Bucureºti

Contabilitate financiarã aplicativã pentru specializarea marketing (I)
Existã numeroase conexiuni între sistemul informaþional contabil ºi sistemul informaþional pentru
marketing. Multe decizii ale funcþiei de marketing a întreprinderii au la bazã fie direct date din
sistemul informaþional contabil, fie prelucrãri ale informaþiei contabile prin metode ale marketingului.
În acelaºi timp, informaþiile din marketing se completeazã cu cele din contabilitate, pentru decizii
la nivel micro sau macro-economic.

1
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Un argument în favoarea convergenþei domeniu al economiei care nu pot fi testate decât
tuturor sistemelor informaþionale econo- apelând la fluxuri informaþionale din alte pãrþi ale
mice, inclusiv între sistemul informa- economiei. Existã mai multe modele, de exemplu:
þional contabil ºi cel pentru marketing, modelul Lucas cu informaþie imperfectã sau
este existenþa unor teorii, concepte, modele dintr-un modelul Klein-Goldberger
Modelul Lucas cu generalizarea modelului, cât ºi comparativ cu cele ale concureninformaþie imperfectã transformarea lui într-un þei. Pentru o astfel de analizã vor
descrie
reacþia instrument operaþional al fi puse în corelaþie rezultate ale
producãtorului la o politicii de marketing la nivel de calculaþiei de cost din firmã cu
schimbare a preþului produsului firmã. Dimensiunea optimã a date obþinute de cercetãrile de
sãu (Niþã Dobrotã, coordonator: producþiei lansate sau a achizi- marketing privind costul similar
Dicþionar de economie, Editura þiilor în scop comercial vor fi la concurenþã. În baza unei astfel
Economicã, Bucureºti, 1999, adecvate pe baza acestui model de analize caracterul imperfect
pag.311). Dacã este avut în operaþional la nivel de firmã pe al informaþiei se reduce ºi nu mai
vedere sistemul informaþional baza unei duble analize a are relevanþã în stabilirea
contabil poate avea loc atât costurilor resurselor proprii optimului intern.
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1. Cum argumentaþi compatibilitatea ºi conexiunea între sistemul informaþional
pentru marketing ºi sistemul informaþional contabil?
2. La ce se referã modelul Lucas cu informaþie imperfectã?
3. Dar modelul Klein-Goldberger?
4. Cum influenþeazã informaþia contabilã stabilirea tehnicilor de vânzare?
5. Are regimul juridic al documentelor contabile care circulã în diferitele
tipuri de relaþii comerciale vreun rol în conexiunea dintre marketing ºi
contabilitate?
6. Ce informaþii din contabilitate sunt utilizate în cazul regimului de platã la
vânzare marfã ?
7. Care sunt informaþiile din contabilitatea manageriala necesare în campania
de promovare?
8. La ce se referã restricþia privind legalitatea campaniei?
9. În afara restricþiei legale de reducere a preþului, mai apare ºi altã restricþie?

Pentru a-ºi promova vânzãrile
Conexiunea dintre sistemul informaþional pentru marketing
firmele
de
distribuþie,
ºi sistemul informaþional contabil poate fi observatã ºi din
importatorii sau producãtorii în
convergenþa datelor celor douã sisteme cãtre parametrii
calitate de furnizori livreazã
macro-economici. De exemplu în modelul Klein-Goldberger,
folosit o perioadã pentru SUA, intrã ca element esenþial cererea de frecvent la firmele de retail în calitate de
consum (Niþã Dobrotã, coordonator: Dicþionar de economie, Editura beneficiari în regim de platã la vânzare
Economicã, Bucureºti, 1999). Dincolo de influenþa unei anumite doctrine
economice putem sã observãm cã pentru un model macro-economic
sunt necesare atât informaþii din contabilitatea sau statistica naþionalã,
cât ºi rezultate ale cercetãrilor de marketing. În plus ne atrage atenþia
faptul cã acest model chiar a fost testat ºi în plus a stat la baza altor
modele economice într-o þarã dezvoltatã cu o economie complexã. Relaþia
dintre firmã ºi client are un caracter privilegiat în cadrul funcþiei de
marketing. În stadiul actual de evoluþie a politicii de marketing din
companiile multinaþionale sau din cele care se bazeazã pe guvernanþa
corporatistã clientul este parte a echipei. Atât compartimentul de
marketing cât ºi cel de contabilitate, prin cooperarea dintre ele ºi prin
adaptarea sistemelor informaþionale specifice trebuie ca prin modul de
furnizare a datelor vânzãtorului cãtre client acesta sã se simtã efectiv
parte a echipei vânzãtorului. (Kalman A.Barson: Investigative accounting,
Van Nostrand Reinhold Company, New York). În aceste condiþii orice
campanie de promovare va încerca sã demonstreze cã este în interesul
clientului în general, a celui fidel în special.
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O parte a politicii de marketing ºi vânzãri a firmelor este
utilizarea creditului comercial. În astfel de situaþii creditorul
(cel care acordã creditul comercial) va cere anumite
informaþii de la debitor ( cel care primeºte creditul comercial).
Atunci când stabilim sã vindem în regim de credit comercial unui client
iar acesta este dispus sã ne furnizeze informaþii din contabilitatea sa
vom fi interesaþi în primul rând de soldul conturilor de trezorerie. O
serie de alþi indicatori din contabilitate au valoare relativã pentru politica
de credit comercial: capitalul social al clientului  profitul brut al
exerciþiului curent  rezultatul exerciþiului anterior.
Promovarea vânzãrilor firmei se face de cãtre departamentul de
marketing ºi prin participarea la licitaþii publice sau la proiecte cu
finanþare nerambursabilã. În cazul obþinerii finanþãrii nerambursabile
suma de bani obþinutã se poate investi în obiective productive sau
comerciale. Într-o afacere sau într-un proiect de tipul celor de mai
sus în care este importantã dimensiunea partenerului (aplicantului).
Capacitatea acestuia de a fi eligibil va fi probatã cu date din
contabilitate, în primul rând valoarea activelor, a capitalului social,
a cifrei de afaceri, numãrul mediu de personal.
Regimul juridic al pentru contractele de valori mici
d o c u m e n t e l o r din mediul privat existã confirmare
contabile care circulã pe facturã inclusiv pentru prestarea
în diferitele tipuri de serviciului. În lipsa unei menþiuni
relaþii comerciale reprezintã un exprese, semnãtura unui beneficiar
punct important al conexiunii sau a unui cumpãrãtor pe facturã
dintre marketing ºi contabilitate. certificã numai faptul predãrii
Forma clasicã de comerþ este documentului respectiv, nu ºi
contractul de vânzare-cumpãrare. efectuarea livrãrii sau executarea
Între furnizor ºi cumpãrãtor în prestaþiei.
Pentru reducerea concomitentã
cadrul unui contract de vânzarecumpãrare circulã obligatoriu din a riscurilor atât ale vânzãtorului
punct de vedere al contabilitãþii ºi cât ºi ale cumpãrãtorului a apãrut
al gestiunii fiscale aviz de însoþire contractul de consignaþie. În cadrul
marfã ºi facturã. Dacã în contractul unui contract de livrare în regim
de vânzare-cumpãrare se prevãd de consignaþie circulã între cele
ºi alte documente, acestea vor fi douã pãrþi urmãtoarele documente:
a) în faza de livrare aviz de însoþire
de asemenea obligatorii.
O frecvenþã tot mai mare o au marfã ºi proces-verbal de recepþie;
contractele de prestãri servicii. b) în faza de decontare facturã;
Între prestatorul ºi beneficiarul c)în faza de urmãrire a
contractuali
serviciilor trebuie sã circule în parametrilor
principiu factura ºi procesul-verbal procesul-verbal de inventariere a
de recepþie a serviciilor. Uneori bunurilor aflate în consignaþie.
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marfã. În cazul acestui tip de vânzare
operaþiunile de decontare sunt urmãrite pe
baza urmãtoarele informaþii din contabilitate:
valoare stoc inventar, valoare livrãri, valoare
plãþi. Relaþia de calcul utilizatã este:
D = L  P  SF (1), în care: D= datorie

Tabelul numãrul 1: Corelaþia dintre indicatorii de marketing ºi sistemul informaþional
contabil în cazul livrãrilor cu plata la vânzare

7

firmã de retail faþã de firma de distribuþie,
import sau de producþie la data inventarului;
L= livrãri cãtre firma de retail ( valoare brutã
inclusiv TVA); P= plãþi ale firmei de retail;
SF= stocul la data inventarierii (valoare brutã
inclusiv TVA). Fiecare din datele necesare
pentru relaþia (1) sunt confirmate de contabilitatea fiecãreia dintre firme, conform informaþiilor prezentate în Tabelul numãrul 1.
În scopul optimizãrii costurilor fiscale ale
ambilor parteneri este utilizatã metoda
decontãrii pe bazã fiscalã zero (Aurelian
Virgil Bãluþã: Contabilitate ºi gestiune
fiscalã, Editura Fundaþiei România de
Mâine, Bucureºti, 2007). Pe baza soldului
de marfã livratã de furnizor unei unitãþi
comerciale ºi nevândutã la sfârºitul perioadei
fiscale se întocmesc pe lângã documentele
menþionate mai sus:  factura de retur a
unitãþii comerciale cãtre furnizor de valoare
egalã cu stocul de marfã ne-vândutã;
procesul-verbal de custodie a mãrfurilor la
sfârºitul perioadei fiscale;  factura
actualizatã la începutul unei noi perioade
fiscale  actul de anulare a procesului-verbal
de custodie.
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Restricþia privind legalitatea
Printre instrumentele specifice de marketing se aflã campania de promovare
campaniei introduce condiþia de a nu
a unui anumit produs sau serviciu. Prin campanie de promovare înþelegem
încãlca dispoziþiile legislaþiei
în acest paragraf oferirea spre vânzare a unor mãrfuri cu preþ mai mic
comerciale. Conform acestora, preþul
decât cel de raft. În proiectarea unei campanii promoþionale ºi în analiza
efectelor sale informaþia contabilã este necesarã pentru a urmãri trei restricþii : aplicat în timpul promoþiei nu trebuie sã fie sub
restricþia privind succesul campaniei, restricþia privind legalitatea campaniei ºi nivelul costului. Pentru acesta, firma va avea nevoie
de calculaþiile din contabilitatea de gestiune
restricþia privind pragul de rentabilitate.
Informaþiile contabile necesare privind restricþia de succes a campaniei de (managerialã) privind costul total al articolelor
promovare vizeazã atingerea obiectivului economic al campaniei. De regulã obiectivul care fac obiectul campaniei de promovare.
campaniilor de promovare îl reprezintã creºterea vânzãrilor, a marjei brute totale ºi Aplicarea regulilor concurenþei oneste permite ca
implicit a profitului. Creºterea vânzãrilor trebuie sã fie mai mare decât scãderea o firmã sã poate sã vândã populaþiei, sub nivelul
preþului. Relaþia de calcul folositã atât în etapa de proiectare a promoþiei cât ºi în cea costului, în situaþiile expres nominalizate de
de evaluare este: (p1-cv)*q1>(p0-cv)*q0 (2), în care: p1 este preþul în timpul campaniei legislaþie. În cazul acþiunilor promoþionale, aºa cum
de promovare; cv este costul unitar variabil; q1 este cantitatea vândutã în timpul am mai arãtat, nu este permisã vânzarea sub cost.
campaniei de promovare; p0 este preþul înainte de campania de promovare; q0 este Pentru a gestiona performanþa campaniei de
cantitatea vândutã fãrã campanie de promovare. Obiectivul campaniei de promovare promovare ºi a se încadra în restricþiile legislaþiei,
este, conform acestei formule, sã creascã marja brutã totalã a produselor proprii în firma va utiliza urmãtoarele date din contabilitate:
condiþii de promoþie faþã de perioada anterioarã fãrã promoþie. Aceastã relaþie este, vânzãri pe fiecare sortiment, tip, dimensiune, cod
practic, condiþia pentru ca o campanie de promovare sã fie încununatã de succes din de marfã înainte de campania promoþionalã, în
punct de vedere al profitului firmei. Campania de promovare este, la rândul ei, parte timpul campaniei promoþionale ºi dupã campania
a strategiei firmei de atingere a obiectivului de vânzãri pentru un interval de timp. promoþionalã.
În afara restricþiei legale de obicei, pragul de rentabilitate primeºte unitar. În tabelul numãrul 2 este prezentat
reducere a preþului, apare ºi denumirea completã, respectiv cantitatea la sintetic, pe un exemplu numeric concret,
restricþia privind pragul de nivelul pragului de rentabilitate. În majoritatea modul de calcul al indicatorilor cantitate ºi
rentabilitate. Conform acestei cazurilor, specialiºtii din compartimentul de valoare, la nivelul pragului de rentabilitate.
restricþii, o firmã poate sã acorde marketing au nevoie sã
reducere de preþ fãrã riscul de a genera pierderi fie calculatã ºi
nerecuperabile pânã la nivelul costului unitar valoarea la nivelul
variabil. Pentru acesta se preiau date din pragului
de
contabilitate pentru a stabili elementele de rentabilitate pentru a
calcul ale pragului de rentabilitate. Calculul stabili minimul pentru
pragului de rentabilitate se face, dupã targetul (þinta) de
stabilirea de cãtre contabilitate a costurilor vânzãri. Valoarea la
fixe ºi a celor variabile, în douã etape. În etapa nivelul pragului de
1, se calculeazã marja brutã unitarã ca rentabilitate este
diferenþã dintre preþul unitar ºi costul variabil produsul
dintre
unitar. În etapa a 2-a, se calculeazã pragul de cantitatea la nivelul
rentabilitate (indicator fizic) ca raport între pragului
de
Tabelul numãrul 2: Calculul cantitãþii ºi valorii la nivelul
costurile fixe totale ºi marja brutã unitarã. De rentabilitate ºi preþul
pragului de rentabilitate - simulare numericã
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Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale organizeazã

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE
ªI DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ
Începând
cu anul universitar
2012-2013
în cadrul Facultãþii de
Marketing ºi Afaceri
Economice
Internaþionale
vor funcþiona
programele
postuniversitare
de formare
ºi dezvoltare
profesionalã
continuã avizate de cãtre MECTS
prin adresa nr. 58666
din 25.09.2012 -,
dupã cum urmeazã:

MARKETINGUL ªI
MANAGEMENTUL
SERVICIILOR
ÎN INDUSTRIA
HORECA

Misiunea programului:
Asigurarea de cunoºtinþe ºi
competenþe absolvenþilor prin
nivelul profesional ridicat al
educaþiei ºi calitatea academicã a
cercetãrii. Cursanþii sunt încurajaþi
sã-ºi dezvolte potenþialul creativ
ºi aptitudini necesare domeniului
serviciilor specifice industriei
hotelurilor, restaurantelor si
cafenelelor prin responsabilizarea directã a acestora.
Disciplinele sunt proiectate în aºa
fel încât sã ofere cursanþilor o
înþelegere aprofundatã a
domeniului serviciilor specifice
industriei hotelurilor, restaurantelor si cafenelelor, dar ºi
practici ºi cunoºtinþe aflate la
graniþa mai multor domenii de
activitate. Prin misiunea asumatã,
programul se încadreazã în
coordonatele misiunii generale a
universitãþii, de a crea, valorifica
ºi disemina cunoºtinþe, prin
dezvoltarea unui mediu de
cercetare ºi învãþãmânt bazat pe
excelenþã, în care atragerea,
dezvoltarea ºi promovarea
valorilor ºtiinþifice ºi didactice
primeazã.
Scopul programului: Oferirea
cãtre cursanþi a unei înalte
pregãtiri în domeniul serviciilor
specifice industriei hotelurilor,
restaurantelor si cafenelelor în aºa
fel încât aceºtia sã fie capabili sã
facã faþã mai bine în confruntarea
cu noile provocãri economice. În
urma absolvirii programului,
cursanþii vor avea capacitatea de
a aplica tehnici ºi modele care se
constituie în soluþii pentru
problemele complexe ale
domeniului serviciilor specifice
industriei hotelurilor, restaurantelor si cafenelelor ºi vor dobândi
cunoºtinþe metodologice, instrumentale ºi practice. Fiecare
cursant îºi va dezvolta capacitatea de a elabora strategii
specifice în contexte apropiate de
situaþiile reale ale pieþei prin
proiecte, cursuri, studii de caz
etc., în care un rol aparte îl vor
avea analiza, reflecþia, sugestia,
controlul, capacitatea de a pune
în practicã cunoºtinþele teoretice.
Prin absolvirea acestui program
cursanþii vor putea ocupa poziþii
de rãspundere la nivel de management de top ºi de mijloc, atât
în întreprinderi private, cât ºi în
organizaþii din sectorul public.

 MARKETING ªI MANAGEMENT TURISTIC

Scopul programului: Oferirea cãtre cursanþi a unei înalte pregãtiri în domeniul
marketingului ºi managementului turistic în aºa fel încât aceºtia sã fie capabili sã
facã faþã mai bine în confruntarea cu noile provocãri economice. În urma absolvirii
programului, cursanþii vor avea capacitatea de a aplica tehnici ºi modele care se
constituie în soluþii pentru problemele complexe ale domeniului marketingului ºi
managementului turistic ºi vor dobândi cunoºtinþe metodologice, instrumentale
ºi practice. Fiecare cursant îºi va dezvolta capacitatea de a elabora strategii în
domeniul marketingului ºi managementului turistic în contexte apropiate de
situaþiile reale ale pieþei prin proiecte, cursuri, studii de caz etc., în care un rol
aparte îl vor avea analiza, reflecþia, sugestia, controlul, capacitatea de a pune în
practicã cunoºtinþele teoretice. Prin absolvirea acestui program cursanþii vor
putea ocupa poziþii de rãspundere la nivel de management de top ºi de mijloc,
atât în întreprinderi private, cât ºi în organizaþii din sectorul public.
Obiectivele programului: La absolvirea programului, cursanþii vor trebui sã:
 cunoascã piaþa serviciilor turistice;  dobândeascã o înþelegere cuprinzãtoare ºi
avansatã a conceptelor ºi problematicilor specifice marketingului turistic  cunoascã
modelele de comportament al consumatorului de servicii turistice  îºi îmbunãtãþeascã
substanþial expertiza profesionalã ºi eficacitatea la locul de muncã prin intermediul
temelor practice;  înþeleagã potenþialul managementului resurselor umane în turism;
 aibã cunoºtinþe referitoare la managementul relaþiilor cu turiºtii;  deprindã abilitãþi
legate de etica ºi negocierea în turism;  cunoascã ºi sã punã în practicã tehnicile de
comunicare în turism;  poatã pune in aplicare strategiile corporatiste în turism;
 dobândeascã experienþã legatã de dezvoltarea regionalã în turism.

 MARKETINGUL ªI MANAGEMENTUL SERVICIILOR

Scopul programului: Oferirea cãtre
cursanþi a unei înalte pregãtiri în domeniul
serviciilor în aºa fel încât aceºtia sã fie
capabili sã facã faþã mai bine în confruntarea
cu noile provocãri economice. În urma
absolvirii programului, cursanþii vor avea
capacitatea de a oferi soluþii pentru
problemele complexe ale domeniului
serviciilor ºi vor dobândi cunoºtinþe
metodologice, instrumentale ºi practice.
Fiecare cursant îºi va dezvolta capacitatea
de a înþelege mai în amãnunt domeniul
serviciilor în contexte apropiate de situaþiile
reale ale întreprinderilor prin proiecte,
cursuri, studii de caz etc., în care un rol
aparte îl vor avea analiza, reflecþia, sugestia,
controlul, capacitatea de a pune în practicã
cunoºtinþele teoretice. Prin absolvirea
acestui program cursanþii vor putea ocupa

MARKETINGUL ªI MANAGEMENTUL  MARKETINGUL TURISMULUI
OPERAÞIUNILOR
DE CROAZIERÃ ªI AGREMENT
LOGISTICE

poziþii de rãspundere la nivel de management
de top ºi de mijloc, atât în întreprinderi
private, cât ºi în organizaþii din sectorul
public.
Obiectivele programului: La absolvirea
programului, cursanþii vor trebui sã:
 cunoascã strategiile de marketing ºi
comunicare în servicii;  dobândeascã o
înþelegere cuprinzãtoare ºi avansatã a
conceptelor ºi problematicilor specifice
economiei serviciilor internaþionale;
 cunoascã metodele utilizate în comercializarea serviciilor logistice;  îºi
îmbunãtãþeascã substanþial abilitãþile de
negociatori ºi sã cunoascã uzanþele de
protocol;  înþeleagã potenþialul managementului serviciilor;  aibã cunoºtinþe
referitoare la publicitate;  deprindã abilitãþi
legate managementul relaþiilor cu clienþii.

Scopul programului: Oferirea cãtre cursanþi a unei înalte
pregãtiri în domeniul logistic în aºa fel încât aceºtia sã fie capabili
sã facã faþã mai bine în confruntarea cu noile provocãri economice.
În urma absolvirii programului, cursanþii vor avea capacitatea de a
aplica tehnici ºi modele care se constituie în soluþii pentru
problemele complexe ale domeniului logisticii ºi vor dobândi
cunoºtinþe metodologice, instrumentale ºi practice. Fiecare cursant
îºi va dezvolta capacitatea de a elabora strategii logistice în contexte
apropiate de situaþiile reale ale întreprinderilor prin proiecte,
cursuri, studii de caz etc., în care un rol aparte îl vor avea analiza,
reflecþia, sugestia, controlul, capacitatea de a pune în practicã
cunoºtinþele teoretice. Prin absolvirea acestui program cursanþii
vor putea ocupa poziþii de rãspundere la nivel de management de
top ºi de mijloc, atât în întreprinderi private, cât ºi în organizaþii
din sectorul public.
Obiectivele programului: La absolvirea programului, cursanþii
vor trebui sã:  cunoascã piaþa serviciilor logistice;  dobândeascã o
înþelegere cuprinzãtoare ºi avansatã a conceptelor ºi problematicilor
specifice unui lanþ logistic;  cunoascã modelele utilizate în
conducerea fluxurilor ºi gestiunea stocurilor, precum ºi în conceperea
arhitecturii reþelelor logistice;  îºi îmbunãtãþeascã substanþial
expertiza profesionalã ºi eficacitatea la locul de muncã prin
intermediul temelor practice;  înþeleagã potenþialul managementului
logistic în crearea relaþiilor în lanþul de furnizare-livrare pentru
reducerea costurilor cu organizarea sa;  aibã cunoºtinþe referitoare
la asigurarea mãrfurilor în context intern ºi internaþional;  deprindã
abilitãþi legate de transportul internaþional de mãrfuri;  cunoascã
strategiile de promovare.

Misiunea programului: Asigurarea de cunoºtinþe ºi competenþe
absolvenþilor prin nivelul profesional ridicat al educaþiei ºi calitatea
academicã a cercetãrii. Cursanþii sunt încurajaþi sã-ºi dezvolte
potenþialul creativ ºi aptitudini specifice domeniului marketingului
turismului de croazierã ºi agrement prin responsabilizarea directã a
acestora. Disciplinele sunt proiectate în aºa fel încât sã ofere
cursanþilor o înþelegere aprofundatã a domeniului marketingului
turismului de croazierã ºi agrement. Prin misiunea asumatã, programul
se încadreazã în coordonatele misiunii generale a universitãþii, de a
crea, valorifica ºi disemina cunoºtinþe, prin dezvoltarea unui mediu
de cercetare ºi învãþãmânt bazat pe excelenþã, în care atragerea,
dezvoltarea ºi promovarea valorilor ºtiinþifice ºi didactice primeazã.
Scopul programului: Oferirea cãtre cursanþi a unei pregãtiri de
specialitate în domeniul marketingului turismului de croazierã ºi
agrement în aºa fel încât aceºtia sã fie capabili sã facã faþã mai bine
în confruntarea cu noile provocãri economice. În urma absolvirii
programului, cursanþii vor avea capacitatea de a aplica tehnici ºi
modele care se constituie în soluþii pentru problemele complexe
ale turismului de croazierã ºi agrement ºi vor dobândi cunoºtinþe
metodologice, instrumentale ºi practice. Fiecare cursant îºi va
dezvolta capacitatea de a elabora strategii în domeniul marketingului
turismului de croazierã ºi agrement în contexte apropiate de situaþiile
reale ale pieþei prin proiecte, cursuri, studii de caz etc., în care un
rol aparte îl vor avea analiza, reflecþia, sugestia, controlul,
capacitatea de a pune în practicã cunoºtinþele teoretice. Prin
absolvirea acestui program cursanþii vor putea ocupa poziþii de
rãspundere la nivel de management de top ºi de mijloc, atât în
firme private, cât ºi în organizaþii din sectorul public.

Scopul programului: Oferirea
cãtre cursanþi a unei înalte pregãtiri
în domeniul situaþiilor de urgenþã în
aºa fel încât aceºtia sã fie capabili
sã facã faþã mai bine în confruntarea
cu noile provocãri economice. În
urma absolvirii programului,
cursanþii vor avea capacitatea de a
aplica tehnici ºi modele care se
constituie în soluþii pentru problemele complexe ale domeniului
situaþiilor de urgenþã ºi vor dobândi
cunoºtinþe metodologice, instrumentale ºi practice. Fiecare cursant
îºi va dezvolta capacitatea de a
elabora strategii în domeniul
situaþiilor de urgenþã în contexte
apropiate de situaþiile reale ale
pieþei prin proiecte, cursuri, studii
de caz etc., în care un rol aparte îl
vor avea analiza, reflecþia, sugestia,
controlul, capacitatea de a pune în
practicã cunoºtinþele teoretice. Prin
absolvirea acestui program cursanþii
vor putea ocupa poziþii de rãspundere la nivel de management de top
ºi de mijloc, atât în întreprinderi

Scopul programului: Oferirea cãtre cursanþi a unei pregãtiri
de specialitate în domeniul marketingului aplicat în industria
modei în aºa fel încât aceºtia sã fie capabili sã facã faþã mai bine
în confruntarea cu noile provocãri economice. În urma absolvirii
programului, cursanþii vor avea capacitatea de a aplica tehnici ºi
modele care se constituie în soluþii pentru problemele complexe
ale industriei modei ºi vor dobândi cunoºtinþe metodologice,
instrumentale ºi practice. Fiecare cursant îºi va dezvolta
capacitatea de a elabora strategii în industria modei în contexte
apropiate de situaþiile reale ale întreprinderilor prin proiecte,
cursuri, studii de caz etc., în care un rol aparte îl vor avea analiza,
reflecþia, sugestia, controlul, capacitatea de a pune în practicã
cunoºtinþele teoretice. Prin absolvirea acestui program cursanþii
vor putea ocupa poziþii de rãspundere la nivel de management de
top ºi de mijloc, atât în firme private, cât ºi în organizaþii din
sectorul public.
Obiectivele programului: La absolvirea programului,
cursanþii vor trebui sã:  cunoascã piaþa industriei modei ºi a
produselor de lux;  dobândeascã o înþelegere cuprinzãtoare ºi
avansatã a conceptelor ºi problematicilor specifice marketingului
ºi comunicãrii în industria modei;  cunoascã modelele utilizate
în cercetarea pieþei ºi comportamentului consumatorilor de
produse de lux;  îºi îmbunãtãþeascã substanþial expertiza
profesionalã ºi eficacitatea la locul de muncã prin intermediul
temelor practice;  înþeleagã potenþialul managementului ºi
inovãrii în industria modei.

MARKETINGUL ªI MANAGEMENTUL
MARKETING APLICAT
SITUAÞIILOR
ÎN INDUSTRIA
DE URGENÞÃ
MODEI
private, cât ºi în organizaþii din
sectorul public.
Obiectivele programului: La
absolvirea programului, cursanþii
vor trebui sã:  cunoascã piaþa
serviciilor ºi produselor pentru
situaþiile de urgenþã;  dobândeascã o înþelegere cuprinzãtoare
ºi avansatã a organizãrii ºi
funcþionãrii Sistemului Naþional
de Management al Situaþiilor de
Urgenþã;  cunoascã modelele ºi
metodele utilizate în logistica
situaþiilor de urgenþã;  îºi îmbunãtãþeascã substanþial expertiza
profesionalã ºi eficacitatea la locul
de muncã prin intermediul temelor
practice;  înþeleagã potenþialul de
comunicare profesionalã în situaþii
de urgenþã;  aibã cunoºtinþe
referitoare la instrumentele de
management al situaþiilor de
urgenþã;  deprindã abilitãþi legate
de performanþele de marketing ale
resurselor în situaþii de urgenþã;
 cunoascã strategiile de cooperare
internaþionalã în situaþii de urgenþã.



MARKETINGUL
ªI
MANAGEMENTUL
ADMINISTRAÞIEI
VAMALE
Scopul programului: Oferirea
cãtre cursanþi a unei înalte pregãtiri
în domeniul marketingului ºi
managementului administraþiei
vamale în aºa fel încât aceºtia sã fie
capabili sã facã faþã mai bine în
confruntarea cu noile provocãri
economice. În urma absolvirii
programului, cursanþii vor avea
capacitatea de a aplica tehnici ºi
modele care se constituie în soluþii
pentru problemele complexe ale
domeniului marketingului ºi
managementului administraþiei
vamale ºi vor dobândi cunoºtinþe
metodologice, instrumentale ºi
practice. Fiecare cursant îºi va
dezvolta capacitatea de a elabora
strategii
ale
domeniului
marketingului ºi managementului
administraþiei vamale în contexte
apropiate de situaþiile reale ale pieþei
prin proiecte, cursuri, studii de caz
etc., în care un rol aparte îl vor avea
analiza, reflecþia, sugestia, controlul,
capacitatea de a pune în practicã
cunoºtinþele teoretice. Prin
absolvirea acestui program cursanþii
vor putea ocupa poziþii de
rãspundere la nivel de management
de top ºi de mijloc.
Obiectivele programului: La
absolvirea programului, cursanþii vor
trebui sã:  cunoascã ºi sã poatã punã
în practicã elemente legate de
tranzacþiile internaþionale;  îºi
îmbunãtãþeascã cunoºtinþele
privitoare la legislaþia vamalã ºi la
procedurile vamale;  dobândeascã
o înþelegere cuprinzãtoare ºi
avansatã a conceptelor ºi
problematicilor
specifice
managementului activitãþii vamale;
 îºi îmbunãtãþeascã substanþial
expertiza profesionalã ºi eficacitatea
la locul de muncã prin intermediul
temelor practice;  aibã cunoºtinþe
referitoare la comunicarea
profesionalã în domeniu;  deprindã
abilitãþi în sfera de acþiune a
regimului ºi datoriilor vamale.
Lector univ.dr.

Mariana IATAGAN
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Primul gong în stagiunea 2012-2013 la Black Box Studio Sud

Spectacolul
8 femei,
de Robert Thomas

Facultatea de Medicinã Veterinarã

SALVATI CULTURA!

Conf.univ.dr. George GRIGORE
Totul a început spectaculos.
Studenþii forfotesc pe holuri, în
sãlile de curs ºi în biblioteci. Se
repetã cu fervoare la diferite
proiecte: Caragiale, Cehov,
Shakespeare, Moliere etc. La
studioul
nostru
teatral
studenþesc Black Box Studio Sud
se simte emoþia premierei.
Mã strecor aproape nevãzut
printre studenþi ºi pãtrund în
decorurile create de cãtre ªtefania
Ghiþã ºi Dana Paraschiv pentru
a viziona o montare deosebitã a
piesei 8 femei, de cãtre Robert
Thomas. Suspans poliþienesc ºi
intrigi a la Agatha Christie ne
urmãresc chiar de la începutul
piesei, când aflãm despre o crimã
pe care nu o vedem, ea fiind
ascunsã ºi chiar încuiatã cu cheia.
Petele de sânge de pe mâinile
cameristei ºi þipetele celor
prezenþi sunt convingãtoare ºi

Foto: Mihãiþã ENACHE
fac ca întreaga atmosferã de
sãrbãtoare de la început sã fie
datã peste cap. Scheme ºi intrigi,
deducþii ºi certuri exaltã pe
aceastã temã: Cine este ucigaºul?
Numai fiind prezenþi la
spectacol veþi afla adevãrul.
Clasa anului III, coordonatã de
cãtre conf. univ. dr. Adriana
Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad
Rãdescu ºi asist. univ. drd.
Vladimir Anton, a reuºit sã ducã
la bun sfârºit acest spectacol cu

o distribuþie formatã din
urmãtorii studenþi, în ordinea
apariþiei în scenã: Cristina
Ceauºu/ Roxana Andreea Neagu
- Louise, Mãdãlina ªerban Chanel, Teodora Nedelcu Mamy, Dana Paraschiv/ Andreea
Ghiþã  Suzon, Mãdãlina
Gheorghiþã - Gaby, Mihaela
Serdaru - Florance, Carmen
Manac - Catherine, Cristina
Paraschiv/Raluca Zlatanov Pierrette. Îndrumarea regizo-
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ralã meritorie aparþine conf. univ.
dr. Adriana Piteºteanu.
Aºadar, miercuri, 10 octombrie, ora 19, vineri, 12 octombrie,
ora 19, ºi duminicã, 14 octombrie, ora 11, spectatorii ne-au
fost alãturi în dezlegarea acestui
mister, iar cele 8 femei au adus
bucuria unei zile împlinite cu
adevãrat.
Intrarea este gratuitã. Vã
aºteptãm cu drag ºi la urmãtoarele reprezentaþii!

Participarea Facultãþii de Arhitecturã
la Bienala Naþionalã de Arhitecturã
Dupã cum Opinia naþionalã v-a informat, la invitaþia
 imagini din timpul desfãºurãrii: activitãþilor de atelier ºi jurizare,
organizatorilor, Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret workshop-urilor, prelegerilor cu invitaþi (arhitecþi recunoscuþi pe plan
internaþional, printre care se numãrã: Valerio Olgiati, Elia Zenghelis,
Richard England, Doris Walchli ºi Ueli Brauen, Dorin ªtefan, ªerban
Sturdza, Alexandru Beldiman, fraþii Daniel ºi Maximilian Zielinski)
 imagini ale proiectelor de an semnificative (Proiect de Reabilitare
a Morii lui Asan  Bucureºti; Muzeu la Romula; Centru Spa la Sibiu),
ce ilustreazã preocupãrile facultãþii în domeniul valorificãrii
patrimoniului, studiului integrat al arhitecturii ºi urbanismului,
problematicii privind integrarea obiectului de arhitecturã în cadrul
natural ºi construit.
De asemenea, facultatea prezintã patru dintre lucrãrile de diplomã
ale studenþilor din sesiunea de diplome iulie 2011:  Centru de dezvoltare
personalã  Rahova, student arhitect Felix Dondera, îndrumãtor:
conf. dr. arh. Ana Maria Hariton  Bazin olimpic de înot la TârguMureº, student arhitect Ionel Pascu, îndrumãtor: dr. arh Dan Agent
 Campus universitar - reabilitare Cet Grozãveºti, student arhitect
Dragoº Radu, îndrumãtor: conf. dr. arh. Ana Maria Hariton  Centru
multifuncþional cultural ºi de agrement la Focºani, student arhitect
Richard ENGLAND
Oana Sfãtuþa, îndrumãtor: prof. dr. arh. Zoltan Takacs
Suntem convinºi cã prezenþa în cadrul acestei manifestãri la
participã la Bienala Naþionalã de Arhitecturã - 15 octombrie-15 nivel naþional va contribui la o mai bunã cunoaºtere a facultãþii, a
noiembrie, cu panouri de prezentare a facultãþii, ce cuprind:
preocupãrilor ei în domeniile prioritare ale învãþãmântului ºi
 prezentarea obiectivelor fundamentale ºi structurãrii învã- proiectãrii de arhitecturã, precum ºi a nivelului de pregãtire a
þãmântului de arhitecturã în cadrul Facultãþii de Arhitecturã USH absolvenþilor arhitecþi haretiºti.

La întâlnirea
cu viitoarea profesie

Cãldura ºi încurajarea au fost coordonatele primirii studenþilor
în anul universitar 2012  2013 la Facultatea de Medicinã Veterinarã.
Conf univ. dr Carmen Bergheº, decanul facultãþii, le-a prezentat
îndatoririle ºi cerinþele statutului de student într-o notã optimistã.
Sfaturi de urmat pentru studenþii de anul I au venit din partea
directorului de departament, conf. univ. dr Violeta Simion, ºi a
conf. univ. dr. Viorel Andronie, preºedintele Colegiului Medicilor
Veterinari din România. Mesajul îndrumãtorului anului I, conf
univ dr Ioana Cristina Andronie, adresat studenþilor, a fost de
mobilizare pentru studiu individual. ªi celelalte cadre didactice, de
la disciplinele Preclinice ºi Clinice, prezente în salã, i-au încurajat
ºi susþinut pe studenþi în alegerea profesiei de medic veterinar,
vorbindu-le despre satisfacþiile profesiei pentru care au ales sã se
pregãteascã. De altfel, datoritã diversitãþii ofertelor de muncã în
domeniul medical-veterinar (medic de fermã, medic de cabinet,
reprezentant comercial produse ºi aparate veterinare, laboratoare
sanitar-veterinare, laboratoare de cercetare, direcþii sanitarveterinare, centre de protecþie animale etc.), tinerii noºtri absolvenþi
au fost angajaþi în posturi de specialitate, în domeniul medical
veterinar, în proporþie de 90% (statistica pentru 2010-2011).

Facultatea de Medicinã Veterinarã funcþioneazã într-un sediu
nou, corespunzãtor cerinþelor pentru desfãºurarea orelor la
disciplinele preclinice, situat în bulevardul Energeticienilor
nr.9-11, în noi sãli de curs alocate de conducerea Universitãþii
Spiru Haret. Pentru un învãþãmânt performant au fost amenajate:
biobaza, în incinta facultãþii, Centrul de cercetare, în spaþiu
separat de cel dedicat activitãþilor didactice.

Aici, Asociaþia Studenþilor organizeazã acþiuni de interes,
proiecte cu impact social, cum ar, de pildã, recentul Târg de
adopþii animale.
Studenþii au fost invitaþi sã participe la activitatea de cercetare,
în contracte de tip grant, câºtigate prin competiþie (Contract
MECTS - fond structural european) ºi contractare directã (de
exemplu cu Institutul Naþional pentru Fizica Laserilor, Plasmei
ºi Radiaþiei - Mãgurele).
Dupã o astfel de primire, studenþii s-au angajat sã rãspundã
prin rezultate condiþiilor oferite.

ªef de lucrãri dr. Cristina DINU

ASASH împreunã cu Steelcase invitã Artã contemporanã chinezã (II)
studenþii de la Facultatea de Arhitecturã sã
Yue Minjun
participe la cel mai mare concurs de
În realizarea autoportretelor
Nãscut
în
provincia artistul, însã, le-a infirmat rapid.
Arhitecturã de Interior ºi Design
Heilongjiang, la Daqing, în 1962, Interpretarea picturii lui Manet sale, Yue nu se foloseºte de

Void to Space: Design the next office este un concurs naþional
de arhitecturã de interior ºi design, care îºi propune sã deschidã
un dialog cu tinerii arhitecþi ºi designeri pe tema spaþiilor de
lucru ale viitorului ºi obiectele din cadrul lor.
Parte a campaniei de celebrare globalã a centenarului Steelcase
 producãtorul numãrul unu mondial în mobilier de birou 
concursul, aflat la prima ediþie, se doreºte a fi un exerciþiu de
imaginaþie pentru a crea concepte universale pentru spaþiile de
lucru moderne, în rãspuns la nevoile generaþiilor viitoare.
Un concurs organizat de Steelcase România ºi Corporate Office
Solutions (COS), susþinut de UAUIM ºi RoGBC. Pentru a afla
mai multe detalii puteþi vizita site-ul oficial al concursului Void
to Space: Design the Next Office.
Eºti student sau tânãr absolvent al unei facultãþi de arhitecturã
sau design? Primeºti provocarea de a-þi imagina cum vor arãta
spaþiile de lucru în viitor ºi obiectele din cadrul lor? Atunci nu
uita sã te înregistrezi în concursul Void to Space: Design the
Next Office pânã la data de 25 octombrie 2012.

Yue Minjun propune privitorilor
o picturã dominatã de o tentã
veselã ºi optimistã. Inspirate din
publicitate ºi desene animate,
autoportretele lui Yue sunt pline
de autoironie ºi criticã. Chipul
artistului, devenit un laitmotiv
roz, a fãcut ca pictura lui Yue sã
devinã rapid recognoscibilã în
galeriile ºi muzeele lumii. Atât
acest lucru, cât ºi realismul
pictural accentuat l-au propulsat
rapid ca unul dintre cei mai
importanþi artiºti contemporani
chinezi. Dacã la începutul anilor
90, lucrãrile lui se vindeau cu
1500 de dolari, acum, acestea
ajung la milioane. Recordul lui
Yue s-a stabilit în octombrie
2007, cu lucrarea Execuþia lui
Maximilian, ce a fost vândutã,
cu 5,9 milioane de dolari, la casa
de licitaþii Sothebys din Londra.
Inspiratã de lucrarea omonimã a
lui Edouard Manet cu execuþia
împãratului Maximilian al
Mexicului, pictura lui Yue a iscat
ceva controverse referitoare la
uºoarele tente politice, pe care

a fost realizatã într-o puternicã
tentã Pop-Art, în care dominã
rozul caracteristic lui Yue.
Lucrãrile lui Yue fac referire la
idealuri ºi la idoli, el declarânduºi în nenumãrate rânduri
admiraþia faþã de idolii
contemporani. Acest lucru l-a
determinat sã încerce o
autoidolatrizare, prin repetatele
autoportrete zâmbitoare (fig. 1).

fig. 1. Yue Minjun, Fãrã titlu,
ulei pe pânzã, 220,3 x 200 cm, 2005

oglindã pentru schiþe, ci de
fotografii, artistul pozând în faþa
camerei digitale în nenumãrate
ipostaze zâmbitoare, pe care le
transpune pe pânzele viu
colorate. Zâmbetul la Yue
reprezintã atât o criticã la adresa
societãþii ºi a conformãrii sociale
în care trãim, cât ºi o parodie la
adresa realitãþilor contemporane.
La început, crezi cã personajul
meu este fericit, apoi, dupã ce
priveºti mai cu atenþie, descoperi
cã este vorba despre altceva
spune Yue. Despre clonarea
sinelui ºi simulacrul fericirii a
pictat ºi repictat Yue, în toate
ipostazele posibile: artistul lângã
Statuia Libertãþii din New York
(fig. 2) sau cântând (fig. 3). Oare
artistul chinez încearcã sã redea
absurdul cotidian? Sau încearcã
sã redea rezultatul vesel al
globalizãrii ºi pierderea identitãþii
ºi a personalitãþii într-o lume din
ce în ce mai uniformã?

fig. 2. Yue Minjun, Fãrã titlu,
ulei pe pânzã, 170 x 140 cm, 2005

fig. 3. Yue Minjun, Muzician,
ulei pe pânzã, 100 x 80 cm, 2003

Asist. univ. dr. Ioana CIOCAN,

Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, www.ioanaciocan.com
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Pentru ce
mergem
la Operã?

Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr.
Petru LISIEVICI un împãtimit al educaþiei

 Carmen, Rigoletto
ºi Spãrgãtorul de nuci, teme
ale întâlnirilor interactive cu
publicul, susþinute de
dirijorul Tiberiu Soare, la
Opera Naþionalã Bucureºti

Gabriel NÃSTASE
În dicþionarele ºi în lucrãrile de
specialitate, pedagogia este definitã ca
ºtiinþã, ca artã, ca un ansamblu de teorii
care asigurã fundamentarea unei
concepþii despre dirijarea logicã a
activitãþii de educaþie, (Coudray,
Leandre, Lexique de sciences de
leducation) sau ca ºtiinþa ºi arta de a
instrui ºi a forma individualitãþi umane
permiþând fiecãruia realizarea sa
ca personalitate ºi ca inteligenþã
(Dictionaire de la philosofie, Larousse,
Paris). Mai simplu spus, pedagogia este
ºtiinþa care studiazã fenomenul
educaþional. Ea se ocupã de formarea
personalitãþii umane, în vederea integrãrii sale active, creatoare, în viaþa
socialã. ªi poate fi, din perspectivã
socialã, ceva mai important decât acest
fapt? Poate fi, altfel spus, ceva mai
nobil ori mai preþios, decât pregãtirea
noilor generaþii în vederea integrãrii
lor armonioase în societate?
Astfel de întrebãri par a-l fi
preocupat, încã de la vârsta adolescenþei,
pe cel ce avea sã devinã prof. univ. dr.
Petru Lisievici. În aflarea unui rãspuns
cât mai complet, imediat dupã
absolvirea liceului (1971), tânãrul Petru
Lisievici susþine examenul de admitere
la Facultatea de Filosofie a Universitãþii
Bucureºti, a cãrei Diplomã de Licenþã
(de Merit) Pedagogie-Englezã o obþine
patru ani mai târziu (1975). Dupã

aproape douã decenii de activitate
susþinutã atât practic, în domeniul învãþãmântului, dar ºi teoretic, în cercetarea
fenomenului educþional, Petru Lisievici
pregãteºte, între 1993-1996, teza de
doctorat, pe care o susþine, în 1996, la
Universitatea din Bucureºti, cu titlul
Calitatea învãþãmântului - Evaluarea
calitãþii învãþãmântului; conceperea ºi
implementarea de programe pentru
optimizarea învãþãmântului la nivel
instituþional, de ciclu sau sistem de
învãþãmânt. Devenind doctor în
pedagogie, prof. univ. dr. Petru Lisievici
se dedicã în întregime activitãþii
de formare a viitorilor specialiºti în
domeniu. Dupã o scurtã trecere prin
învãþãmântul preuniversitar ºi în calitatea de cercetãtor ºtiinþific principal,
ocupându-se de teme privind dezvoltarea curricularã, calitatea învãþãmântului, evaluarea educaþionalã etc, ori
de proiecte internaþionale, alãturi de
experþi ai Bãncii Mondiale, din 1995
opteazã definitiv pentru învãþãmântul
universitar, devenind lector universitar
în cadrul Facultãþii de Sociologie ºi
Asistenþã Socialã a Universitãþii din
Bucureºti, unde rãmâne pânã în 1998.
Urcând treptele carierei didactice, devine,
în 1998, conferenþiar universitar doctor
la Facultatea Sociologie ºi Asistenþã
Socialã a Universitãþii din Bucureºti,
apoi la Facultatea de Psihologie ºi
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ªtiinþele Comunicãrii a Universitãþii
Ecologice din Bucureºti, pentru ca,
între 2002-2003, sã-l întâlnim ca prof.
univ. dr. la Facultatea de Psihologie a
Universitãþii Titu Maiorescu din
Bucureºti.
Din februarie 2003, prof. univ. dr.
Petru Lisievici s-a alãturat corpului
profesoral de elitã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, fiind, în
prezent, decanul Facultãþii de
Psihologie ºi Pedagogie din Braºov.
Atestat de Colegiul Psihologilor din
România ca Psiholog principal, cu drept
de practicã independentã ºi supervizare
în domeniul Psihologie educaþionalã,
cod 00026, prof. univ. dr. Petru Lisievici
este membru al mai multor organizaþii profesionale de prestigiu, ca:
International Association for
Educational Assessment, membru,
1992  1996; Asociaþia de Psihologie
Analiticã din România, membru
fondator din 2001 ºi în prezent;
Asociaþia Psihologilor din România,
membru din 2002 ºi în prezent.
Activitãþii din cadrul acestor asociaþii i
se adaugã o bogatã experienþã managerialã, participarea la numeroase
proiecte de cercetare ºtiinþificã, publicarea a numeroase lucrãri de specialitate
(ºase volume de autor, coautor la
patru volume de specialitate, peste
cincizeci de studii în publicaþii de
specialitate din þarã ºi din strãinãtate.

Programul cultural Pentru ce
mergem la Operã?, ce s-a dovedit unul
de mare succes în stagiunea trecutã a
Operei Naþionale Bucureºti, s-a reluat
Conferinþã
cu TiberiuOrganizat
Soare de
ºi în
stagiunea 2012-2013.
| Foto:Calea
OperaVictoriei
Naþionalã
Bucureºti
Fundaþia
împreunã
cu
Opera Naþionalã Bucureºti ºi susþinut
de dirijorul Tiberiu Soare, programul îºi
doreºte sã iniþieze tinerii ºi publicul larg
în frumuseþea ºi complexitatea muzicii
de operã ºi balet. Tiberiu Soare propune
o incursiune fascinantã printre portative muzicale, o explicaþie atractivã a
secretelor care stau în spatele unei linii
melodice, o înþelegere mai profundã a
personajelor ºi a poveºtii, o perspectivã
ineditã despre ceea creeazã magia unui
spectacol de operã sau balet.
Seria a doua a conferinþelor Pentru
ce mergem la Operã? a debutat cu una

dintre cele mai cunoscute opere din
repertoriul internaþional: Carmen,
Aºadar, joi, 11 octombrie, a avut loc
prima conferinþã-eveniment, intitulatã
Magie, libertate ºi moarte în opera
Carmen de Georges Bizet.
Pânã la sfârºitul anului 2012,
urmãtoarele conferinþe interactive vor
aborda opera Rigoletto de Giuseppe
Verdi (15 noiembrie) ºi baletul
Spãrgãtorul de nuci de Piotr Ilici
Ceaikovski (6 decembrie).

Mircea Cantor 
Premiul
Marcel Duchamp
2011

Artistul orãdean Mircea Cantor este
câºtigãtorul Premiului Marcel
Duchamp 2011. El a fost nominalizat
alãturi de Damien Cabanes, Guillaume
Leblon ºi Samuel Rousseau. Ceremonia
de înmânare a Premiului a avut loc la
Centrul Pompidou, marþi, 2 octombrie
2012, în prezenþa doamnei Aurélie
Filipetti, ministru al Culturii ºi Comunicãrii din Franþa.
Unul dintre cele mai importante premii decernate pentru artã contemporanã,
Premiul Marcel Duchamp a fost creat în anul 2000 de ADIAF (Association pour
la diffusion internationale de lart français) în parteneriat cu Centrul Pompidou,
Muzeul Naþional de Artã Modernã, din Paris. Premiul Marcel Duchamp
recompenseazã artiºti din domeniul artelor plastice ºi vizuale, francezi sau
rezidenþi în Franþa, desemnaþi drept cei mai inovatori ai generaþiei lor. În calitate
de laureat al premiului, Mircea Cantor beneficiazã, timp de trei luni, de o expoziþie
personalã deschisã în Spaþiul 315 din cadrul Centrului Pompidou, precum ºi de
Filmul Toatã lumea din familia
noastrã, regizat de Radu Jude, a fost desemnat marele câºtigãtor al celei de-a 27-a ediþii a editarea unui catalog consacrat. Cele patru lucrãri expuse de Mircea Cantor cu
Festivalului Internaþional al Filmului Francofon (FIFF) de la Namur (Belgia), desfãºurat aceastã ocazie sunt: Sic Transit Gloria Mundi  2012; Dont judge, filter,
între 28 septembrie ºi 5 octombrie. Pelicula a primit trofeul Bayard dOr pentru cel mai shoot  2012; Epic Fountain  2012; Wind orchestra  2012. Expoziþia este
deschisã între 3 octombrie 2012 ºi 7 ianuarie 2013. (www.agentiadecarte.ro)
bun film francofon, iar ªerban Pavlu a fost desemnat cel mai bun actor.

Toatã lumea
din familia
noastrã 
premiul
Bayard dOr

Premiul
Internaþional
de Literaturã
NUX pentru

Invitaþiile Doamnei Pictura

Traian Nica lanseazã
Grupul Zero

Adrian
Munteanu

Comitetul de organizare
a Salonului Internaþional
al Cãrþii de la Milano
informeazã cã scriitorul
român Adrian Munteanu
este invitat de onoare ºi
i se va decerna Premiul
Internaþional de Literaturã
NUX, la prima ediþie a
Salonului Internaþional
al Cãrþii de la Milano,
26 - 29 octombrie 2012,
manifestare aflatã sub înaltul
patronaj al Comisiei
Europene. Scriitorul Adrian
Munteanu va ridica Premiul
într-o conferinþã de presã,
ce va avea loc la Milano,
Linate aeroporto - Parco
Esposizioni Novegro,
duminicã, 28 octombrie,
ora 10. Alãturi de Adrian
Munteanu au fost
nominalizaþi: poetul
nord-irlandez Desmond O
Grady ºi scriitorul francez
Daniel Maximin.

Jacqueline MIU

Petre CHIREA

Primul Festival Internaþional
de Literaturã din România (FILTM)
organizat în afara Capitalei va avea loc,
în perioada 24-26 octombrie,
la Muzeul de Artã (Palatul Baroc)
din Timiºoara. Desfãºurat sub moto-ul
La Vest de Est / La Est de Vest,
evenimentul reprezintã un exemplu
de descentralizare culturalã.
Potrivit organizatorilor, timp de trei zile,
oraºul de pe Bega se va transforma într-o
platformã de întâlniri ºi dezbateri la care
au fost invitate sã participe atât nume
importante ale scenei literare europene,
cât ºi scriitori autohtoni (timiºoreni,
la aceastã primã ediþie) de referinþã.
Amfitrionii celor trei seri de Festival
sunt: Mircea Mihãieº, Denisa Comãnescu
ºi Robert ªerban. Iniþiatorii Festivalului
Internaþional de Literaturã de la
Timiºoara sunt Oana Boca ºi
Ioana Gruenwald (fondatoarele agenþiei
Headsome Communication ºi coorganizatoarele Festivalului Internaþional
de Literaturã de la Bucureºti),
alãturi de cunoscutul poet, editor
ºi jurnalist timiºorean Robert ªerban.

Traian Nica este un nostalgic, un
visãtor care îºi asumã responsabilitatea
pentru lumea pe care o zugrãveºte în
tonuri când sobre, când reþinute, deºi
are potenþialul unui colorist, dupã cum
a demonstrat în unele lucrãri mai recente.
Nãscut pe 4 iulie 1949, în localitatea
ªtefan cel Mare din judeþul Vaslui, ºi
scolit la clasa prof. Florian Lucan, de la
care a deprins rigoarea desenului ºi ºtiinþa
compoziþiei, Traian Nica îºi urmeazã
drumul în arta plasticã, adãugând ani
de studiu ca autodidact ºi refuzându-se
oricãrei încadrãri artificiale.

O prezenþã activã în lumea artelor
plastice, Traian Nica este un bun
cunoscãtor al fenomenului, având legãturi în cercurile unde se valideazã arta de
calitate: vernisaje, licitaþii ºi expoziþii.
Altruist prin simþire ºi un bun promotor
al valorilor certe, deseori amânã interesele
proprii ºi propune criticii ºi publicului
iubitor de frumos artiºti plastici pe care
el îi considerã plini de substanþã.
Aidoma marilor pictori români, este
îndrãgostit iremediabil de Balcic, unde
a fãcut câteva drumuri ce au lãsat urme
pe pânzele sale: Peisaj la Balcic,

Grãdina Botanicã la Balcic, Castelul
Reginei Maria, ultimele fiind prezente
ºi în catalogul Casei de Licitaþii
Monavissa, dupã cum precizeazã un
index independent al pieþei de artã din
Romania (Tudor-art). De asemenea, nu
lipsesc din preocupãrile lui artistice
temele universale în picturã, precum
nudul, peisajul citadin ºi naturile statice.
Cu respect pentru valorile trecutului,
Traian Nica prezintã în pânzele sale
aspecte ale ambianþei citadine, precum
putem observa în lucrãrile Cartierul
Uranus ºi Iarna în mahala.
Ca membru al Asociaþiei Artiºtilor
Plastici din Bucureºti, Traian Nica
expune la saloanele organizate în Parcul
Herãstrãu (Galeria Pavilionul B),
prezenþe notabile având ºi la Cercul
Militar National, ce i-a ºi gãzduit prima
expoziþie personalã în anul 2009, la Sala
Foaier, ori la Galeria Elite Prof Art.
Fondator al proiectului în derulare
intitulat Grupul Zero, o idee ce aduce
laolaltã artiºti plastici din diverse
generaþii, Traian Nica , zugravul de
subþire, cum îi place sã-ºi spunã,
rãmâne mereu o persoanã capabilã sã
declanseze la cei din jur reacþii consonante
cu ale sale, ca un adevãrat catalizator.
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Conferinþã naþionalã

Ocuparea forþei de muncã:
C
E
T
Ã
Þ
E
A
N
E
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P
E
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N

Între statele membre UE persistã disparitãþile
de pe piaþa muncii ºi din sectorul social

Situaþia socialã ºi în materie de ocupare a forþei de muncã a rãmas
foarte gravã în UE în al doilea trimestru al anului 2012. S-a înregistrat
o creºtere globalã a ºomajului, deºi evoluþia acestui indicator a fost
inegalã de la un stat membru la altul, situaþia financiarã a gospodãriilor
s-a deteriorat, iar gradul de sãrãcie în rândul copiilor a crescut. UE
se aflã într-o perioadã de recesiune sau pe punctul de a intra în recesiune de la sfârºitul anului 2011, iar percepþia generalã este cã
situaþia economicã a atins nivelul cel mai scãzut în ultimii trei ani.
În acest context, probabilitatea de a gãsi un loc de muncã rãmâne
redusã în comparaþie cu anii anteriori crizei. Grecia ºi Austria au
înregistrat cel mai mare numãr de ore lucrate de salariaþi cu normã
întreagã în cursul primului trimestru al anului 2012, în timp ce Finlanda,
Italia ºi Irlanda au înregistrat cel mai scãzut numãr. Aceste observaþii
fac parte din principalele constatãri ale Buletinului trimestrial privind
ocuparea forþei de muncã ºi situaþia socialã.
Diferenþele între statele membre în ceea ce priveºte situaþia
socialã ºi în materie de ocupare a forþei de muncã nu au fost
niciodatã atât de pronunþate. De aceea statele membre ar trebui sã

punã în aplicare urgent recomandãrile specifice fiecãrei þãri pentru
anul 2012, adoptate în luna iulie 2012, ºi sã instituie mãsurile
menþionate în pachetul privind ocuparea forþei de muncã al
Comisiei, a declarat comisarul european pentru ocuparea forþei de
muncã, afaceri sociale ºi incluziune, László Andor.
Deosebit de îngrijorãtor este faptul cã ºomajul se aflã într-o continuã
creºtere, afectând 25,3 milioane de persoane, ceea ce reprezintã un
nivel fãrã precedent, ºi anume cu 2,6 milioane mai mult (+ 11,6%)
decât în luna martie 2011. Atingând 10,4% la nivelul UE, rata ºomajului
a crescut în 17 state membre, iar disparitãþile s-au adâncit din nou între
cele mai performante state membre ale UE, pe de o parte, ºi þãrile
periferice, pe de altã parte. Existã în prezent o diferenþã fãrã precedent
de 20,6 puncte procentuale între cea mai scãzutã ratã a ºomajului
(Austria, care înregistreazã 4,5%) ºi cea mai ridicatã ratã a ºomajului
(Spania, care înregistreazã 25,1%) din UE. Numãrul ºomerilor de
lungã duratã a crescut faþã de anul trecut în 15 state membre ºi a atins
valoarea de 10,7 milioane. ªomerii de lungã duratã reprezintã în prezent
4,5% din populaþia activã (+ 0,4 puncte procentuale într-un an).

Perspective sumbre pentru tineri
ªomajul în rândul tinerilor a atins un nivel
dramatic  22,5% în UE în luna iulie  deºi
nu a continuat sã creascã în al doilea trimestru.
Douãsprezece state membre au înregistrat
rate ale ºomajului de peste 25% ºi numai trei
þãri, Austria, Germania ºi Þãrile de Jos, ºi-au
menþinut o ratã de sub 10%.
Perspectivele sumbre pentru tineri reflectã
creºterea riscurilor de ºomaj de lungã duratã ºi
de inactivitate pe termen lung, dupã cum reiese
ºi din creºterea numãrului de tineri care nu sunt
încadraþi profesional ºi nu urmeazã niciun
program educaþional sau de formare. În prezent,
Comisia Europeanã depune eforturi intense
pentru reducerea ºomajului în rândul tinerilor
ºi, mai târziu în acest an, va lansa douã iniþiative:
o propunere privind garanþiile pentru tineret
al cãrei scop este de a face în aºa fel încât în
primele patru luni de la terminarea studiilor orice
tânãr sã obþinã un loc de muncã, sã îºi continue
studiile sau sã urmeze un curs de formare, ºi o
propunere de cadru de calitate pentru stagii.
Noile cifre detaliate pentru 2011 oferã ºi
mai multe informaþii cu privire la imaginea de
ansamblu a pieþei forþei de muncã. Pe lângã
ºomeri, existã aproximativ 8,6 milioane de
lucrãtori cu fracþiune de normã subocupaþi în principal femei  ºi încã 10,9 milioane de
persoane care se aflã într-o zonã gri, situatã
între inactivitate ºi ºomaj, cum ar fi cei care
au renunþat la cãutarea unui loc de muncã.
Scãderea veniturilor gospodãriilor
Venitul brut disponibil al gospodãriilor a
scãzut în douã treimi din þãrile UE între
2009 ºi 2011, cele mai mari scãderi înregistrându-se în Grecia (15,7%), Irlanda (9%)
ºi Lituania, Spania, Cipru ºi Ungaria (fiecare
peste 4%). Aceastã evoluþie este în contrast
puternic cu situaþia observatã în þãrile nordice,
Germania, Belgia, Slovacia ºi Franþa, unde
sistemele de protecþie socialã ºi pieþele forþei
de muncã mai consolidate au permis continuarea creºterii veniturilor globale în timpul
crizei. Cu toate acestea, criza a afectat
segmente semnificative ale populaþiei ºi a

determinat o creºtere a sãrãciei ºi în aceste
þãri. Dupã cum era de aºteptat, segmentul
de populaþie din UE care se confruntã cu
dificultãþi financiare este mai mare ca niciodatã. Cetãþenii þãrilor afectate de cea mai
mare scãdere a veniturilor sunt, de asemenea,
în general, cei mai susceptibili de a avea
percepþii negative cu privire la situaþia lor
socialã, dupã cum indicã Eurobarometrul
privind climatul social, ediþia 2012.
Sãrãcia în rândul copiilor
Sãrãcia în rândul copiilor devine o
problemã pentru un numãr din ce în ce mai
mare de gospodãrii, din cauza veniturilor
insuficiente ale pãrinþilor ºi a sprijinului
necorespunzãtor acordat gospodãriilor cu
copii. Procentajul de copii expuºi riscului
de sãrãcie (dupã transferurile sociale) variazã
de la aproximativ 10% în Danemarca ºi
Finlanda, pânã la peste 20% în Spania,
Grecia, Bulgaria, Portugalia, Italia, România,
Letonia, Polonia, Lituania ºi Luxemburg.
Valoarea ºi eficacitatea alocaþiilor pentru
copii variazã considerabil în UE. Serviciile
accesibile de îngrijire a copiilor constituie un
factor foarte important care le permite
pãrinþilor, ºi în special mamelor, sã lucreze.
Disparitãþile în materie
de creºtere economicã
În rândul celor mai mari state membre,
economia a continuat sã se dezvolte în

Germania, Franþa ºi Polonia, în timp ce în
Italia ºi Regatul Unit s-a înregistrat o scãdere
economicã. În al doilea trimestru al anului
2012, în Spania ºi Portugalia activitatea
economicã ºi ocuparea forþei de muncã au
înregistrat pierderi drastice.
În România, conform Institutului
Naþional de Statisticã, datele pentru luna
august 2012, rata ºomajului în forma
ajustatã sezonier a fost estimatã la 7,1%,
în creºtere cu 0,1 puncte procentuale
faþã de luna anterioarã ºi în scãdere cu
0,4 puncte procentuale faþã de nivelul
înregistrat în luna august 2011. Numãrul
ºomerilor (în vârstã de 15-74 ani),
estimat pentru luna august din anul
curent, este de 692.000 de persoane, în
scãdere cu 2000 de persoane faþã de luna
precedentã. Numãrul ºomerilor în vârstã
de 25-74 ani reprezintã 74,9% din
numãrul total al ºomerilor estimat pentru
luna august 2012.
Pe sexe, rata ºomajului pentru bãrbaþi
o depãºeºte cu 1,1 puncte procentuale
pe cea a femeilor (valorile respective fiind
7,5% în cazul persoanelor de sex masculin
ºi 6,4% în cazul celor de sex feminin).
Pentru persoanele adulte (25-74 ani),
rata ºomajului a fost estimatã la 5,8%
pentru luna august 2012 (6,2% în cazul
bãrbaþilor ºi 5,1% în cel al femeilor).

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Misticism sau patologie?

Silviu ªERBAN
Nu exagerãm cu nimic dacã
apreciem cã Häxan (Vrãjitoria), a
cãrui premierã a avut loc la
Stockholm, pe 18 septembrie 1922,
este un adevãrat studiu ºtiinþific
asupra fenomenului vrãjitoriei de-a
lungul timpului. Referinþele sunt
impresionante, regizorul Benjamin
Christensen petrecând nu mai puþin
de doi ani, între 1919 ºi 1921, pentru
a se documenta. Punctul de plecare
l-a constituit celebrul Malleus
Maleficarum, tratatul medieval al
preotului german Heinrich Kramer
despre pedepsirea vrãjitoarelor. Apoi,
printre sursele amintite în film, se
numãrã scrierile lui George Rawlinson
ºi Gaston Maspero, importanþi

istorici ai civilizaþiilor antice, lucrãri
precum Sabatul vrãjitoarelor de
Bourneville ºi Teinturier, Riturile ºi
tradiþiile vechii Germanii ale
specialistului în Inchiziþie Franz
Heinemann, Istoria obiceiurilor a lui
Eduard Fuchs sau Maladiile
epidemice ale spiritului ale doctorului
Paul Regnard, membru al cunoscutei
Þcoli de la Salpêtrière, iniþiatã de
psihoneurologul Jean Martin
Charcot, având ca teme principale
de cercetare hipnoza ºi isteria. Deºi
cea mai mare parte a subiectului
regizorului danez se concentreazã
asupra epocii medievale, perioada
de vârf a fenomenului studiat,
Christensen face referinþã, pe scurt,
ºi la perioada anticã, unde sunt
identificate premisele ºi formele
rudimentare ale vrãjitoriei, dar ºi la
epoca contemporanã, aducând în
discuþie comparaþia cu bolile mintale
ºi cu isteria. Filmul este organizat, în
principal, dupã o schemã a documentarului, însã momentul
medieval, cel mai lung dintre toate,
precum ºi o parte a momentului
contemporan, cel care se constituie
ca o concluzie a filmului, sunt
structurate dramatic, vocea
autorului rezumându-se doar la scurte
comentarii intercalate din când în

când. Regizorul împarte filmul în
ºapte pãrþi aproape egale, episodul
antic ºi cel contemporan, în prima ºi
ultima parte, iar cel medieval de-a
lungul restului de episoade, dintre
care pãrþile trei, patru ºi cinci alcãtuiesc
nucleul dramatic al filmului.
Prima parte, episodul antic ºi
o scurtã introducere la episodul
medieval, este o expunere aproape

Häxan

vrãjitoriei este format din imagini
cu desene, picturi ºi gravuri înfãþiºând diverse scene specifice, dar
ºi planºe ce simuleazã modelul
geocentric al universului, cu
Dumnezeu înconjurat de coruri de
îngeri situaþi într-o sferã de cristal
de unde supraveghea totul, ºi cu
Iadul, undeva în adâncul
pãmântului, locul unde vor suferi
cei vânduþi diavolului.
Drama
medievalã,
construitã în interiorul pãrþilor
trei, patru ºi cinci, este ilustrarea
unui proces de vrãjitorie petrecut
în secolul al XV-lea, atunci când
Papa a trimis preoþi misionari
inchizitori în Germania. O bãtrânã
cerºetoare, Maria þesãtoarea
(jucatã nu de o actriþã, ci de o vânzãtoare de flori de 78 de ani, Maren
Pedersen) este acuzatã pe nedrept de vrãjitorie de familia unui
muribund. Nerezistând torturii,
femeia mãrturiseºte cã a fãcut vrãji,
însã, în acelaºi timp, le face
complice ºi pe douã dintre femeile
din casa omului aflat pe moarte.
Episodul înfãþiºeazã cum isteria
vãnãtorii de vrãjitoare duce la

(Benjamin Christensen, 1922)
didacticã despre originea vrãjitoriei
ºi despre formele de manifestare ale
acesteia la culturile primitive ºi, apoi,
la medievali. Nota criticã a autorului
este impusã încã de la început:
atunci când omul s-a confruntat
cu ceva imposibil de înþeles, a gãsit
întotdeauna o explicaþie prin
vrãjitorie ºi spirite rele; iar câteva
cadre mai târziu, un alt intertitlu
precizeazã chiar poziþia filosoficã de
pe care se construieºte critica:
credinþa în spirite rele, vrãjitorie ºi
farmece este rezultatul necunoaºterii
universului ºi materiei. Materialele
didactice ale acestui scurt excurs
prin istoria anticã ºi medievalã a

Sãptãmâna
Pieþei Unice

Anul 2012 marcheazã aniversarea a 20 de ani de Piaþã
Unicã. În acest context, sub egida Sãptãmâna Pieþei Unice,
la nivel european sunt organizate evenimente menite sã
aducã în prim plan teme majore de dezbatere privind
rezultatele înregistrate în cei 20 de ani de funcþionare ºi
valorificarea oportunitãþilor de creºtere economicã.
În România, Sãptãmâna Pieþei Unice va fi deschisã, în data
de 16 octombrie 2012, de Conferinþa naþionalã organizatã de
Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri,
Reprezentanþa Comisiei Europene ºi Ministerul Afacerilor
Europene, la care vor participa miniºtri de resort din Guvernul
României, Comisarul pentru piaþa internã ºi servicii,
ambasadori ai statelor membre, reprezentanþi ai autoritãþilor
publice centrale ºi locale, reprezentanþi ai mediului de afaceri,
mediului universitar, parteneri sociali ºi ONG-uri.
Evenimentul se va desfãºura la Hotelul Intercontinental
 Sala Fortuna, începând cu ora 09:30.
Dupã cuvântul de bun venit, adresat de Niculae IDU,
ªeful Reprezentanþei Comisiei Europene, vor rosti alocuþiuni:
Leonard ORBAN, Ministrul Afacerilor Europene, Michel
BARNIER, Comisar pentru Piaþã Internã ºi Servicii, Comisia
Europeanã, Daniel CHIÞOIU, Ministrul Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri
Conferinþa se va derula în trei sesiuni:
I. Piaþa Unicã  realizãri ºi provocãri, moderator: prof.
univ. dr. Daniel DÃIANU, în cadrul cãreia vor fi prezentate
expunerile: Piaþa Unicã  pilon al competitivitãþii UE - Mihai
Alexandru VOICU, ministru delegat pentru Mediul de Afaceri;
Realizãri ale Pieþei Unice - Kamil KILJANSKI, ºef de unitate,
DG Piaþã Internã ºi Servicii; Piaþa Unicã a serviciilor - RãzvanHoraþiu RADU, subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor
Europene; Parteneriatul dintre Piaþa Unicã ºi piaþa financiarã
- Eugen DIJMÃRESCU, director, Fondul de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar
II. Viitorul Pieþei Unice, moderator: prof. univ. dr. Gabriela
DRÃGAN; Cãtre o nouã strategie a Pieþei Unice - Lorena IONIÞÃ,
coordonator politici, DG Piaþã Internã ºi Servicii, ambasador al
Pieþei Unice; Provocãri pentru Piaþa Unicã în contextul globalizãrii
- Costin LIANU, director, Ministerul Economiei, Comerþului ºi
Mediului de Afaceri; Piaþa Unicã Digitalã- Bebe-Viorel IONICÃ,
secretar de stat, Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale; O guvernanþã mai bunã a Pieþei Unice- prof. univ.
dr. Cãtãlin Emilian HUIDUMAC-PETRESCU, prof. univ. dr.
Gheorghe HURDUZEU; Impactul mecanismului de stabilizare
financiarã europeanã (MESF) asupra Pieþei Unice - conf. univ. dr.
Liviu VOINEA
III. Piaþa Unicã ºi mediul de afaceri românesc, moderator:
prof. univ. dr. Ovidiu NICOLESCU, preºedinte al Consiliului
Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România;
Avantajele ºi dezavantajele Pieþei Unice pentru companiile
româneºti - Mihai DARABAN, vicepreºedinte Camera de Comerþ
ºi Industrie a României, preºedinte CCINA Constanþa; Rolul IMMurilor în consolidarea Pieþei Unice - Cezar ILIU, director, Agenþia
pentru Implementarea Proiectelor ºi Programelor pentru
IMM-uri; Mecanisme europene destinate bunei funcþionãri a Pieþei
Unice ºi reflectarea lor în plan intern - Alice ARªINEL, director,
Ministerul Afacerilor Europene
Dupã fiecare expunere, participanþii vor fi invitaþi la discuþii.
În finalul conferinþei, în calitate de raportor, Viorel
DOBRESCU, director, Ministerul Afacerilor Europene, va
prezenta concluziile evenimentului.

69

pierderi de vieþi omeneºti nevinovate
în timp ce slujitorii Bisericii cautã sã
obþinã prin orice mijloace mãrturii
de vinovãþie. Într-un fel sau altul
acuzaþii sfârºeau întotdeauna murind, relevantã în acest sens fiind o
descriere în cartea lui Fuchs a unui
test al vinovãþiei unei femei suspecte
de vrãjitorie: legatã de mâini ºi de
picioare, aceasta este aruncatã în apã:
dacã pluteºte va fi scoasã din apã ºi
arsã pe rug, dacã se îneacã, judecãtorul
îi mulþumeºte lui Dumnezeu pentru
inocenþa acuzatului.
Ultima parte a filmului, care se
confundã cu episodul contemporan, vine cu o ipotezã ºtiinþificã
curajoasã: aceea cã fenomenul
vrãjitoriei este rezultatul neînþelegerilor legate de natura unor suferinþe
mentale ºi a isteriei. Ciudãþeniile
prezente la presupusele vrãjitoare din
epoca medievalã nu sunt altceva
decât simptomele acestor boli

mintale. Christensen insereazã ºi un
scurt moment dramatic cu o tânãrã
cleptomanã bolnavã de isterie care
nu reuºeºte sã-ºi controleze comportamentul deviant. Comparaþia
lui Christensen depãºeºte ipoteza
ºtiinþificã, trecând în ideologie, prin
apropierea poliþiei de Inchiziþie ºi a
tratamentului în clinici specializate
ºi în aziluri de arderile pe rug.

* * *
Rãmânem în atmosfera rece a Nordului european cu o importantã
producþie danezã din 1956, filmatã în Groenlanda, Qivitoq, în regia lui
Erik Balling, care a reuºit performanþa de a se afla printre finaliste atât
la secþiunea Academiei pentru cel mai bun film strãin, câºtigatã de
La Strada al lui Federico Fellini, cât ºi în competiþia pentru Palme
dOr din cadrul Festivalului de la Cannes din 1957, adjudecat de Friendly
Persuasion al lui William Wyler.
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Televiziunea H2.0
LUNI  15 octombrie 2012
06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:00 Universitaria*
12:30 Calitatea în educaþie 
Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
13:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea 
Tehnici esenþiale (r)
00:00 Ora României (r)
01:00 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Universitaria (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MARÞI  16 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala ºi absolvenþii sãi
pe piaþa muncii
Emisiune de
prof. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
13:00 Film serial  Destine furate
14:00 Medicina tv.
dr. Mircea Popescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Nocturna sportivã (r)
01:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 ªcoala ºi absolvenþii sãi
pe piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

SÂMBÃTÃ  20 octombrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Misiunea animalelor Emisiune de Valeria Arnãutu
08:30 Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
09:00 Film pentru copii 
Madison (SUA)
10:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Restart muzica românescã (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc

15:00 Film artistic  Recuperatorul
(The bill colector - SUA) 2010
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
18:00 Autoapãrarea tehnici esenþiale 
Emisiune de Sorin Lupaºcu
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic  Puterea legii
(The rule of law)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
01:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna (r)

Ecumenica -

în limbaj mimico-gestual
duminica, ora 10,00
Din 7 octombrie, emisiunea Ecumenica,
realizator Sorin Bejan, are un nou format. Trebuie
sã subliniem, în primul rând, traducerea în limbaj
mimico-gestual asiguratã de interpreþi specializaþi.
Astfel, s-a legat un parteneriat între TVH 2.0 (emisiunea Ecumenica) ºi
Asociaþia Naþionalã a Surzilor din România pentru ca ºi deficienþii de auz
sã aibã acces la emisiunile postului nostru de televiziune. Un prim pas s-a
realizat prin traducerea integralã a conþinutului media al acestei producþii.
Pentru credincioºii lipsiþi de auz vorbeºte doar credinþa; în faþa lui Dumnezeu
conteazã doar puterea rugãciunii izvorâtã din inimã. Se spune cã Dumnezeu
vorbeºte pentru toatã lumea. Pentru cei care aud doar vocea interioarã a
spiritului, existã acum un loc unde credincioºii surzi pot gãsi alean.
Ecumenica, magazinul religios al postului TVH 2.0, se claseazã în
topul audientei emisiunilor de profil, dupã Universul Credinþei, difuzat de
TVR 1. Un public conservator prin inclinaþie a gãsit rãgaz sã urmãreascã o
dezbatere TV pe teme religioase, care se difuzeazã în acest format începând
din 2007, la TVRM, ºi, din februarie 2012, la TVH 2.0.
Formatul emisiunii include un cuvânt duminical, un calendar ecumenic
al sãptãmânii ce urmeazã, cu datele importante pentru toate bisericile ºi
cultele existente în România, o transmisiune în direct a slujbei de duminicã,
de la una din bisericile însemnate de pe teritoriul României sau din marile
aºezãminte ale Ortodoxiei creºtine, ºi revista presei bisericeºti. Urmeazã
cel mai lung post din an, cel al Crãciunului. Va fi interesant de urmãrit
trendul apetenþei românilor pentru subiectele ecumenice. Sorin Bejan,
împreunã cu reprezentanþi ai diferitelor culte, va fi alãturi de telespectatorii
TVH 2.0 întreaga perioadã, supunându-le atenþiei incitante subiecte
teologice, în spiritul convieþuirii sub semnul credinþei.

MIERCURI  17 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Economia pentru cine?
Emisiune de Simona ªerban.
Invitat Ilie ªerbanescu
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Economia pentru cine? (r)
01:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

JOI  18 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Misiunea animalelor (r)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Film documentar (r)
01:30 Viaþa fãrã fard (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:30 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  21 octombrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Avanpremierã (r) 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia
08:30 Micul cetãþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
09:00 Film pentru copii  Madison
10:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
11:00 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Petrecere româneascã (r)
15:30 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
18:00 Liceenii
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
19:00 Muzica anilor 80-90
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Andreea ªipoteanu
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic 
When soldier cry (SUA) 2010
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Restart muzica românescã (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Animalia (r)
04:30 Micul cetãþean (r)
05:00 Cinefilia (r)

VINERI  19 octombrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial poliþist 
Panã ºi spadã (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial  Destine furate
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
19:00 Avanpremiera
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic  Secretul de la Arrow
Lake (Mias father - SUA) 2009
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:30 Avanpremiera (r)
01:00 Casã dulce româneascã (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
05:00 Medicina tv. (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

duminicã, ora 22,00

W h e n
soldiers
cry (SUA 2010)
În anul 1965, în Vietnamul de
Sud, doi soldaþi americani se
gãsesc prinºi în junglã în
mijlocul rãzboiului. Singurul
lucru care îi þine în viaþã este
promisiunea pe care trebuie sã
o respecte faþã de familiile lor,
aceea de a se întoarce acasã.
Regia: Joe Black; cu: Jess
Weber, Douglas Szczesny ºi
Kristin Sargent

Radio Hfm2.0
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 Bondrea
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
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Simpozionul Naþional MONUMENTUL  TRADIÞIE ªI VIITOR
Contribuþiile cadrelor didactice de la Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret
COMUNICÃRI ÎN PLEN -

CENTENAR IOAN MINCU (1912-2012)

Ion Mincu, pãrintele arhitecturii naþionale (rezumat)
mijlocele pentru a vorbi de noua expresie esteticã a
conceptului arhitectural, va sta alãturi de tendinþe
similare realizate în muzicã, literaturã, arte plastice.
Arhitectura în stil neo-românesc a fost unul dintre
domeniile active ale societãþii, în care s-au cristalizat
premisele culturii naþionale moderne. Legatã mai
strâns de nevoile, þelurile ºi posibilitãþile materiale
ale beneficiarilor ºi ale administraþiei statului modern,
arhitectura de expresie autohtonã n-a putut merge
de la început în acelaºi pas cu celelalte arte, de aceea
a avut o configurare mai lentã. O cercetare minuþioasã
a biografiei scrise de Nicolae Petraºcu despre
prietenul, arhitectul ºi profesorul Ion Mincu ne relevã
indirect informaþii cu privire la activitatea acestuia.

Lector univ. drd. arh. Andreea POP

Despre arhitectura funerarã proiectatã
de Ion Mincu (rezumat)

Monumentele funerare proiectate de Mincu
reprezintã o sintezã de stiluri ºi influenþe, dar în
special modele, pentru generaþii de arhitecþi. Având
parte de comanditari din rândul elitelor, arhitectul
creeazã monumente de arhitecturã funerarã ce
reprezintã un sfert din întreaga sa operã. Printre
puþinele edificii realizate de la început ºi pânã
la sfârºit, fãrã transformãri sau adaptãri, fãrã
concursuri sau licitaþii, ele impresioneazã prin inedit,
decoraþie ºi varietate. Vor marca, pentru multã vreme,
societatea ºi breasla care se vor inspira, ambele, din
mausoleele lui Mincu. Aproape cã aparþin mai mult
arhitectului decât beneficiarului. Realizãri ale
maturitãþii carierei, sunt cavourile proiectate de Mincu
o încununare sau un compromis profesional?

MONUMENTELE - ISTORIE ªI ARHITECTURÃ
Lector univ. drd. arh. Sidonia TEODORESCU

Conf. univ. dr. arh. Ruxandra NEMÞEANU

În arhitecturã, dupã ce imitase când Orientul, când
Occidentul, respectiv Parisul, arhitectura Bucureºtiului
încercã sã devinã originalã prin inaugurarea unui stil
naþional de cãtre Ion Mincu. Iniþiatorul este denumit,
adesea, pãrintele arhitecturii naþionale.
Casa Lahovary (1886), Bufetul de la ªosea
(1892), ªcoala Centralã de Fete (1894-1896), operele
lui Ion Mincu, au fost concepute într-un amestec de
elemente tradiþionale locale, cu elemente Art
Nouveau - de la ceramica smãlþuitã la simbolurile
academismului francez. Clãdirile menþionate mai sus,
au ambiþia de a constitui actul de naºtere al arhitecturii
naþionale ºi menirea de a atrage privirea societãþii
asupra lor. Noua arhitecturã, în care se folosesc toate

SECÞIUNEA A

Clãdiri inedite proiectate
de arhitectul Ion D. Berindey (rezumat)
Ion D. Berindey (1871-1928) a rãmas
în conºtiinþa posteritãþii drept un arhitect
prolific, având în palmares numeroase
lucrãri, de la reºedinþe particulare faimoase,
precum Palatul Cantacuzino de pe Calea
Victoriei, Casa Assan, Casa Toma Stelian,
pânã la celebrul Palat de Justiþie ºi
Administraþie, devenit emblemã a oraºului
Iaºi (Palatul Culturii). Înzestrat cu un
talent artistic nativ, având o putere de muncã
deosebitã ºi un spirit organizatoric
remarcabil, Ion D. Berindey urmãrea
perfecþiunea în toate lucrãrile sale. Extrem
de apreciat la începutul secolului 20, atât de
critica de specialitate, de jurnaliºti, cât ºi de
clienþii proveniþi din pãtura bogatã a
societãþii, opera sa a fost prea puþin studiatã în anii comunismului. Comunicarea
prezintã câteva clãdiri din Bucureºti, care
au fost proiectate de Ion D. Berindey, aºa
cum rezultã din cercetarea de arhivã.

Conf. univ. dr. arh. Ileana KISILEWICZ

Villa Scolari-Trolli din Iaºi, proiectatã
de arhitectul Giulio Magni (rezumat)

Cavoul Familiei Cantacuzino, din
Cimitirul Belu, Bucureºti,
arh. Ion Mincu

SECÞIUNEA B

TEHNICI ªI TEHNOLOGII DE RESTAURARE

Arhitectul italian Giulio Magni a fost angajat, în anul
1894, la Direcþia Lucrãrilor Tehnice a Primãriei oraºului
Bucureºti, cu un contract pe trei ani. Întreaga sa
activitate desfãºuratã în România, în rãstimp de
aproape 10 ani, a fost bogatã în realizãri practice ºi în
contacte profesionale. În 1895 el a executat proiectul
vilei Scolari-Trolli, construitã la Iaºi, lângã Grãdina
Publicã din dealul Copoului. Acesta este primul
proiect de locuinþã realizatã de Giulio Magni în
România ºi singurul la Iaºi. Configuraþia specialã a
edificiului, desfãºuratã pe un teren de mici dimensiuni

Intervenþii recente asupra monumentelor
istorice. Faþadismul - compromis între
dezvoltatori ºi restauratori (rezumat)
intervenþii ºi procedee aplicate în prezent asupra
monumentelor istorice ºi/sau în zona lor de protecþie
sunt de fapt compromisuri între dezvoltatori ºi
restauratori: conversia, faþadismul/evidarea, loftul,
mansardarea, completarea cu/inserþia unor clãdiri noi.
Colocviul internaþional organizat în 1990 de ICOMOS
la Lausanne a elaborat un Glosar al termenilor
patrimoniului. În acest Glosar procedeul evidãrii
clãdirilor, a faþadismului, este definit ca operaþiune
care constã în demolarea structurilor
interioare ale unui imobil, în ideea
pãstrãrii uneia sau mai multor faþade
exterioare. Structura este demolatã, dar
faþada clãdirii rãmâne intactã. În forma
cea mai radicalã de faþadism/evidare
doar elevaþia frontalã este menþinutã. De
obicei, o schimbare radicalã în funcþiunea
monumentului ºi/sau interesele economice justificã metoda. Faþadismul
Metropolis Center, este un act controversat de echilibrare
fostã Tipografia între cererea de renovare a oraºului
Cartea Româneascã ºi dorinþa oamenilor pentru conservare.

Influenþa arhitecturii moldoveneºti în
Þara Româneascã, în secolul al XVII-lea.
Trei biserici dâmboviþene (rezumat)

Intervenþiile contemporane asupra monumentelor
istorice reprezintã un subiect controversat în mediile
profesionale legate de domeniile patrimoniului,
arhitecturii ºi urbanismului. În cadrul unor operaþiuni
ample de restaurare ºi reabilitare a unor monumente/
clãdiri istorice, de restructurare ºi revitalizare a unor
zone situate în centre urbane vechi, rezultatele
intervenþiilor contemporane sunt încã dezbãtute de
cãtre lumea academicã a restauratorilor. O serie de

Lector univ. dr. ing. Ana Maria BIRO

Evoluþia tehnicilor de asigurare a
confortului în spaþiul arhitectural -

ºi într-un regim de înãlþime dezvoltat pe demisol, parter
ºi etaj, ilustreazã capacitatea tânãrului Magni de a
rezolva tema de arhitecturã pentru un edificiu
plurifamilial ºi multifuncþional. Lipsa consemnãrii
comentariilor autorului asupra acestei lucrãri, precum
ºi absenþa analizelor critice sau de istoria arhitecturii
contemporane au stimulat cercetarea de faþã, care
ºi-a propus readucerea la luminã a valorilor de arta
construirii la un edificiu civil din Iaºi, proiectat de un
important arhitect italian pentru doi conaþionali,
antreprenori de succes pe pãmânturile moldave.

Prof. dr. arh. Sorin MINGHIAT

Lector drd. arh. Corina LUCESCU

Lucrarea cuprinde o trecere în revistã a
tehnicilor de asigurare a confortului, în paralel cu
evoluþia spaþiului arhitectural ºi a nevoilor,
cerinþelor ºi aºteptãrilor oamenilor, în ceea ce
priveºte calitatea spaþiilor interioare. O istorie a
tehnicilor de asigurare a confortului este de fapt
istoria nenumãratelor elemente care au determinat
activitatea arhitecturalã de-a lungul veacurilor
care cuprinde întreaga gamã a preocupãrilor
omeneºti. Factorii analizaþi formeazã scena pe care
se naºte arhitectura. Perfecþionarea echipãrii
tehnice a clãdirilor ºi a spaþiilor publice s-a desfãºurat în paralel cu progresul societãþii umane, iar
instalaþiile pot fi privite ca o expresie a gradului
de civilizaþie al unei anumite perioade istorice. În

Casa Leopold Gsur,
astãzi Fundaþia Nicolae Titulescu

Biserica Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena,
Târgoviºte  1650,
ctitor Matei Basarab

Secolul al XVII-lea reprezintã o epocã de înflorire a
arhitecturii religioase, mai ales sub domnia lui Matei
Basarab (1632-1654). Pe timpul acestuia în Þara
Româneascã s-a format o adevãratã ºcoalã artisticã fãrã
de care înflorirea culturalã brâncoveneascã nu ar fi fost
posibilã. În acest secol arhitectura edificiilor religioase
continuã evoluþia arhitecturii munteneºti, la care se adaugã
ºi preluãri ale unor forme ºi decoraþii gotice, moldoveneºti.
Modelele au circulat probabil pe douã cãi: cea a ºcolilor
de meºteri, care ºtiau foarte bine sã edifice un anumit tip
ºi cea a modelului vãzut ºi preluat la cererea ctitorilor.
În cadrul noilor edificii religioase, de plan simplu,
dreptunghiular, cu pridvor deschis, se distinge clar o grupã
formatã din trei monumente cu trãsãturi planimetricovolumetrice comune: naos ºi pronaos pãtrat, boltire cu
calote sferice pe pandantivi, clopotniþã pe pronaos în
care accesul se face printr-o scarã circularã adãpostitã
într-un turnuleþ poligonal adosat faþadei nordice,
contraforturi oblice în colþurile faþadei vestice. Aceastã
grupã este formatã din trei biserici dâmboviþene: biserica
Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena din Târgoviºte
(1650, ctitor Matei Basarab), biserica Naºterea Domnului
din Sãcuieni (1655, ctitor Neagoe Sãcuianu) ºi
biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Bãrbuleþu
(1662, ctitor Radu Creþulescu).

SECÞIUNEA C

(rezumat)

prezent, exigenþele referitoare la confort sunt mult
mai restrictive decât cele acceptate în perioadele
istorice anterioare, datoritã modificãrilor survenite
în natura ºi complexitatea acþiunilor ce se exercitã
asupra clãdirilor, pe de o parte ºi datoritã evoluþiei
cerinþelor utilizatorilor, pe de altã parte. Satisfacerea
acestor exigenþe, legatã direct de consumul de
energie, este la fel de importantã ca ºi a celor de
siguranþã ºi stabilitate la acþiuni mecanice,
aspectul arhitectural-estetic sau încadrarea în
mediu. Momentele desprinse din lanþul evoluþiei
prezentate în aceastã scurtã istorie a echipãrii
construcþiilor cu instalaþii, sunt menite sã
sublinieze importanþa tehnicii în viaþa omenirii, care
a concurat permanent la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.

ISTORIE ªI MONUMENTE
Lector univ. drd.arh. Vlad MITRIC-CIUPE

Fortul 13 Jilava - New Entry
pe lista monumentelor istorice între (fostã) închisoare ºi memorial
Sunt binecunoscute atât istoricul fortului cât ºi
strãdaniile asociaþiilor foºtilor deþinuþi politici (ºi nu
numai) de a transforma vechiul fort într-un muzeu/
memorial dedicat victimelor comunismului. La 22 de
ani de la momentul 1989 s-a reuºit clasarea fortului în
lista monumentelor istorice, grupa valoricã A.

(rezumat)

Prezentarea îºi propune sã investigheze ºi sã prezinte
posibilitãþile de transformare a fostei închisori
într-un muzeu memorial în contextul situaþiei
existente (juridice, fizice etc.) ºi a expresiei contemporane a ceea ce înþelegem prin Arhitectura
Memoriei ca program de arhitecturã.

