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Miercuri, 24 octombrie,
Universitatea Spiru Haret
ºi TVH 2.0
au fost vizitate de o delegaþie
a Universitãþii din Missouri,
condusã de Kent Thomas,
reprezentantul preºedintelui
universitãþii americane
ºi de profesorul John Rose,
specialist în studii strategice.
Reprezentanþii americani
ºi-au exprimat dorinþa
ca Universitatea din Missouri
ºi Universitatea Spiru Haret
sã dezvolte în cel mai scurt
timp un parteneriat
internaþional concretizat
prin ºcoli de varã,
schimb de studenþi,
conferinþe ºi proiecte comune
de cercetare.
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Exigenþele integrãrii absolvenþilor Facultãþii
de Finanþe ºi Bãnci în industria bancarã (II)

La Facultatea de Geografie
încep aplicaþiile practice de teren

Prof. univ. dr. Ilie MIHAI

În partea a doua a articolului, (prima parte a apãrut în numãrul 595 din 22 octombrie 2012),
vom face o analizã a industriei bancare în România, cu prezentarea 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.

Industria bancarã, exigenþe ºi oportunitãþi
Industria bancarã româneascã, alãturi de întregul
sistem financiar  bancar european ºi mondial, se
confruntã în ultimii ani cu o serie de probleme
decurgând atât din starea internã a economiei þãrii,

dar ºi ca efect al acþiunilor crizei economice ºi
financiare globale. La finele anului 2011, comparativ
cu anul precedent, indicatorii agregaþi privind
instituþiile de credit din România se prezintã astfel:

17-18 noiembrie 2012, Facultatea de Geografie va organiza prima aplicaþie practicã de
terenÎn perioada
din acest an universitar. Studenþii vor merge pe traseul Bucuresti - Buzãu  Aldeni (Staþiunea

experimentalã) - Mânzãlesti - Lopãtari (Muntele de Sare - Platoul Meledic - Piatra Albã - Grunji) Arbãnaºi (cazare) - Plescoi - Berca - Chiliile - Vulcanii noroioºi (rezervaþiile Pâclele Mari ºi Pâclele Mici)
- Buzãu - Bucureºti. Aplicaþia practicã este coordonatã de lect. univ. dr. Cezar Gherasim.
Tot la Facultatea de Geografie, începând de astãzi, luni, 29 octombrie 2012, se vor desfãºura lunar
ºedinþe ale cadrelor didactice, dedicate cercetãrii ºtiinþifice. În cadrul acestor ºedinþe, vor fi prezentate
comunicãri ce reflectã preocupãrile personale în domeniu. Prima comunicare va fi susþinutã de asist.
Sursa: BNR
univ. dr. Zenaida Chiþu ºi se va referi la Analiza seriilor statistice temporale.



Fotografii

Fulbright Senior Award
Miercuri, 24 octombrie, la sediul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã Craiova, a avut loc
seminarul de informare pe tema burselor ºi
posibilitãþilor de finanþare a cercetãrii, oferite în
prezent de Statele Unite ale Americii prin intermediul
Fulbright Commission România.
Seminarul a fost organizat de lector univ. dr. Dragoº
Troanþã ºi a avut ca scop principal descrierea
programului Fulbright Senior Award (Fulbright
Senior Postdoctoral Program 2013-2014).
Seminarul a urmãrit descrierea generalã a
programului, dar ºi prezentarea unor aspecte tehnice
ce privesc etapa de pregãtire a aplicaþiei, aplicaþia

concretã ºi evaluãrile ulterioare depunerii proiectului
pentru Programul 2013-2014.
Formatul evenimentului organizat la Craiova a
urmãrit îndeaproape formatul Seminarului dedicat
programului Fulbright Senior Award How to make
the application. Tips and guidance, organizat de
Comisia Fulbright la data de 19 octombrie la sediul din
Bucureºti, seminar la care a participat lect. univ. dr.
Dragoº Troanþã.
Seminarul s-a bucurat de participarea cadrelor
universitare ale Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã Craiova ºi din cadrul Facultãþii de
Management Financiar Contabil Craiova.

Arhitect drd. Andreea Biro,
asistent univ. în cadrul
Facultãþii de Arhitecturã din
USH, a fost aleasã director
al Diviziei speciale D.S.2 Luminã ºi arhitecturã.
Sâmbãtã, 20.10.2012,
în Sala de ºedinþe
a Hotelului Palace din Sinaia
a avut loc Adunarea Generalã
a membrilor Comitetului
Pagina 4
Naþional Român de Iluminat
Imagine
din
timpul
prelegerii
(CNRI), care a ales noul
Relaþia dintre iluminat ºi arhitecturã din perspectiva eficienþei energetice, susþinutã
Birou de Administraþie al
de asistent univ. arh. drd. Andreea Biro, Facultatea de Arhitecturã,
CNRI pentru o perioadã de
Universitatea Spiru Haret, în cadrul Simpozionului Naþional de Iluminat,
4 ani, (01.02.2013-01.01.2017).
organizat de Comitetul Naþional Român de Iluminat (CNRI)
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C Bugetul rectificativ al UE
Plan de acþiune
e
în domeniul jocurilor
t pentru studenþii, oamenii de ºtiinþã,
de noroc online
ã ONG-urile, întreprinderile
þ ºi regiunile din Europa
 Jocurile de noroc online aduc venituri anuale
e
estimate la 13 miliarde EUR pentru 2015.
Comisia
Europeanã
a
adoptat
pe
23
octombrie
un
a buget rectificativ care sã îi permitã sã îºi îndeplineascã  6,8 milioane de consumatori participã la
unul sau mai multe tipuri de jocuri de noroc
n obligaþiile legale faþã de beneficiarii fondurilor UE.
e
u
r
o
p
e
a
n

 Comisia estimeazã cã sunt necesare încã 9,0 miliarde online.
Existã însã ºi mii de site-uri web de jocuri de
EUR suplimentare pentru a acoperi facturile primite ºi

pentru a respecta obligaþiile de naturã contractualã ºi legalã.
 Pentru a susþine programul Erasmus, este necesarã o
sumã suplimentarã de 90 de milioane EUR  Pentru
programele de cercetare, Comisia are nevoie de încã 423
de milioane EUR.
 Sumele cele mai importante sunt solicitate pentru regiunile
Europei, în cadrul politicii de coeziune ºi dezvoltare ruralã:
aproximativ 8,3 miliarde EUR de plãþi suplimentare.
 Efectul net asupra statelor membre se ridicã la 5,9
miliarde EUR.

noroc nereglementate, deseori din afara UE,
în faþa cãrora consumatorii sunt vulnerabili ºi
care implicã riscuri considerabile, cum ar fi
frauda ºi spãlarea banilor.
 Comisia Europeanã prezintã un plan de
acþiune care cuprinde o serie de iniþiative
programate pentru urmãtorii doi ani, cu
scopul de a clarifica reglementarea jocurilor
de noroc online ºi de a încuraja cooperarea
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dintre statele membre.

(Continuare în pag.3)

VALORI ROMÂNEªTI 
Dimitrie GUSTI
ºi Mircea VULCÃNESCU
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Toþi am fost,
suntem, vom fi

Mioara VERGU-IORDACHE

Vreau sã mã refer la bãtrâneþe. Dar când vorbim de
bãtrâneþe?! Când suntem copii, persoanele de 30 de ani
ni se par bãtrâne, la tinereþe, cei de 50 de ani sunt bãtrâni,
la 50 de ani, cei de 70 de ani sunt bãtrâni
Cu atât mai mult mã surprinde o anumitã gerontofobie
a semenilor ºi, mai ales, a vorbitorilor în public din
spectrul politic. Pun pe seama vârstnicilor toate relele
acestor vremuri. Pe seama datei lor de naºtere. Vârsta,
mai mult sau mai puþin înaintatã, atârnã extrem de greu
în balanþa aprecierii. Sub ridurile vârstei sunt depreciate
valoarea omului, cultura, experienþa, iniþiativa
Sã stea acasã! Sã ne lase! Nu avem loc de ei! Nu sunt
buni de nimic! Înverºunaþi, nu-ºi dau seama cã reacþiile
lor dovedesc contrariul: cã nu au puterea de a-i disloca
pe bãtrânii competitivi. Pentru cã le lipsesc: experienþa,
diplomaþia, tactul, rãbdarea. Pentru cã nu au soluþii.
Pentru cã vãd schimbarea de generaþii ca pe o deplasare,
o înlocuire cantitativã, nu calitativã.
În spaþiul public, se pare cã sunt uitaþi pãrinþii, bunicii.
În spaþiul privat, aºa, buni de nimic, cresc copiii ºi nepoþii,
îi aºteaptã cu ceva bun de mâncare, cu o vorbã bunã,
protejând sensibilitãþi, abia ºoptind despre nevoi, dureri,
obosealã E drept, când vor sã dea un sfat, de cele mai
multe ori, sunt puºi la punct: Nu mai e ca pe vremea ta!
Bãtrânii sunt buni când rãspund comenzilor. Altfel
sunt obositori, plictisitori, redundanþi Sã stea în banca
lor! Dar banca lor este banca în care vom ajunge cu toþii!
Prin neiubire ºi lipsã de respect, ne aºternem pentru
anii care vin.
Bãtrânii nu sunt poveri valorificabile în campanii electorale,
demnitatea lor lezatã este oglinda viitorului nostru, la care nu
ne gândim, pe care ni-l pregãtim prin exemplul oferit copiilor.
Iubirea ºi respectul bãtrânilor de azi este mãsura iubirii ºi
respectului de care vom avea parte.
În evoluþia sa, omul este copil ºi adult - tânãr, matur ºi
bãtrân. Limitele dintre etape nu au un caracter general,
chiar dacã, din motive statistice, se stabilesc graniþe.
Fiecare îºi trãieºte vârstele dupã personalitate ºi educaþie.
Fiecare vârstã este frumoasã sau urâtã, dupã cum este
omul, dupã cum sunt vremurile pe care le trãieºte. Toþi
am fost, suntem, vom fi la o anumitã vârstã.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Mihaela FRÃSINEANU, Facultatea de Geografie

SUBSTANÞELE HIDROMINERALE
 cunoaºterea ºi evoluþia folosirii acestora pe teritoriul României

România, ca þarã aparþinând sud-estului Europei ºi tipului de climat temperat continental moderat, dispune de
o gamã variatã de elemente naturale (munþi, dealuri ºi podiºuri, câmpii, ape de suprafaþã ºi subterane,
biodiversitate) ºi antropice (culturã, istorie, viaþã socioeconomicã bogatã) care constituie, din punct de vedere
turistic, un potenþial bogat ºi variat, a cãrui valorificare la adevãrata sa valoare ºi la standarde internaþionale,
în condiþiile dezvoltãrii durabile, este un deziderat al secolului XXI. În cadrul acestui potenþial, substanþele
hidrominerale sunt, poate, cele mai cunoscute ºi valorificate, încã din vremea cuceririi Daciei de cãtre Imperiul
Roman. Dovadã stã staþiunea Bãile Herculane, cunoscutã ºi frecventatã de cãtre romani încã din sec. I î.Hr.,
datoritã apelor minerale ºi termale. Situaþia nu s-a schimbat prea mult odatã cu trecerea timpului, astfel cã þara
noastrã deþine astãzi 35% din izvoarele cu ape minerale - în zona Carpaþilor Orientali se estimeazã cã existã
1500 de izvoare minerale, a cãror compoziþie chimicã este foarte variatã - ºi mofetele din Europa, acestea
oferind baza pentru o gamã largã de tratamente balneare în staþiuni de interes naþional ºi local.

1

Care sunt substanþele hidrominerale?

În categoria substanþelor hidrominerale intrã,
pe lângã apele subterane (minerale ºi
termominerale), nãmolurile ºi apele lacurilor, gazele
terapeutice, sarea ºi apa Mãrii Negre. Fiecare dintre
acestea are propria ei importanþã pentru turism în
general ºi pentru turismul balnear, industria
cosmeticã ºi farmaceuticã ºi industria alimentarã în
mod special. Dintre toate substanþele hidrominerale,
apele subterane, freatice ºi de adâncime prezintã

5

Puteþi sã ne daþi câteva exemple concrete?

Unele cazuri semnificative de degradare a
resurselor balneare (prin realizarea unei baze
tehnico-materiale disproporþionate ca volum ºi
structurã, comparativ cu capacitatea de primire a
teritoriului ºi a rezervelor hidrominerale) s-au
semnalat la zãcãmintele hidrominerale din Covasna,
Sovata, Vatra Dornei, Sinaia, Poiana Braºov ºi
Buziaº, staþiuni care au trecut printr-un intens
proces de urbanizare, unde exploatarea defectuoasã
a dus la scãderea potenþialului surselor, diminuarea
cantitãþii de CO2 etc. La Bãile Felix, supraîncãrcarea
staþiunii cu structuri turistice balneare ºi de cazare,
fãrã o corelaþie cu rezervele de apã mineralã, a dus
la o intensificare a exploatãrii apelor pânã la limita
de exploatare a zãcãmântului hidromineral,
recondiþionarea acestuia refãcându-se anevoios.
Nerespectarea ºi uneori chiar nestabilirea
perimetrelor de protecþie hidrogeologicã ºi sanitarã

ºi permiterea activitãþilor economice poluante în
limitele acestora au condus, de asemenea, la
degradarea resurselor balneare (lacurile Nuntaºi,
Techirghiol, Amara, Balta Albã ºi Lacul Sãrat), din
cauza irigaþiilor, îngrãºãmintelor chimice ºi apelor
reziduale industriale etc. O situaþie specialã o
prezintã degradarea sau epuizarea surselor de
substanþe minerale balneare, caracterizate printr-o
mare vulnerabilitate la factorii exogeni, orice
intervenþie nefavorabilã asupra lor putând provoca
schimbarea parametrilor fizici ºi chimici, pe baza cãrora
au fost declarate resurse terapeutice (situaþie întâlnitã
la Vatra Dornei, Buziaº, Cãlimãneºti, Sovata, Ocna
Sibiului, Ocna Mureºului etc.). În condiþiile în care
continuã sã nu fie implementate mãsuri de protecþie,
fie pentru zãcãmintele de substanþe hidrominerale,
fie pentru staþiuni în general, se va menþine ºi, în
multe cazuri, se va agrava situaþia actualã.

cea mai mare importanþã pentru turism prin:
 aspectele peisagistice pe care le creeazã (izvoare,
izbucuri, gheizere);  aspectele ºtiinþifice ca
monumente ale naturii;  funcþionalitatea pentru
balneoturism, balneoterapie, agrement, alimentare
cu apã, termoficare etc. (ape minerale ºi
Ce se înþelege prin factori naturali terapeutici?
termominerale, gheizere). (V. Glãvan, Potenþialul
Progresul chimiei ºi ridicate la rangul de substanþe terapeutici:  apele minerale ºi terturistic ºi valorificarea sa, Editura Fundaþiei
geochimiei din primele decenii ale hidrominerale, iar apoi, prin mominerale terapeutice;  lacurile
România de Mâine, Bucureºti, 2006.)
secolului al XX-lea a permis cercetãri balneologice, au devenit terapeutice;  nãmolurile terapeuLa ce se referã fenome- apariþia, în geologia apelor substanþe hidrominerale tera- tice;  gazele terapeutice;  ansamDe ce factori terapeutici hidrominerali naturali
nele de degradare întâl- minerale, a unor interpretãri peutice. Hotãrârea nr. 1154 din blul elementelor fizico-chimice ale
dispune România?
nite
în cazul substanþelor genetice ºtiinþifice, iar medicina 23 iulie 2004, privind aprobarea litoralului marin;  ansamblul
România dispune de numeroºi sau depresiunea geticã (Ocnele
balnearã face primii paºi în modul Normelor tehnice unitare pentru elementelor climatice ale litoralului
factori terapeutici hidrominerali Mari);  apa Mãrii Negre ºi hidrominerale de folosinþã de administrare, indicaþii ºi realizarea documentaþiilor com- marin;  factorii sanogeni ai
balnearã?
naturali, alãturi de care stau, la apele sãrate din lagune, în care se
contraindicaþii pentru folosirea plexe de atestare a funcþionãrii principalelor tipuri de bioclimã ai
Fenomenele de degradare acestor substanþe. Vechiul bagaj staþiunilor balneare ºi balneo- României, inclusiv cei de la nivelul
loc de cinste, varietatea tipurilor formeazã nãmoluri particulare,
climatice ºi caracteristicile cum este cel sapropelic din Lacul rezultã, de cele mai multe ori, din ºtiinþific a fost completat ulterior climatice ºi de organizare a întregii peºterilor ºi salinelor. Primele cinci
bioclimatice determinate de Techirghiol sau cel de turbã de la nerespectarea principiilor prin numeroase studii geologice ºi activitãþi de utilizare a factorilor elemente prezintã o maximã imacestea (menþionãm ºi factorii Mangalia; apele sãrate ale generale de protecþie ºi exploatare, balneologice moderne, fundamen- terapeutici naturali, defineºte portanþã pentru turismul balnear,
balneoclimaterici, deoarece în þara lacurilor din Câmpia Românã, de care impun:  limitarea exploatãrii tând hidrogeologia apelor minerale, aceºti factori ca reprezentând deºi pe teritoriul României nu
noastrã nu existã staþiuni distincte asemenea cu nãmoluri, de la zãcãmintelor în raport cu limnogeologia lacurilor ºi ansamblul elementelor fizice ºi existã staþiuni care au doar funcþie
pentru balneologie ºi pentru Amara, Lacu Sãrat, Balta Albã rezervele omologate de substanþe peloidelor terapeutice ºi balneo- chimice terapeutice naturale cu balnearã sau climatericã, ci staþiuni
climatoterapie.):  circa 1/3 din etc. Trebuie specificat ºi faptul minerale balneare;  executarea tehnica modernã. În urma acestor efect sanogen. Astfel, conform balneoclimaterice, care îmbinã
resursele de ape minerale cã pe litoralul Mãrii Negre poate lucrãrilor geologice în confor- studii, apele minerale, termale, acestei Hotãrâri, în România sunt terapiile cu substanþe hidroeuropene ºi resurse minerale fi folosit un complex de factori mitate cu prevederile cercetãrilor unele nãmoluri ºi gaze au fost consideraþi factori naturali minerale cu cele climaterice.
unice sau foarte puþin rãspândite terapeutici naturali, definit ca ºi proiectelor de specialitate;
pe plan european;  numeroase talassoterapie, cu particularitãþi  evitarea exploatãrii zãcãmintelor
Care sunt caracteristicile apei minerale
Lacul terapeutic cum se defineºte?
surse de ape termale existente de- deosebite din punct de vedere pânã la epuizare ºi o exploatare
ºi termominerale terapeutice?
Lacul terapeutic este considerat orice
a lungul faliei din vestul þãrii, de balnear ºi turistic, prin folosirea ºtiinþificã, raþionalã a acestora;
acumulare naturalã de apã la suprafaþã, cu sau fãrã
la Carei  Felix  Geoagiu  Vaþa nãmolului sapropelic ºi a bãilor  instituirea perimetrelor de Apa mineralã ºi termomineralã terapeuticã este apa
subteranã, care provine dintr-o sursã naturalã  izvor, nãmol terapeutic, având proprietãþi fizice sau
de Jos pânã la Herculane, unele reci în Lacul Techirghiol sau a protecþie hidrogeologicã ºi
lac sau foraj, cu un anumit conþinut de substanþe în chimice care o fac aptã pentru cura balnearã. În
oligominerale, altele sulfuroase, bãilor sulfuroase ºi a tratamen- sanitarã în jurul zãcãmintelor etc. soluþie ºi cu unele proprietãþi fizice ºi chimice care o fac
aceastã categorie se înscriu o gamã largã de lacuri,
alãturi de cele din subsolul tului cu nãmol de turbã la
aptã pentru cura balnearã sau valorificarea alimentarã. indiferent de mineralizarea apei, calitatea esenþialã
Câmpiei Române;  ape Mangalia-Neptun. Toþi aceºti
Aceastã definiþie datã apei minerale sau termominerale fiind cea curativã. Lac terapeutic poate fi considerat
carbogazoase cu diferite factori naturali hidrominerali se
terapeutice exclude din start stabilirea unor limite precise deci orice lac care conþine sau nu acumulãri de nãmol,
compoziþii fizico-chimice din alãturã climatului variat, cu zone
pentru calitãþile fizice ºi chimice. Caracterul terapeutic dar care, prin calitãþile fizice sau chimice ale apei,
zona munþilor vulcanici din bioclimatice cu efecte terapeutice
(pentru cura internã sau externã), ca de altfel ºi cel este utilizat cu rezultate pozitive în terapia balnearã.
Carpaþii Orientali, însoþite de diferite ºi binecunoscute, inclualimentar, se definesc prin studii fizice, chimice ºi
emanaþii de CO2 gaz (utilizate în zând arii cu un bioclimat tonic,
Dar nãmolul terapeutic?
farmacodinamice pentru fiecare apã în parte. Existã totuºi
mod original în þara noastrã sub sedativ, marin ºi de salinã, fãcând
anumite condiþii care trebuie îndeplinite de apele
Nãmolurile terapeutice sau peloizii sunt
denumirea de mofete);  surse de din þara noastrã un punct de
minerale:  sã conþinã sãruri (cloruri, sulfaþi, bicarbonaþi)
definite de Societatea Internaþionalã de Hidrologie
ape minerale sulfuroase de atracþie în cadrul turismului
în proporþie de peste 1 în parte sau cumulat;  sã
depozit de pe Valea Oltului ºi balneoterapeutic intern ºi
conþinã elemente chimice cu acþiune farmacologicã, Medicalã drept substanþe care se formeazã în condiþii
emanaþii de HS  solfatarii; internaþional. Calitatea fizicostabilitã în proporþii minime necesare, astfel: Fe-10 mg naturale sub influenþa proceselor geologice ºi care,
 bogãþia extraordinarã de ape chimicã ºi valoarea terapeuticã a
, Ar  0,7 mg , I -1mg ;  sã conþinã unele gaze în stare de divizare finã ºi în amestec cu apa, se
sãrate concentrate din zone cu factorilor naturali de curã sunt
considerate terapeutice (CO2  1000 mg/l, H2S  1 mg/ utilizeazã în practica medicalã sub formã de bãi,
l) în concentraþiile stabilite;  sã aibã temperaturi de proceduri locale, împachetãri, cataplasme sau
masive de sare localizate în zona similare ºi chiar superioare celor
peste 200 C, indiferent de conþinutul mineralogic, fapt oncþiuni. Asta înseamnã cã nãmolurile terapeutice
marginalã a Depresiunii Transil- existente în staþiunile balneare
ce le conferã caracteristica de ape termale;  sã fie sunt întregul complex de depuneri peloidice de pe
vaniei (Sovata, Bazna, Ocna consacrate pe plan mondial
radioactive în limite admise ca terapeutice (circa 50  fundul unor lacuri, sedimentele vulcanilor noroioºi,
Sibiului, Ocna Mureºului etc.), pentru toate cele 14 categorii de
100 aM);  sã aibã o acþiune terapeuticã asupra unele turbe ºi bentonite, precum ºi alte roci care pot
zona subcarpaticã a Moldovei ºi afecþiuni cuprinse în Nomenorganismului uman recunoscutã ºtiinþific (N. Teleki, L. fi folosite în tratament direct sau dupã obþinerea
Curburii (Bãlþãteºti, Tg. Ocna, clatorul Organizaþiei Mondiale a
Munteanu, S. Bibicioiu, România balnearã, Ghid unor derivate. Nãmoluri terapeutice pot fi toate
Slãnic Prahova, Sãrata Monteoru) Sãnãtãþii.
pentru medicii de familie ºi pentru medicii specialiºti, nãmolurile de lac testate pentru folosinþã balnearã
Bucureºti, 2004.), situaþie care conferã acestor ape sau pentru obþinerea unor produse de tipul
Existã probleme privind zãcãmintele de substanþe
minerale statutul de medicament, fiind interzisã orice Pellamar ºi chiar unele peloide macerate în ape
hidrominerale ºi staþiunile balneoclimaterice?
modificare sau prelucrare prin adãugare sau extragere de minerale (aºa cum sunt argilele sarmaþiene de la Iaºi,
substanþe în afarã de dioxidul de carbon.
folosite cu succes la Bãile Nicolina).
În România existã circa 160 de amenajãrile ºi bazele de
staþiuni ºi localitãþi balneare care tratament sã fie într-o stare
Ce sunt gazele terapeutice?
deþin resurse minerale de curã precarã de funcþionare (multe
Gazele terapeutice sunt emanaþii naturale cu proprietãþi fizice atmosferã direct sau însoþind substanþe hidrominerale. Gazele
balnearã, dintre care 15% sunt dintre aceste staþiuni necesitã
staþiuni balneare de interes modernizarea ºi dezvoltarea sau chimice care le fac apte pentru cura balnearã sau valorificare terapeutice sunt utilizate în cura mofeticã sau baia de gaz. Dacã
naþional ºi internaþional (35 de reþelei de alimentare cu apã ºi a alimentarã. Acestea sunt manifestãrile naturale de tip mofetic (CO2) CO2 atinge puritatea de 98%, se utilizeazã în scopuri alimentare,
staþiuni), de interes local (41 sistemului de canalizare, ºi solfatarian (H2S). Gazele terapeutice pot emana sub formã de: pentru reimpregnarea unor ape minerale sau pentru fabricarea apelor
staþiuni), restul fiind catalogate îmbunãtãþirea reþelei de drumuri  gaze uscate, în situaþia când apar la zi pe fracturi profunde, fãrã sã gazoase. Din punct de vedere balneologic, nu se defineºte gazul, ci
drept localitãþi cu funcþie în interiorul localitãþii, întâlneascã în cale strate acvifere (cele de la Muntele Puturosu de la tratamentul. Prin mofetã, în practica de specialitate, se înþelege o
balnearã. Turismul balnear reabilitarea drumurilor de acces Turia ºi Pucioasa-Sântimbru);  gaze asociate în cazul în care, pe amenajare constructivã în care se capteazã CO2 cu rol terapeutic ca
ocupã locul doi în oferta turisticã etc.). Un alt fenomen, poate parcursul lor, întâlnesc strate acvifere, gazul având tendinþa sã iasã în agent fizic. Dupã provenienþã, mofetele sunt uscate ºi umede.
a României, deþinând circa 15,4% chiar mai grav, este cel al
Cum este folositã sarea terapeuticã?
din capacitatea de structuri degradãrii, atât din punct de
turistice pe þarã (conform INS, vedere calitativ, cât ºi din punct
Sarea terapeuticã are o utilizare ceva mai restrânsã, dar un rol de la Bazna ºi cea de la Bãlþãteºti);  de saramurã, extrasã prin sonde
2010). Lipsa investiþiilor în de vedere cantitativ, a balnear bine cunoscut. Folosirea ei se practicã sub trei forme:  de speciale de dizolvare, sãpate în masive de sare (Ocnele Mari ºi Cacica);
ultimii 20 de ani a fãcut ca substanþelor hidrominerale.
concentrat, obþinutã prin evaporare din ape curative recunoscute (sarea  microclimat salin al unor ocne vechi (Tg. Ocna, Slãnic Prahova, Praid).
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A treia ediþie a Conferinþei

Law
fi unul dintre ei!
and Poþi
Fundaþia Noi Orizonturi ºi BCR
Social cautã 50 de traineri de
Order responsabilitate financiarã

În perioada 25-26 aprilie 2013, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã din Consanþa organizeazã cea
de-a treia ediþie a International Conference on Law and
Social Order. Evenimentul este organizat de Universitatea
Spiru Haret în colaborare cu Contemporary Science
Association (New York), Addleton Academic Publishers
(New York) ºi cu the Institute of Interdisciplinary Studies
in Humanities and Social Sciences (New York).
Conferinþa oferã oportunitatea schimbului de idei, al
construirii unor legãturi între profesioniºti, la nivel
internaþional, cât ºi al prezentãrii rezultatelor obþinute
prin cercetãrile efectuate în plan teoretic, experimental,
cât ºi aplicat.
Domenii:  Lege  Ordine socialã  Limbaj juridic
Se vor desfãºura ateliere de lucru:  Lege & Societate
 Lege & Gen  Lege & Limbã  Lege & Istorie  Lege &
Religie  Lege & Media  Lege & Literaturã  Lege &
Impozite
Subiecte de interes:  Legea finanþãrii corporatiste
 Instanþele  Drept penal  Dreptul mediului  Drepturile
omului / Libertãþi civile  Legea proprietãþii intelectuale
(PI)  Dreptului muncii  Aplicarea legii ºi justiþia penalã
 Sisteme legislative  Drept ºi economie  Istorie
 Dezvoltarea drepturilor omului  Interacþiunea omcalculator  Interacþiunea om-mediu  Cercetare ºi Studii
Interdisciplinare  Jurnalism ºi chestiuni juridice  Lege
ºi Justiþie  Media ºi Comunicaþiile, Tehnologie
 Administraþia Publicã  Guvernare Publicã  Rasa/Studii
etnice  Asistenþã Socialã  Violenþa, extremism ºi terorism
 Legea reglementãrilor internaþionale  Legea contractului
de achiziþii publice  Legea impozitãrii  Legea Turismului
 Legea transporturilor
Toate lucrãrile acceptate vor fi publicate într-un
volum editat de Addleton Academic Publishers (New
York) ºi indexate în: Academic Search Complete,
Cabells Management Directory, CEEOL, EBSCOhost,
EBSCO Discovery Service, Gale, Index Islamicus,
International Bibliography of the Social Sciences,
HeinOnline, Legal Collection, ProQuest, Ulrichs
Periodicals Directory, Universe Digital Library, and
Contemporary Science Association Databases.

Trainerii de responsabilitate financiarã este un proiect care îºi
propune sã creeze o reþea de 50 de oameni inspiraþionali, capabili sã
modeleze comportamente financiare responsabile în rândul copiilor,
tinerilor si/sau persoanelor defavorizate. Aceºtia vor primi sprijin
(financiar ºi educaþional) pentru ca în perioada februarie-mai 2013 sã
implementeze mici proiecte de educaþie financiarã, pe baza unui
curriculum dezvoltat de Fundaþia Noi Orizonturi, cu sprijinul
voluntarilor BCR.
Proiectul se adreseazã in special celor pasionaþi de educaþie
nonformala ºi de lucrul cu tinerii ºi/sau persoanele defavorizate. Un
trainer de responsabilitate financiara poate fi:  un lider al unui grup
formal sau informal  un profesor de ºcoalã generalã sau de liceu
(indiferent de disciplinã)  un asistent social  un bibliotecar  un
angajat sau voluntar al unui ONG  un student un formator care nu
deþine deja acreditare CNFPA pentru ocupaþia Formator
Cei care vor fi implicaþi în acest proiect:  dobândesc competenþe
noi, acreditate printr-o diploma CNFPA, în cadrul unui program de
formare intensiv de formator (TOT), educaþie financiarã ºi management
de proiect;  vor putea continua activitatea ca formator în cadrul
grupului þintã cãruia i se adreseazã organizaþia dumneavoastrã ºi dupã
încheierea proiectului;  vor interacþiona cu specialiºti din domeniul
financiar ºi al educaþiei non-formale;  vor dezvolta abilitãþi de
leadership, implementând un proiect cu sprijinul unor experþi în
domeniu;  vor genera o schimbare în bine, contribuind la educaþia
financiarã a tinerilor ºi/sau a persoanelor defavorizate.
Mai multe detalii despre proiect: www.scoaladebani.ro sau
www.noi-orizonturi.ro (www.stiriong.ro).

Eºti invitat la
Eveniment naþional bianual,
BizCamp se adreseazã tuturor studenþilor
ºi tinerilor care au înþeles nevoia unei dezvoltãri continue ºi îºi doresc sa
urce cat mai sus pe scara succesului. Vi se oferã repere în atingerea
obiectivelor profesionale ºi personale, acces în culisele marilor companii,
specialiºti ºi speakeri recunoscuþi, care sã vã împãrtãºeascã din experienþa
lor ºi sã-i motiveze.
Maratonul de toamnã începe la Bucureºti, în 9 si 10 noiembrie, cu conferinþe
ºi workshop-uri special create pentru tineri ºi pentru nevoile lor. Temele
selectate sunt:  Când pasiunea devine cariera  Atrage atenþia angajatorilor
 Mesaj ºi atitudine - cheia succesului tãu!  Alegi compania pe mãsura
valorilor tale?
Informaþii la: http://bizcamp.inspirebusiness.ro/
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Ziua Verde în organizaþia ta

Ziua Verde în organizaþia ta program naþional demarat de
asociaþiile ECOTIC ºi RECOLAMP
- se desfãºoarã în perioada 10 septembrie  15 noiembrie 2012 ºi are
ca principal obiectiv creºterea
gradului de colectare selectivã ºi
reciclare a DEEE-urilor, inclusiv a
becurilor economice ºi a tuburilor
fluorescente arse.
Astfel, orice organizaþie /
companie care colecteazã minimum
20 de kg echipamente de iluminat ºi/
sau 100 kg de deºeuri de echipamente
electrice  poate solicita pânã la data
de 15 noiembrie 2012, la telefon
0722.283.383 sau pe e-mail cãtre

colectare@ziuaverde.ro, ridicarea
gratuitã a acestor tipuri de deºeuri.
Toate deºeurile colectate vor fi
reciclate de cãtre cele douã organizaþii
colective, ECOTIC ºi Recolamp,
respectând legislaþia de mediu.
Deºeurile, care pot fi recondiþionate, vor fi preluate de organizaþia
Ateliere fãrã Frontiere, pregãtite
pentru reutilizare ºi donate în cadrul
unor proiecte sociale atent selecþionate.
Compania care are rezultatele cele
mai bune va fi recompensatã prin
recunoaºterea eforturilor celor mai
responsabile organizaþii în cadrul
Galei Premiilor pentru un Mediu
Curat 2012, organizatã de site-ul de
ºtiri Hotnews, ECOTIC ºi Recolamp.
În plus, se vor acorda o serie de premii
menite sã recompenseze eforturile
companiilor participante în Ziua
Verde în organizaþia ta. Câºtigatorul
marelui premiu va beneficia de
împãdurirea unei suprafeþe din
comunitatea unde îºi desfãºoarã
activitatea, iar celelalte premii vor fi
15 biciclete (10 biciclete pentru
colectarea de DEEE-uri ºi 5 biciclete
pentru colectarea de surse de luminã)
acordate prin tragere la sorþi.
Puteþi afla toate detaliile despre
program accesând www.coltverde.ro,
iar comenzile le puteþi trimite pe
adresa de email colectare@ziuaverde.ro.

Gala Premiilor pentru
un Mediu Curat
Gala Premiilor pentru un Mediu Curat,
ajunsã la cea de-a patra ediþie, reprezintã o
platformã de promovare a campaniilor dedicate protecþiei mediului ºi
economisirii resurselor.
Competiþia este adresatã companiilor, instituþiilor publice, ONG-urilor
ºi instituþiilor de învãþãmânt care au desfãºurat proiecte pentru protecþia
mediului, economisirii resurselor ºi responsabilitãþii sociale în anul 2012.
Programul de desfãºurare a Galei:
- înscrierile în concurs, pânã pe data de 7 decembrie, 2012;
- jurizarea proiectelor înscrise se va face în perioada 10-12 dec. 2012;
- în data de 13 decembrie se va organiza decernarea premiilor în cadrul
unei gale de final.
Premiile puse în joc constau în echipamente electrice noi, Marele Premiu
- un laptop, Premiul II - o tabletã, iar Premiul III - un videoproiector.
Mai multe detalii ºi regulamentul concursului:www.ecotic.ro ºi
www.recolamp.ro.

Exigenþele integrãrii absolvenþilor Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci în industria bancarã (II)
(Urmare din pag.1)
Analiza indicatorilor agregaþi privind instituþiile de credit scoate în
evidenþã atât existenþa unui potenþial încã neexploatat de dezvoltare
a acestui sector, reflectat prin ponderea modestã a creditelor în
produsul intern brut (62%) comparativ cu 150 -200 % în þãrile
dezvoltate, cât ºi existenþa unor dificultãþi majore în privinþa realizãrii
indicatorilor de rentabilitate, datoritã ponderii mari a creditelor
neperformante din bilanþurile bãncilor, care au necesitat constituirea
de provizioane de risc, cu efect direct asupra profitabilitãþii. Aceasta
a fãcut posibil ca rentabilitatea ridicatã a activitãþii de bazã (146,6%
în 2011) sã fie consumatã integral pentru acoperirea creditelor
neperformante, rezultând în final o rentabilitate a activelor ºi,
respectiv, a capitalurilor negativã, de -0,10 ºi -1,40% la finele anului
2011. (Ilie Mihai, Unele aspecte privind securitatea financiarã a
þãrii, în vol. Echilibre ºi dezechilibre ale pieþei româneºti în perioada
actualã, Editura Universitarã, Bucureºti, 2012). Lipsa rentabilitãþii
în sistemul bancar s-a reflectat negativ ºi în realizarea veniturilor
prevãzute în bugetul statului. Vezi tabel 1.
Cu toate greutãþile cu care se confruntã, industria bancarã a
continuat sã rãmânã atractivã pentru absolvenþii de studii
economice, reuºind sã-ºi conserve într-o mai mare mãsurã privilegiile
atât în ceea ce priveºte stabilitatea locurilor de muncã, dar ºi nivelul
salariului. Analiza comparativã a gradului de disponibilizare a
salariaþilor ºi a câºtigului mediu în industria bancarã vs sectorul
bugetar în România în perioada crizei se prezintã ca în tabelul 2.
Din datele prezentate rezultã cu claritate faptul cã industria
bancarã, din punct de vedere al personalului angajat ºi al salariului
mediu, traverseazã mai uºor criza, numãrul personalului reducânduse, în perioada dec. 2008  martie 2012, cu doar 10,1 %, în timp
ce, în sectorul bugetar, personalul angajat s-a redus cu 14,0% (cu
cca. 1/3 mai mult), iar salariul mediu lunar în bãnci, în martie 2012,
era aproape dublu (192,8%) faþã de salariul mediu lunar din sectorul
bugetar (5.351 lei faþã de 2.775 lei la aceeaºi datã). Aceasta pe
ansamblul sectorului bancar, dar, dacã ne referim la angajaþii din
centralele bãncilor, vom observa cã, în perioada analizatã, numãrul
persoanelor angajate a rãmas practic neschimbat în martie 2012
faþã de decembrie 2008, reducerea fiind nesemnificativã (-0,25%),
iar salariul mediu în centralele bãncilor este cel puþin dublu faþã de
cel din sucursale ºi agenþii ºi, respectiv, de cca. patru ori mai mare
decât salariul mediu din sectorul bugetar. Aºadar, industria bancarã
continuã, chiar ºi în perioada de crizã, sã ofere unele oportunitãþi
ºi privilegii angajaþilor sãi; în acelaºi timp, însã, pentru a putea
lucra la nivel competitiv într-o instituþie bancarã, este nevoie de o
pregãtire profesionalã de specialitate temeinicã, de aptitudini
speciale privind anduranþa la stres, onestitate, munca în echipã ºi
alte însuºiri specifice acestui sector. Exigenþele ridicate ale sectorului
bancar faþã de angajaþi iau în considerare ºi o dinamicã acceleratã a
schimbãrilor care afecteazã sectorul, schimbãri determinate de
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cerinþele autoritãþilor legislative ºi de reglementare, care au în vedere
o mai mare stabilitate a acestor instituþii cheie pentru orice economie.
Numai în ultima perioada UE a emis peste 25 de directive ce au
implicaþii în industria bancarã, ultima reglementare, care va intra în
vigoare la 1 decembrie a.c. (Serena Buffani: Wall Street Jurnal/ sept.
2012) fiind menitã sã împiedice speculaþiile cu instrumente derivative
pe datorie, de tipul CDS (Credit Default Swop), de cãtre investitorii
care nu deþin ºi obligaþiunile aferente. Totodatã, UE a cerut experþilor
sãi (Comisarul UE pentru piaþa internã ºi servicii, Michael Barnier
 Plan de întãrire a supervizãrii bancare în UE, prezentat CE pe
3 octombrie 2012) sã analizeze cu multã atenþie reglementãrile din
sectorul bancar nord american ºi cel britanic, care interzic bãncilor sã
se angajeze pe cont propriu în operaþiuni riscante, punându-se în
discuþie posibilitatea divizãrii (spargerii) marilor bãnci globale în
bãnci mai mici, interzicerea bãncilor de depozite ºi credite sã se
angajeze, fie ºi indirect, în operaþiuni specifice pieþei de capital (Sunt
vizate marile bãnci precum BNP Paribas, Societte Generale, Deutche
Bank, NBS, Barclays Bank etc, în bilanþurile cãrora activitãþile cu
risc - instrumente derivative, obligaþiuni diverse etc - depãºesc 30%
din totalul activelor), întãrirea supervizãrii bancare (atât bãncilor

globale, cât ºi a celor regionale sau naþionale) de cãtre autoritatea unicã
de supervizare, creºterea rolului Bãncii Centrale Europene (BCE) etc.
Implementarea reglementãrilor cuprinse în pachetul BASEL III este,
de asemenea, o altã provocare majorã pentru industria bancarã, care nu
se va putea realiza fãrã specialiºti redutabili în domeniu. Noile
reglementãri prevãd creºteri substanþiale ale nivelului de solvabilitate a
bãncilor ºi implicit, a capitalului, eºalonat.Vezi tabel 3.
Aºadar, în perspectiva apropiatã, instituþiile de credit vor fi
nevoite sã-ºi majoreze cu cca. 50% capitalurile proprii, pentru a
putea face faþã provocãrilor ºi convulsiilor de pe piaþã, fãrã a mai
apela, private fiind, la banii contribuabililor pe calea ajutoarelor
guvernamentale, aºa cum s-a procedat în ultimii ani.
O altã provocare, cãreia trebuie sã-i facã faþã angajaþii din
industria bancarã, o reprezintã implementarea SEPA (Single Euro
Payments Area), respectiv ZONA UNICÃ DE PLÃÞI ÎN EURO,
care presupune zona euro, în care nu vor exista diferenþe între
plãþile naþionale ºi cele internaþionale, prin folosirea unui cont
unic ºi a unui set de instrumente de platã standardizate, respectiv:
 transfer credit;  debitare directã;  plãþi prin carduri. Ca acoperire
geograficã, SEPA se adreseazã UE 27, în primul rând zonei EURO
(Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Irlanda
, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia,
Slovacia ), precum ºi Andora, Monaco, San Marino, Vatican, cât
ºi altor teritorii (Martinica, Guadalupe, Guiana Francezã,
Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Ceuta, Melilla ºi insulele
Aland, considerate, potrivit art.299 din Tratatul de la Roma, ca
pãrþi ale UE). Pentru implementarea proiectului a fost creat
Consiliul European al Plãþilor (EPC), care cuprinde reprezentanþi
ai 32 de state (UE 27, plus Monaco, Elveþia, Norvegia, Irlanda,
Liechtenstein), iar, în conformitate cu reglementãrile SEPA, pânã
la 1 februarie 2014, se va asigura migrarea instrumentelor ºi regulilor de platã existente în fiecare þarã la mecanismul unic SEPA.
În conformitate cu directivele CE ºi strategia EPC,
în România a fost iniþiat ºi organizat la nivel naþional
Proiectul SEPA  naþional, care funcþioneazã astfel
(conform Asociaþia Românã a Bãncilor (ARB), R. Tuchilã,
C. Rotaru: Proiectul zonei unice de plãþi în euro, Bucureºti 2012):
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Noi apariþii

la Editura Fundaþiei România de Mâine

Educaþie pe parcursul întregii vieþi
1. Au mentalitate de începãtori. Dacã
abordaþi un lucru cu mentalitatea unui expert,
nu veþi învãþa mai nimic. Cu o astfel de atitudine
veþi cãuta numai confirmarea ºi validarea a ceea
ce ºtiþi deja. 2. Fac conexiuni. Pentru a face
cunoaºterea productivã va trebui sã învãþãm sã
facem conexiuni. Cei care învaþã pe tot parcursul
vieþii fac acest lucru. 3. Sunt flexibili ºi se
adapteazã uºor. Studiul necesitã schimbãri,
astfel încât cei care vor sã înveþe continuu îºi
dau seama cã trebuie sã fie dispuºi sã se
adapteze ºi sã se schimbe dacã doresc sã progreseze. 4. Învaþã întotdeauna ceva nou. 5. Sunt
tot timpul curioºi. 6. Învaþã în mai multe
moduri, altele decât cele din ºcoalã: prin lecturã,
ascultare, prin încercare sau cu un mentor etc.
7. Îi învaþã pe alþii. Ceva magic se întâmplã
atunci când înveþi pe altcineva - brusc, tu însuþi
înþelegeþi mai bine. Cei care învaþã pe tot
parcursul vieþii îi ajutã ºi pe alþii, pentru cã ºtiu
cã aºa aprofundeazã ceea ce ºtiu.
Prezentãrile au fost fãcute de cãtre
conf.univ.dr. Mãdãlina Constantinescu.
Campania de informare este în plinã
desfãºurare, urmând ca, pânã la 31 ianuarie
2013, sã se mai organizeze astfel de întâlniri.

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea
de Management Financiar Contabil Craiova,
în calitate de Beneficiar, a organizat în data
de 21 octombrie 2012 în comuna Almãj,
judeþul Dolj întâlnirea cu membrii grupului
þintã în cadrul campaniei de informare
Educaþie pe parcursul întregii vieþi. Întâlnirea
s-a desfãºurat în cadrul proiectului POSDRU/
110/5.2/G/89015 Dezvoltarea resurselor
umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013 Investeºte în oameni!
Ghidul elaborat de experþii lectori ai
Universitãþii în cadrul acestei campanii
defineºte câteva repere ºi avantaje ale educaþiei
pe parcursul întregii vieþi:
- învãþarea pe tot parcursul vieþii este o
atitudine, un set de comportamente care ne
permit sã reuºim într-un mediu care este în
continuã schimbare. Este maneta pe care o
avem la îndemânã pentru a transforma ceea
ce suntem astãzi, în ceea ce vrem sã fim mâine;
- existã câteva trãsãturi comune ale celor
care aleg sã înveþe pe tot parcursul vieþii:

Dragoº ILIE

Un spectacol pentru albumul dumneavoastrã:

Fotografii din viaþa ta

Conf. univ. dr. George GRIGORE,
Prodecan Facultatea de Arte

Foto: Mihãiþã ENACHE

Sâmbãtã, 27 octombrie 2012, la ora 19, la Studioul nostru teatral Black Box
Studio Sud a avut loc primul spectacol din stagiunea 2012  2013 cu piesa
Fotografii din viaþa ta, coordonat regizoral de conf. univ. drd. Vlad Rãdescu ºi
având în distribuþie studenþii anului III de la specializarea Artele Spectacolului
(Actorie), clasa conf. univ.dr. Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu
ºi asist. univ. drd. Vladimir Anton. Ca ofertã dramaturgicã s-a folosit textul
iniþial al piesei Interviu, de Ecaterina Oproiu, dar au fost acceptate ºi inserþiile
scrise de studentele Mihaela Serdaru ºi Mãdãlina Gheorghiþã, ce au adus o notã
de prospeþime textului iniþial. Distribuþia a fost urmãtoarea: Cameramanul Brunet
 Cristian Constantinescu, Cameramanul Blond  Bogdan Florea, Marcela 
Carmen Manac, Moderator TV  Cristina Paraschiv, Sudoriþa  Mihaela Puiu,
Trei surori  Raluca Zlatanov, Andreea Boºneag, ªtefania Andreea Ghiþã,
Primãriþa  Mãdãlina Gheorghiþã, Medicul oftalmolog  Mihaela Serdaru, Femeia
de la fân  Teodora Nedelcu, Avocata  Edith Alibec, Emilian Negulescu 
Mãdãlina Gheorghiþã.
Spectacolul oferit publicului de aceastã datã creeazã ºansa de conturare a
unor caractere dramatice cu trãsãturi specifice, de o culoare unicã. Atmosfera
retro aduce cu sine valenþe neaºteptate ºi amintiri din subconºtientul colectiv
despre o epocã ce a avut pentru fiecare dintre noi o altã consistenþã, o altã
valorizare. Pornind de la tehnica de interviu, instantaneele vivante ne conduc în
lumea unei televiziuni ce îºi doreºte a invada casele telespectatorilor cu un
anumit gen de emisiuni. Pe parcursul a peste 75 de minute am fost martorul
tãcut al unor poveºti de viaþã ce meritã a fi puse în paginã. Tinerii studenþi ºi-au
asumat sarcinile scenice ºi ne-au oferit bucuria unui spectacol unitar ºi viu.
Aplauzele au fost numeroase, iar acest lucru a fãcut ca echipa managerialã sã se
gândeascã a reprograma acest eveniment în viitorul apropiat. Pentru a parcurge
împreunã acest album al unei epoci trecute, al unei istorii apropiate temporal
nouã, vã aºteptãm la o nouã întâlnire cu Fotografii din viaþa ta.

Vineri, 19 octombrie 2012, la Cazinoul din Sinaia a avut loc Simpozionul Naþional de Iluminat,
organizat de Comitetul Naþional Român de Iluminat (CNRI), cu tema Calitatea ºi eficienþa energeticã
ale mediului luminos interior ºi exterior imperative ale prezentului.



Arhitect drd. Andreea Biro, asistent univ. la
În secolele trecute, dupã apusul soarelui, spaþiile
Facultatea de Arhitecturã din Universitatea Spiru interioare erau iluminate de surse incandescente,
Haret, a susþinut prelegerea Relaþia dintre iluminat precum torþe, lumânãri, lãmpi cu ulei ºi ulterior cu
ºi arhitecturã din perspectiva eficienþei energetice gaz. Dupã standardele actuale oportunitãþile de
Lucrarea a prezentat relaþia inseparabilã dintre exprimare erau limitate. Evoluþia fulgerãtoare în
arhitecturã ºi luminã, legãtura dintre lumina naturalã domeniul iluminatului din ultimul secol a generat
ºi cea electricã ºi integrarea acestora în concepþia de schimbãri majore în modul nostru de viaþã. Lumina
ansamblu a clãdirii, raportul dintre spaþiul interior ºi electricã este disponibilã acum la apãsarea unui
mediul exterior, ºi o strategie de utilizare eficientã a buton, îi poate fi reglatã intensitatea, poate fi
luminii naturale bazatã pe aspectele fizice ºi redirecþionatã, focalizatã, schimbatã culoarea sau
psihologice ale percepþiei, ca rãspuns la nevoia de poate fi transportatã la distanþã faþã de sursã ºi
redistribuitã. Eficienþa surselor a fost constant
reducere a consumului de energie al clãdirilor.
Lumina este un mod de exprimare îndrãgit de îmbunãtãþitã, iar o gamã largã de lãmpi s-a dezvoltat
cãtre arhitecþi din cele mai vechi timpuri. Atmosfera pentru a rãspunde cerinþelor în continuã creºtere.
În ultimele decenii îngrijorarea legatã de
unui spaþiu interior poate fi îmbunãtãþitã prin
accesul controlat al luminii naturale prin încãlzirea globalã ºi poluarea mediului înconjurãtor
proiectarea judicioasã a dimensiunii, poziþiei ºi a pus accent pe conservarea energiei ºi a pus sub
aspectului golurilor practicate în pereþii exteriori. semnul întrebãrii relaþia dintre iluminatul natural
Se poate obþine o gamã largã de efecte, de la lumina ºi cel electric. Concepþia sistemelor de iluminat a
evocatoare a catedralelor gotice, dramatismul devenit o parte importantã a procesului de
bisericilor baroce, la atmosfera intimã a proiectare al unei clãdiri, astfel cã astãzi arhitectul
interioarelor domestice. Senzaþia de luminozitate, trebuie sã ia în considerare iluminatul nu numai
jocul de lumini ºi umbre, sunt rãspunsuri la nevoile din punct de vedere estetic, ci împreunã cu
funcþionale ºi psihologice derivate dintr-o abordare implicaþiile asupra consumului de energie ºi cu
aspectele tehnologice ºi funcþionale.
de proiectare integratã.

Cupola din Keddleston Hall, Anglia

Traseul soarelui, diagramã

Biserica din Bagsvaerd, Danemarca

LAZÃR CÂRJAN, AURA PREDA
PENOLOGIE
(ISBN: 978-973-163-784-6; 328 p.; preþ 23,60 lei)
Autorii trateazã la un ridicat
nivel teoretic problematica
deosebit de complexã a
Penologiei  disciplinã care
oferã, pe lângã noþiunile
generale despre scopul ºi
funcþiile sancþiunilor penale,
cunoºtinþe privind regimul
general ºi special al unor
asemenea sancþiuni. Cele
ºapte capitole ale cãrþii, ca ºi
cele ºase anexe, elaborate în
lumina prevederilor cuprinse
în legislaþia de specialitate,
precum ºi ampla bibliografie
constituie o contribuþie
importantã la dezvoltarea
gândirii juridice a studenþilor,
la înþelegerea specificului Penologiei ºi a influenþelor pe care
aceasta le exercitã asupra modelelor de politici penale.

ARISTIDE COCIUBAN
MARKETING DIRECT
(ISBN: 978-973-163-806-5; 184 p.; preþ 22,70 lei)
Lucrarea este structuratã întro manierã în care succesiunea
informaþiilor oferite permite
atingerea gradualã a scopului
propus  înþelegerea ºi
însuºirea unor cunoºtinþe
solide referitoare la: mixul de
marketing, comunicarea în
marketingul direct, planificarea strategicã în marketingul direct, conceperea ºi
punerea în practicã a unei
campanii de marketing direct
 de la crearea unei oferte
pânã la organizarea unei
campanii de marketing direct.
Prin urmare, problematica
complexã ºi în continuã dezvoltare a marketingului direct,
dezbãtutã în cadrul celor nouã capitole, precum ºi forma, dar
ºi stilul de prezentare oferã, cu siguranþã, un curs indispensabil
tuturor celor interesaþi de acest domeniu.

LIVIU ANDREESCU
A THEMATIC INTRODUCTION
TO TWENTIETH-CENTURY BRITISH AND AMERICAN
POETRY
second edition
(ISBN: 978-973-163-805-8; 164 p.; preþ 16,00 lei)
Acest volum se doreºte a fi
o introducere în poezia
britanicã ºi americanã a
secolului al XX-lea, autorul
optând pentru o abordare
tematicã a acestei perioade,
cu accent pe urmãtoarele
teme: declinul civilizaþiei,
autobiografia ºi politica.
Temele menþionate mai sus
sunt ilustrate nu prin
prezentarea întregii opere a
autorilor supuºi analizei, ci
prin intermediul unor
poezii reprezentative ale
acestora, autorul lucrãrii
dorind astfel, printr-o
metodã imediatã ºi tangibilã, sã ofere o imagine mai clarã
despre relaþiile dezvoltate între operele individuale ºi autorii
individuali.

EUGENIA AVRAM
CLINICA PÃSÃRILOR
Compendiu
(ISBN: 978-973-163-646-7; 132 p.; preþ 20,00 lei)
Cursul
universitar
abordeazã problematica
deosebit de complexã a
patologiei
aviare,
constituind  prin modul de
analizã, prin consideraþiile
ºi observaþiile autoarei  un
ajutor ºi un ghid
indispensabil
pentru
studenþii facultãþilor de
medicinã veterinarã, pentru
specialiºtii în domeniu, ca
ºi pentru alte persoane
interesate.
Un
loc
important în economia
lucrãrii îl ocupã analiza
bolilor infecþioase ale
pãsãrilor, a vaccinurilor folosite, a spectrului antibioticelor
în patologia pãsãrilor.
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Ilinca Tomoroveanu
Cavaler al Ordinului
Artelor ºi Literaturii
din Franþa

Sã ne cunoaºtem profesorii

Prof. univ. dr.
Andreea HASNAª
sau arhitectura
ca spectacol
Gabriel NÃSTASE
A proiectat ºi executat scenografia a peste 100 de
spectacole (majoritatea premiate în România ºi în afara
graniþelor), între care: 83 filme artistice de lung metraj ºi
scurt metraj (producþii româneºti, coproducþii), 28 piese de
teatru, zece clip-uri, douã seriale TV, 12 happening-uri,
Artchaeology etc. În timp, a dobândit mai multe specializãri
profesionale, rod al pasiunii pentru profesia aleasã arhitectura, dar ºi pentru profesii corolare ale acesteia. A
împlinit, astfel, o carierã universitarã de excepþie, ajungând
la titlul de profesor universitar doctor arhitect, practicând,
în acelaºi timp, construcþia arhitecturalã ca spectacol, în
calitate de scenograf Teatru & Film & TV (Art DirectorProduction Designer), Set Decorator & Costume Designer
Theatre& Feature Film (Movie)&TV& Video& Happening,
Fashion Design etc. Acestea sunt doar o parte dintre
specializãrile profesionale dobândite, în timp, de prof. univ.
dr. arhitect Andreea Hasnaº, reprezentant de primã clasã al
prestigiosului corp didactic din Universitatea Spiru Haret.
Ca scenograf de teatru ºi film (decor ºi costum), dar ºi
ca membru în Uniunea Cineaºtilor din România (UCIN), a
ocupat funcþia de consultant scenografie (referent ºtiinþific),
a fost organizator ºi participant la conferinþe, simpozioane,
congrese naþionale ºi internaþionale; a participat la numeroase
colocvii despre scenografie ºi arhitecturã, la jurizarea unor
Workshop-uri, la festivaluri, expoziþii, fashion etc. Deºi
scenografia a fost principala sa preocupare, a proiectat ca
arhitect zeci de locuinþe, case de vacanþã, sedii de firme, zeci
de amenajãri interioare, numeroase restaurãri, reamenajari,
parte în þarã, parte în strãinãtate
Alãturi de scenografie - domeniul care i-a marcat constant
existenþa - prof. univ. dr. arhitect Andreea Hasnaº a fost în
permanenþã preocupatã de activitatea didacticã, urcând, cu
egalã pasiune ºi dãruire, toate treptele carierei universitare.

Preocuparea pentru activitatea la catedrã se dezvoltã,
începând cu primii ani de dupã revoluþia din decembrie 89,
când susþine primul doctorat în arhitecturã scenograficã de
film din România, în cadrul Universitãþii de Arhitecturã ºi
Urbanism Ion Mincu, Bucureºti, cu teza: Spirit ºi Grafie în
Arta Spectacolului. Urmeazã, apoi, titlul de profesor asociat
la Universitatea de Arhitectura ºi Urbanism Ion Mincu,
Bucureºti (1990-1994), apoi cel de profesor asociat la
Universitatea Unitech, Bucureºti (1993-1994), cel de
profesor asociat la Universitatea Hyperion Bucureºti, (19941995), ºef de lucrãri-lector arhitect la Universitatea de
Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu, Bucureºti, Catedra de
Arhitecturã de Interior ºi Design (1994-2003), profesor asociat
la Universitatea Cultural ªtiinþificã Bucureºti (1999-2007),
profesor asociat la Universitatea de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale, Bucureºti (2001-2002),
profesor asociat la Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism
Ion Mincu Bucureºti (2003-2006), conferenþiar universitar dr.
arhitect la Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L. Caragiale, Bucureºti (2003-2006), decan,
conferenþiar universitar dr. arhitect, la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Arhitecturã, Bucureºti (2006-2007), profesor
asociat la Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti (20082011), profesor universitar dr. la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Arhitecturã, Bucureºti (2007).
Urmare a recunoaºterii competenþelor sale profesionale,
doamna prof. univ. dr. arhitect Andreea Hasnaº este membru
al unor organizaþii profesionale de prestigiu, ca: ICOMOS
(Comitetul Internaþional pentru Monumente ºi Situri UNESCO), Uniunea Arhitecþilor din România (UAR),
National Section of International Union of Architects (UIA)
Paris, Asociaþia Arhitecþilor de Interior din România (AAIR),
Uniunea Cineaºtilor din România (UCIN), Uniunea Autorilor
ºi Realizatorilor de Film (UARF), Fashion Club, Tekart
(Asociaþia Artiºtilor Plastici).

Filme româneºti în competiþii

Despre oameni
ºi melci
Premiul Special
al Juriului
la Festivalul Internaþional
de Film de la Varºovia

Filmul Despre oameni si melci, în regia lui Tudor Giurgiu, a obþinut Premiul
Special al Juriului la cea de-a 28-a ediþie
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a Festivalului Internaþional de Film de
la Varºovia, desfãºurat între 12-21
octombrie. Ca urmare a proiecþiilor de
la Varºovia, filmul a fost invitat sã
participe ºi la Festivalul Internaþional
de Film de la Edinburgh (20 iunie 1 iulie 2013), cel mai vechi festival de
film din lume ºi un punct de atracþie
pentru industria de film internaþionalã.
De asemenea, Despre oameni ºi melci
a fost prezentat în secþiunea competiþionalã Meeting Point a Festivalului
Internaþional de Film de la Valladolid
(20-27 octombrie).

Gutuiul Japonez
merge la Amsterdam

Gutuiul japonez, în regia Marei Trifu,
a fost selectat pentru a 25-a ediþie a
Festivalului de Film Documentar de
la Amsterdam (IDFA), secþiunea
Reflecting Images: Panorama, care va avea loc în perioada 14-25 noiembrie
2012, informeazã comunicatul Aristoteles Workshop.
Filmul reprezintã proiectul pe care regizoarea l-a realizat anul trecut în cadrul
atelierului de film documentar Aristoteles Workshop, organizat de Dan Nuþu,
ediþia a ºasea, în perioada iulie - august 2011, în localitatea Vama, judeþul Suceava.
Secþiunea Reflecting Images: Panorama, în cadrul cãreia va rula Gutuiul japonez,
selecteazã documentare despre probleme sociale puternice, de actualitate. Filmul
are 21 de minute ºi este portretul unei nonagenare, doamna Clotilda Grosu, la
prima vedere o femeie obiºnuitã din judeþul Suceava, care acum îºi retrãieºte
amintirile în faþa camerei, intens ºi cu o sinceritate debordantã.
Mara Trifu a absolvit Liceul de arte plastice din Cluj, a fost studentã la
Facultatea de Filosofie din cadrul Universitãþii Bucureºti, asistent de producþie
la Saga Film, apoi producãtor la Realitatea TV. De curând, a terminat UNATC,
secþia Regie de Film, ºi se pregãteºte sã plece la un masterat în afara þãrii.

Toatã lumea din
familia noastrã
- marele premiu
la Festivalul
de la Zagreb

Filmul Toatã lumea din familia noastrã, regizat de Radu Jude, a câºtigat marele
premiu al Festivalului Internaþional de la Zagreb (14 - 21 octombrie). Astfel,
Radu Jude a câºtigat premiul Cãruciorul de Aur, dupã ce a concurat cu 11 alte
titluri, informeazã site-ul cineuropa.org.
Lungmetrajul lui Radu Jude a avut premiera la Festivalul Internaþional de Film
de la Berlin de anul acesta ºi a primit, în iulie, marele premiu al Festivalului
Internaþional de Film de la Sarajevo. De asemenea, lungmetrajul lui Radu Jude
a primit premiul Bayard dOr, acordat celui mai bun film francofon, iar ªerban
Pavlu a fost desemnat cel mai bun actor de juriul Festivalului Internaþional
de Film de la Namur (FIFF), Belgia. Toatã lumea din familia noastrã
este cel de-al doilea lungmetraj al lui Radu Jude, dupã Cea mai fericitã
fatã din lume, peliculã ce a primit premiul CICAE la Berlinala din 2009.

Cunoscuta actriþã Ilinca Tomoroveanu,
director artistic al Teatrului Naþional
I.L. Caragiale din Bucureºti, a primit una din cele
mai înalte distincþii acordate de Ministerul Culturii ºi Comunicãrii din Franþa - titlul
de Cavaler al Ordinului Artelor ºi Literaturii, informeaza site-ul institutiei teatrale.
Recepþia ºi decernarea oficialã a titlului de Cavaler al Ordinului Artelor ºi
Literaturii au avut loc vineri, 26 octombrie 2012, la Institutul Francez din Bucureºti,
începând cu ora 18.00.
Sunt foarte emoþionatã de promovarea mea în grad de Cavaler al Ordinului
Artelor ºi Literaturii. Aceastã distincþie mã onoreazã ºi mã obligã - a spus actriþa.

Literatura de limbã germanã
din România prezentatã la Stockholm

Sub denumirea Când tãcem, suntem
dezagreabili. Când vorbim, suntem
ridicoli, inspiratã din romanul Animalul
inimii de Herta Müller, va avea loc, la
Stockholm, un eveniment dedicat
literaturii de limbã germanã din România.
Programul va avea loc în sala de festivitãþi
a Academiei Suedeze, sâmbãtã, 20
noiembrie, avându-i ca invitaþi pe laureata
Premiului Nobel pentru Literaturã Herta
Müller, scriitorul ºi traducãtorul Ernest
Wichner, criticul literar Monica Nagler
ºi actriþa Stina Ekblad, informeazã ICR
Stockholm.

Evenimentul este organizat de ICR
Stockholm ºi Muzeul Nobel, cu ocazia
expoziþiei Podoaba rece a vieþii, deschisã
la Muzeul Nobel din Stockholm pânã
pe 27 ianuarie 2013, o expoziþie itinerantã care documenteazã, în fotografii ºi obiecte, viaþa Hertei Müller
ºi a membrilor Aktionsgruppe Banat.
Expoziþia a fost conceputã de
Literaturhaus din München ºi itineratã,
pânã în prezent, în mai multe oraºe din
Germania. Muzeul Nobel a decis sã
prezinte aceastã expoziþie la sugestia
ICR Stockholm.

Conferinþa-eveniment:

Melosul
manuscriselor
Bizantului
Asociaþia Nectarie Protopsaltul, în
parteneriat cu Biblioteca Academiei
Române ºi Fundaþia Calea Victoriei,
invitã la conferinþa-eveniment: Melosul
manuscriselor Bizantului. Conferinþa
este susþinutã de conf. univ. Nicolae
Gheorghiþã ºi de muzicologul Costin
Moisil, care expun patrimoniul muzical
bizantin din manuscrisele Bibliotecii
Academiei Române. Temele abordate vor
viza:  Spaþiul cultural bizantin  Reconstituirea cântãrilor vechi  Monodia
ºi libertatea în muzicã. Vor fi expuse
reproduceri la scarã mãritã ale unor
pagini alese din manuscrisele de
patrimoniu ale colecþiei Bibliotecii
Academiei Române. Conferinþa dã viaþã

unor cântãri nemaiauzite de sute de ani,
fãcând cunoscutã o parte a culturii
specifice perioadei lui Constantin
Brâncoveanu ºi Alexandru cel Bun.
Fragmentele alese din manuscrise
vor fi interpretate de Grupul Nectarie
Protopsaltul, condus de Sabin Preda.
Dupã manifestarea ce a avut loc
miercuri, 24 octombrie 2012, la Biblioteca Academiei Române, programul
conferinþelor este urmãtorul: marþi, 6
noiembrie 2012, ora 18,30, Fundaþia
Calea Victoriei, Bucureºti, Cafeneaua
Dalles, Bld Nicolae Bãlcescu nr 18
 joi, 15 noiembrie 2012, ora 17,00, Universitatea de Arte George Enescu, Iaºi.
Intrarea este liberã. (www.medievalia.ro)

Invitaþiile Doamnei Pictura

Rareº Kerekeº -

muzica în lumea culorii
Petre CHIREA
Pe data de 10 noiembrie 2012, pictorul transilvãnean Rareº Kerekeº
ne invitã la o nouã expoziþie personalã la Câmpulung Muscel.
Nãscut în oraºul-muzeu unic în Europa, Sighiºoara, la 26
iulie 1982, Rareº Kerekeº a absolvit pedagogia artelor în 2005,
la Colegiul Universitar de Arte Plastice ºi Decorative al
Universitãþii de Artã ºi Design din Cluj-Napoca apoi, în 2008,
pictura de ºevalet la aceastã prestigioasã universitate clujeanã.
Pentru lucrarea de licenþã intitulatã Aerul ºi visele l-a avut
coordonator pe profesorul universitar dr. Ioan Aurel Mureºan.
Este membru al Asociaþiei Artiºtilor Plastici Mureº din 2007.
Parcursul sãu artistic începe cu prima expoziþie colectivã în
2006 la Galeria Unirea din Târgul Mureº, urmatã de multe altele,
dintre care, cele mai importante: Palatul Culturii din Târgu Mureº
(2007), Leptokaria-Grecia (2008), Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã, Bucureºti (2009), Centrul Cultural Reduta
Braºov - Peisaje din Grecia (2010), Galeria Elite Prof Art,
Bucureºti (2012), Belaggio Casa, Bucureºti ( 2012).

Prima expoziþie personalã Biserici fortificate sãseºti din
Transilvania a fost deschisã la Muzeul de Istorie Sighiºoara
(2009); urmeazã: Formã ºi culoare, Galeria Irecson, Bucureºti
(2011), Cetãþi transilvãnene la Galeria Transilvania Braºov
(2011), Transilvania între mistic ºi medieval la Galeria Irecson
(2012), Muzica în lumea culorii la Galeria Ana, Bucureºti (2012).
Pentru cã este un împãtimit al picturii plein air, participã la
multe tabere în þarã ºi strãinatate. Le amintesc doar pe cele de la
Byala, Bulgaria - International Open Air Art Show ºi Leptokaria Grecia. Rareº Kerekeº este prezent apoi în catalogul caselor de
licitaþii Ara Art Collection ºi Monavissa.
Printr-o organizare interioarã a compoziþiei, unde un rol
important îl joacã lumina într-un raport just cu umbra, pictorul
Rareº Kerekeº creeazã un dialog subtil între volume ce pune în
valoare frumuseþea spaþiului transilvãnean ºi nu numai, într-o
viziune proprie. Tonurile aprinse de ocru-orange sunt temperate
de nuanþe delicate de albastru, griurile colorate nelipsind din
acest exuberant spectacol. Cu un discurs plastic coerent, ce denotã
deopotrivã ºtiinþã ºi talent, Rareº Kerekeº impune o mare putere
de sugestie ce surprinde plãcut, prin tonuri când modulate când
modelate, în construcþii geometrice ce exploreazã uneori zone ale
abstractului, cu repezentari feminine reduse la esenþã, cu elemete
decorative ce înnobileazã spaþiul sau, dimpotrivã, cu profunzimi
dinamice ce capteazã ochiul într-un spectacol total. Lucrãrile
semnate Rareº Kerekeº degajã un optimism molipsitor, o stare
de bine, ce te cuprinde privindu-le, iar mesajul artei lui, ca
al tuturor artiºtilor cu conºtiinþã, este încifrat în nobila ºi aparenta
simplitate a construcþiei. Aºadar, în cazul lui Rareº Kerekeº putem
sublinia, aºa cum remarca ºi criticul de artã Marius Tiþa: o manierã,
o modalitate de construcþie foarte bine conturatã, amprenta lui
se simte în întreaga dimensiune a picturii , o picturã plãcutã,
deschisã ºi mai ales foarte luminatã.
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Plan de acþiune
în domeniul jocurilor
de noroc online
Jocurile de noroc online cunosc una dintre cele mai
accelerate creºteri înregistrate în domeniul serviciilor
din UE, cu rate anuale de creºtere de aproape 15% ºi
cu venituri anuale estimate la 13 miliarde EUR pentru
2015. Ele se dezvoltã în paralel cu progresele rapide
înregistrate de tehnologiile online. Serviciile de jocuri
de noroc online includ o gamã de jocuri precum pariurile
sportive ºi pocherul, jocurile de cazinou ºi loteriile, cu
6,8 milioane de consumatori care participã la unul sau
mai multe tipuri de jocuri de noroc online. Existã însã ºi mii de siteuri web de jocuri de noroc nereglementate, deseori din afara UE, în faþa cãrora
consumatorii sunt vulnerabili ºi care implicã riscuri considerabile, cum ar fi frauda ºi spãlarea
banilor, comunicã Reprezentanþa în România a Comisiei Europene.

Comisia Europeanã a adoptat pe 23 octombrie un buget
rectificativ care sã îi permitã sã îºi îndeplineascã obligaþiile
legale faþã de beneficiarii fondurilor UE, informeazã
Reprezentanþa în România a UE. Acest lucru este în
conformitate cu declaraþia comunã pe care Consiliul ºi
Parlamentul European au adoptat-o la data la care a fost
adoptat bugetul UE pentru 2012, prin care Comisia era
Comisia prezintã un plan de
invitatã sã solicite fonduri suplimentare în cadrul unui
buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în acþiune care cuprinde o serie de
bugetul pe 2012 sunt insuficiente pentru a acoperi iniþiative programate pentru
urmãtorii doi ani, cu scopul de a
cheltuielile.
clarifica reglementarea jocurilor
Întrucât în prezent dispunem de o imagine urile, întreprinderile ºi alte entitãþi din de noroc online ºi de a încuraja
mai exhaustivã a execuþiei bugetare pentru 2012, Europa, pentru care bugetul acordat de UE cooperarea dintre statele membre.
Comisia estimeazã cã sunt necesare încã conteazã în viaþa de zi cu zi.
Comisarul responsabil cu piaþa
9 miliarde EUR suplimentare pentru a acoperi
Pentru a susþine programul Erasmus, internã ºi serviciile, Michel
facturile primite ºi pentru a respecta obligaþiile este necesarã o sumã suplimentarã de Barnier, a declarat, pe 23 ocde naturã contractualã ºi legalã, în principal în 90 de milioane EUR, acest program riscând tombrie, în legãturã cu acest
domenii esenþiale pentru creºterea economicã ºi sã trebuiascã sã reducã în mod substanþial subiect: Consumatorii ºi, în
ocuparea forþei de muncã în Europa.
numãrul de locuri oferite studenþilor sau nivelul
Preºedintele Comisiei Europene, José burselor acordate acestora. Acest lucru îi va general, toþi cetãþenii trebuie sã
Manuel Barroso, a declarat: Nu este vorba afecta cel mai mult, evident, pe studenþii care beneficieze de o protecþie
adecvatã, frauda ºi spãlarea
despre o solicitare de mai multe fonduri din provin din medii dezavantajate.
banilor trebuie prevenite, sportul
partea Comisiei, ci este vorba despre statele
Pentru programele de cercetare, Comisia
membre care trebuie sã îºi onoreze anga- are nevoie de încã 423 de milioane EUR, trebuie protejat împotriva
jamentele asumate: asigurarea finanþãrii parte din aceastã sumã fiind necesarã pentru meciurilor aranjate în contextul
neîntrerupte pentru studenþii care participã a se asigura efectuarea la timp a plãþilor ºi a pariurilor, iar normele naþionale
la programul Erasmus sau pentru regiunile se evita aplicarea de dobânzi în cazul trebuie sã fie conforme cu
defavorizate, prin intermediul fondurilor de întârzierii acestora. O altã parte din aceastã legislaþia UE. Acestea sunt
coeziune. Aceste plãþi sunt esenþiale pentru finanþare suplimentarã este destinatã obiectivele planului de acþiune pe
a relansa creºterea economicã ºi pentru a acoperirii plãþilor de prefinanþare acordate care l-am adoptat astãzi.
crea locuri de muncã în întreaga UE.
Comisia nu propune regleproiectelor pentru care au fost deja semnate
Am atras atenþia în repetate rânduri acorduri. Nerespectarea termenelor ar în- mentãri în domeniul jocurilor
asupra faptului cã reducerile constante ale semna amânarea demarãrii acestor proiecte de noroc online valabile în
bugetului propus vor crea, în cele din urmã, care sunt esenþiale pentru competitivitatea ansamblul UE, ci un set amplu
o mare problemã, a declarat comisarul UE viitoare a Europei într-o lume globalizatã. de acþiuni ºi principii comune în
pentru programare financiarã ºi buget, Janusz
Cu toate acestea, sumele cele mai importante materie de protecþie.
Lewandowski. Acest moment a sosit. Situaþia sunt solicitate pentru regiunile Europei, în
Statele membre sunt în
noastrã nu ne permite sã respectãm angajaprincipiu libere sã-ºi stabileascã
cadrul
politicii
de
coeziune
ºi
dezvoltare
ruralã:
mentele convenite. Consiliul ºi Parlamentul
propriile obiective ale politicilor
European trebuie sã îºi asume acum aproximativ 8,3 miliarde EUR de plãþi care reglementeazã jocurile de
suplimentare.
Graþie
tuturor
acestor
proiecte,
propriile responsabilitãþi deoarece aceste
noroc online, dar asigurarea
instituþii au votat un buget al UE inferior se îmbunãtãþesc condiþiile de viaþã ale cetã- conformitãþii legislaþiei naþionale
þenilor
UE,
prin
faptul
cã
li
se
oferã
acestora
necesitãþilor acesteia. Dat fiind cã deficitul
cu Tratatul privind funcþionarea
de fonduri apare în principal în domeniul competenþe ºi perspective profesionale mai UE (TFUE) este o condiþie
educaþiei, al ºtiinþei ºi cercetãrii, al ocupãrii bune sau prin faptul cã se creeazã infrastructuri
prealabilã pentru o politicã a UE
forþei de muncã ºi al dezvoltãrii regionale, energetice ºi de transport.
Impactul acestui buget rectificativ asupra eficientã în domeniul jocurilor de
sunt convins cã aceste instituþii nu îºi vor
contrazice declaraþiile anterioare, în care contribuþiilor statelor membre ale UE va fi noroc online. Comisia va înfiinþa
precizau cã Europa trebuie sã investeascã totuºi atenuat datoritã unei creºteri de venituri anul acesta un grup de experþi,
în creºterea economicã. Sunt încrezãtor cã în cadrul bugetului UE din alte surse: 3,1 pentru a facilita schimburile de
acestea îºi vor onora pe deplin declaraþia miliarde EUR de venituri suplimentare, experienþã dintre statele membre
comunã ºi vor proceda la o aprobare rapidã provenind în principal din amenzile aplicate cu privire la reglementare. Aceasta
a acestui buget actualizat. Acest buget în domeniul politicii concurenþei ºi din alte va contribui la dezvoltarea în UE
rectificativ nu este destinat instituþiilor UE, sancþiuni. Prin urmare, efectul net asupra a unui sector al jocurilor de noroc
ci vizeazã studenþii, oamenii de ºtiinþã, ONG- statelor membre se ridicã la 5,9 miliarde EUR. online bine reglementat ºi mai

sigur, iar consumatorii vor fi
ajutaþi astfel sã se îndepãrteze de
site-urile nereglementate.
Copiii ºi alte grupuri vulnerabile au nevoie de protecþie, în
condiþiile în care 75% dintre
cetãþenii UE cu vârste mai mici
de 17 ani utilizeazã internetul.
Comisia încurajeazã dezvoltarea
unor instrumente mai performante de verificare a vârstei ºi a
unor filtre mai eficiente pentru
trierea conþinutului online. De
asemenea, Comisia insistã
asupra unui comportament
mai responsabil al firmelor de
publicitate ºi asupra unei mai
bune informãri a pãrinþilor
cu privire la pericolele asociate
practicãrii jocurilor de noroc.
Pe lângã protecþia minorilor
expuºi, existã o responsabilitate
ºi faþã de cetãþenii ºi familiile care
au suferit deja de dependenþã faþã
de jocurile de noroc (între 0,5 ºi
3% din populaþie) sau de alte
probleme comportamentale legate de acestea, responsabilitate
care se poate materializa prin
identificarea unor metode eficace
de tratament ºi prevenþie. Pentru
a face acest lucru este însã necesarã o mai bunã înþelegere a
cauzelor fenomenului.
Un alt obiectiv important este
prevenirea ºi descurajarea fraudei
ºi spãlãrii de bani prin intermediul jocurilor de noroc online.
Dat fiind contextul transfrontalier, statele membre nu pot
aplica de unele singure, în mod
eficace, mecanisme de combatere
a fraudei. Pentru a aborda
chestiunea din toate unghiurile,
este necesar un demers care
sã reuneascã UE, statele membre
ºi industria jocurilor de noroc.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Raportul lui Jan Baalsruds

Silviu ªERBAN
Numele lui Jan Baalsruds nu
spune, poate, nimic. Totuºi,
persoana în cauzã este eroul unei
poveºti despre supravieþuire,
petrecute, în realitate, în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, ale
cãrei circumstanþe fac din Jan
Baalsruds un personaj unic. Aventura
soldatului norvegian, care depãºeºte
în multe momente limitele imaginaþiei, este, mai întâi, relatatã în
We Die Alone (Murim singuri),
cartea din 1955 a lui David Howarth,
un fost ofiþer al marinei britanice.
Doi ani mai târziu, cartea devine
material pentru scenariul celui
de-al ºaselea film al regizorului ºi

jurnalistului Arne Skouen. Titlul, Ni
Liv (Nouã vieþi), este o metaforã ce
surprinde plastic lupta supraomeneascã pentru supravieþuire a lui
Jan Baalsruds, atât împotriva
forþelor naturii, cât ºi a celor umane
inamice, naziºtii. Filmul se deschide
cu o vizitã la un spital din Laponia
suedezã, acolo unde Jan (Jack
Fjeldstad) apare bandajat la ambele
picioare, deplasându-se cu greutate.
Reprezentanta armatei aliate îi cere
sã povesteascã, în detaliu, pentru a
întocmi un raport complet asupra a
ceea ce s-a întâmplat. Filmul lui
Skouen include întreaga acþiune întrun flashback ce poartã amprenta
punctului de vedere al povestitorului.
În martie 1943, vasul de pescuit
Brattholm pleacã din arhipelagul
scoþian Shetland cãtre nordul
Norvegiei ocupat de naziºti;
echipajul, format din Baalsruds ºi încã
unsprezece conaþionali ai sãi, au
misiunea de a distruge un turn de
control aerian ocupat de germani în
Troms, în zona aeroportului din
Bardufoss. Acþiunea eºueazã însã din
cauza unei neînþelegeri: persoana de
contact localnicã, un anume cizmar
Hansen, este confundatã cu un
apropiat al naziºtilor care dezvãluie
întregul plan acestora. Sub tirul
necruþãtor al mitralierelor germane,

norvegienii îºi scufundã propriul vas,
detonând explozibilul aflat la bord,
încercând apoi sã se salveze cu
ajutorul bãrcilor. Doar Jan Baalsruds
reuºeºte sã scape cu viaþã. Însã,
pentru a fi în siguranþã, trebuie sã
pãrãseascã Norvegia. Singura
speranþã se leagã de Suedia neutrã,

Ni Liv

a lui Baalsruds, care are halucinaþii
puternice: alergând dupã imaginea
tremurândã a siluetei unei tinere
femei îmbrãcatã sumar, care-l strigã
pe nume ºi intrã ºi iese din ceea ce
seamãnã cu o cabinã de duº, iar, apoi,
îndreptându-se cãtre umbre ce aduc
cu niºte construcþii înalte, peste care
clipeºte lumina unei
firme:
GRAND
HOTEL.
Cadrul
urmãtor revine la
realitate: uºa locuinþei
lui Martin (Alf
Malland) ºi Agnes
(Henny Moan) se deschide brusc, iar
trupul unui bãrbat se prãbuºeºte la
podea. Cei doi, împreunã cu prietenii
acestora, îl ascund pe Jan, mai întâi
într-o colibã, la poalele muntelui,
acolo unde, în aºteptarea doctorului,
acesta îºi reteazã cu un cuþit degetele
cangrenate, pentru a evita
rãspândirea bolii la întregul picior.
Mai departe, evadatul este deplasat,
legat pe o sanie, pânã în vârful
muntelui, unde este ascuns într-o
încãpere sãpatã în nãmeþii de zãpadã.
Aici zace douã sãptãmâni, numãrând
zilele cu ajutorul bulgãrilor de
zãpadã, pânã când este descoperit
de un pãstor cu o turmã de reni ºi
transportat, în fine, dincolo de
graniþã suedezã. Pe munte, în

(Arne Skouen, 1957)
unde se putea refugia. Pentru a ajunge
acolo, trebuie sã traverseze munþii
înzãpeziþi ºi sã înfrunte frigul arctic.
Puterile îi sunt repede slãbite,
apar degerãturi de la picioare ºi, mai
ales, ultravioletele reflectate de
zãpadã îl orbesc. Fãrã sã ºtie încotro
se îndreaptã, aruncând bulgãri de
zãpadã pentru a verifica relieful
terenului pe care merge ºi pipãind
cu beþele de la schiuri drumul din
faþa sa, Jan nimereºte în casa unei
familii norvegiene, unele dintre
cele 100 de persoane care
l-au ajutat în drumul sãu spre
graniþa suedezã. Episodul este
formulat artistic într-o manierã
psihologizantã, Skouen redând scena
prin intermediul minþii deranjate

71

ascunzãtoarea din zãpadã, revine
perspectiva subiectivã, aparatul de
filmat încercând din nou sã redea
gândurile unei minþi zdruncinate.
Imobil, prizonier de viu, ca într-un
mormânt, într-o cãmãruþã din
zãpadã, Jens murmurã cuvinte fãrã
înþeles, potrivindu-ºi cu miºcãri
spasmodice þeava pistolului pe frunte,
fãrã a avea însã puterea de a apãsa
pe trãgaci. Halucinaþiile apar iarãºi:
imagineazã o convorbire cu un
chelner la restaurant, comandând
trufe; se vede coborând muntele în
cârje, cu ambele picioare tãiate, ºi
þinteºte cu pistolul vedenia
chinuitoare; asistã la trecerea unui
convoi mortuar, fãcându-se vizibile
feþele celor care-l ajutaserã în
strãdania sa de a scãpa de urmãritorii
naziºti. Finalul ne aduce imaginea în
oglindã a debutului: dacã atunci îl
vedeam pe Jens, ajutat de douã
asistente, venind spre camerã pe
holul spitalului, acum, pe acelaºi hol,

Este nevoie de un grad ridicat
de cooperare, mai ales pentru a
proteja integritatea în sport.
Aranjarea meciurilor în contextul
pariurilor sportive este în
contradicþie cu însuºi caracterul
de fairplay ºi competiþie care
defineºte sportul. Pentru a
combate acest fenomen, Comisia
va promova accelerarea schimbului de informaþii, mecanisme de
demascare a fraudelor, precum ºi
un climat general de cooperare la
nivel naþional ºi internaþional între
pãrþile interesate, operatori ºi
autoritãþi de reglementare, pentru
a pãstra integritatea în sport ºi
pentru a contribui la o mai bunã
educare ºi informare a sportivilor.
Mai precis, Comisia va adopta
trei recomandãri adresate statelor
membre, cu privire la  protecþia
comunã a consumatorilor,  publicitatea responsabilã în domeniul
jocurilor de noroc ºi  prevenirea
ºi combaterea meciurilor aranjate
în contextul pariurilor sportive.
Alte mãsuri preconizate
vizeazã, inter alia: sprijinirea evaluãrii comparative ºi a testãrii
instrumentelor de control parental,
extinderea domeniului de aplicare
a directivei privind combaterea
spãlãrii banilor ºi promovarea
cooperãrii internaþionale pentru
prevenirea meciurilor aranjate.
Statele membre sunt îndemnate,
de exemplu, sã realizeze studii ºi
sã colecteze date cu privire la
problemele comportamentale
asociate jocurilor de noroc, sã
încurajeze formarea juriºtilor în
domeniul fraudei ºi al spãlãrii
de bani ºi sã înfiinþeze puncte de
contact naþionale care sã reuneascã toþi factorii implicaþi
în combaterea aranjãrii meciurilor.

Jens, cu spatele, mai întâi însoþit de
aceleaºi asistente, se îndepãrteazã
de aparatul de filmat fix, dupã
care, eliberat de ajutorul acestora,
îºi continuã singur drumul, concomitent cu un travelling lent spre
înapoi al camerei, ce accen-tueazã
adâncimea câmpului vizual ºi oferã,
simbolic, imaginea incre-dibilei
cãlãtorii sãvârºite de omul ce abia
înainta, cu paºi mãrunþi ºi deºi, de-a
lungul holului spitalului.

* * *

Det Sjunde Inseglet (A ºaptea pecete), capodopera lui Ingmar Bergman
din 1957, acelaºi an în care era lansatã o altã piesã de rezistenþã a
regizorului suedez, Fragii sãlbatici, poate fi cuprinsã fãrã discuþie întro listã foarte scurtã a celor mai bune cinci filme fãcute vreodatã. Atât
profunzimea tematicã implicitã, cât ºi calitatea esteticã a limbajului
imaginii filmate provoacã în conºtiinþa spectatorului avizat întrebãri
paradigmatice legate de sensul vieþii, al morþii sau al divinitãþii.
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Televiziunea H2.0
LUNI  29 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 - ep. 21
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile  ep. 8
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 
Favoritul (Rusia)  ep. 2
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  30 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 
Favoritul (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  ep. 22
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile  ep. 9
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (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 
Favoritul (Rusia)  ep. 3
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  3 noiembrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (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), ep. 17, 18
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
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
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

MIERCURI  31 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 
Favoritul (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  ep. 23
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile  ep. 10
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 ªerbãnescu
22:00 Film serial 
Favoritul (Rusia)  ep. 4
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  1 noiembrie 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 
Favoritul (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  ep. 24
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile  ep. 11
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 
Favoritul (Rusia)  ep. 5
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  4 noiembrie 2012

Film artistic  Defcon
(SUA, 2012)
Film serial  Jane Show (SUA)
ep. 17, 18
Autoapãrarea - tehnici esenþiale
 Emisiune de Sorin Lupaºcu
Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Jurnal 2.0
Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
Film artistic  Protectorii
(The guardians) (SUA)
Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
Petrecere româneascã (r)
Forum IT (r)
Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
Nocturna sportivã (r)

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
ep. 19, 20
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)
ep. 19, 20
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  Mysteria (SUA)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Restart muzica românescã (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Film documentar pentru
copii  Animalia (r)
04:30 Micul cetãþean (r)
05:00 Cinefilia (r)

VINERI  2 noiembrie 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 
Favoritul (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.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 1
16:30 Film documentar 
Viitoruri sustenabile  ep. 12
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  Legend of
Netiah (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, ora 22,00

F

Mysteria

i

(SUA)

m

l

a r t i s t i c

Cândva un celebru scenarist de la Hollywood, acum
cãzut în uitare, Aleister se
luptã sã-ºi termine ultimul
scenariu, pentru care are un
deadline infernal. Acesta se
aflã el însuºi în centrul unei
investigaþii a unei crime care
implicã soþia unui politician
important. Aceste evenimente rãsunãtoare îi
aduc inspiraþie pentru
scenariul sãu.

Radio Hfm2.0
duminicã
ora 15.30

Într-o vreme a cãlãtoriilor transcontinentale ºi a croazierelor peste mãri ºi þãri,
Cãtãlin Maximiuc lanseazã o provocare de toatã lauda: redescoperirea României.
Peisaje de poveste, aºezãri ancestrale sunt strãbãtute cu rãbdare ºi discreþie
pentru a fi descrise în amãnunþime. Fiecare cãlãtorie scrie, cu aparatul de filmat,
despre tezaure etnografice unice, despre obiceiuri ºi meºteºuguri fascinante
prin bogãþie ºi mãiestrie. Reperele de popas sunt alese dintre aºezãrile-vestigii
culturale, lãcaºurile religioase sau numeroasele staþiuni de tratament.
În fiecare loc, Cãtãlin Maximiuc îºi invitã gazdele sã ofere mostre despre
traiul lor de zi cu zi. Astfel, una din rubricile emisiunii, cea gastronomicã
prilejuieºte întâlnirea cu bucate voluptoase. Interlocutorii pelerinului prin
propria þarã sunt, alãturi de localnicii obiºnuiþi, muzeografi, profesori, oameni
de culturã ºi artã, maeºtri de vânãtoare, patroni de aºezãminte turistice. Din
acest mozaic multicolor, realizatorul emisiunii, Cãtãlin Maximiuc, care este
ºi un bine-cunoscut interpret de muzicã popularã, priveºte prin lentila de
caleidoscop a camerei video pentru întâlnirea cu dumneavoastrã, care are loc
în fiecare duminicã la ora 15.30, iar cine rateazã aceastã întâlnire o poate
revedea în cursul serii de marþi, de la ora 23.30, sau sâmbãtã de la ora 14,30.

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

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ

VALORI ROMÂNEªTI

596  29 octombrie 2012

 Dimitrie GUSTI ºi Mircea VULCÃNESCU

Vulcãnescu  filosof, sociolog,
Dimitrie Gusti  filosof, sociolog ºi estetician Mircea
economist ºi profesor de eticã român.

(13 februarie 1880 - 30 octombrie 1955)

român. Membru al Academiei Române din 1919,
preºedintele Academiei Române (1944 - 1946), ministru
al învãþãmântului între 1932 ºi 1933, profesor la
Universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti.
A iniþiat ºi îndrumat acþiunea de cercetare monograficã
a satelor din România (1925 - 1948). A obþinut
legiferarea serviciului social (1939), prin care se
instituþionaliza, pentru prima oarã în lume, cercetarea
sociologicã, îmbinatã cu acþiunea socialã practicã ºi cu
pedagogia socialã.
A fondat ºi condus Asociaþia pentru ªtiinþa ºi Reforma
Socialã (1919 - 1921), Institutul Social Român (1921 1939, 1944-1948), Institutul de ªtiinþe Sociale al României
(1939 - 1944), Consiliul Naþional de Cercetãri
ªtiinþifice(1947 - 1948). A creat, împreunã cu Victor Ion
Popa, H. H. Stahl ºi G. Focºa, Muzeul Satului (1936).
În domeniul literar-ºtiinþific, Gusti a înfiinþat ºi a condus
revistele Arhiva pentru ºtiinþa ºi reforma socialã
(1919 - 1943) ºi Sociologie româneascã (1936 - 1944).

Lucrãri:
Egoismus und Altruismus, 1904
Die soziologischen Betrehungen in der neuen Ethik, 1908
Cosmologia elenã, 1929
Sociologia militans, (volumul I, 1935; volumele I ºi II, 1946)
Cunoaºtere ºi acþiune în serviciul naþiunii, (2 volume), 1939
Problema sociologiei, 1940
La science de la realite sociale, 1941.
Enciclopedia României. Vol. I-IV, Bucharest, 1938 - 1943

Misiunea socialã a profesorului în genere
Mircea VULCÃNESCU
Încercarea de a privi izolat un singur aspect din
activitatea proteicã a unui om care toatã viaþa lui a
luptat împotriva mãrginirii pe care o implicã
unilateralitatea seamãnã prea mult cu o trãdare,
pentru ca un discipol conºtiincios sã o îndrãzneascã faþã de figura maestrului sãu, fãrã a avea
convingerea cã aspectul a cãrui izolare o urmãreºte
nu închide-n el trãsãturile esenþiale ale chipului pe
care-ºi propune sã-l reconstituie.
Într-adevãr, dacã Dimitrie Gusti a fost, rând pe
rând, publicist, conferenþiar, preºedinte al Institutului
Social Român, director al Arhivei pentru ºtiinþa ºi
reforma socialã, director al Casei Culturii Poporului,
academician ºi vicepreºedinte al Academiei,
preºedinte al Casei Autonome a Monopolurilor,
preºedinte al Oficiului Naþional al Cooperaþiei,
preºedinte al Societãþii de Radiodifuziune, decan
al Facultãþii de Litere, ministru de Instrucþie, director general al Fundaþiei Culturale Regale
Principele Carol ºi autor de cãrþi didactice, nu
numai cã a fost înainte de orice - ºi a rãmas mai
presus de orice - profesor; dar toate celelalte
activitãþi ale lui îºi gãsesc rost ºi temei în exigenþele
carierei lui profesorale.
Dacã în rândurile ce urmeazã, consacrate acestei
activitãþi, voi izbuti sã lãmuresc acest lucru, sunt
sigur nu numai cã nu voi fi trãdat învãþãtura, dar
voi fi ºi ilustrat, printr-un exemplu viu, relaþia ce
trebuie sã existe, dupã aceastã învãþãturã, între
practicã ºi teorie, între acele sociologia cogitans
ºi sociologia militans de care vorbeºte maestrul.
Activitatea profesoralã a lui Dimitrie Gusti
apare astfel ca o cheie de boltã ce leagã planul
activitãþii sale filosofice cu acela al activitãþii lui
sociale ºi politice.

( ) Punem acest ciclu de conferinþe sub numele
ºi semnul lui Mircea Vulcãnescu pentru cã el este
figura emblematicã a intelectualului român al secolului
XX. Mircea Vulcãnescu reprezintã la superlativ tipul
intelectualului angajat ºi implicat în viaþa cetãþii ºi a
poporului sãu, reprezintã de asemenea la superlativ
tipul creºtinului jertfelnic în luptã cu demonia veacului.
Credem cã Mircea Vulcãnescu este omul exemplar al
culturii române a veacului XX; alþii au opere mai
închegate, opere încheiate, în schimb, el lasã moºtenire
aceastã gândire mereu vie, fragmentarã, centratã pe

Funcþia socialã a profesorului e o funcþie dublã,
simultan conservatoare ºi creatoare. Pe de o parte, el
e menit sã predea ºtiinþa, adicã sã transmitã generaþiilor
urmãtoare, nealterat, ansamblul de cunoºtinþe ºi valori
care-i constituie disciplina, apãrând-o de intruziunea
falselor valori ºi a perspectivelor interesat înºelãtoare
ce se þes în jurul ei. Pe de altã parte, el este dator sã
sporeascã acest patrimoniu cultural, fie creând direct
ºtiinþa prin cercetãri originale, fie contribuind indirect
la dezvoltarea ei: prin pregãtirea elementelor capabile
s-o retransmitã ºi sã creeze, la rândul lor; prin
înmulþirea ºi îmbunãtãþirea mijloacelor de lucru; ori
prin constituirea ºi dezvoltarea unui mediu intelectual
în stare sã susþinã, prin preocupãrile lui, interesul
pentru activitatea ºtiinþificã ºi sã încurajeze eforturile
cercetãtorilor.
Pentru îndeplinirea acestei duble misiuni,
universitatea pune la dispoziþia profesorului douã
forme principale de activitate: cursul ºi seminarul.
Funcþiunea amândurora e precumpãnitor
informativã.
Totuºi, de cele mai multe ori, cursul îndeplineºte
ºi o funcþiune creatoare, dând prilej profesorului
sã expunã rezultatele cercetãrilor lui originale, sau
cel puþin sã îmbrace materia disciplinei într-o formã
care-i trãdeazã propria orientare ºtiinþificã.
Într-adevãr, chiar atunci când profesorul nu
expune rezultatele unor cercetãri proprii, funcþiunea
creatoare a cursului nu e cu totul înlãturatã.
Coordonarea informaþiei, critica ei, înmãnuncherea
dupã criterii definite dezvãluie articulaþiile gândirii
personale a profesorului. Prin simplul fapt cã acesta
e nevoit sã expunã sistematic materia disciplinei,
oriºice curs tinde sã devinã schiþa unui sistem.
Caracterul creator al cursurilor e cu atât mai important, încât în unele þãri universitãþile impun

problemele cruciale, ºi viaþa oferitã ca jertfã
aproapelui.( ) Dragostea absolutã a lui M.
Vulcãnescu pentru civilizaþia tradiþionalã româneascã,
încrederea sa în acest tip uman îl fac în mod necesar
pãrtaº la aventura intelectualã a MÞR, aºa cum a
iniþiat-o Horia Bernea. De altfel, textele sale au
construit ele însele, alãturi de multe altele, viziunea
pe care expunerea permanentã a MÞR s-a edificat.
Onorãm astfel în Mircea Vulcãnescu un precursor ºi
un model. (Muzeul Þãranului Român la lansarea
Conferinþelor Mircea Vulcãnescu.

În timpul studenþiei a scris mai multe lucrãri filosofice:
Cercetãri asupra cunoºtinþei, Introducere în
fenomenologia teoriei cunoºtinþei, Misticismul ºi teoria
cunoºtinþei. A proiectat Sistemul meu filosofic:
existenþialismul. A crescut sub influenþa profesorilor
Dimitrie Gusti ºi Nae Ionescu. În 1925, ºi-a luat licenþele
în Filosofie ºi în Drept. În primãvara aceluiaºi an a
participat la campania monograficã organizatã de Dimitrie
Gusti în satul Goicea Mare, judeþul Dolj. A publicat
articole pe teme religioase, eseuri filosofice ºi texte de
economie politicã; a mers în campaniile monografice
organizate de profesorul D. Gusti; a conferenþiat cu
diverse ocazii ºi a participat la emisiunea Universitatea
Radio de la Radiodifuziunea Românã. A fost asistent
onorific la catedra de Sociologie a profesorului Dimitrie
Gusti. La 9 octombrie 1946 a fost condamnat la opt
ani temniþã grea. Filosoful a murit pe 28 octombrie 1952,
bolnav de plãmâni, ca urmare a tratamentului inuman
(3 martie 1904 - 29 octombrie 1952)
la care a fost supus.
Lucrãri:
Teoria ºi sociologia vieþii economice. Prolegomene la studiul morfologiei economice a unui sat (1932)
În ceasul al 11-lea (1932)
Cele douã Românii (1932)
Gospodãria þãrãneascã ºi cooperaþia (1933)
D. Gusti ºi ºcoala sociologicã de la Bucureºti (1937)
Rãzboiul pentru întregirea neamului (1938)
Înfãþiºarea socialã a douã judeþe (1938)
Dimensiunea româneascã a existenþei (1943)
profesorului - ca o condiþie a menþinerii sale la catedrã
- originalitatea cursurilor ºi regulata publicare a lor,
lãsând astfel pe seama manualelor transmiterea
propriu-zisã a bagajului de cunoºtinþe.
Faþã de curs, seminarul nu exercitã decât o
funcþiune creatoare indirectã.
Participarea activã a studenþilor la lucrãri,
deprinderea lor cu folosirea tehnicilor ºtiinþifice,
confruntarea publicã a tezelor exprimate în ºedinþe
contribuie, fireºte, la dezvoltarea indirectã a
disciplinei, în felul care s-a arãtat mai sus.
În afara acestor douã aspecte, curat universitare,
ale activitãþii profesorale, aceastã activitate îmbracã
ºi alte forme, extrauniversitare, în strânsã legãturã
cu cele dintâi, pe care nu fac decât sã le dezvolte.
Unele din aceste activitãþi au drept scop
documentarea indispensabilã ambelor þeluri ale
activitãþii profesorale. Ele urmãresc: înfiinþarea ºi
dezvoltarea bibliotecilor de specialitate, a sãlilor
de lecturã, a muzeelor, expoziþiilor ºi în genere a
oricãror centre de informaþie ºtiinþificã. Altele au
ca obiect principal cercetarea propriu-zisã.
În rândul lor, întâlnim: lucrãrile practice,
campaniile de cercetãri, înfiinþarea ºi dezvoltarea
institutelor ºtiinþifice, a laboratoriilor ºi a centrelor
de investigaþie, în genere.
Alte activitãþi tind cãtre publicarea ºi rãspândirea
rezultatelor cercetãrii ºi a informaþiei documentare.
În acest grup se cuprind: comunicãrile fãcute în
secþiile asociaþiilor ºtiinþifice, conferinþele publice,
publicaþiile proprii, înfiinþarea ºi îndrumarea
revistelor de specialitate, editurile de publicaþii
ºtiinþifice ºi, în general, centrele de publicaþii.
În sfârºit, uneori activitatea profesoralã e
încoronatã de o serie de întreprinderi ºi instituþii în

care se urmãreºte aplicarea rezultatelor cercetãrilor
ºtiinþifice pe un plan mai mult sau mai puþin întins,
constituind deci centre de aplicaþie a rezultatelor
activitãþii profesorale, care stau practic sub
autoritatea ºi controlul acesteia.
Toate aceste activitãþi ºi instituþii nu fac decât
sã multiplice, sã dezvolte ºi sã potenþeze în viaþa
culturalã activitatea ce radiazã de la catedrã.
Coordonarea unui ansamblu atât de impresionant
de activitãþi ce derivã din activitatea profesoralã ºi o
susþin nu ar fi posibilã, dacã toate acestea nu ar avea
un principiu comun de unificare spiritualã.
Acest principiu nu e numai curiozitatea
dezinteresatã.
Oricât ar fi de adevãrat cã întregul învãþãmânt, ca
tradiþie de cunoºtinþe, ca ºi întreaga creaþie culturalã
sunt subordonate adevãrului, nu trebuie uitat cã nici
un învãþãmânt ºi nici o creaþie de valori nu sunt
organizate în afara anumitor chipuri sociale de a-ºi
înfãþiºa binele ºi frumosul. De aceea, nu existã nici o
activitate profesoralã care sã transmitã numai
cunoºtinþe ºi sã nu participe sau sã nu încerce sã
împãrtãºeascã ºi un anumit ideal etic-social.
Pretinsa dezinteresare ºi obiectivitate
ºtiinþificã nu sunt decât tot asemenea þinute etice,
propuse spiritelor ca îndreptar în munca ºtiinþificã.
Idealul etic social este principiul dinamic prin care se
unificã, la urma urmelor, activitatea profesoralã ºi capãtã
sens ºi configuraþie proprie. Prin aceasta, învãþãmântul
unui profesor rãmâne ca o pecetie spiritualã asupra
tuturor celor care s-au împãrtãºit din el.
ªi, în afara lui, vocaþia profesoralã rãmâne fãrã înþeles.

Crearea Muzeului Naþional al Satului Dimitrie Gusti
este rodul unor cercetãri intense ºi susþinute, teoretice
ºi de teren, ca ºi a unor experimente muzeografice, de
peste un deceniu, coordonate de profesorul Dimitrie
Gusti, întemeietor al ªcolii Sociologice din Bucureºti.
Ca ºef al catedrei de sociologie din cadrul Universitãþii
Bucureºti, Gusti organizeazã între 1925-1935, cu
specialiºti din diverse domenii (sociologi, etnografi,
folcloriºti, geografi, statisticieni, medici ) ºi cu studenþii
sãi, campanii de cercetãri monografice, cu caracter
interdisciplinar, într-un numãr relativ mare de sate.( )
La încheierea acestor campanii de teren se realizau
expoziþii, unele în chiar satele cercetate, altele în sãlile
de seminarii ale Universitãþii Bucureºti. Totodatã,
din iniþiativa profesorului Gusti ºi a colaboratorilor
sãi, între care H. H.Stahl, Mihai Pop, Traian Herseni,
Anton Golopentia, Mircea Vulcãnescu, Gh.Focºa,
au fost organizate, cu obiecte aduse din teren, douã

mari expoziþii de interioare þãrãneºti: la sediul Fundaþiei
Regale Principele Carol(1934 ) ºi în cadrul
Pavilionului Regal din Parcul Carol (1935), ca un
preludiu al viitorului muzeu in aer liber din Bucureºti.( )Deschiderea oficialã a Muzeului Satului a
avut loc la 10 mai 1936, în prezenta regelui Carol al
II-lea, iar, pentru public, cu o sãptãmânã mai târziu,
17 mai 1936. În discursul inaugural, profesorul D.
Gusti sublinia cã Muzeul Naþional al Satului Dimitrie
Gusti este un muzeu original, care nu a fost creat
dupã modelul muzeelor în aer liber existente la acea
vreme în Europa, acestea fiind, dupã opinia lui, prea
etnografice ºi în mare mãsurã romantice. Noul muzeu
trebuia sã placã nu numai ochiului, ci ºi sã înfãþiºeze
lucruri adevãrate, el fiind, în viziunea sa un muzeu
sociologic al satului românesc de azi, un sat-muzeu,
sintezã a tuturor satelor din întreaga Românie.
(Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti)

Din lucrarea D. Gusti ºi ºcoala sociologicã de la
Bucureºti, Institutul Social Român, Bucureºti, 1937

