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A DEPÃªIT VITEZA SUNETULUI!
În cadrul proiectului
Red Bull Stratos, iniþiat în 2007
ºi sponsorizat de firma Red Bull,
la 14 octombrie 2012,
decolând de pe aeroportul
bazei aeriene Walker din Roswell,
statul New Mexico din SUA,
austriacul Felix Baumgartner
a urcat cu un balon umplut cu heliu
pânã în stratosferã,
îmbarcat într-o nacelã etanºã,
din care a sãrit de la altitudinea
de 39,045 km.
În prima parte a coborârii în cãdere
liberã a depãºit cu 265 km/h
viteza sunetului, atingând 1342,8 km/h,
cea mai mare vitezã cu care s-a deplasat,
pânã la aceastã datã, un om
care nu se afla într-un vehicul.

Exigenþele integrãrii absolvenþilor
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
în industria bancarã (I)
Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
Încadrarea tinerilor absolvenþi
ai învãþãmântului superior ºi nu
numai în populaþia ocupatã
reprezintã o provocare majorã
în viaþa fiecãrui tânãr ºi e o mare
problemã pentru economia
româneascã actual. Dacã, înainte
de decembrie 1989, fiecare
absolvent de studii superioare
primea o repartiþie, fiind obligat
sã respecte cu stricteþe cerinþele
locului de muncã, nefiind
cunoscutã, practic, noþiunea de
ºomaj, în prezent, România se
aflã în poziþia de a întoarce
spatele tot mai multor dintre fiii
sãi nevoiþi sã-ºi gãseascã de lucru
pe meleaguri strãine sau sã
îngroaºe rândurile ºomerilor.
Ne propunem sã prezentãm
concluziile unui studiu, efectuat
cu sprijinul câtorva colegi asistent univ.C. Oprea, asistent
univ. drd. A Rotaru, asistent univ.
A Picu -, cãrora le mulþumim pe
aceastã cale, privind situaþia
încadrãrii absolvenþilor Facultãþii
de Finanþe ºi Bãnci a Universitãþii
Spiru Haret în câmpul muncii, în
general, ºi în specialitatea pentru
care s-au pregãtit, în particular.
Studiul a urmãrit trei aspecte
principale:  gradul de utilizare a
capitalului uman în România

postdecembristã, comparativ cu
alte zone ale globului, mai
apropiate (Europa) ori mai
îndepãrtate (China, SUA etc.),
prin prisma necesitãþii de
protejare a acestui capital
nepreþuit, care, din pãcate, în þara
noastrã, se împuþineazã într-un

problemelor cu care acest sector
se confruntã, în contextul
prelungirii ºi agravãrii crizei
economice ºi financiare globale,
dar ºi a exigenþelor pe care bãncile
le pun în faþa angajaþilor,
îndeosebi a tinerilor, în ceea ce
priveºte nivelul ridicat de

efectuat pe un eºantion
reprezentativ de absolvenþi ai
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti din ultimele trei
promoþii (2009/2010; 2010/2011
si 2011/2012), cu scoaterea în
evidenþã a situaþiei în care aceºtia
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La felicitãrile adresate de Opinia naþionalã pentru Premiul Nobel
pentru Literaturã 2012, acordat scriitorului chinez Mo Yan,
prof. univ. dr. Ding Chao, Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Spiru Haret ne-a rãspuns:
Mã bucur sã am veºti de la
dumneavoastrã. A fost un
eveniment mult aºteptat de
scriitorii chinezi, iar Mo Yan,
prin operele sale de excepþie,
adânc înrãdãcinate în cultura
tradiþionalã, a meritat pe deplin
aceastã distincþie.
Aºteptãm veºti bune ºi cât mai
multe ºi de la prietenii noºtri din
România.
Sã vã bucuraþi de viaþã, de
toamnã ºi bucurii, în familie cât
ºi profesional!

Unde ne sunt absolvenþii
ritm alarmant (rata înaltã a
sporului negativ al populaþiei
dupã 1989), iar cel rãmas este
necorespunzãtor utilizat (ºomaj,
exod al românilor, în special al
celor tineri, cãtre alte þãri) etc.
 analiza industriei bancare în
România, cu prezentarea

competenþe specifice, de
anduranþa ºi rezistenþa la stres,
vizavi de avantajele ºi
oportunitãþile oferite de bãnci
angajaþilor lor din punct de vedere
salarial, al promovãrilor în carierã
ºi al asigurãrii unui statut social
ridicat;  concluziile studiului

se aflã din punct de vedere al
statutului socio-profesional
(angajaþi, ºomeri, plecaþi din þarã),
dar ºi a sectorului în care lucreazã,
în raport cu specialitatea pe care
au absolvit-o, respectiv sectorul
financiar  bancar.
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Rãspunsul este mai multã Europã!

C
Mulþumesc prietenilor din România care au organizat acest congres la Bucureºti!
e Un mesaj este foarte clar: Uniunea Europeanã este foarte importantã pentru
t România, iar România este foarte importantã pentru Uniunea Europeanã - a spus
Jose Manuel Barroso, preºedintele Comisiei Europene, în discursul sãu de la Congresul PPE.
ã
Bucureºti a fost, în 17 ºi parte PDL ºi UDMR, cel mai ºi de guvern, printre care
þ 18 octombrie, locul de important eveniment politic cancelarul german Angela Merkel
a Congresului dupã summitul NATO.
ºi premierii din Spania,
e desfãºurare
Partidului Popular European,
Capitala a gãzduit peste 1.200 Luxemburg, Polonia, Ungaria,
a grup politic din care fac de lideri politici, 16 ºefi de stat Portugalia, Bulgaria ºi Grecia,
n

Asist.univ.dr. Aniþa Vulcan-Grigoriu
- la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii
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Fascinantã, România!
Mioara VERGU-IORDACHE

Congresul Partidului Popular European
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foto: The Sports Bank.net

preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, ºi preºedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy.
Principalele trei puncte pe
agenda congresului PPE de la
Bucureºti, au fost  alegerea
conducerii partidului paneuropean, ce are loc, conform
statutului, o data la trei ani,
 discutarea platformei program
a PPE ºi aprobarea unui manifest al formaþiunii,  conturarea
unui profil al candidatului
popularilor europeni pentru
preºedinþia Comisiei Europene
în 2014.
În prima zi a congresului,
preºedinte al PPE a fost reales
fostul premier belgian Wilfried
Martens. Acesta este liderul
popularilor europeni din 1992
ºi a fost unicul candidat la
conducerea partidului.
Antonio Lopez-Isturiz a fost
desemnat secretar general al PPE
Printre cei zece vicepreºedinþi
ai PPE a fost aleasã Anca Boagiu,
vicepreºedinte al PDL, o premierã
pentru politica româneascã.

Sãptãmâna trecutã a fost una istoricã. Ea va rãmâne înscrisã, cronologic,
în istoria fotbalului, istoria Partidului Popular European, în istoria USL.
De puþine ori s-a întâmplat ca Bucureºtii sã gãzduiascã atâtea evenimente
grandioase/ grandomane?!
A fost frumos în tribunele Arenei Naþionale, mai puþin în teren, unde
naþionala României a fost învinsã la scor ºi la atitudine de reprezentativa
Olandei. Zeci de mii de suporteri au încurajat, au încercat sã dea energie
echipei. Grandios! Grandoman: vreau sã câºtigãm grupa!, înainte de meci.
Ne batem cu Ungaria pentru locul II (Victor Piþurcã), dupã meciul pierdut
lamentabil. În fine, este neimportant. Istoria fotbalului va consemna, sec,
România - Olanda 1-4.
Rãmânem la Arena Naþionalã. 80.000 de români au fost invitaþi
(aduºi?!) la lansarea candidaþilor (unor candidaþi) USL pentru Parlamentul
României. Grandios! Grandoman: Da, vrem sã facem o demonstraþie de
forþã! ( ) Aici e Poporul, nu cu Bãsescu la Casa Poporului (Crin
Antonescu). Bãsescu  ultimul securist ºi ultimul comunist al Europei.
(Victor Ponta). Zeci de mii de oameni se pare cã au înþeles cã vor fi martori
la un eveniment istoric, în sensul lansãrii unor soluþii pentru o viaþã mai
bunã, nu în sensul bifãrii unui eveniment îngâmfat, ºi pentru cã socoteala
de-acasã nu s-a potrivit cu meciul din stadion, a ales fiecare o modalitate
de relaxare: care un joc de echipã, care sã scuipe seminþe, sã fumeze, sã
chibiþeze, sã admire locul ºi mulþi sã pãrãseascã incinta.
Poporul nu era nici la Arena Naþionalã, nici la Casa Poporului
Palatul Parlamentului a fost gazda Congresului Partidului Popular
European. Formaþiunea paneuropeanã a mobilizat lideri politici ai Europei,
veniþi la Bucureºti sã discute despre viitorul cetãþenilor europeni, viitorul
cetãþenilor români. Varianta popularã. Interesant de urmãrit, ascultat,
înþeles, pentru a alege ce e mai bine pentru noi, pentru poporul român. Dar
poporul a fost împãrþit, nu prin propria opþiune, ci prin opþiunea unor
vremelnici lideri. Lideri ?! O parte a poporului la stadion, o parte în faþa
televizoarelor, spectatori la Congresul PPE. Util ne-ar fi fost sã urmãrim
ambele evenimente, pentru a discerne calea de urmat. Evenimentul de la
Palatul Parlamentului a mai consemnat o noutate pentru noi: un fruntaº
politic român a fost ales în conducerea formaþiunii paneuropene.
Sãptãmâna trecutã a fost una istoricã, chiar dacã, prin felul devenirii
noastre, reuºim sã trecem cu atâta uºurinþã pragul, în mod normal înalt,
dintre grandios ºi grandoman. Poate de aceea continuãm sã fim, nu o þarã
normalã, ci o mereu surprinzãtoare, fascinantã, România.
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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 (II)
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.
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Unul dintre obiectivele activitãþii de marketing este acela
ca firma sã-ºi optimizeze ºansele de a penetra pe piaþã
ºi de a-ºi mãri în permanenþã cota pe care o deþine. De
altfel, maximizarea cotei de piaþã poate fi un obiectiv
central al întregii activitãþi a unei firme, de regulã la cele care opereazã
în comerþ ºi servicii. Calculul cotei de piaþã se face prin raportarea
cifrei de afaceri a firmei în total vânzãri pe piaþã ale unui produs
sau serviciu. Pentru stabilirea cotei de piaþã vor fi necesare informaþii
din contabilitatea proprie privind cifra de afaceri netã ºi din studiile
de marketing sau din statistica publicã privind valoarea totalã a
vânzãrilor din produsul sau serviciul respectiv. Este necesar ca în
contabilitate sã poatã fi emise rapoarte detaliate pe structura sortotipo-dimensionalã ºi teritorialã a firmei.
Un parametru al activitãþii firmei este valoarea adãugatã.
Acesta este necesar atât pentru evaluãri proprii cât ºi
pentru nevoi fiscale. Valoarea adãugatã realizatã de o firmã
poate fi stabilitã pentru nevoi informaþionale fiscale prin
metoda indirectã pe baza datelor din contabilitate: ca diferenþã între
valoarea vânzãrilor ºi valoarea cumpãrãrilor. De asemenea se poate
folosi pentru calculul valorii adãugate metoda directã, prin însumarea
elementelor componente: salarii, amortizare, impozite ºi taxe, profit.
Aceste elemente pot fi extrase din contabilitate. Se poate calcula valoarea
adãugatã ºi prin însumarea unor elemente din sistemul informaþional
de marketing dar aceastã valoare este valabilã numai pentru date de
buget (previziune). Valoarea adãugatã este calculatã prin metoda indirectã
pe baza datelor din contabilitate ca diferenþã între valoarea producþiei
exerciþiului ºi valoarea consumurilor intermediare.
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Valoarea stocurilor generatã într-o perioadã poate fi stabilit pe baza datelor
din contabilitate ca diferenþã între
valoarea producþiei ºi valoarea
vânzãrilor pentru firmele cu obiect de activitate
producþie sau ca diferenþã între valoarea achiziþiilor
ºi valoarea vânzãrilor în cazul firmelor cu obiect
de activitate comerþ.
Profitul realizat într-o perioadã de timp poate fi
stabilit pe baza datelor din contabilitate ca diferenþã
între valoarea veniturilor ºi valoarea cheltuielilor.
Specialiºtii din marketing doresc ca datele privind
profitul sã fie furnizate de contabilitate la un nivel
cât mai detaliat pentru a putea proiecta politica de
vânzãri în direcþia unei rentabilitãþi ridicate. Se pune
problema existenþei unei corelaþii între capacitatea
sistemului informaþional al vânzãrilor, dezvoltat
pânã la nivel de articol, ºi cea a sistemului
informaþional contabil. Evoluþiile în zona de concept
dar ºi în cea operaþionalã, inclusiv prin folosirea

Pentru administratorii ºi managerii
firmelor este foarte
important dacã afacerile (operaþiile comerciale)
genereazã flux de trezorerie
pozitiv sau negativ. Pentru a
stabili poziþia firmei faþã de
trezorerie se calculeazã indicatorul trezorerie netã. Excedentul
de trezorerie al unei perioade
poate fi stabilit pe baza datelor
din contabilitate ca diferenþã
pozitivã între valoarea încasãrilor ºi valoarea plãþilor într-o
perioadã de timp. Deficitul de
trezorerie reprezintã diferenþa
negativã a aceloraºi elemente
preluate din contabilitatea
firmei. În cazul în care din contabilitate pot fi calculaþi indicatori
de trezorerie pe centre de responsabilitate atunci firma va
putea sã repartizeze costurile cu
dobânda pe trepte ierarhice
inferioare ºi va identifica mai bine
performanþa pe linii de business.
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Epoca pe care o
trãim este denumitã
generic a globalizãrii în primul
rând pentru comerþ ºi
transferul de capitaluri. Aceasta
înseamnã cã o componentã
importantã în politica de
marketing o reprezintã intrarea
produselor ºi serviciilor firmelor
pe noi pieþe. În momentul în care
o firmã stabileºte sã intre pe o
nouã piaþã acesta trebuie sã facã
cel puþin o estimare sumarã a
costurilor ºi beneficiilor pe care
le prezintã mediul concurenþial
programelor din clasa ERP, au permis sã se ajungã specific acesteia. Factorii
la calculul costurilor pe locul de muncã. Conceptul generali de care depinde calitatea
de jobb-costing, care defineºte aceastã performanþã mediului concurenþial sunt, în
a sistemului informaþional contabil, ajutã la
obþinerea unor rapoarte ale contabilitãþii utile
managementului organizaþiei în general, inclusiv
activitãþilor de marketing.
Se poate realiza analiza cifrei de afaceri pe baza
datelor din contabilitate: pe conturi de venituri, pe
cote de valoare adãugatã, pe centre de responsabilitate, pe forme de vânzare, în funcþie de cheltuielile
la 1000 lei cifrã de afaceri ºi pe sortimente.
La o unitate de producþie valoarea indicatorului
producþie marfã fabricatã este egalã cu valoarea cifrei
de afaceri plus stocurile finale minus stocurile iniþiale.
Valoarea stocului final este conform relaþiei
fundamentale a stocurilor egalã cu stocul iniþial +
intrãri - ieºiri. Din relaþia fundamentalã a stocurilor
rezultã oricare dintre elementele sale componente,
dacã se cunosc celelalte.

Una dintre procedurile de testare a experimentelor de
marketing ºi de mãsurare a efectelor politicii de marketing
este înainte ºi dupã. Conform acestei proceduri efectul
unui stimul se mãsoarã prin diferenþa volumului vânzãrilor
dintre douã unitãþi experimentale între care una este martor
(control) ºi face doar obiectul observãrii (Mariana Elena Balu:
Statisticã pentru marketing ºi comerþ exterior, Editura Fundaþiei
România de Mâine, 2004). În fiecare dintre paºii specifici acestei
proceduri intervin, într-o mãsurã mai mare sau mai micã, informaþii
din contabilitate. Alegerea grupurilor experimentale trebuie sã þinã
cont de organizarea sistemului informaþional contabil astfel încât datele
la nivelul fiecãrui grup experimental sã poatã fi separate de restul
companiei pentru toþi parametrii relevanþi ai experimentului. La
tipologia grupurilor ºi la delimitarea lor concretã în cadrul
experimentului de marketing vor fi luate în consideraþie structura
organizatoricã a firmei, mecanismul intern de stabilire a centrelor de
responsabilitate, pragul pentru organizarea centrelor de cost,
conþinutul concret al fluxurilor contabile pe subdiviziuni
organizatorice, lista parametrilor contabili urmãriþi la nivelul centrelor
de responsabilitate sau a oricãrei alte structuri ierarhice. În cazul în
care specialiºtii din compartimentul de marketing nu þin cont de aceste
aspecte este posibil ca datele pe care le culeg în cadrul experimentului
de marketing sã nu fie relevante sau sã fie chiar viciate semnificativ.
În astfel de situaþii, concluziile obþinute din experimentul de marketing
sunt fie eronate fie inutilizabile pentru politica de marketing a firmei.
Durata perioadelor de timp premergãtoare ºi ulterioare introducerii
factorului experimental trebuie sã þinã cont de capacitatea sistemului
informaþional contabil de raportare pe unitãþi de timp. Mult timp,
contabilitatea putea sã emitã raportãri numai la nivelul unei luni
calendaristice. Introducerea programelor din clasa ERP a permis o
sporire a flexibilitãþii raportãrilor, inclusiv pe segmente de timp. Cu
toate acestea, existã la orice sistem de prelucrare limite pe care
specialiºtii din marketing trebuie sã le ia în calcul atunci când
proiecteazã duratele aferente experimentelor.

Opinia

1. Cota de piaþã este un indicator relevant pentru activitatea de marketing?
Cum se calculeazã?
2. La ce este necesarã stabilirea valorii adãugate?
3. De ce este important indicatorul trezorerie netã?
4. Ce alþi indicatori se au în vedere?
5. Care sunt tehnicile cercetãrii de marketing bazate pe sistemul informaþional
contabil?
6. Cum caracterizaþi experimentul ca una dintre formele cercetãrii directe de
marketing?
7. Ce ne puteþi spune despre calculaþiile contabile asupra costurilor mediului
concurenþial pe noile pieþe?
8. Existã vreo condiþie pentru efectuarea acestor calcule?
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principiu: regimul proprietãþii,
preþurile practicate în tranzacþii,
politicile economice promovate
de autoritãþile publice, structurile
economice, starea mediului
economic, social ºi politic,
gradul de transparenþã a mediului
de afaceri, nivelul de instruire a
agenþilor economici, amploarea,
tipologia ºi plaja practicilor
anticoncurenþiale (I. Gavrilã,
T.Gavrilã, A.Popescu: Mediul
concurenþial ºi politica
Uniunii Europene în domeniul
concurenþei, Editura Economicã,
2006). Pentru fiecare dintre
aceºti factori, firma face o
evaluare de tipul analizei costbeneficiu. De regulã, se prezintã

în faþa Consiliului de Administraþie un punctaj cu evaluarea
beneficiilor ºi a costurilor concrete ale firmei în cazul penetrãrii
pe piaþa respectivã pentru
fiecare din aspectele menþionate
mai sus, punctaj din care rezultã
oportunitatea deciziei de a intra
sau nu pe piaþa respectivã. Faþã
de conþinutul concret al fiecãrei
componente a calitãþii mediului
concurenþial firma care vrea sã
intre pe piaþa respectivã are
costuri sau beneficii în funcþie
de obiectivele sale de marketing
dar ºi de datele furnizate de
contabilitate. În principiu se pot
sintetiza informaþiile conform
modelului prezentat în tabel.
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Una dintre formele
cercetãrii directe
de marketing o
reprezintã experimentul. În acelaºi
timp, se ºtie cã întregul grup
de tehnici de proiectare a experimentelor au drept caracteristicã comunã intervenþia
experimentatorului pentru
determinarea informaþiilor
(M.Epure,
D.Gârdan,
P.Geangu, S.Gudei: Cercetãri
de marketing, Editura
Fundaþiei România de Mâine,
2006). Printre formele complexe de experiment care
permit obþinerea unor concluzii
utile compartimentului de
marketing se aflã experimentul
multifactorial. În marea
majoritate a cazurilor, cel
puþin la companiile multinaþionale, cel puþin o parte dintre
factorii experimentali avuþi în
vedere trebuie sã fie validaþi
de sistemul informaþional
contabil. În felul acesta se
restricþioneazã componenta
subiectivã a experimentului ºi
se dã o validare din exterior
pentru rezultatele compartimentului de marketing.

Sinteza factorilor care genereazã costuri ºi beneficii în funcþie de calitatea mediului concurenþial al unei pieþe
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Efectuarea oricãror
calcule presupune
existenþa unor date a
cãror certitudine sã
fie rezonabilã. Dacã
este vorba de intrarea pe o nouã
piaþã, este o abordare specificã
unui început de drum sau unei
intersecþii în traiectoria unei
firme. Practica marketingului
contemporan cere ca la începutul
oricãrui drum sã pui întrebãri
celor care au fost acolo înaintea
ta. În funcþie de rãspunsul la
întrebãri se clarificã ce trebuie
fãcut ºi pânã la ce datã.
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informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Rãspunsurile trebuie sã fie mai
mult decât da sau nu. (Ben
Casnocha: Viaþa mea de afaceri
la început de drum, Editura
Curtea Veche, 2010). Pentru a
obþine rãspunsurile adecvate la
astfel de întrebãri cel mai
accesibil sistem informaþional
este cel contabil. În ciuda
rezervelor oricãrui specialist în
marketing, prima informaþie
disponibilã pe o nouã piaþã este
cea contabilã. În completare vor
fi utile cercetãrile de marketing,
analiza achiziþiilor publice,
bugetele de familie, prognozele

economice. O analizã factorialã
riguroasã nu poate fi fãcutã pe
baza unor date care nu sunt
sincronizate ºi omogenizate, aºa
cum existã riscul sã fie cele
obþinute din cercetãrile de
marketing. Din sistemul informaþional contabil, conform obligaþiilor de publicitate a situaþiilor
financiare din dreptul contabil
internaþional, obþinem date care
sunt sincronizate temporal, se
bazeazã pe documente justificative, au fost supuse unor
proceduri de audit ºi vor face
obiectul controlului fiscal.

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

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

Avem Încredere!
Aveþi Încredere!

STUDENÞIE HARETISTÃ LA CÃMIN
În fiecare toamnã, Universitatea Spiru Haret pune la dispoziþia
studenþilor spaþii de cazare în cãminele proprii din Bucureºti, str.
Moldoviþa nr. 5  10. Amplasate în imediata apropiere a staþiei de
metrou Apãrãtorii Patriei, cãminele universitãþii îºi întâmpinã studenþii
cu urmãtoarea ofertã: cãminul C2, cu un numãr de 96 de camere cu o
suprafaþã de 24 mp fiecare, ce poate gãzdui 374 de studenþi, ºi cãminul
C3, cu un numãr de 39 de garsoniere cu o suprafaþã de 48 mp fiecare,
ce poate gãzdui pânã la 168 de studenþi. Potrivit informaþiilor furnizate
de administratorul Silviu Ioniþã, cãminul C2 este dotat cu duºuri, toalete
ºi lavoare, precum ºi oficii comune dotate cu plite ºi lavoare. Cãminul
C3 este organizat ca o garsonierã într-un bloc, fiecare camerã având
baie ºi bucãtãrie proprii, aceste douã atuuri fãcându-l ca în fiecare an
sã fie ocupat în proporþie de 100%. Preþul chiriei se stabileºte în
fiecare an. Astfel, în acest an universitar, chiria este de 250 RON
pentru un loc în garsonierã în cãminul C3 ºi de 150 RON pentru un loc
în camerã în cãminul C2. La acesta se adaugã costul utilitãþilor ºi
cheltuielile de întreþinere ºi curãþenie. În fiecare an se rezervã 50%
dintre locurile de cazare pentru studenþii din anul I, iar celelalte revin
studenþilor din ceilalþi ani de studiu, în ordinea solicitãrilor. Printre
locatarii cãminului C3 se numãrã ºi Alexandra Bãlan. Studentã în anul
I la Facultate de Matematicã ºi Informaticã, Alexandra spune: La
început eram speriatã. Chiar îmi fãceam gânduri neplãcute, mã rog,
întotdeauna pun rãul înainte ºi am fost foarte plãcut surprinsã de ceea
ce am gãsit aici. Fostele mele colege, cu care am vorbit despre condiþii,
comparând diferite cãmine, sunt foarte nemulþumite de condiþiile lor,
comparativ cu mine, ba chiar mã invidiazã pentru cã am prins un loc
aici. Sunt 100% sigurã cã oricine prinde un loc aici nu mai pleacã atât
timp cât are ocazia ºi posibilitãþi sã stea, mã refer aici, strict, pe
perioada facultãþii.
Într-adevãr, este o atmosferã pe care o întâlneºti, de regulã, la
începutul maturitãþii ºi care te marcheazã pentru toatã viaþã. Acum îmi
pare rãu cã nu am avut ocazia sã stau la cãmin...

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Anul academic 2012-2013 a început la
Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie,
Braºov, sub semnul încrederii.
Studenþilor, înscriºi la unul dintre cele
douã programe de studii acreditate
(Psihologie ºi Pedagogie), li se oferã
condiþii foarte bune. Facultatea s-a
pregãtit prin modificãri la nivelul bazei
materiale ºi prin introducerea unor
factori de progres la nivelul procesului
de învãþãmânt, între care:
1. Reabilitarea unor spaþii anterior
nefolosite ºi crearea unor noi spaþii
pentru:  Laboratorul de psihologie
experimentalã  dotat cu aparaturã
modernã;  Laboratorul de psihodiagnostic  dotat cu noi teste
psihologice cu licenþã ºi aparaturã;
 Centrul de cercetare  dotat cu
facilitãþi de editare de text, calcul,
printare ºi multiplicare;  Centrul de
consiliere ºi orientare în carierã pentru
campusul Braºov (unde mai existã douã
alte facultãþi ale universitãþii, de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi de
Management, cu programe de studiu
proprii)  pentru cã centrul omonim la
nivel de universitate se aflã la
Bucureºti, cu dificultãþile de acces
asociate acestei situaþii.
2. Îmbunãtãþirea dotãrilor pentru:
 Laboratorul de tehnologie didacticã
 între care aparaturã pentru prezentãri
multimedia, volume de specialitate ºi
numeroase jocuri didactice;  Laboratorul de statisticã ºi prelucrarea datelor
 s-a adãugat un program SPSS cu
licenþã, pe lângã cel deja existent.

3. Realizarea descrierii în termeni
de competenþe a programelor de
studiu Psihologie ºi Pedagogie.
4. Îmbunãtãþirea planurilor de
învãþãmânt prin:  introducerea disciplinelor opþionale începând cu anul I de
studiu (faþã de prezenþa acestora doar în
anul III în vechiul plan de învãþãmânt);
 introducerea practicii de specialitate
ºi în anul II de studiu (faþã de prezenþa
acesteia doar în anul III în vechiul plan
de învãþãmânt);  eliminarea unor
paralelisme ºi introducerea unor
discipline care sã optimizeze profilul
aplicativ al programelor.
5. Introducerea Proiectului ca una
dintre formele de realizare a
evaluãrilor pe parcurs. În urma
analizei contribuþiei evaluãrilor pe
parcurs la îmbunãtãþirea formãrii
profesionale a studenþilor, s-a hotãrât
ca Proiectul sã se introducã între
formele de realizare a acestei evaluãri,
pe lângã testele de cunoºtinþe administrate prin intermediul platformei
Blackboard. Elemente specifice privind
tematica ºi criteriile de evaluare a
proiectelor au fost introduse în Fiºele
disciplinelor ºi comunicate studenþilor
prin intermediul platformei Blackboard.
6. Revizuirea întregului sistem de
îndrumare ºi control a practicii de
specialitate, a sistemului de documente pentru înregistrarea ºi evaluarea
rezultatelor obþinute ca urmare a
practicii.

Decan,
prof. univ. dr. Petru LISIEVICI

Facultatea
de Medicinã Veterinarã
participantã la programul

AWARE
- Cercetarea bunãstãrii animalelor
de fermã într-o Europã extinsã

Ca urmare a rolului pozitiv pe care Facultatea de Medicinã Veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret l-a avut, alãturi de ANSVSA ºi CMVRO, în
organizarea unui Roadshow AWARE la Bucureºti, profesoarele noastre,
conf.univ.dr. Ioana Andronie ºi conf.univ.dr. Violeta Simion, au fost invitate
sã participe, în zilele de 4 ºi 5 octombrie, în Atena, la douã workshop-uri în
tematica proiectului european AWARE.
Acest proiect, finanþat prin programul cadru FP7 al Comisiei Europeane,
are ca obiectiv principal crearea, la nivel european, a unei reþele formatã din
cercetãtori, profesori, studenþi, alte persoane sau instituþii interesate în
implementarea rezultatelor cercetãrii ºi diseminarea cunoºtinþelor în domeniul
bunãstãrii animalelor de fermã. De asemenea, urmãreºte creºterea capacitãþii
de cercetare în domeniul bunãstãrii animalelor de fermã, atât prin integrarea
potenþialului cognitiv ºi uman, care este insuficient utilizat în noile þãri membre
ale Uniunii Europene ºi în þãrile candidate, cât ºi prin atragerea tinerilor
cercetãtori. Informaþii suplimentare se gãsesc pe site-ul proiectului http://www.aware-welfare.eu/aware.

Dr. Cristina DINU

Exigenþele integrãrii absolvenþilor Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci în industria bancarã (I)
I. Irosirea capitalului uman

Deºi acceptatã unanim ca fiind cel mai valoros capital, resursa
umanã este, din pãcate, irositã în mare mãsurã în România
contemporanã, aspect greu de înþeles în condiþiile în care þara, ca ºi
întreaga Europa, se confruntã cu o adevãratã crizã demograficã.
Schimbarea tabloului demografic în lume la începutul mileniului
al III lea ºi accentuarea acestei schimbãri, în perspectiva anilor
2050, gãseºte Europa într-o stare demograficã gravã, în raport cu
alte regiuni ale planetei. (Ioan T. Bari, Tratat de economie politica
globalã, Editura Economicã, Bucureºti, 2010, pag. 504, vorbeºte
chiar de handicapul Europei din punct de vedere demografic în
raport cu SUA, dar ºi cu alte pãrþi ale globului, precum China,
India sau America Latinã.) În timp ce þãri precum China, India,
Pakistan, din America Latinã, Indonezia, dar ºi SUA vor înregistra
creºteri susþinute ale numãrului de locuitori, bãtrâna Europã va
stagna, peste 50 de ani numãrul locuitorilor UE 27 urmând a se
situa cam la nivelul actual, de cca.500 milioane persoane (Eurostat
Europop 2008 Convergence Scenario 2009 prognozeazã pentru
þãrile UE 27 (inclusiv Norvegia þi Elveþia) o populaþie de
505.718.100 locuitori în perspectiva anilor 2060, faþã de
495.394.000 persoane în 2008), concomitent cu accentuarea
procesului de îmbãtrânire (A. Popeanga, în SOS Îmbãtrânirea
populaþiei, Cadran politic 2009, arãta cã vârsta medie în Europa va
fi, pânã în 2050, de 52,3 ani, în comparaþie cu SUA, unde vârsta
medie nu va depãºi 35,4 ani în acelaºi interval de timp.)
Pentru România, membrã a UE, prognozele EUROSTAT aratã
cã regresia populaþiei þãrii va fi de cca. 21,1% în urmãtorii 50 ani,
la 1 ianuarie 2060 urmând a avea în jur de 17 milioane de locuitori,

cam câþi avea acum 100 de ani, cu o ratã anualã de creºtere negativã
de cca. 90 mii persoane (Eurostat Europop 2008,Convergence
Scenario prognozeazã o reducere a numãrului de locuitori
din România, de la 21.423.400 persoane la 1 ianuarie 2008, la
16.921.400 persoane la 1 ianuarie 2060), deci un spor negativ de
4.502.000 persoane.
Reducerea populaþiei totale ºi a celei ocupate, dupã cum se va
vedea, pune în pericol existenþa pe termen lung a naþiunii ºi
compromite bazele dezvoltãrii economice a þãrii.
Realitãþile concrete aratã, în cazul României, o situaþie mult mai
gravã din punct de vedere demografic decât prognozele instituþiilor
internaþionale. Astfel, rezultatele provizorii ale recensãmântului
populaþiei ºi locuinþelor, desfãºurat în 2011, consemneazã o reducere
îngrijorãtoare a populaþiei þãrii comparativ cu datele recensãmântului
precedent, din 2002.

238.753 persoane, respectiv de 2,6 ori mai mult decât rata anualã
negativã prognozatã de instituþiile internaþionale.
Deºi în scãdere dramaticã, capitalul uman, respectiv populaþia
activã din România nu este utilizatã corespunzãtor, rata ºomajului
oficial indicând niveluri ridicate în ultimii ani, astfel:

Sursa: datele au fost prelucrate dupã informaþiile publicate de Agenþia Naþionalã
de Ocupare a Forþei de Muncã.
Calculatã în condiþiile reale ale recentului recensãmânt, rata
ºomajului oficialã nu mai este de 5,12%, ci de aproape 6%. De
altfel, în comparaþie cu þãri vecine, în România, autoritãþile
raporteazã cea mai micã ratã a ºomajului, astfel:

În realitate, dacã la numãrul oficial al ºomerilor, declaraþi
de autoritãþile române, adãugãm cei peste un milion de români
plecaþi legal în alte þãri din cauza faptului cã în þarã nu ºi-au gãsit un
loc de muncã, rata ºomajului se ridicã la cca. 18% din populaþia
activã a României. Aceastã situaþie este cu atât mai gravã,
dacã luãm în considerare faptul cã, prin natura sa, forþa
Aºadar, reducerea efectivã a locuitorilor þãrii în ultimii 10 ani de muncã este nemagazinabilã, odatã pierdutã, o zi de muncã este
s-a cifrat la 2.387.531 de persoane, cu un spor negativ anual de pierdutã pentru totdeauna.

_______________________________
Notã: nefiind date disponibile, din scãderea totalã a numãrului de locuitori
de 2.387.531 persoane, cca. 2/3 s-au considerat reducerea populaþiei active,
iar diferenþa de 1/3 s-a alocat restului populaþiei.
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Noi apariþii

la Editura Fundaþiei România de Mâine
ELENA-CLAUDIA RUSU (coord.),
ALEXANDRINA CARMEN ENE, OANA MADLEN PÃNESCU
TEORII ªI PARADIGME CONTEMPORANE ÎN PSIHOLOGIE
(ISBN: 978-973-163-861-4; 196 p.; preþ 20,00 lei)

Promovarea
unei vieþi
active
sãnãtoase,
combaterea
alcoolismului
ºi a
fumatului
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea
de Management Financiar Contabil Craiova
în calitate de Beneficiar, a organizat, în data
de 14 octombrie 2012, în comuna Almãj,
judeþul Dolj, întâlnirea cu membrii grupului
þintã în cadrul campaniei de informare
Promovarea unei vieþi active sãnãtoase,
combaterea alcoolismului ºi a fumatului.
Întâlnirea s-a desfãºurat în cadrul proiectului
POSDRU/110/5.2/G/89015 Dezvoltarea
resurselor umane ºi a liberei iniþiative în
mediul rural, proiect cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013 Investeºte în oameni !

Obiectivul general al proiectului îl
reprezintã îmbunãtãþirea calitãþii resurselor
umane în zonele rurale din judeþul Dolj în
vederea facilitãrii accesului la ocupare în
activitãþi nonagricole ºi de dezvoltare a
spiritului antreprenorial ºi a competenþelor
necesare pentru desfãºurarea unor activitãþi
independente.
În cadrul întâlnirii au avut loc dezbateri ºi
prezentãri Power Point pe urmãtoatele tematici:
 O viaþã sãnãtoasã cu ajutorul sportului.
Beneficiile aduse de sport corpului uman.
 Alegeþi o dietã sãnãtoasã bazatã pe
fructe, legume, lactate ºi alimente sãnãtoase
din punct de vedere nutriþional.

 Renunþaþi la fumat ºi alcool!!!
 Adoptaþi o viaþã sãnãtoasã prin înlãturarea stresului din viaþa dumneavoastrã.
Efecte ale stresului asupra organismului la
nivel fizic. Efecte ale stresului asupra
organismului la nivel psihic.
Prezentãrile au fost fãcute de cãtre cadre
medicale specializate în medicina de familie,
în finalul întâlnirii acestea acordând
consultaþii gratuite celor prezenþi.
Campania de informare este în plinã
desfãºurare, urmând ca pânã la 31 ianuarie
2013 sã se mai organizeze ºi alte astfel de
întâlniri.

Te intereseazã o
carierã didacticã?
Departamentul de Specialitate
cu Profil Psihopedagogic
al Universitãþii Spiru Haret
informeazã cã înscrierea
studenþilor din toate facultãþile
universitãþii din anii I ºi II
de studii la programul
de pregãtire pentru cariera
didacticã se poate face pânã pe
31 octombrie 2012, pe baza
unei fiºe individuale de
înscriere, depusã la secretariatul
Departamentului de
Specialitate cu Profil
Psihopedagogic din strada
Ion Ghica nr. 13, etaj 5,
tel. 314.0075/149, 335, 127;
fax 312.15.38;
e-mail: ushdppd@spiruharet.ro

Dragoº ILIE

La Facultatatea
de Matematicã
ºi Informaticã,
programul de mentorat
continuã ºi în anul
universitar 2012-2013.
În anii anteriori,
studenþii ºi masteranzi
facultãþii au realizat
lucrãri de cercetare
publicate în reviste
de specialitate,
au participat la
conferinþe internaþionale
de prestigiu,
au realizat proiecte
software de succes,
pe scurt - vor avea
un viitor frumos.
Recent, cinci studenþi informaticieni ai Universitãþii Spiru Haret, au realizat o cercetare
în domeniul inteligenþei artificiale. Studenþii, coordonaþi de prof. Nicolaie Popescu-Bodorin, au
participat, cu un proiect unic, la evenimentul 5th International Workshop on Soft Computing Applications,
organizat de Universitatea din Szeged, Ungaria.

Artã contemporanã chinezã (III)

Ai Weiwei  Interlacing, Jeu de Paume, Paris
Dupã Germania, Austria ºi Elveþia,
expoziþia Ai Weiwei  Interlacing a
poposit la Jeu de Paume în Paris,
21 februarie-21 aprilie 2012. Coada de la
intrare mã face sã mã gândesc cã
notorietatea lui Ai este departe de a se
apropia de sfârºit. Interlacing porneºte
cronologic prin albele sãli de la etaj, cu
aventura americanã a lui Ai. În fotografiile
alb-negru, în a cãror parte inferioarã Ai
semneazã, intituleazã ºi dateazã în chinezã
ºi englezã, sunt descrise cu iz documentar
aventurile americane ale tânãrului
student. Cei zece ani de America, din 1983
pânã în 1993, care au început cu studii la
celebrul Parsons School of Design din
New York, au fost curmaþi de
îmbolnãvirea poetului Ai Quing, tatãl
artistului, fapt care l-a determinat pe Ai sã
se întoarcã în China. Încã din perioada
americanã, Ai documenteazã prin mii de
fotografii amãnuntele vieþii lui, multe
dintre fotografii fiind de tip jurnal cu
autoportrete, portrete ale prietenilor,
intrãri de metrou cu homleºi sau vizite la
muzeu. Vedem un Ai tânãr, fãrã barbã ºi
slab, care, parcã obsesiv, documenteazã tot
ce i se întâmplã-numãrul de fotografii cu
care el revine în China este de
aproximativ 10.000. Dar Ai nu ocoleºte
miºcãrile artistico-politice din East
Village, demonstraþiile din Tompkins
Ai Weiwei, Fairytale 1
From Fairytale, 2007
Inkjet-Prints, je 92,5 x 92,5cm
© Ai Weiwei

Square Park, sau campania prezidenþialã
a lui Bill Clinton din 1992.
Traseului lui Urs Stahel, care
curatoriazã Interlacing împreunã cu Ai
Weiwei, îi urmeazã seria color, prezentã la
Documenta 12 din 2007 - Fairytale.
Pentru expoziþia de la Kassel, Ai a
selecþionat 1001 chinezi pentru a vizita
Documenta, actori într-un schimb
cultural aleºi dupã criterii bine stabilite
de cãtre el ºi echipa sa. Proiectul de trei
milioane de euro a cuprins obþinerea
tuturor paºapoartelor, vizelor,
asigurãrilor, cât ºi zborul celor 1001
chinezi spre Germania ºi cazarea lor, dar
ºi documentarul care însoþeºte tot acest
proces. Fotografiile de mari dimensiuni
prezente la Interlacing, surprind câþiva
dintre participanþii la visul cãlãtoriilor
spre o altã lume, în poziþii simple, urbane,
fotografiaþi pe acelaºi fundal comun.
Pereþii din camerele urmãtoare
Fairytal-ului sunt tapetate cu imagini în
care se simte aversiunea lui Ai faþã de
guvernului chinez. Fotografiile cu
atelierul din Shanghai, pe care Ai îl folosea
ca centru educaþional, surprind fazele sale
cele mai importante: construcþia, masa
festivã, la care a servit crabi prietenilor ºi
susþinãtorilor sãi, demolarea de cãtre
autoritãþi ºi ararea completã a pãmântului.
Masa festivã cu cei 10.000 de crabi de râu
serviþi a fost o ironie clarã la adresa

autoritãþilor (cuvântele crab ºi armonie
au o pronunþare aproape identicã în limba
chinezã), de care Ai s-a folosit în aºteptarea
demolãrii iminente a atelierului sãu. Tot
aici sunt ºi fotografii care surprind
construcþia stadionului olimpic Bird
Nest din Beijing, la a cãrei proiectare a
participat în 2003, sau urmãrile
dezastruoase ale cutremurului din 2008
din Sichuan.
Interlacing prezintã ºi exemple din
longeviva serie a ceramicii, ca Dropping
a Han-Dynasty Urn din 1995, sau
Colored Vases din 2006. În performanceul conceptual, surprins în tripticul albnegru, Dropping a Han-Dynasty Urn, Ai
aduce în discuþie tradiþiile ceramice
pierdute ºi identitatea chinezã, iar pentru
Colored Vases Ai vopseºte cu vopsea
industrialã vase din neolitic, de la 5000
î.e.n. Colored Vases suferã o dublã
transformare prin intervenþia lui Ai
Weiwei: prin repetiþia vopsirii devin un
readymade ºi, prin indiferenþa industrialã
adusã unor obiecte din neolitic, acestea
devin un Made în China.
Prin fotografii fãcute cu IPhone-ul în
puºcãrie sau la frizer, Ai Weiwei ºi Urs
Stahel urmãresc ºi puncteazã perfect, prin
Interlacing, marile proiecte ale lui Ai
Weiwei ºi, astfel, expoziþia devine o
retrospectivã fotograficã de traseu artistic
ºi de transformare.

Asist. univ. dr. Ioana CIOCAN,

Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, www.ioanaciocan.com

În prima parte din aceastã carte
am trecut în revistã orientãrile
clasice din psihologia modernã,
la care am adãugat, într-o continuare
care pentru noi este fireascã, noile
curente ºi preocupãri din psihologia
ºi, respectiv, psihoterapia zilelor
noastre. Lucrarea noastrã continuã
cu o altã provocare: mindfulness
sau cum putem trãi într-o stare de
conºtienþã continuã (conscious
awareness). Orice psiholog ºtie cã
dacã nu suntem conºtienþi cã avem
o problemã, nu o putem rezolva.
Conºtienþa este prima condiþie a
oricãrei schimbãri, a oricãrei
rezolvãri, a oricãrei îndreptãri.
Cartea se încheie cu un capitol referitor la una dintre cele mai
îndrãzneþe abordãri din psihologie  psihoterapia integrativã. Aceasta
este o psihoterapie care integreazã la nivel teoretic ºi practic mai
multe modele psihoterapeutice.
LUIZA MARINESCU
LITERATURA ROMÂNÃ ÎNTRE CANON ªI MODERNITATE
(ISBN: 978-973-163-739-6; 488 p.; preþ 42,00 lei)
Literatura românã între canon ºi
modernitate este, de fapt, o invitaþie
la cãutarea aurului din biblioteci,
care se adreseazã studenþilor ºi
cercetãtorilor în domeniul studiilor
de romanisticã literarã. În paginile
acestei cãrþi se gãsesc sugestii
pentru cercetarea universului vast
ºi deosebit de interesant al literaturii
române. (Re)descoperirea acestui
univers, formarea gustului pentru
vechea culturã ºi literatura
româneascã, pentru literatura
premodernã ºi a marilor clasici.
Conceputã ca un ghid sintetic
de informare, de referinþã ºi de
autoinstruire, aceastã lucrare urmãreºte sã îl înveþe pe student cum
ºi ce sa înveþe, sã îl familiarizeze cu materialele de referinþã, cu opera
scriitorilor în ediþiile critice ºi cu lucrãrile în format digital esenþiale
pentru studiul, înþelegerea ºi predarea literaturii române.
ION PETRESCU, CAMELIA KONRAD
MANAGEMENT COMPARAT INTERNAÞIONAL
(ISBN: 978-973-163-622-1; 380 p.; preþ 41,00 lei)
Apãrute în contextul managerial
naþional, subiectele economiei de
piaþã  întreprinderile private 
apeleazã nu numai la teoria ºi
practica managerialã naþionalã, ci ºi
la cea generalizatã prin managementul comparat internaþional. La
baza acestora stau principiile
adaptabilitãþii, eficienþei ºi rãspunderii sociale. Dar, utilizarea managementului comparat internaþional
în România trebuie sã þinã seama de
particularitãþile economiei româneºti. Este nevoie sã se asigure o
simbiozã între teoria managementului social ºi a celui de piaþã, care se
produce în procesul de realizare a
economiei sociale de piaþã. În al doilea rând, aceste particularitãþi sunt
condiþionate de necesitatea de a se þine seama de mentalitatea specificã
a managerului ºi a angajatului român.
MARIANA RUDÃREANU
DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE
ediþia a III-a, revãzutã ºi actualizatã conform noului Cod civil
(ISBN 978-973-163-686-3, 264 p., 21,60 lei)
Noul Cod civil a fost adoptat
prin Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, dar intrarea sa în
vigoare a fost amânatã pânã la
elaborarea ºi adoptarea legii de
punere în aplicare.
Legea nr. 71/2011 pentru punerea
în aplicare a noului Cod civil a fost
adoptatã la 3 iunie 2011 ºi prevede
cã acesta intrã în vigoare la
1 octombrie 2011. Aceastã lege
prezintã o importanþã deosebitã atât
sub aspectul normelor de punere
în aplicare a dispoziþiilor noii
legislaþii civile, cât ºi din punctul de
vedere al mãsurilor de ordin
tranzitoriu. Astfel, Legea nr. 71/2011 prevede în textul final cã la data
intrãrii în vigoare a noului Cod se abrogã, printre alte acte normative,
Codul civil de la 1864, dar aceastã lege conþine ºi mai multe mãsuri cu
caracter tranzitoriu privind modul de aplicare a dispoziþiilor noului
Cod civil, inclusiv a dispoziþiilor modificatoare aduse de legea de
punere în aplicare, faþã de actele ºi faptele juridice nãscute anterior
datei de 1 octombrie 2011. Aplicarea în timp a noului Cod civil în
raport de reglementãrile anterioare, cuprinse în Codul civil din
1864 sau în alte acte normative, se face în conformitate cu
dispoziþiile cuprinse în Legea nr. 71/2011.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr.
Gheorghe DUDA
ºi o artã - ºtiinþã: Matematica

Basarab Nicolescu  70

Gabriel NÃSTASE
Nu te atinge de cercurile mele!
Acest strigãt ca o poruncã, rostit de
anticul Arhimede cãtre soldatul roman
cuceritor al Siracuzei, a rãmas pânã azi
expresia simbolicã a fragilitãþii
înþelepciunii faþã cu brutalitatea agresivã
a ignoranþei. Ucis de sabia prea grãbitã,
pentru cã dorea, prin cercurile desenate
pe nisip, sã ajungã la rezolvarea problemei începute, Arhimede este
conservat în istoria umanitãþii ca simbol
al matematicianului îndrãgostit de ºtiinþa
sa, ori de arta sa, ori de îngemãnarea
acestor douã esenþe, definitorii pentru
spiritul uman în forma sa cea mai
purã, cea mai încununatã de adevãr sau
de bucurie înþeleaptã.
Nu ºtiu dacã liceanul cuminte
Gheorghe Duda, a cãrui copilãrie ºi
adolescenþã s-a petrecut în aspra Vale a
Jiului, printre chipuri arse de cãrbune,
dar ºi luminate de fumuseþea florilor de
minã, a cunoscut, în acea vreme, legenda
înfruntãrii soldatului roman de cãtre
prea blândul Arhimede. Cu siguranþã,
însã, atât ca tânãr matematician, dar ºi
ca matur cercetãtor al domeniului, va fi
simþit, la rândul sãu, de multe ori, nevoia
preluãrii acelui strigãt antic, spre a-l
adresa unor contemporani ignoranþi ºi
cu o moralã îndoielnicã.
Îndrãgostit de la o vârstã fragedã
de domeniul, pentru mulþi, arid, al
matematicii, intuindu-i resorturile
intime, ca ºi valoarea deosebitã în
perfecþionarea continuã a cãilor
cunoaºterii, tânãrul bacalaureat (1971,
Liceul teoretic nr. 1 din Petroºani)

opteazã pentru Facultatea de matematicã a Universitãþii din Bucureºti, al
cãrei licenþiat devine în 1975. Student
eminent, este oprit în facultate pentru
încã un an de specializare în matematicã
(1976), din anul urmãtor (1977)
începând o strãlucitã carierã universitarã,
în cadrul Institutului de Construcþii din
Bucureºti, Catedra de matematici:
asistent asociat (1977  1980), asistent
universitar (1980  1990), lector
universitar (1990  1992). Sã menþionãm
cã, în aceastã perioadã, tânãrul asistent
universitar începe studiile doctorale,
finalizate, în 1988, cu obþinerea titlului
de Doctor în matematicã, la Facultatea
de Matematicã a Universitãþii din
Bucureºti. Dupã ºapte ani de activitate
în cadrul Academiei de Poliþie Al.I. Cuza
(1992  1999, conferenþiar universitar,
ªef al Catedrei de inginerie), revine,
pentru aproape un an (februarie 
octombrie 1999) la Catedra de
matematici a Institutului de Construcþii
din Bucureºti. Anul 1999 este unul de
referinþã în activitatea domnului prof.
univ. dr. Gheorghe Duda, deoarece este
momentul alãturãrii domniei sale
Universitãþii Spiru Haret. Pânã în anul
2000, este conferenþiar universitar la
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã,
din octombrie 2000 obþinând titlul
de profesor universitar. Între 2007-2011
a ocupat funcþia de Prorector al
Universitãþi Spiru Haret.
Bogata sa activitate didacticã ºi de
cercetare ºtiinþificã este concretizatã în
numeroase lucrãri de referinþã în domeniu

Biblioteca Naþionalã a României
împreuna cu Galeria Danaart Gallery
continuã seria de manifestãri culturale dedicate Anului Caragiale, printr-o expoziþie de
fotografie ºi bandã desenatã. Imagini din
piesa de teatru O noapte furtunoasã, jucatã
la Washington (regia Toma Enache, actori
TNB) ºi la Bucureºti (Teatrul Masca), alãturi
de pagini din volumul O scrisoare pierdutã
în benzi desenate pot fi admirate pânã la 31
octombrie 2012, la mezaninul Bibliotecii.
Fotografiile aparþin jurnalistei
Mãdãlina Corina Diaconu, Mihai Grãjdeanu
semnând benzile desenate, prima adaptare
în benzi desenate a unei piese a marelui
dramaturg I.L.Caragiale.

Dupã dealuri se pregãteºte pentru
Oscar
Dupã dealuri, în regia lui Cristian
Mungiu, a câºtigat Marele Premiu al
secþiunii Filmmakers of Tomorrow FEDEORA, la Festivalul Internaþional
de Film de la Haifa. Trofeul este
acordat de un juriu desemnat de
Federatia Criticilor de Film din
Europa si Zona Mediteraneanã FEDEORA. Trofeul de la Haifa se
adaugã ºirului de premii obþinute de
film, începând cu cel pentru scenariu si
dublul trofeu de interpretare, acordat
actriþelor Cosmina Stratan ºi Cristina
Flutur la Cannes. Dupã dealuri a fost
desemnat Cel mai bun film la Festivalul
de Film de la Vukovar (Croaþia) ºi la
Herceg Novi (Muntenegru).
La New York, unde a rulat în selecþia
oficialã, alãturi de câteva dintre cele
mai apreciate filme ale anului, Dupã dealuri a primit cronici elogioase.
Dupã dealuri a avut parte de o avanpremiera specialã ºi la Paris. Filmul va
intra în cinematografele din Franþa pe 21 noiembrie.
Pelicula a fost proiectatã zilele acestea ºi în Coreea de Sud, la Festivalul
Internaþional de Film de la Pusan, cel mai mare eveniment de gen de pe
continentul asiatic.
ªi londonezii au vãzut propunerea României la Oscar, între 10 si 21 octombrie,
la cea de-a 56-a ediþie a Festivalului Internaþional de Film de la Londra.
Toatã luna octombrie, filmele regizate de Cristian Mungiu ruleazã ºi la Bruxelles,
în cadrul unei retrospective iniþiate de regizorii Jean-Pierre ºi Luc Dardenne.
Pe 16 octombrie, în avanpremierã, a fost proiectat Dupã dealuri.
Din 21 noiembrie, pelicula va rula în cinematografele din Belgia ºi Luxemburg,
iar, din 22 noiembrie, în Olanda.
Dupã dealuri are deja distribuitori în peste 35 de þãri. Filmul intrã în cinematografele
din România pe 26 octombrie. Avanpremiera bucureºteanã este programatã în
cadrul evenimentului Les Films de Cannes a Bucarest, pe 25 octombrie.
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 cursuri universitare, culegeri de
probleme, monografii ºtiinþifice, articole
ºtiinþifice etc. Între acestea, sã amintim,
apariþiile la Editura Fundaþiei România
de Mâine: Analiza matematicã pentru
economiºti, 1993; Elemente de algebrã
pentru economiºti, 1996; Culegere de
probleme de analizã matematicã, (doua
ediþii) 1993, 1994; Serii de tip Fliess în
rezolvarea unor ecuaþii constitutive,
1997, în seria Matematici aplicate;
Matematici cu aplicaþii în inginerie,
1997, în seria Matematici aplicate,
Analiza matematicã, vol. I, 1998;
Algebrã liniarã, geometrie analiticã ºi
diferentialã, 1999; Elemente de analizã
matematicã  Culegere de probleme,
2007, ºi multe altele.
Profesorul univ. dr. Gheorghe Duda
este ºi directorul Departamentului
Învãþãmânt din cadrul TV H2.0. De
asemenea, realizeazã, sãptãmânal, în
fiecare luni, de la ora 16.00, emisiunea
Calitatea în educaþie, ce focalizeazã
interesul dezbaterilor pe teme legate de
transformãrile care se petrec sub ochii
noºtri în învãþãmântul din întreaga
lume. Sunt invitaþi sã aprofundeze
aceste subiecte profesori ºi cercetãtori
de prestigiu din mediul academic,
pedagogi cu experienþã ºi inovatori care
implementeazã metode îndrãzneþe,
pentru cã, profesorul Gheorghe Duda
crede cu tãrie cã indiferent de palierul
la care se desfãºoarã, eficienþa
procesului educaþional este asiguratã de
o componentã esenþialã: calitatea.

Lansare de carte
În data de 23.10.2012, la
Librãria Mihail Sadoveanu,
Bucureºti, Bd. Magheru nr.
6-8, la ora 14,00, Editura
Vremea va lansa cartea,
Sãptãmâna
merelor
coapte, de Su Anisa, acest
eveniment reprezentând
debutul tinerei scriitoare.

Luni, 12 noiembrie 2012, între orele 10 ºi 12,30,
în Aula Magna a Academiei Române din Bucureºti
va avea loc Simpozionul aniversar  Basarab
Nicolescu  70. Vor susþine comunicãri: Basarab
Nicolescu (UBB Cluj-Napoca ºi CIRET) - Cum
dialogãm? Repere pentru dialogul transcultural;
Pompiliu Crãciunescu (Universitatea de Vest
din Timiºoara), - Infinitul terþ; Pr. Doru Costache
(Sydney College of Divinity) - Elemente de tip Transdisciplinar în Gândirea Patristicã
bizantinã. Evenimentul este organizat de Institutul de Studii Transdisciplinare ªtiinþã,
Spiritualitate Societate- IT4S, în colaborare cu Academia Românã.
În deschidere: Magda Stavinschi: Basarab Nicolescu  un nume emblematic
al culturii româneºti ºi universale; acordarea medaliei IT4S, conceputã de Mircia
Dumitrescu. Vor rosti cuvinte de omagiu: academician Ionel Haiduc, preºedintele
Academiei Române; academician Eugen Simion; academician Solomon Marcus;
Mihai ªora. (www.agentiadecarte.ro)

Un turneu naþional
fãrã precedent
în România
Gabriel Croitoru ºi Horia Mihail, dupã
ce au trecut prin experienþa de a cânta pe
mari scene ale lumii, în oraºe mari, la
Bucureºti la Sala Radio sau Ateneu, dar ºi
în oraºe mai mici ale þãrii, lipsite de viaþã
muzicalã, au descoperit cã au puterea de a
încerca sã ducã muzica clasicã mai departe,
în locuri unde nimeni nu se gândeºte la ea,
dar unde poate face foarte mult bine, aºa
cum fãcea Enescu în urmã cu o sutã de ani:
în satele din România. Astfel s-a nãscut
primul turneu Vioara lui George Enescu
la sate, la iniþiativa Radio România Cultural
ºi Accendo. Este o cãlãtorie muzicalã care
îi va duce pe Gabriel Croitoru, violonistul
care are privilegiul de a cânta pe vioara
Guarneri del Gesu, pe care a cântat George
Enescu (instrument pus la dispoziþie ºi
aflându-se în patrimoniul Muzeului
naþional George Enescu), ºi pe Horia
Mihail, ºi unul dintre pianele lui cãlãtoare,
în sate din nordul, estul ºi sudul României.
Evenimentul, organizat de Radio
România Cultural ºi Accendo, cu sprijinul
Administraþiei Fondului Cultural Naþional,
parteneri: Muzeul Naþional George
Enescu, Fondul Român de Dezvoltare
Socialã, Societatea de muzicã veche, se
va desfãºura în:  judeþul Botoºani comuna George Enescu, sat Dumeni 
Grãdiniþa Dumeni  22.10, ora 12.00
 comuna Bãluºeni, sat Bãluºeni  Cãminul
cultural Bãluºeni  22.10, ora 18.00
 judeþul Brãila, - comuna Mãraºu, sat
Bãndoiu  ªcoala cu clasele I-VIII

Bãndoiu  24.10, ora 16  comuna
Mãxineni, sat Latinu  Cãminul cultural
Latinu  25.10, ora 16  judeþul Ialomiþa comuna Borduºani, sat Borduºani 
Cãminul cultural Borduºani  26.10, ora
17  comuna Cosâmbeºti, sat Cosâmbeºti
 ªcoala Ghimbãºani  29.10, ora 17
 comuna Ciochina, sat Ciochina 
Cãminul Cultural Ciochina  30.10, ora
17 judeþul Cãlãraºi - comuna Dor
Mãrunt, sat Dor Mãrunt  ªcoala cu
clasele I-IV Dor Mãrunt  31.10, ora 17.
Turneul se va încheia cu un recital
extraordinar susþinut la Sala Radio din
capitalã, pe data de 1 noiembrie, de
Ziua Radioului. Programul concertelor
cuprinde piese de largã popularitate din
literatura pentru vioarã ºi pian: compozitori
precum Camille Saint-Saëns, Jules
Massenet, Dmitri Shostakovich, Fritz
Kreisler, Pablo de Sarasate º.a. vor putea
fi ascultaþi în cadrul recitalurilor.
(Dupã ww.romaniapozitiva.ro)

Invitaþiile Doamnei Pictura

Adriana Pãlãceanu: Pictura este un har
Aristotel BUNESCU
Am remarcat cu mare plãcere, la unul
dintre Saloanele Asociaþiei Artiºtilor
Plastici din Bucureºti din Pavilionul B
al Parcului Herãstrãu, trei lucrãri semnate
Adriana Pãlãceanu. Nu întâmplãtor,
desigur, cele trei tablouri erau primele
din expoziþie, ca sã înþeleagã omul ceva
când intrã în galerie. Desenul, abordarea
cromaticã, perspectivele, toate aceste
elemente definitorii pentru un
tablou autentic sunt bine conduse de o
mânã sigurã.
Adriana Pãlãceanu s-a nãscut în
comuna Broºteni, judeþul Vrancea. A

absolvit Institutul Politehnic Bucureºti,
Facultatea de Metalurgie. Dar, pentru
Adriana Pãlãceanu artele vizuale au
reprezentat mereu un miraj irezistibil.
Astfel, face studii libere de picturã.
Primele îndrumãri în artã plasticã le
primeºte ca elevã a Liceului Teoretic
Al. I. Cuza din Focºani, de la profesorul
pictor Elena ªtefãnescu. Din punct de
vedere al tehnicii, a realizat foarte reuºite
tablouri în ulei pe pânzã ºi carton,
precum ºi icoane pe lemn.
Din anul 1999 este membrã a
Asociaþiei Artiºtilor Plastici Bucureºti,
fapt care a contribuit în mod esenþial în
evoluþia artisticã, în definirea stilului
propriu, prin participarea la numeroase
expoziþii ºi concursuri. Expoziþiile sale
au fost deschise în Bucureºti; personale:
la Cercul Militar Naþional în anii 2002,
2004 ºi 2012, expoziþii colective: la
Galeriile ARTAS din Piaþa Rosetti nr. 2,
Sala Dalles în anii 2000, 2001; Galeria
Primãriei sector 2, în 2004; Casa de
Culturã Friedrich Schiller, în 2006;
Ateneul Român, în 2009; Casa de Culturã
Mihai Eminescu; Galeria Herãstrãu ºi
Teatrul Foarte Mic. Are lucrãri în colecþii
particulare în þarã ºi strãinãtate, la Cercul
Militar Naþional Bucureºti, în Statele
Unite ale Americii, Canada, Germania,
Franþa, Israel ºi Croaþia.
Adriana Pãlãceanu este laureatã a
concursurilor anuale de picturã marinã,
organizate de Liga Navalã la Cercul Militar

Naþional Bucureºti în anii 2003, 2004, 2006,
2007. Tot aici a obþinut Premiul III, în 2010,
ºi Menþiune, în anul 2008.
Pictura este un har. Cine are talent
în picturã nu se mulþumeºte sã priveascã
o imagine frumoasã ºi sã se bucure de
ea.El simte nevoia sã o redea, dar prin
ochii proprii, sã o echilibreze din punct
de vedere al formei, culorii, contrastului,
sã extragã din realitatea vizualã o esenþã.
În concluzie, pictura este o chemare,
spune Adriana Pãlãceanu. O întreb ce
doreºte sã lucreze în 2013. În anul 2013,
dacã sunt sãnãtoasã, aº vrea sã insist
pe acuarelã. Este o tehnicã grea, dar cu
multe posibilitãþi de exprimare. Este
diafanã ºi veselã. Am nevoie de aºa ceva.
Nu promit, dar îmi doresc. Va depinde
de inspiraþie.
Discretã ºi sensibilã, Adriana
Pãlãceanu este o figurã aparte printre
colegii de la Asociaþia Artiºtilor Plastici
din Bucureºti. Îi dorim din toatã inima
sãnãtate ºi sã poatã deschide expoziþiile
la care viseazã în 2013 ºi în anii viitori!
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Meseria,
brãþarã de aur

Unde ne sunt absolvenþii

Asist. univ. dr.

Aniþa VULCAN GRIGORIU 
la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii

Sunteþi unul dintre absolvenþii Universitãþii Spiru Haret. Ce
v-a determinat sã deveniþi cadru didactic în aceastã instituþie?
Este o întreagã poveste pânã am ajuns cadru didactic. Practic, am fugit de
aceastã profesie. Tatãl meu a fost învãþãtor, iar una dintre surorile mele mai
mari a îmbrãþiºat tot aceastã meserie. Deoarece am avut-o ca model în viaþã pe
sora mea care a devenit învãþãtoare, toþi din familie se aºteptau ca eu sã urmez
aceeaºi filierã. Lucrurile nu au stat deloc aºa. Priveam cu reticenþã toate
planurile de lecþii pe care sora le scria zilnic de mânã ºi la care pierdea ore
întregi. Gãseam un sistem încorsetat care nu-þi mai permitea sã te delectezi cu
altceva, decât cu completatul unor fiºe care a doua zi îºi pierdeau consistenþa,
de aceea am evitat pe cât posibil sã nu ajung cadru didactic. Mi-am dorit sã urmez
medicina ºi astfel m-am orientat în liceu spre o filierã de profil. Dar, în ultimul an
de ºcoalã, în urma unei vizite fãcute la spital unei cunoºtinþe, mi-am schimbat
total opþiunea. Am vãzut multã durere pe chipul pacienþilor ºi o oarecare nepãsare
din partea medicilor. ªtiu cã sunt mulþi medici dedicaþi acestei meserii nobile, însã
eu aºa am gândit atunci. Se vede cã Dumnezeu avea alte planuri cu mine... Între
timp, unul dintre profesorii mei din liceu mi-a sugerat sã urmez Facultatea de
Jurnalism. Pentru cã îmi plãcea foarte mult ºi filosofia, am aflat de Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Pentru mine a fost
alegerea cea mai potrivitã. Am avut profesori extraordinari, care m-au pregãtit
profesional, iar dãruirea lor mi-a trezit un interes deosebit pentru facultate. În
timpul desfãºurãrii studiilor de masterat, programul Mass-media ºi comunicare,
din cadrul aceleaºi facultãþi, am primit propunerea de a colabora ca asistent
universitar. Am ezitat la început, însã, apoi, am luat-o ca pe o provocare. ªi mia plãcut mult ceea ce am descoperit. A fost ca o chemare. De aceea am ºi rãmas.

Ce amintiri vã leagã de perioada studenþiei?
Pentru mine, acea perioadã a
însemnat un concurs de maturizare,
de responsabilizare. Atunci am simþit
cã am libertate deplinã, însã nu ºtiam
la început cum sã o folosesc ºi asta ma debusolat puþin. Eram obiºnuitã cu
viaþa de liceu, în care era o concurenþã
acerbã între colegi, iar la facultate am
simþit cã nimeni nu se întrece cu
nimeni, cã fiecare este pe cont propriu
ºi cã nimãnui nu îi pasã cã iei tu 10 sau
4 la examene. Cel mai important era
sã reuºeºti pe domeniul pe care þi l-ai

ales. Amintiri sunt multe, însã mã voi
rezuma la una singurã. În anul I de
facultate, încurcând sãptãmânile pare, cu
cele impare, am ajuns din greºealã la un
curs de ... economie la Facultatea de
Management. Dacã pânã atunci avusesem
o repulsie faþã de aceastã materie, pentru
prima datã, la acel curs am înþeles
frumuseþea disciplinei. La catedrã era un
profesor de economie tânãr, cu o deosebitã
vocaþie, care m-a captivat. A fost ceva
nemaipomenit. Apoi am început sã încurc
voit sãptãmânile.

ªtiu cã în anii studenþiei aþi lucrat pentru o cunoscutã televiziune. Este
un plus ori un minus pentru student dacã lucreazã în timpul facultãþii?
A fi angajat în timpul facultãþii implicã anumite avantaje, dar ºi dezavantaje.
Ca avantaje aº aminti familiarizarea cu locul de muncã, dobândirea unei anumite
experienþe pe acel domeniu, satisfacþii pecuniare, deprinderea cu lucrul în echipã
etc. Conteazã într-un CV, dupã cum observãm cã se întâmplã în prezent, un
minimum de experienþã. Cel mai mare dezavantaj este imposibilitatea de a fi
prezent la cursuri ºi seminarii. O orã de curs sau de seminar poate fi, uneori,
echivalentã cu zece cãrþi citite. Prezenþa profesorului, vocea sa, urmãrirea limbajului
trupului, dragostea cu care îþi transmite cunoºtinþele nu pot fi regãsite nicãieri
în altã parte, ci doar prin participare directã la curs ºi seminar. Nefiind prezent
este ca ºi cum ai vizita un oraº cu ajutorul spaþiului virtual, fãrã a pãºi vreodatã pe
tãrâmul respectiv. Lipseºte emoþia pe care o emanã tot ceea ce are viaþã. Cât timp
am lucrat, în timpul studenþiei, am avut nostalgia fiecãrei ore de curs ºi de seminar
pierdute, de aceea îi gãseam foarte norocoºi pe colegii mei care se puteau bucura
de prezenþa ºi asistenþa profesorilor minunaþi pe care i-am avut.

În calitate de asistent coordonator de practicã de specialitate:
îºi iau în serios viitorii jurnaliºti rolul de studenþi practicieni?
Studenþii implicaþi în proiectul
Studenþi practicieni  studenþi activi ºi
integraþi trebuie sã se considere foarte
norocoºi cã au oportunitatea de a-ºi
desfãºura stagiul de practicã într-o
instituþie de profil, cu un tutore ºi un
cadru didactic care sã se ocupe de
pregãtirea lor. Vã spun acest lucru
deoarece, pe vremea mea, în timpul
studenþiei trebuia sã ne cãutãm singuri
partenerii din mass-media care sã ne
coordoneze. De cele mai multe ori nu

ne instruia nimeni. Eram uitaþi într-un
colþ al încãperii de unde încercam sã
descifrãm ce-i face pe jurnaliºti atât de
deosebiþi pe cât ni-i imaginam noi.
Dupã sãptãmâni întregi de curiozitate
ºi muncã am început sã aflãm... Acum
avem studenþi care lucreazã deja în presa
scrisã, radio ºi televiziune, ca urmare a
stagiului de practicã desfãºurat la
instituþia respectivã. Acest lucru
înseamnã cã unii dintre ei chiar au luat
în serios rolul de studenþi practicieni.

Ce aºteptãri aveþi de la studenþi în noul an universitar?

Îmi doresc ca studenþii sã aibã aºteptãri de la ei. Sã trateze cu
responsabilitate statutul lor ºi sã nu uite cã, odatã ce au fãcut primul pas în
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, pot deveni cei mai buni
jurnaliºti. Depinde doar de ei. În viziunea mea, un jurnalist adevãrat este acela
care îþi spune cã mâine plouã ºi te determinã ca imediat sã-þi pregãteºti umbrela.
Sã fie obiectivi ºi sã nu se facã preº!

Se spune cã jurnalistul este un om care lucreazã 25 din 24 de
ore. În aceste condiþii, mai are timp de hobby-uri?
Dumneavoastrã ce pasiuni aveþi?

Toþi avem atât timp cât ni s-a
dat. Pentru un jurnalist, timpul
capãtã alte dimensiuni. O secundã
poate sã i se parã uneori mai
valoroasã decât 24 de ore. Depinde
acum de structura fiecãruia. La noi
în facultate, avem colegi profesori
care sunt ºi jurnaliºti ºi, pe deasupra,

mai au ºi niºte hobby-uri cronofage.
Dar reuºesc cu toate de minune.
Deci, vorba versului, avem timp
pentru toate! Eu, în timpul liber,
pictez, citesc, scriu, îngrijesc florile
ºi gãtesc. Toate acestea mã relaxeazã
ºi mã determinã sã caut frumosul ºi
sã-l împãrtãºesc cu cei dragi.

Credeþi cã, în timp, mediul on-line va îngropa definitiv presa scrisã?

Observãm, într-adevãr, traiectorii nebãnuite, pe care le poate lua
presa on-line, însã, momentan, încã ne mai place mirosul tiparului. Peste
o generaþie îmi imaginez o societate în care ºtirile nu vor mai fi citite de
noi, ci ne vor fi citite cu ajutorul suportului electronic la fiecare pas:
acasã, în mijloacele de transport în comun, pe strãzile din marile oraºe
etc. Cred într-o viitoare explozie audio-video, în care noi vom fi mai mult
receptori de la distanþã. Am ajuns sã-i cunoaºtem mai bine pe oamenii de
la celãlalt capãt al lumii, decât pe vecinii noºtri. Asta duce la o înstrãinare
a fiinþei. Deseori vãd cum tinerii, în loc sã iasã la o plimbare prin parc, îºi
dau întâlnire pe Facebook, discutând ore întregi, neavând nimic a spune.

ªi dumneavoastrã aveþi blog. Consideraþi cã blog-urile
sunt pepiniere de viitori jurnaliºti? Ce pãrere aveþi de
calitatea jurnalismului în România?

Blog-ul este doar o supapã pentru cei care doresc sã-ºi facã auzite
opiniile. Calitatea jurnalismului este o sintagmã greu cuantificabilã, de
aceea aº prefera sã-mi dau cu pãrerea despre jurnalismul responsabil.
Într-o societate democraticã, scopul jurnalismului este sã informeze obiectiv
oamenii, astfel încât aceºtia sã ia cele mai potrivite decizii în viaþa de zi cu
zi, de la votul pentru alegerea preºedintelui, la fructele pe care le pun pe
masã. Or, în ceea ce priveºte acest lucru, mai avem de învãþat.
Interviu realizat de Mihãiþã ENACHE

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Singurãtatea Groenlandei

Silviu ªERBAN
Povestea din filmul lui Erik
Balling, aceea a unei femei care îºi
descoperã propriul destin în timp
ce fuge de ea însãºi în urma unei
mari dezamãgiri sentimentale, nu
este una ieºitã din comun. Ceea ce
dã consistenþã scenariului este rolul
pe care îl joacã în aceastã poveste
Groenlanda ºi cultura groenlandezã. Titlul filmului se referã
la o mitologie localã: un qivitoq
este un groenlandez, care, în urma
unei mari dezamãgiri sau a unei
ruºini imposibil de suportat,
pleacã în munþii îngheþaþi pentru
totdeauna, unde va rezista cât va
putea, evitând contactul cu orice
fiinþã umanã,. Dupã moarte,
spiritul sãu va bântui ca o fantomã
casele cunoscuþilor. Aceastã formã

mitologicã sub care este înfãþiºatã
sinuciderea capãtã, în filmul lui
Balling, o formã atenuatã, sub
aspectul sinuciderii sociale. Groenlanda, cu pãmânturile primitive ºi
neospitaliere ale acesteia, devine
munþii de gheaþã din legendã unde
se izoleazã de lume, în urma unui
mariaj nefericit, Jens Lauritzen
(Poul Reichhardt), stabilindu-ºi un
punct de comercializare a peºtelui
la Sermilik, un mic sãtuc de
vânãtori situat în apropierea unor
munþi de gheaþã impresionanþi,
laboratorul unde se nasc
aisberguri imense pe fondul unui
zgomot înfricoºãtor. Este locul
preferat de qivitoq, tocmai datoritã
periculozitãþii sporite. Starea de
izolare a bãrbatului este perturbatã
de apariþia Evei Nygaard (Astrid
Villaume), femeia care, ºocatã de
infidelitatea logodnicului ei,
doctorul Erik Halsoe (Bjorn WattBoolsen), nu vrea sã mai petreacã
nicio zi în Frederiksminde ºi decide
sã meargã la Sermilik, în speranþa
cã Jens o va ajuta sã se întoarcã în
Danemarca. Relaþia tensionatã, de
la început, dintre Jens ºi Eva se
transformã treptat în iubire, fiecare
regãsind în celãlalt dragostea
pierdutã. Scenariul, asigurat de
scriitorul ºi dramaturgul Leck
Fischer, include ºi un episod cu un

qivitoq autentic. Este vorba de un
tânãr localnic, apropiat al lui Jens,
Pavia (Niels Platou), vânãtor de
foci, dar dornic de a colabora cu
danezul în cadrul afacerii acestuia
cu peºte. Preocupat de relaþia sa
cu Eva, Jens neglijeazã
promisiunile fãcute bãiatului

primitivã ºi dificilã, dar este ºi
foarte simplã. Nu e loc de lucruri
prea complicate, ci doar pentru
nevoile esenþiale, cum sunt
foamea sau setea. Plãcerile se
rezumã doar la cele oferite de
naturã, de vreme, de cãlãtoriile
cu sania, de plimbãrile cu caiacul
sau de navigat. Totul
în Groenlanda este
vast ºi, în acelaºi
timp, violent; întot(Erik Balling, 1956)
deauna este vorba de
viaþã ºi de moarte ºi
groenlandez ºi încercarea acestuia trebuie sã lupþi pentru a rãzbate.
de a demonstra consãtenilor sãi cã În timp ce aceastã continuã
noua meserie este una profitabilã luptã pentru supravieþuire îi
îi aduce doar ruºine ºi batjocurã. face plãcere lui Jens, doctorul
Profund afectat de insucces, Pavia Halsoe este înspãimântat de viaþa
se decide sã devinã qivitoq, de pe insulã, pe care o considerã
numai cã Jens reuºeºte sã-i lada de gunoi a visurilor deszãdãrniceascã planul sinucigaº.
trãmate, o formulã ce ar traduce
Tangenþial, pelicula aduce în într-un limbaj postmodernist
discuþie ºi problemele legate de tãrâmul qivitoq-ului. Indigenii, pe
comunicarea interculturalã dintre de altã parte, nu acceptã cu uºurinþã
colonialiºtii danezi ºi locuitorii schimbarea sau abandonarea
indigeni ai celei mai mari insule tradiþiilor. Pavia nu are încredere
de pe Terra. Percepþia europe- în noua ocupaþie de pescar ºi
nilor raportatã la mediul de viaþã renunþã cu dificultate la vânãtoarea
de pe insulã este diferitã. Jens de foci. Mama sa nu acceptã sã
se adapteazã perfect condiþiilor locuiascã într-o casã modernã din
vitrege. Într-un dialog cu Eva, piatrã, ci le preferã tot pe cele
acesta oferã o descriere plinã tradiþionale din lemn, care nu au
de semnificaþie a modului de atâtea ferestre ºi uºi pe unde ar
trai groenlandez. Viaþa, aici, e putea intra temutul qivitoq.

Qivitoq

Odinioarã aceastã vorbã cãlãuzea un popor.
Acum, ca sã ai un loc de muncã, nu numai cã trebuie
sã ºtii o meserie, însã trebuie sã ai ºi ceva
antecedente: bac-ul luat ºi sã urmezi o facultate.
Farã aceste douã lucruri nu te bagã nimeni în seamã,
spune Matei, un student la arhitecturã. Unde mai
pui cã dupã absolvirea facultãþii, þi se cere experienþã.
Fãrã ea eºti privit asemeni unui program hackerit
pentru calculator: o marfã ieftinã la îndemânã
multor companii, însã foarte puþine sunt acelea care
sunt dispuse sã riºte angajându-te.
Una dintre cauzele care conduc la acest
handicap pentru proaspãtul absolvent este
neglijarea practicii din timpul studenþiei. Deºi
este obligatorie, existã, din pãcate, multe
împrejurãri favorabile care fenteazã sistemul,
creând un mare dezavantaj viitorului om al
muncii. Astfel spus, practica din timpul
facultãþii este esenþialã. În afarã de faptul cã
dã bine în CV, este deosebit de importantã
pentru experienþa acumulatã încã de la
începuturi. Bineînþeles, idealã ar fi angajarea,
care implicã automat ºi o sursã de venit, însã,
în lipsa ei, este binevenitã ºi experienþa. Am
întâlnit de-a lungul timpului persoane care,
dupã ce au terminat facultatea, erau indignate
cã peste tot se cere experienþã, ºi cum sã o aibã
din moment ce au fost la facultate. Ei bine, se
poate! Dacã faci practicã, dacã munceºti fãrã
sã fii plãtit, ºi mai ales dacã faci voluntariat
din pasiune, experienþa se acumuleazã.
Desigur, dacã aºtepþi sã pice banii din cer,
respectiv din buzunarul pãrintelui grijului, cu greu
ai putea renunþa la pub-uri, mall-uri etc., etc., în
favoarea unei munci efectuate fãrã nicio platã
imediatã, chipurile cã eºti la facultate ºi ai de
învãþat. Aiurea! Importante sunt sesiunile, chiar
dacã reprezintã nopþi nedormite, importanþi sunt
colegii, care îþi pot da cursurile predate, important este ºi e-mailul, pe care poþi primi câteva
titluri de cãrþi pe care trebuie sã le citeºti pânã în
sesiune. În ziua de astãzi existã comunicare ºi
rari sunt profesorii care sã nu înþeleagã pe cineva
care doreºte cu adevãrat sã munceacã, chiar ºi
neplãtit fiind, numai din pasiune.
Pe de altã parte, chiar ºi tinerii care doresc sã
aibã un loc de muncã plãtit întâmpinã dificultãþi
majore. Acum, în plinã crizã, când angajaþi cu
vechime ajung pe drumuri în urma concedierilor
masive, cu greu se mai poate gãsi un serviciu.
Angajãri nu se mai fac, mulþi dintre tinerii cu
studii superioare abia îºi gãsesc un job ºi acceptã
sã lucreze la negru, sã fie plãtiþi cu salariu minim
pe economie, numai ca sã aibã de-un covrig...
Asta chiar dacã înseamnã cã nu existã contract
de muncã, nu existã o asigurare medicalã, nu existã
anii de vechime necesari la pensionare.
Aºadar... putem concluziona cã existã douã
categorii de tineri  cei pentru care meseria
reprezintã într-adevãr brãþarã de aur ºi cei pentru
care meseria reprezintã brãþarã de sârmã ghimpatã.
Însã doar odatã cu trecerea timpului se va vedea
cine va reuºi sã se afirme cu adevãrat în viaþã.

M. ENACHE

70

Filmul lui Balling este o
metaforã pe tema sinuciderii
inseratã într-un context insolit:
Groenlanda. Legenda qivitoq-ului
este obsesia care bântuie conºtiinþele tuturor personajelor, iar
sensul ei fundamental este tradus
în comportamentul danezilor
prin cãutarea însingurãrii ºi
izolarea socialã. Jens este un
qivitoq modern pe pãmânturile
Groenlandei, departe de cei
asemenea lui, trãind simplu printre
indigenii de pe insulã, printre care
se simte atât de liniºtit. Apariþia
Evei îi reaminteºte de Copenhaga
ºi de acasã, însã totul, este, parcã,
prea departe. Dacã pentru Jens
complicaþiile sentimentale sunt
motiv de izolare, pentru localnicul
Pavia lucrurile sunt mult mai
simple. Pentru un european obiºnuit cu viaþa complexã de oraº,
motivele pentru care tânãrul

groenlandez alege sã se sinucidã
par niºte nimicuri cãrora nu le-ar
acorda prea mare atenþie. Pentru
Pavia însã, renunþarea la vânat
în favoarea pescuitului capãtã
semnificaþii de facturã metafizicã,
în care înstrãinarea de tradiþie ºi
de comunitate echivaleazã nu doar
cu moartea socialã, ca în cazul lui
Jens, ci cu neantul absolut..

* * *
Filmul norvegian Ni Liv (Nouã vieþi) din 1957, regizat de Arne Skouen,
a reuºit aceeaºi performanþã ca ºi Qivitoq, fiind antrenat în acelaºi
timp în competiþiile din 1958 pentru Oscar, la secþiunea pentru cel
mai bun film strãin, ºi Palme dOr, câºtigate, din nou, de Fellini, în cazul
premiilor Academiei, de aceastã datã cu Nopþile Cabiriei, respectiv
Kalatozov, cu Zboarã cocorii, în cazul concursului de la Cannes, o capodoperã
care deja a fost comentatã la Filmul de pe Bulevardul Capucinilor.
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Televiziunea H2.0
LUNI  22 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  23 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  27 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
17:00
18:00
18:30
19:30
20:00
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
05:00

Film artistic  Chasing
the green (SUA, 2009)
Film serial  Jane Show (SUA)
Autoapãrarea tehnici esenþiale 
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Jurnal 2.0
Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
Film artistic  Defcon
(SUA, 2012)
Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
Petrecere româneascã (r)
Forum IT (r)
Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
Nocturna (r)

Daþi-mi voie sã vã salut, aºa cum obiºnuiesc de câte ori ne întâlnim,
fie la Radio fie la TV, cu deosebitã stimã, respect ºi multã consideraþiune.
Trecut-au zilele, dar ºi nopþile, unele mai fierbinþi decât altele (sic!)
ºi iatã-ne cu arme ºi bagaje într-o nouã grilã la Radio HFM dar ºi la TV
H 2.0. Adicã, sã zicem aºa, moment de înnoire Da? Pãi dacã-i pe
d-astea, înnoire sã fie, am zis ºi noi, cei de la emisiunea Internetul ºtie
tot? ºi ne-am înnoit. Însã nu oricum, ci pe sistem de nuntã americanã.
Adicã ceva vechi, mã rog, din vechea echipã (prezentatorul, Robert Tache,
cã n-am gãsit altul mai bun!), ceva nou (redactorul, Antonio Glodeanu,
iar prestaþiile lui de excepþie le descoperiþi în fiecare postare pe blog),
ceva împrumutat (producãtorul, Daniel Paraschiv, pe care l-am
împrumutat de la TV cu tot cu experienþa lui de peste 10 ani de televiziune).
Rãmãsese problema chestiei albastre. Rãutãcioºii au zis ca aia e situaþia
în care ne gãsim în þarã. Dar noi nu i-am luat în seamã ºi am decis cã
albastrul îl luãm din sigla radioului prezentã mereu în studio. ªi gata,
înnoirea-i completã. Aaaaaaa!!! Mai e ceva de adãugat. Nici locul în grila
TV H 2.0 nu ne-a mai plãcut aºa tare astfel încât am migrat spre
weekend. Ceea ce înseamnã cã ne vom vedea sâmbãta ºi duminica pe la
orele prânzului, iar de auzit, în premierã la Radio HFM, ne vom auzi
lunea ºi marþea de la ora 12. Ar mai fi ceva de spus? Categoric da, însã a
vom face, cu subiect si predicat in fiecare week-end la TV H 2.0, pe blog,
dar ºi la Radio HFM. Nu ne rãmâne decât sã-i salutam cu drag pe cei ce
ne-au urmãrit ºi pânã acum ºi sã le spunem bun venit celor care abia de
acum încolo vor afla de la noi dacã ºi mai ales cât ºtie Internetul despre
personalitãþile invitate. ªi ar mai fi ceva: dacã vã place ceea ce facem, nu
ezitaþi sã ne daþi un like pe pagina noastrã de Facebook.
ªi dacã tot am început sã vã salut aºa cum o fac la radio, închei în
acelaºi mod: Pânã la proxima reauzire (ºi mai nou revedere) vã doresc
tot binele din lume. Mãcar în suflet!
Robert TACHE

MIERCURI  24 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  25 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)
01:00 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  28 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  Legend of
Nethiah (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  26 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  Puterea legii
(The rule of law) (SUA, 2010)
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, 28 octombrie,
ora 22,00

Legend
of Nethiah

Când fantezia se întâlneºte cu
realitatea. Unui bãiat, ai cãrui
pãrinþi trec printr-un divorþ
amar, poveºtile spuse de
bunicul sãu îi dau forþa
interioarã de a se confrunta
cu provocãrile inevitabile care
se aflã în faþa lui.
Regia: Russ Emanuel.
Cu: Robert Picardo, John
Heard, Theresa Russell,
Jeremiah Sayys

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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Pace

Premiile Nobel au fost create de savantul ºi omul de afaceri suedez Alfred Nobel (1833 - 1896),
inventatorul dinamitei (1867), care, în testamentul sãu, a întemeiat o fundaþie cu scopul ca veniturile
imensei sale averi sã fie oferite în fiecare an sub formã de premii celor care, în anul precedent, au
Premiul Nobel pentru pace a
adus cele mai mari servicii umanitãþii.
fost acordat Uniunii Europene
pentru cã de mai bine de ºase
Premiile Nobel sunt decernate de instituþiile:
decenii a contribuit la promoAcademia Regalã de ªtiinþã din Suedia:
varea pãcii, reconcilierii, demo Premiul Nobel pentru Fizicã
craþiei ºi drepturilor europene
 Premiul Nobel pentru Chimie
 Premiul Nobel pentru Economie
Institutul Carolina din Stockholm
 Premiul Nobel pentru Medicinã
Academia Suedezã
 Premiul Nobel pentru Literaturã
Un comitet alcãtuit din cinci persoane, alese de
Parlamentul Norvegiei
 Premiul Nobel pentru Pace
Primele Premii Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901,
dupã moartea creatorului lor. Ele constau din: o medalie,
o diplomã ºi o sumã de bani.

Chimie
 Cercetãtorilor americani Robert J. Lefkowitz ºi Brian K.
Kobilka li s-a acordat premiul pentru studii cu privire la
receptorii cuplaþi cu proteina G (RCPG).

Robert J. Lefkowitz (n. 15
aprilie1943, New York) a studiat la
Columbia University. Este
cercetãtor la Institutul Medical
Howard Hughes ºi de la Centrul
Medical din cadrul Duke University.
Organismul uman este un
sistem extraordinar de bine reglat
de interacþiuni între miliarde de
celule. Fiecare dintre aceste celule
dispune de niºte receptori prin
care simte ºi comunicã cu mediul
în care se aflã, putând astfel sã se
adapteze la noi situaþii. Robert
Lefkowitz ºi Brian Kobilka au
primit Premiul Nobel 2012 pentru
chimie pentru descoperiri privind
modul de funcþionare al unei
importante familii de astfel de
receptori, ºi anume receptorii
cuplaþi cu proteina G (RCPG).
Pentru o lungã perioadã de timp,
modul în care celulele organismului
simt mediul în care se aflã a fost
inexplicabil, se precizeazã în
comunicatul Comitetului Nobel.
Oamenii de ºtiinþã ºtiau, spre
exemplu, cã unii hormoni, aºa cum

este adrenalina, au efecte puternice, cum ar fi creºterea tensiunii
arteriale ºi accelerarea bãtãilor
inimii, reacþii asociate situaþiilor de
stres intens, când organismul
declanºeazã mecanis-mul de
supravieþuire luptã sau fugi. Din
aceste motive, cercetãtorii bãnuiau cã la suprafaþa celulelor
existã un fel de receptori
hormonali. Însã care este natura
acestor receptori, ºi modul în care
ei funcþioneazã, au rãmas necunoscute pânã la descoperirile
fãcute de Lefkowitz ºi Kobilka.
În 1968, Robert Lefkowitz a
început sã foloseascã radioactivitatea pentru a identifica receptorii
celulari. El a ataºat un izotop de
iod la diferiþi hormoni, ºi cu ajutorul
radiaþiei, a reuºit sã identifice câþiva
receptori, printre aceºtia aflânduse ºi receptorul pentru adrenalinã:
receptorul beta-adrenergic. Echipa
sa de cercetare a reuºit sã izoleze
acest receptor din peretele celular
ºi a înþeles o parte din mecanismul
de funcþionare al sãu. Echipa
condusã de Lefkowitz a fãcut un
nou pas înainte, în acest domeniu,
în anii 80. Noul membru al acestei
echipe, Brian Kobilka, a acceptat
provocarea de a izola gena
responsabilã de receptorul betaadrenergic, din giganticul genom
uman. În urma analizãrii acestei
gene, oamenii de ºtiinþã au descoperit cã acest receptor este
similar unui alt receptor aflat în
ochi, care capteazã lumina. Astfel

Fizicã

Mo Yan este unul dintre cei
mai cunoscuþi scriitori chinezi
contemporani, dar ºi unul dintre
cei mai pirataþi autori de limbã
chinezã din lume, fiind descris
adesea drept un magnet pentru
publicul cititor, conform publicaþiilor de specialitate.
Realismul scriiturii sale ºi
ataºamentul faþã de zona sa natalã
din China orientalã i-au atras

Brian K. Kobilka (n. 1955,
Little Falls, SUA) a studiat la
ªcoala de Medicinã a Universitãþii Yale. Este profesor la
Stanford University School of
Medicine, Stanford, California.
ei au înþeles cã existã o întreagã
familie de receptori similari, care
funcþioneazã în acelaºi mod.
În prezent, aceastã familie de
receptori poartã denumirea de
receptori cuplaþi cu proteina
G (RCPG). Aproximativ 1.000 de
gene codificã aceºti receptori,
specializându-i pentru luminã,
pentru gust, miros, sau pentru
descãrcãrile de adrenalinã,
histaminã, dopaminã sau serotoninã. De asemenea, aproximativ
jumãtate dintre tratamentele
folosite în mod curent în
medicinã îºi produc efectul
datoritã acestor receptori.

 Cercetãtorul francez Serge Haroche ºi omul de ºtiinþã american
David Wineland au primit premiul pentru activitatea lor în
domeniul fizicii cuantice. Laureaþii Premiului Nobel pentru
Fizicã 2012 au deschis porþile spre o nouã erã de experimente în
domeniul fizicii cuantice, demonstrând posibilitatea observãrii
directe a particulelor cuantice, fãrã a le distruge.

Serge Haroche (n. 11 septembrie
1944, Casablanca, Maroc) a
obþinut doctoratul în 1971, la
Universitatea parizianã Pierre ºi
Marie Curie. El este profesor la
College de France ºi la Ecole
Normale Superieure din Paris.
Serge Haroche ºi David
Wineland au descoperit ºi dezvoltat, în mod independent, metode
de mãsurare ºi manipulare a
particulelor individuale, pãstrându-le în acelaºi timp natura
cuantic-mecanicã, în moduri
despre care se credea cã sunt
imposibil de realizat.
Prin metodele de laborator
ingenioase descoperite de Haroche
ºi de Wineland, alãturi de echipele lor de cercetare, s-a reuºit
mãsurarea ºi controlul unor stãri
cuantice foarte fragile, despre care

se credea cã sunt inaccesibile
observãrii directe. Noile metode
permit examinarea, controlul ºi
numãrarea particulelor.
Metodele celor doi savanþi
au multe lucruri în comun.
David Wineland captureazã
atomi încãrcaþi electric (ioni),
controlându-i ºi mãsurându-i cu
ajutorul luminii (a fotonilor).
Serge Haroche foloseºte o
abordare diametral opusã: el
controleazã ºi mãsoarã fotonii
capturaþi cu ajutorul atomilor.
Ambii laureaþi lucreazã în
domeniul opticii cuantice,
studiind interacþiunile fundamentale dintre luminã ºi materie,
un domeniu care a cunoscut un
progres considerabil începând de
la jumãtatea anilor 80. Metodele
lor revoluþionare în acest domeniu
au permis parcurgerea primilor
paºi spre construcþia unui nou tip
de computer ultrarapid, aºanumitul computer cuantic.
Activitatea de cercetare a
celor doi a condus ºi la conceperea
unor ceasuri extrem de precise,
care ar putea deveni fundamente
ale unui nou standard temporal,

Literaturã

 Guan Moye, mai cunoscut ca Mo Yan (n. 17 februarie 1955, Gaomi,
Shandong, China), a fost premiat pentru modul de un realism
halucinatoriu în care îmbinã mit, istorie ºi actualitate.
acestui romancier în vârstã de
57 de ani comparaþii cu columbianul Gabriel Garcia
Marquez, americanul William
Faulkner, cehul Franz Kafka ºi
francezul Francois Rabelais.
Devine celebru în China cu
volumul Sorgul roºu/ Honggaoliang jiazu, publicat în 1987,
tradus ºi în limba românã în
2008, la Humanitas Fiction.La
notorietatea autorului contribuie
ºi cunoscutul film din 1987 al lui
Zhang Yimou Sorgul roºu/
Honggaoliang, recompensat cu
Ursul de Aur la Berlin, în 1988,
ºi care se bazeazã pe primele douã
capitole din textul lui Mo Yan.
Scriitorul a publicat peste 80
de povestiri ºi peste zece romane
în ultimii 20 de ani. Printre cele
mai cunoscute romane ale sale se
numãrã: Cântecele usturoiului

Sir John
Bertrand
Gurdon
(n. 2 octombrie
1933, Dippenhall,
Regatul Unit) este
un biolog britanic,
cunoscut pentru
cercetãrile în domeniul clonãrii.
Gurdon ºi-a petrecut cea mai
mare parte a
carierei în laboratoarele Universitãþii Cambridge,
la început în Laboratorul de Biologie Molecularã
(1971 - 1983), apoi la Departamentul de Zoologie
(din 1983 ºi pânã în prezent). Este membru
fondator al Institutului Wellcome/CRC pentru
Biologie Celularã ºi Cancer din cadrul Universitãþii
Cambridge, fiind preºedinte al acestuia pânã în
2001. În 1958, John B. Gurdon a clonat cu succes
o broascã folosind un nucleu intact extras din
celulele somatice ale unei broaºte râioase.
Experimentele lui Gurdon au captat atenþia
comunitãþii ºtiinþifice, iar instrumentele inventate
de acesta pentru transferul nuclear sunt folosite
ºi azi. Cercetãrile recente ale lui John B. Gurdon
s-au concentrat asupra analizei semnalului
factorilor intercelulari implicaþi în diferenþierea
celularã, dar ºi pe elucidarea mecanismelor
implicate în reprogramarea nucleului în cadrul
experimentelor de transplant.

din Paradis/ Tiantang suantai zhi
ge (1988), Þara bãuturii/ Jiu
guo (1993), Sâni bogaþi ºi fese
mari/ Fengfu feitun (1995),
Patruzeci ºi una de bombe/
Sishiyi pao (2003), Oboseala de
viaþã, oboseala de moarte/
Shengsi pilao (2006) etc.
Mo Yan a câºtigat numeroase
premii naþionale ºi internaþionale.
Printre cele mai recente, în 2008,
se numãrã premiul Visul din pavilionul roºu al Universitãþii
Baptiste din Hong-Kong ºi premiul
Newman pentru literaturã
chinezã, fiind unul dintre mai apreciaþi scriitori chinezi contemporani.
Dupã cãrþile sale au mai fost
realizate filme precum Vremuri
fericite/ Happy Times (2000),
de Zhang Yimou, ºi Nuan
(2003), de Huo Jianqi.

Medicinã

 Britanicul John B. Gurdon ºi japonezul Shinya
Yamanaka au fost recompensaþi pentru cercetãrile
lor asupra reprogramãrii nucleare, o tehnicã ce
permite transformarea celulelor adulte în celule
stem capabile sã creeze toate tipurile de þesut uman.
Descoperirile lor au fost revoluþionare pentru înþelegerea
modului în care se dezvoltã celulele ºi organismele.
Shinya Yamanaka (n. 2 septembrie 1962, în
Higashiôsaka, Japonia) este medic ºi cercetãtor în
domeniul celulelor suºã adulte. El a fost recompensat,
recent, cu Premiul Wolf pentru medicinã, fiind, de
asemenea, inclus printre primii 15 oameni de ºtiinþã
asiatici, de revista Asian Scientist, pe 15 mai 2011.
În perioada 1987 - 1989, Yamanaka a fost rezident
în chirurgie ortopedicã la Spitalul Naþional din Osaka.
Între 1993 - 1995, el a
fost colaborator cu
studii postdoctorale la
Institutul pentru Boli Cardiovasculare Gladstone,
afiliat Universitãþii
California. În 2006,
el ºi echipa sa de colegi cercetãtori au pus
bazele studiului celulelor suºã pluripotente
induse - recoltate de
la ºoareci adulþi , iar
în 2007 el a putut
genera celule suºã pluripiotente din celule adulte fibroblaste.

Economie

 Profesorilor americani Alvin Roth ºi Lloyd Shapley li s-a decernat
Premiul Bãncii Suediei în ºtiinþe economice în memoria lui
Alfred Nobel pentru teoria alocãrilor stabile ºi designul pieþei,
a anunþat Comitetul Nobel.

David J. Wineland (n. 24
februarie 1944, Milwaukee,
Wisconsin, SUA) a ocbinuþ
doctoratul în 1970 la Universitatea Harvard. Este cercetãtor
la National Institute of Standards
and Technology (NIST) ºi
profesor la University of
Colorado Boulder, Colorado.
în viitor, fiind de peste o sutã de
ori mai exacte decât ceasurile pe
bazã de cesiu din prezent.

Lloyd S. Shapley (n. 2 iunie 1923,
Cambridge, Massachusetts) este un
matematician ºi economist american,
profesor emerit la Universitatea
din California, Los Angeles. A adus
contribuþii majore la matematica
economicã, în special la teoria jocurilor, teorie pe care a utilizat-o pentru
a studia ºi compara diferite metode de
a potrivi agenþi. Împreunã cu colegii
sãi, Shapley a creat un algoritm special, denumit algoritmul Gale-Shapley,
care asigurã o potrivire stabilã ºi
limiteazã motivele agenþilor de a
manipulare procesul de potrivire.

Alvin E. Roth
(n. 19 decembrie 1951) este un
economist american, profesor
de ºtiinþe economice ºi
administraþie la Harvard
Business School. Alvin E.
Roth a utilizat rezultatele lui
Shapley într-o serie de studii
empirice ºi a ajutat la
redesignul instituþiilor existente, astfel încât noii doctori
sã poatã fi potriviþi cu spitalele, studenþii cu ºcolile
ºi pacienþii cu donatorii
de organe.
Academia regalã suedezã a precizat cã premiul din
acest an vizeazã o problemã economicã cheie: cum sã potriveºti cât
mai bine posibil diferiþi agenþi? De exemplu, cum sã potriveºti
donatorii de organe umane cu pacienþii care au nevoie de un transplant
sau studenþii cu ºcolile? Premiul recompenseazã doi cercetãtori
care au rãspuns la aceste întrebãri ºi au fãcut trecerea de la teoria
abstractã cu privire la alocãrile stabile la designul practic al instituþiilor
de piaþã, se aratã în comunicatul de presã.

