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De la 1 februarie 2013, intrã în vigoare noul Cod fiscal
Cu aprobarea
Fondului Monetar International,
pe fondul accentuarii
presiunilor bugetare,
Guvernul a aprobat,
concomitent cu noul buget,
o serie de modificãri fulger,
însã importante,
ale Codului fiscal.
Anunþate de pe o zi pe alta,
deºi Codul fiscal precizeazã
cã prezentul cod se modificã
ºi se completeazã numai prin lege,
promovatã, de regulã, cu 6 luni
înainte de data intrãrii în vigoare
a acesteia, aºa cum aminteºte
Consiliul fiscal, noutãþile vizeazã
în general noi taxe, majorarea
altora, dar ºi unele mãsuri de
combatere a evaziunii fiscale.
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Reformarea
22 de ani de eforturi ºi izbânzi
pentru afirmarea principiilor haretiste sistemului educaþional

Într-un moment în care se pune mai acut ca niciodatã
problema felului în care trebuie redesenat învãþãmântul
românesc în urmãtorii patru ani, Societatea Academicã
din România a lansat raportul final în cadrul
proiectului internaþional de cercetare Asigurarea
calitãþii în educaþia de bazã în Europa de Sud-Est. Ce
funcþioneazã în regiunea noastrã?. Nouã cercetãtori
din ºapte þãri, coordonaþi de experþi SAR, au examinat
de ce sistemele de asigurare a calitãþii din învãþãmântul
preuniversitar (clasele 1-8/9) din Albania, Bulgaria,
Macedonia, Muntenegru, România, Serbia ºi Slovenia
nu funcþioneazã la parametri optimi.
Au fost examinate mecanismele de guvernanþã,
inclusiv efectele descentralizãrii ºi participãrii
cetãþenilor asupra accesului ºi calitãþii serviciilor
publice de educaþie. Printr-un studiu de implementare,
derulat în ºase scoli româneºti, se demonstreazã cã
sistemul de asigurare a calitãþii în învãþãmântul
preuniversitar (clasele 1-8) este unul tributar
centralismului, ineficace, care nu rãspunde decât întro micã mãsurã nevoilor elevilor. În esenþã, întreaga
arhitectonicã de asigurare a calitãþii în învãþãmânt este
blocatã în proceduri, centratã pe elemente formale de
input ºi nu pe ceea ce învaþã elevii cu adevãrat. Mai
mult decât atât, directorii, profesorii, psihologii ºcolari
nu gãsesc utile instrumentele pe care sistemul le pune
la dispoziþie pentru monitorizarea calitãþii în educaþie
ºi pentru intervenþie.
La dezbateri au participat reprezentanþi ai
Ministerului Educaþiei Naþionale, academicieni, experþi
în educaþie, reprezentanþi ai unor asociaþii de profil,
parlamentari . Sintetizând intervenþiile participanþilor,
academician Solomon Marcus a atras atenþia asupra
importanþei abordãrii «grassroots», de jos în sus în
redactarea strategiilor de reformare a sistemului
educaþional. Nu în ultimul rând, domnia sa a amintit
cã educaþia ar trebui sã rãspundã nevoilor elevului, ºi
prezentarea informaþiilor trebuie sã fie interesantã
pentru acesta.

Fiecare Universitate sã fie un centru împrejurul cãruia
sã se grupeze o activitate ºtiinþificã cât mai întinsã , sã
fie o tribunã de pe care ºtiinþa înaltã sã fie expusã în toatã
libertatea, condiþie esenþialã pentru libera ei dezvoltare.
Spiru Haret
Se împlinesc, la 12 februarie 2013,
22 de ani de când Fundaþia România de Mâine
a dobândit personalitate juridicã,
prin Sentinþa civilã nr. 109 din 12 februarie 1991
a Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Din iniþiativa profesorului univ. dr.
Aurelian Gh Bondrea, un grup de intelectuali 
academicieni, cadre didactice universitare, cercetãtori
ºtiinþifici, artiºti  la 19 ianuarie 1991,
odatã cu constituirea Fundaþiei România de Mâine,
instituþie social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi
învãþãmânt, autonomã, fãrã scopuri politice sau
patrimoniale (nonprofit), persoanã juridicã de drept
privat, a hotãrât înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret,
asumându-ºi concepþia haretistã conform cãreia
universitãþile aveau menirea de a fi nu numai niºte
ºcoale superioare, un fel de continuare a liceului,
ci niºte vaste centre de culturã în care sã gãseascã
mijlocul de a se manifesta întreaga miºcare
culturalã a þãrii în ce are ea mai bun ºi mai înalt.
De asemenea, potrivit prevederilor cuprinse în
statutul Fundaþiei România de Mâine,
obiectivele sale se realizeazã prin instituþii ºi unitãþi
de profil, ce pot organiza, în condiþiile legii, activitãþi
social-culturale, ºtiinþifice ºi de învãþãmânt, editarea
de publicaþii, lucrãri ºi studii, informare ºi
comunicare prin presã scrisã, radio ºi televiziune.
Toate aceste instituþii pun în centrul activitãþii lor
dezvoltarea intelectualã, culturalã a tinerilor,
reuºind sã creeze o comunitate
care împãrtãºeºte idealuri, þeluri, dorinþa de succes,
de schimbare în bine.
VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!

Sesiune la Facultatea de Arte

Nu e pace sub mãslini
Mioara VERGU-IORDACHE

 Anul III 

Cine ºi pentru ce judecã? sau De-a baba oarba

Conf. univ. dr. George GRIGORE
A început o nouã sesiune de examene la Facultatea de Arte ºi,
pentru ca ºtacheta sã fie ridicatã cât mai sus, am început seria de
examene la Arta Actorului, anul III, specializarea Artele Spectacolului
(Actorie), clasa conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, conf. univ. dr. Adriana
Piteºteanu. La Sala 112, publicul s-a adunat încã de la ora 10, deºi
examenul era anunþat pentru ora 11. Când lumina s-a stins spre a fi
aprinse reflectoarele, ne-am întâlnit cu personajele lui Maxim Gorki,
din piesa Vilegiaturiºtii (distribuþia: Doctoriþa  Mihaela Puiu ºi
Îndrãgostitul  Altan Safta Zecheria). A urmat un periplu prin opera
dramaturgului D.R.Popescu (piesa Aceºti îngeri triºti; distribuþia:
Ioana  Edith Alibec ºi Silvia  Raluca Zlatanov). Dupã acest atelier
teatral, am consemnat, în pregãtirea acestui semestru, ºi spectacolul
8 femei, de Robert Thomas, finisat ºi jucat apoi de 14 ori (premiera
a avut loc pe 10 octombrie 2012) la studioul nostru teatral studenþesc

Black Box Studio Sud. Distribuþia acestui spectacol este urmãtoarea
(în ordinea apariþiei): Louise - Roxana Neagu; Chanel - Mãdãlina
ªerban; Mamy - Teodora Nedelcu; Suzon - Dana Paraschiv/ Andreea
Ghiþã; Gaby - Mãdãlina Gheorghiþã; Florance - Cristina Ceauºu;
Catherine - Carmen Manac; Pierrette - Cristina Paraschiv/Raluca
Zlatanov. Spectacolul a fost în turneu, pe 26 noiembrie 2012, la Sala
Mare a Teatrului Eugen Ionescu din Slatina, existând promisiunea
organizãrii unui al doilea turneu cu acest spectacol. Spectacolul cu 8
femei, de Robert Thomas, a fost selecþionat ºi a participat în perioada
4-8 decembrie 2012 la Festivalul Internaþional LUDIC de la Iaºi,
aflat la cea de a V-a ediþie. Suspansul poliþienesc ºi jocul profesionist
al actorilor  studenþi au convins conducerea festivalului sã le acorde
acestora Diploma de onoare ºi Trofeul Festivalului Ludic.
Deasemenea, la cererea conducerii Colegiului Naþional Gheorghe
ªincai, Bucureºti,în 18 decembrie 2012, acest spectacol a fost
prezentat elevilor.
(Continuare în pag.3)
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Dacã vrei pace, trebuie sã te pregãteºti de rãzboi, postuleazã
strategii. Este logic ºi poate sã înþeleagã oricine. Dar poate fi
rãzboi, dacã te pregãteºti de pace? Nu sunt strateg ºi nu ºtiu sã
rãspund. ªi nici nu pare logic. Dar ce mai e logic astãzi?
În context logic, devine tulburãtoare ºi dilema izvorâtã din afirmarea
dictaturii majoritãþii. Aºadar, avem o majoritate. Ce facem cu ea?
Este suficientã, în democraþie, majoritatea?! Are vreo importanþã
orientarea, calitatea majoritãþii? Cum se obþine majoritatea? Este
obiectivã majoritatea politicã obþinutã în România?
Dacã da, de ce mãsurile adoptate pânã în prezent au început sã
scoatã oamenii în stradã, de ce societatea civilã devine din ce în ce mai
vocalã, contestând deciziile politice, de prea multe ori bâlbâite, de ce
argumentele majoritãþii sunt culese tot din bazinul deciziilor fostei
puteri, actuala opoziþie? De ce continuã puterea de azi sã se comporte,
la aproape un an de guvernare, ca o forþã de opoziþie? De ce sunt reluate,
aceeaºi Mãrie, altã pãlãrie!, soluþii contestate vehement din opoziþie?
Ce împiedicã majoritatea sã dicteze evoluþia pe calea cea dreaptã
spre bunãstare ºi progres? Ce ne împiedicã pe noi, contribuabili ºi
votanþi, sã avem încredere în puterea majoritãþii? Poate faptul cã
suntem conºtienþi cã, vinovaþi fãrã vinã (!!), am contribuit, prin
prezenþa slabã la vot, ca doar aprox 25 la sutã dintre noi sã impunã
o majoritate. Nu am considerat necesar sã irosim câteva minute în
cabinele de vot în 9 decembrie 2012, irosind acum timp îndelungat
pentru discuþii sterile, ineficiente. Nu e bine aºa! Dar cum e bine?!
Cine poate rãspunde la aceastã întrebare? Dacã majoritãþi fragile nu
au fost capabile sã impunã strategii eficiente, modificãri structurale
ale legilor, va fi capabilã o majoritate mamut sã producã schimbarea
mentalitãþii româneºti? Pentru cã, înainte de toate, îmi permit sã
afirm, este vorba de schimbarea mentalitãþii românilor, care trebuie
sã înveþe sã-ºi asume devenirea, indiferent de majoritãþi sau
minoritãþi. Este vorba de români optimiºti, puternici, harnici la
minte ºi la fapte, de oameni care sã trãiascã la luminã. Pânã atunci,
mi se pare cã, încet-încet, intrãm ºi rãmânem captivi într-o lume
falsã, de celuloid, în care creãm scenarii, care de care mai horror
Nu e pace sub mãslini, chiar dacã respirãm o dictaturã a majoritãþii.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Ciprian Adrian PRICOPIE, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

Reglementãri privind instituþia cãsãtoriei în Noul Cod Civil

În contextul aplicãrii principiului unificãrii normelor legislative care guverneazã raporturile de
drept privat, în Noul Cod Civil sunt reintroduse ºi reglementãrile privind dreptul familiei, care, în
mod tradiþional, constituie o parte a dreptului civil, iar nu o ramurã distinctã de drept. Familia,
cea mai veche cutumã a umanitãþii, cum o numea distinsul profesor Jean Carbonnier, se bucurã
de o nouã abordare, care, chiar dacã nu este perfectã, reuºeºte în mare mãsurã sã modernizeze
reglementãrile din domeniu, potrivit valorilor societãþii contemporane. Este vorba despre o
abordare care þine cont de noile realitãþi apãrute în domeniul vieþii familiale, generate, pe de o
parte, de evoluþia raportului dintre libertatea individului ºi interesul familiei, care genereazã o
mai mare independenþã patrimonialã a fiecãruia dintre soþi, iar, pe de altã parte, de o nouã
interpretare ºi protecþie a interesului superior al copilului. (Cristina Mihaela Crãciunescu).

1

Care sunt cele mai importante noutãþi din Noul Cod Civil referitoare
la instituþia cãsãtoriei?

Logodna nu se regãsea în Codul Familiei. Este o
instituþie nou apãrutã în dreptul român. Noul Cod
Civil reglementeazã logodna, consacrându-i art.
266-270. Potrivit definiþiei legale din art. 266(1),
logodna este promisiunea reciprocã de a încheia
cãsãtoria. Din perspectiva cãsãtoriei promise, între
angajamentul reciproc de a încheia cãsãtoria ºi
încheierea propriu-zisã a cãsãtoriei nu existã vreo
relaþie de condiþionare, încheierea cãsãtoriei nu implicã

2

Existã vreo condiþie pentru
încheierea logodnei?

Pentru încheierea logodnei se cer
anumite condiþii de validitate, aceleaºi
condiþii de fond ca ºi cele în vederea
încheierii cãsãtoriei, excepþie fãcând
avizul medical ºi autorizarea
instituþiei de tutelã, acestea
însemnând doar cãsãtoria minorului
stipulat în art. 272, alin. (2) al Noului
Cod Civil, despre vârsta
matrimonialã. Pentru încheierea
logodnei nu este necesarã încheierea
vreunei formalitãþi, dar, dacã este
contestatã, poate fi doveditã prin
orice mijloc de probã (art. 266, alin.
2 ºi 3 din Noul Cod Civil). Altfel
spus,
logodna
presupune
îndeplinirea urmãtoarelor cerinþe de
fond: consimþãmântul personal ºi
liber a douã persoane de sex biologic
diferit, vârsta minimã de 18 ani,
deopotrivã în cazul bãrbatului ºi al
femeii, stipulat în art. 272, alin. 1
din Noul Cod Civil. Pentru motive
temeinice, minorul bãrbat sau femeie,
care a împlinit vârsta de 16 ani, se
poate logodi, însã numai cu
încuviinþarea pãrinþilor sau, dupã caz,
a tutorelui sau a autoritãþii abilitate
sã exercite drepturile pãrinteºti; spre
deosebire de cãsãtorie, acestuia nu i
se cere aviz medical ºi nici
autorizarea instanþei de tutelã. Pentru
ca o logodnã sã fie valabilã, se cere
însã ºi lipsa impedimentelor care apar
în urmãtoarele situaþii: starea de
persoanã cãsãtoritã, rudenia fireascã
sau adoptivã în linie dreaptã,
indiferent de grad, precum ºi în linie
colateralã, însã numai pânã la gradul
al patrulea inclusiv, starea de tutelã,
pe timpul tutelei fiind opritã atât
logodna, cât ºi cãsãtoria între tutore
ºi persoana minorã aflatã sub tutela
sa (art. 275 din Noul Cod Civil), cât
ºi alienaþia sau debilitatea mintalã
stipulatã în art. 276 din Noul Cod
Civil. Încheierea logodnei nu este
supusã niciunei formalitãþi ºi poate
fi doveditã cu orice mijloc de probã
(art. 266, alin 3). Aceasta înseamnã
cã cei logodiþi nu trebuie neapãrat sã
convieþuiascã faptic, însã nici nu se
exclude aceastã situaþie. Dacã tinerii
au statutul de logodiþi, acesta nu
aduce drepturi ºi îndatoriri de naturã
personalã sau patrimonialã, chiar
dacã starea de logodnã se prelungeºte
în timp. Îndatorirea de fidelitate,
respect ºi sprijin moral sunt calitãþi
ataºate doar calitãþii de soþi, deoarece
regimul matrimonial produce efecte
numai din ziua încheierii cãsãtoriei,
aºa cum se spune în art. 313 din Noul
Cod Civil..
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ºi necesar logodna pãrþilor (art. 266, alin. 4 din Noul
Cod Civil) ºi nici încheierea logodnei nu asigurã
certitudinea cãsãtoriei. Astfel, prin logodnã nu se
poate obþine constrângerea celuilalt pentru a încheia
cãsãtoria ºi, de aceea, putem spune cã logodna nu
are obligaþie cu valoare juridicã. În tot cazul, logodna,
indiferent de durata sa, nu se va converti nicicând în
cãsãtorie, starea de cãsãtorie; nu se poate dobândi
prin uzucapiune.

3

Ce se întâmplã când intervine ruperea logodnei?
Ruperea logodnei nu presupune vreo formalitate
deosebitã, aºa cum nici încheierea logodnei nu are vreo cerinþã
de formã, ea putând fi doveditã prin orice mijloc de
probã. Logodna mai poate înceta ºi prin decesul unuia dintre
logodnici, dupã cum rezultã din art. 268, alin. (3) al Noului
Cod Civil. Efectele pe care le produce ruperea logodnei sunt
efecte patrimoniale, obligaþii de restituire a darurilor ºi
rãspundere pentru ruperea abuzivã a ei.

4

Despre ce este vorba în cazul restituirii darurilor?
Oricare ar fi cazurile de rupere a logodnei, darurile sunt
supuse restituirii, în afara cazului în care pãrþile s-au cãsãtorit
între ele conform art. 268 din Noul Cod Civil. Spre exemplu,
în vederea cãsãtoriei ce urmeazã sã se încheie, unele rude mai
darnice ar oferi un autoturism foarte scump. Introducerea în
lege a acestei instituþii, ºi anume a logodnei, a urmãrit sã clarifice
ce se întâmplã cu aceste bunuri dacã logodna se rupe ºi nici
cãsãtoria nu mai are loc. În acest caz, cadourile primite în
considerarea cãsãtoriei trebuie restituite, putând fi pãstrate
darurile obiºnuite, fãrã valoare patrimonialã importantã. Trebuie sã se þinã cont însã de termenul de un an de la
ruperea logodnei pentru a solicita, printr-o acþiune, restituirea
cadourilor ce s-au fãcut celor doi tineri, cât ºi plata
despãgubirilor în cazul în care nu se deþine rãspunderea pentru
ruperea logodnei, dar a intervenit un prejudiciu.

5

Cine poartã rãspunderea pentru ruperea logodnei?
Prevederile art. 269 din Noul Cod Civil reglementeazã
rãspunderea pentru ruperea logodnei. Aceasta intervine în douã
cazuri: atunci când una dintre pãrþi rupe logodna în mod abuziv
ºi atunci când una dintre pãrþi îl determinã, în mod culpabil, pe
celãlalt sã rupã logodna. În ambele cazuri putem vorbi despre o
rupere abuzivã a logodnei. Ruperea abuzivã a logodnei înseamnã
cã nu existã niciun motiv pentru aceasta, iar determinarea
culpabilã înseamnã o comportare inadecvatã din partea celuilalt
logodnic, de naturã sã-l determine pe primul sã rupã logodna.
Motivarea ruperii logodnei este amplã, cuprinde elemente de
ordin subiectiv ºi de ordin obiectiv. De exemplu, simpla
argumentaþie afectivã este un motiv pentru ruperea logodnei,
incapacitatea de comunicare, lipsa unor preocupãri comune,
opoziþia unuia dintre parteneri la desfãºurarea anumitor activitãþi
ale celuilalt, existenþa unor relaþii pe care partenerii nu ºi le pot
accepta reciproc pot fi, de asemenea, motive ale ruperii logodnei,
fãrã ca acest lucru sã poatã fi imputat. Sarcina probei elementelor
rãspunderii pentru ruperea logodnei revine reclamanþilor. Potrivit
art. 270 din Noul Cod Civil, dreptul la acþiune, atât în cazul
restituirii darurilor, cât ºi în cazul rãspunderii pentru ruperea
logodnei, se prescrie în termen de un an de la ruperea logodnei,
iar competenþa soluþionãrii acþiunii aparþine instanþei de tutelã,
potrivit art. 265.
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Ce noutãþi aduce Noul Cod Civil în cazul cãsãtoriei?
Cât priveºte cãsãtoria, existã posibilitatea încheierii unei
convenþii matrimoniale, prin care viitorii soþi, sau soþii în timpul
cãsãtoriei, îºi pot alege regimul matrimonial aplicabil sau pot
include clauze de preciput, nemaifiind nevoiþi ca, prin încheierea
cãsãtoriei, sã supunã unor norme legale imperative ºi unice toate
aspectele organizãrii vieþii lor de familie, conform art. 312 din
Noul Cod Civil. Cu privire la dreptul de a încheia o cãsãtorie, în
Noul Cod Civil se precizeazã o condiþie, respectiv diferenþa de
sex, cãsãtoria putându-se încheia doar între bãrbat ºi femeie.
Mai mult chiar, în art. 277 din Noul Cod Civil, nici cãsãtoriile
dintre persoane de acelaºi sex încheiate sau contractate în
strãinãtate, fie de cetãþeni români, fie de cetãþeni strãini, nu sunt
recunoscute în România. Condiþiile de fond care trebuie
îndeplinite pentru încheierea cãsãtoriei sunt asemãnãtoare cu
cele care au fost prevãzute ºi în vechea legislaþie. Cu privire la
numele viitorilor soþi, existã posibilitatea ca unul dintre ei sã-ºi
pãstreze numele dinaintea cãsãtoriei, iar celãlalt sã poarte numele
lor reunite (art. 282, Noul Cod Civil). Prin Noul Cod Civil
român se reglementeazã mai clar ºi mai complet drepturile ºi
îndatoririle personale ale soþilor, prin reinstituirea anumitor valori
morale ale familiei, în sensul cã sunt precizate expres obligaþiile
personale ale soþilor privind respectul reciproc, fidelitatea ºi
sprijinul moral, dar, în acelaºi timp, este ocrotitã ºi independenþa
acestora, prin interdicþiile privind cenzurarea corespondenþei, a
relaþiilor sociale sau a alegerii profesiei celuilalt soþ.

7

Sunt ºi alte noi reglementãri?
O reglementare nouã este contractul de mandat; pentru
datã ºi drepturilor ºi obligaþiilor mandatul judiciar, legea prevede,
patrimoniale ale soþilor. Legea în mod concret, situaþia în care
prevede o serie de reguli, poate fi solicitat, respectiv
aplicabile oricãrei familii, atunci când unul dintre soþi se
indiferent de regimul matri- aflã în imposibilitatea de a-ºi
monial pe care soþii îl aleg. Deci manifesta voinþa, competenþa de
un set de reguli fundamentale ºi soluþionare a cererii, care aparimperative, aplicabile indiferent þine instanþei de tutelã. Cât
de regimul matrimonial care priveºte exercitarea dreptului de
guverneazã raporturile patrimo- dispoziþie al soþilor cu privire la
niale dintre soþi. În Noul Cod bunurile lor, se aduc noutãþi, în
Civil Român, aceste dispoziþii sensul cã fiecare soþ poate sã
se împart în trei paragrafe: încheie orice acte juridice cu
regimul matrimonial, în general, celãlalt soþ sau cu terþe
locuinþa familiei, cheltuielile persoane, fiind înlãturate unele
cãsãtoriei. Cât priveºte regimul interdicþii, cum ar fi aceea a
matrimonial, acesta vizeazã vânzãrii între soþi. Se mai
aspecte cu privire la posibili- prevede posibilitatea fiecãruia
tãþile pe care viitorii soþi le au în dintre soþi de a face, fãrã
privinþa alegerii acestui regim, consimþãmântul celuilalt, depoperioada în care acesta îºi zite bancare, precum ºi orice
produce efectele. Existã ºi alte operaþiuni în legãturã cu
acþiunea în justiþie, pe care o are acestea, soþul titular al contului
la dispoziþie unul dintre soþi în având, în raport cu societatea
situaþia în care celãlalt face unele bancarã, dreptul de a dispune
acte de dispoziþie care peri- de fondurile depuse, dacã prin
cliteazã în mod grav interesele hotãrâre judecãtoreascã execufamiliei. În Codul Civil se face torie nu s-a decis altfel. Acest
oferire la douã posibilitãþi, ºi drept aparþine soþului deponent,
anume mandatul convenþional ºi chiar dupã desfacerea sau
mandatul judiciar, eliminându- încetarea cãsãtoriei. Sunt
se clasicul mandat tacit prezu- prevederi generate de evoluþia
mat al soþilor. Vorbind despre vieþii sociale, care impune
mandatul convenþional al soþilor, fiecãruia dintre noi efectuarea
acesta nu se bucurã de o unor operaþiuni bancare foarte
reglementare specialã, mai mult, frecvente, libertatea acestora
acesta se aflã sub incidenþa condiþionând desfãºurarea
dreptului comun cu privire la normalã a vieþii de zi cu zi.
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Care este consecinþa unor
astfel de prevederi?
Consecinþa unor astfel de prevederi
legale se concretizeazã într-o mai mare
independenþã a soþilor, fiecare
acþionând, astfel, fãrã a avea nevoie nici
mãcar de consimþãmântul prezumat al
celuilalt, consimþãmânt care ar fi
presupus cel puþin o informare a
acestuia din urmã cu privire la actele
curente încheiate în legãturã cu
fondurile depuse în conturi bancare.
Din acest motiv, legiuitorul a reglementat, în art. 318 al Noului Cod Civil,
dreptul la informare al fiecãruia dintre
soþi cu privire la bunurile, veniturile ºi
datoriile celuilalt soþ, la cerere. Cel
refuzat se poate adresa instanþei de
tutelã pentru obligarea soþului sãu sau
a oricãrui terþ deþinãtor al informaþiilor
cerute sã i le furnizeze. Legea prevede
cã, în cadrul unor astfel de acþiuni, terþii
pot refuza furnizarea informaþiilor
numai atunci când sunt þinuþi de
pãstrarea secretului profesional sau
când solicitarea informaþiilor respective
poate fi fãcutã, potrivit legii, numai de
celãlalt soþ (de exemplu, soþul titular al
contului bancar), în aceastã din urmã
situaþie refuzul soþului pârât de a solicita
informaþiile dând naºtere prezumþiei
relative cã susþinerile soþului reclamant
sunt adevãrate. Apreciem cã soþii vor
recurge la astfel de acþiuni, în principal,
în situaþiile limitã în care unul dintre
aceºtia are indicii care îi pot naºte
temerea cã actele încheiate de soþul sãu
cu privire la veniturile acestuia ori cu
privire la oricare din bunurile comune
ar putea pune în pericol grav interesele
familiei, doar în acest caz putându-ºi
justifica o necesitate stringentã de
informare, în vederea solicitãrii aplicãrii
dispoziþiilor art. 316 din Noul Cod
Civil, care sã impunã încheierea
anumitor acte de dispoziþie numai cu
consimþãmântul expres al soþului
reclamant. Nu este exclus, însã, ca rolul
instanþei de tutelã sã fie încãrcat cu
astfel de acþiuni introduse de soþi pentru
refuzul de informare ºi în situaþii
obiºnuite, care nu comportã vreun risc
de pericol pentru interesele familiei.
Tot în acest prim paragraf al primei
secþiuni a Capitolului VI, se reglementeazã, dupã cum arãtam mai sus,
posibilitãþile pe care viitorii soþi sau
soþii le au în privinþa alegerii regimului
matrimonial, precum ºi perioada în care
regimul matrimonial ales îºi produce
efectele. Potrivit dispoziþiilor art. 312
din Noul Cod Civil, viitorii soþi îºi pot
alege unul dintre cele trei regimuri
matrimoniale reglementate de acest act
normativ, respectiv: comunitatea
legalã, separaþia de bunuri sau
comunitatea convenþionalã.

La ce se referã celelalte regimuri matrimoniale?
Al doilea paragraf al aceleiaºi secþiuni ºi persoanele care îºi aleg regimul matrimonial al
cuprinde dispoziþii prin care este protejatã locuinþa comunitãþii legale pot încheia convenþii
familiei, definitã ca fiind locuinþa comunã a soþilor matrimoniale, în caz contrar acestea fiind lipsite de
sau, în lipsã, locuinþa soþului la care se aflã copiii. posibilitatea prevederii unor clauze de preciput,
Aceastã locuinþã se bucurã de un regim special de care pot fi incluse în astfel de convenþii, ajungânduprotecþie dacã a fost astfel notatã în Cartea se la situaþii discriminatorii. Pentru a elimina aceastã
Funciarã, în condiþiile legii. Un alt aspect al vieþii discriminare, s-ar putea interpreta prevederile art.
patrimoniale a familiei cuprins în aceste dispoziþii 329, potrivit cãruia alegerea unui alt regim
obligatorii ºi general aplicabile se referã la matrimonial decât cel al comunitãþii legale se face
contribuþia soþilor la cheltuielile gospodãriei, care prin încheierea unei convenþii matrimoniale ca o
rãmâne sã se stabileascã la fel ca ºi în prezent, în prevedere expresã a situaþiilor în care viitorii soþi
raport cu mijloacele fiecãruia (art. 325, alin. (2) din au obligaþia de a încheia o astfel de convenþie, fãrã a
Noul Cod Civil). Al patrulea ºi ultimul paragraf al exclude însã posibilitatea ca soþii care opteazã
secþiunii cuprinzând dispoziþii comune se referã la pentru regimul comunitãþii legale sã poatã, la rândul
alegerea regimului matrimonial. Legea precizeazã lor, sã încheie o convenþie matrimonialã în care sã
cã alegerea oricãrui alt regim matrimonial în afara prevadã ºi asemenea clauze. Noþiunea de convenþie
celui al comunitãþii legale se face prin încheierea matrimonialã desemneazã actul juridic prin care
unei convenþii matrimoniale. Nu se precizeazã, însã, viitorii soþi, uzând de libertatea conferitã de
dacã în cazul alegerii regimului matrimonial al legiuitor, îºi stabilesc regimul matrimonial propriu
comunitãþii legale, viitorii soþi sau soþii pot încheia sau îºi modificã, în timpul cãsãtoriei, regimul
astfel de convenþii. În tãcerea legii, considerãm cã matrimonial sub care s-au cãsãtorit.
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Sesiunea
la Facultatea de Arte
(urmare din pag.1)
Partea a doua a examenului a fost
axatã pe prezentarea noii premiere,
spectacolul De-a baba oarba, dupã
piesa Jocuri în curtea din spate de Edna
Mazya. Totul începe cu un joc.
Participanþi: patru puºti de 17 ani ºi o
fatã de 14 ani. Piesa dramaturgului
israelian Edna Mazya, inspiratã de un
caz real, prezintã faptele din douã
perspective, pe care spectatorii le
urmãresc alternativ: cea a evenimentului
în sine ºi cea a procesului în care cei
patru bãieþi sunt judecaþi pentru viol.
Fãrã un decor elaborat - doar cinci
scaune, un casetofon, o ladã de sticle
de bere ºi cinci actori capabili sã susþinã
treceri complicate de la o stare la alta,
de la o situaþie la alta ºi de la un rol la
altul - spectacolul mizeazã exclusiv pe
interpretare. O fatã se dã în leagãn în
spatele blocului ºi este atrasã într-o
capcanã de patru adolescenþi pe care
ea, la rândul ei, îi atrage în capcana...
propriilor hormoni. Ea este vinovatã cã
se joacã de-a sexualitatea cu ei, iar ei
sunt vinovaþi cã împing jocul prea
departe, pânã la viol... În final, toþi sunt
vinovaþi ºi toþi rãmân inocenþi... Aceastã
frumoasã ambiguitate a textului este
bine controlatã de regie, iar emoþia,
suspansul ºi umorul sunt bine calibrate.
Adevãratul conflict nu este cel dintre
fatã ºi cei patru bãieþi, ci între oamenii
mari: apãrarea ºi acuzarea. Avocata
acuzãrii îºi manipuleazã clienta într-un
stil care trãdeazã puternice accente
feministe, iar apãrarea încearcã sã-i
salveze pe cei patru bãieþi, în numele
unei masculinitãþi ce frizeazã misoginia.
Copiii, în toatã vinovãþia lor nevinovatã,
plãtesc tribut maturizãrii. Toate
rolurile, care le revin actorilor Laura
Borodan/Andreea Ghiþã (Dvori);
Bogdan Bran (Asaf/Avocat); Cristian
Constantinescu (Sela/Avocat); Adrian
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Manifestãri internaþionale

Conferinþã a Institutului
EuroMediteranean de Business ºi Risk
Între 23 ºi 24 septembrie 2013, la Centrul de Congrese
din Estoril, Portugalia va avea loc cea de-a 6-a Conferinþã
a Institutului EuroMediteranean de Business ºi Risk în
colaborare cu Universitatea Spiru Haret din Bucureºti.
Impunându-se drept una dintre cele mai importante
conferinþe de management de afaceri din regiunea Euromed
(europeanã ºi mediteraneanã), în ceea ce priveºte
dimensiunea ºi calitatea conþinutului, conferinþa atrage
sute de savanþi de renume din universitãþi de frunte,
precum ºi directori ori politicieni din întreaga lume.

Scopul acestei conferinþe este de a crea o reþea academicã
puternicã, prin care membrii sãi (cercetãtori, cadre
didactice, doctoranzi ºi oameni de afaceri) sunt îndrumaþi
ºi consiliaþi în munca lor.
Toate cadrele didactice ale Universitãþii Spiru Haret sunt
invitate sã participe la Trackul Social Innovation Facing
Bio Economics (Virtual Track), organizat în Universitatea Spiru Haret din Bucuresti. Detalii suplimentare,
pe site-ul: http://6theuromed2013.webnode.pt/tracksanda-track-chairs/.

Apel pentru depuneri de proiecte
de cercetare EUREKA

Bîlã (ªmulic/Avocat) ºi Altan Safta
Zecheria (Gidi/Avocat) sunt construite
aproape fãrã greºealã, trãdând o foarte
bunã înþelegere a psihologiei
personajelor. O notã în plus, totuºi,
pentru Laura Borodan/Andreea Ghiþã
(în dublu rol: fata ºi avocata ei), care
conduce o partiturã grea, cu schimbãri
rapide de timp, spaþiu ºi personaj. De
la adolescenta provocatoare ºi, în acelaºi
timp, timidã, care se lasã cu uºurinþã
agãþatã ºi care trece la vedere prin
etape complicate - fumeazã, bea douã
sticle de bere, îºi neagã virginitatea ca
sã impresioneze -, la fata din sala de
tribunal, care joacã un rol indus de
avocatã. ªi apoi, într-o clipã, îºi strânge
pãrul, îºi îmbracã sacoul ºi, din
puºtoaica nesigurã ºi tulburatã de toate
întâmplãrile prin care a trecut, devine
avocata sigurã pe ea... Spectacolul
De-a baba oarba al anului III a primit
aplauzele cuvenite, dovedind încã o
datã valoarea actului pedagogic din
cadrul specializãrii Artele spectacolului
(Actorie), a Facultãþii de Arte din
Universitatea Spiru Haret.

Þãrile membre EUREKA ºi þãrile asociate anunþã Apelul Multilateral pentru
propuneri de proiecte comune de cercetare-dezvoltare axate pe dezvoltarea de
produse inovative ºi aplicaþii în toate domeniile tehnologice.
Aplicanþii sunt aºteptaþi sã depunã proiecte ºi soluþii foarte aproape de piaþã cu un
potenþial puternic pentru þãrile participante: Austria, Canada, Croaþia, Cehia,
Finlanda, Olanda, România, Spania, Coreea de sud, Suedia, Elveþia, Turcia.
Termen de depunere al formei scurte: 15 februarie 2013
Persoana de contact: Ovidiu Alupei, coordonator proiecte EUREKAEUROSTARS.
Telefon: 021/3023885, ovidiu.alupei@uefiscdi.ro

Calitatea vieþii.
Durabilitate ºi localizare

Între 9 ºi 10 mai 2013, la Universitatea Kaposvár din Ungaria, va avea loc cea
de-a 4-a Conferinþã Internaþionalã de ªtiinþe Economice Calitatea vieþii.
Durabilitate ºi localizare.
Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii a devenit un obiectiv central al societãþii moderne în
secolul XXI. Prin urmare, scopul acestei conferinþe este a explora legãtura
dintre calitatea vieþii, durabilitate ºi comunitãþile locale, din punct de vedere
economic ºi sociologic, în scopul de a crea noi moduri de gândire prin care
oamenii sã se dezvolte economic ºi social. Cei interesaþi pot participa la
conferinþã, cu o cercetare referitoare la unul dintre urmãtoarele subiecte:
 Durabilitate ºi marketing social  Strategii locale durabile în zonele rurale.
Detalii suplimentare pot fi obþinute accesând site-ul: www.ecs2013.ke.hu.

ªcoalã
de
varã
pentru învãþarea
limbii ruse

Pentru studenþii ºi masteranzii
care doresc sã înveþe limba rusã,
în perioada 16-29 iunie 2013,
respectiv 30 iunie-13 iulie 2013,
Institutul Internaþional
de ªtiinte Umaniste ºi Lingvisticã
din Moscova organizeazã
o ºcoalã de varã.
Intitulat Limba rusã ºi Studii
culturale, programul cuprinde 20 de ore
de instruire pe sãptãmânã, completate în fiecare dupã-amiazã, dar ºi
în week-end, cu excursii culturale.
Informaþii, precum ºi documentele
necesare pentru admiterea la
cursurile acestei ºcoli de varã
se pot obþine de pe pagina
web a Universitãþii Spiru Haret,
secþiunea Evenimente.

Pentru studenþii de la jurnalism

OBIECTIV: EUROPA

 Anul II  Dramaturgia cehovianã

Examenul de Arta actorului, specializarea Artele Spectacolului (Actorie), anul
II, clasa conf. univ. dr. asoc. Mirela Gorea-Chelaru ºi asist. univ. drd. Daniela
Voicu. Tema pedagogicã abordatã este dramaturgia lui Anton Pavlovici Cehov.
Începutul este dedicat cunoscutei piese Unchiul Vania a marelui dramaturg, cinci
scene, în urmãtoarea distribuþie: Elena Andreevna  Alexandra Ioana
Mojoiu; Unchiul Vania  Marius Rotaru; Sonia  Alexandra Gabriela Niþã; Astrov
Mihail Lvovici  Alexandru Mandu; Elena Andreevna  Irina Murgeanu; Sonia 
Alexandra Gabriela Niþã; Elena Andreevna  Adina Stetcu; Unchiul Vania  Vlad
Milotoi; Sonia  Florentina Medves; Elena Andreevna  Adina Stetcu. A urmat
o scenã din Ivanov (Anna Petrovna  Daniela Cupcencu; Lvov Evgheni
Konstantinovici  Vlad Milotoi) ºi Livada cu viºini (monolog Charlotta
Ivanovna (Mioara Dima) ºi scena dintre Duniaºa (Ioana Bocºa) ºi Lopahin
Iermolai Alexeevici (Alexandru Mandu). Dupã o scenã din Pescãruºul (cu Nina
Mihailovna Zarecinaia  Ruxandra Hule ºi Konstantin Gavrilovici Treplev 
Gabriel Huian), decorul s-a schimbat
ºi a fost abordatã piesa Trei
surori, cu Olga  Iulia Alexandra
Cârnaru; Anfisa  Mioara Dima;
Natalia Ivanovna  Simona Taman,
iar, mai apoi, cu Irina  Ruxandra
Hule; Maºa  Alexandra Ioana
Mojoiu; Kulighin Feodor Ilici 
Marius Rotaru; Olga  Iulia
Alexandra Cârnaru; Prozorov
Andrei Sergheevici  Adrian
Lepãdatu). Încheierea a fost o scenã
din Platonov, în interpretarea
studenþilor Daniela Cupcencu  Ana
Petrovna ºi Florin Galan  Platonov.
Am mulþumit profesorilor coordonatori pentru minunatele
rezultate pedagogice obþinute dupã
un semestru de muncã susþinutã ºi,
încãrcaþi încã cu atmosfera cehovianã
a examenului, am pãºit spre sãlile
de curs ºi examene, evoluþie fireascã
aici, la Facultatea de Arte.

Biroul de Informare al Parlamentului
European în România anunþã lansarea
concursului de fotojurnalism Obiectiv:
Europa. Concursul se adreseazã
studenþilor de la Facultãþile de
Jurnalism, iar scopul acestuia este de a
stimula interesul tinerilor jurnaliºti
pentru problematica europeanã.
Materialul înscris în concurs ar trebui
sã reprezinte o reflectare în imagini a
valorilor europene ºi a semnificaþiei
cetãþeniei europene.
Cei care doresc sã participe trebuie
sã trimitã o serie de 5 fotografii albnegru sau color, care se vor încadra
într-una din temele date:  2013 - Anul
european al cetãþenilor;  Unitate prin
diversitate în Europa de azi; 
Patrimoniul cultural european.
Lucrãrile înscrise în concurs vor fi
însoþite de formularul de înscriere ºi de o
copie scanatã dupã legitimaþia de student.
Data limitã de transmitere a lucrãrilor
este 3 martie 2013.

Conferinþele
de Joi
În seria evenimentelor
Conferinþele de Joi,
lector univ. dr. Sorin Cristescu
de la Facultatea de Relaþii
Internationale, Istorie ºi Filosofie
a susþinut o conferinþã
cu titlul
Unirea Principatelor
la 24 ianuarie 1859
- moment decisiv al afirmãrii
naþiunii române.
Evenimentul a avut loc
la Casa de Culturã
a Ministerului de Interne
din strada Mihai Vodã
nr. 7, joi, 24 ianuarie 2013.

Dintre fotografiile înscrise în
concurs, cele mai reuºite 25 de serii vor
fi publicate într-un catalog, iar
fotografiile cele mai reprezentative din
fiecare serie, alãturi de alte 35 de
fotografii înscrise în concurs, vor fi
prezentate în cadrul unei expoziþii care
va avea loc la începutul lunii aprilie în
Spaþiul Public European, str. Vasile
Lascãr nr.31, Bucureºti.
Juriul acestui concurs este format din
fotografi profesioniºti, fotojurnaliºti,
profesori universitari: Alex Gãlmeanu
- fotograf; conf.univ.dr Mirela Lazãr Prodecan, Facultatea de Jurnalism ºi
ªtiinþele Comunicãrii, Universitatea
Bucureºti; Dinu Lazãr - fotograf,
AFIAP; Alex ªerban - fotojurnalist ºi
filmmaker.
Autorii celor mai bune 5 serii
fotografice vor merge la Bruxelles
pentru douã zile, unde se vor familiariza
cu instituþiile europene ºi se vor întâlni
cu membri ai Parlamentului European.

Pentru mai multe informaþii privind
participarea la concursul de
fotojurnalism OBIECTIV: EUROPA,
puteþi sã consultaþi Regulamentul
concursului. (http://www.europarl.ro/
ressource/static/files/pdf/regulamentconcurs-de-fotojurnalism-2013.pdf)

Piaþa muncii
ºi ºomajul
Centrul Universitar Braºov a organizat sãptãmâna trecutã (joi, 24 ianuarie),
în cadrul proiectului Studenþi practicieni - studenþi activi ºi integraþi, seminarul
cu tema: Piaþa muncii ºi ºomajul.
Evenimentul a avut loc în cadrul Centrului de orientare ºi consiliere în carierã.
Seminarul s-a adresat studenþilor de la Programele de studii: Drept ºi
administraþie publicã, Management ºi contabilitate, Informaticã de gestiune,
Psihologie ºi pedagogie ºi a avut ca tematicã:
1. Politica privind piaþa muncii ºi ºomajul în România
2. Tendinþe ale pieþei muncii
3. ªomajul  dezechilibru al pieþei muncii
4. Formarea profesionalã.
Invitat: Ambrus Omer, directorul AJOFM- Braºov
Participarea numeroasã din partea studenþilor, precum ºi prezenþa la seminar a
unor personalitãþi din domeniu au contribuit la orientarea profesionalã pentru viitor.
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Timbrul de mediu
Guvernul a definitivat forma noii taxe auto, aplicatã sub forma timbrului de
mediu, cu o formulã de calcul diferitã, care conduce la o creºtere în medie de
circa 10% a sumei de platã pentru maºinile Euro 4 ºi Euro 3 ºi o scãdere
cuprinsã între 60% ºi 90% pentru maºinile Euro 2, Euro 1 ºi non-euro.
Ghidul de informaþii utile emis de Ministerul Mediului ºi Schimbãrilor
Climatice informeazã:
De ce trebuia schimbatã
taxa aflatã în vigoare?
Pânã în prezent, taxa de mediu avea
trei mari probleme:  Avea valori
disproporþionat de mari pentru anumite
zone de poluare, care nu þineau cont de
puterea de cumpãrare a românilor.
 Conþinea în calculul sãu, în afarã de
emisia de CO2, ºi capacitatea cilindricã
(în ciuda faptului cã acest criteriu era
deja taxat la impozitul pe maºinã,
plãtit la administraþia localã).  Era
discriminatorie ºi atrãgea ameninþãri cu
infringementul din partea UE (pentru cã
includea criterii diferite pentru anumite
categorii de maºini înmatriculate în
România faþã de alte maºini).
Ce aduce nou formula
timbrului de mediu?
Principiul poluatorul plãteºte,
deoarece se taxeazã în principal emisiile
generate de maºinã. Timbrul de mediu
priveºte nivelul de emisii ºi tipul de
tehnologie folosit (Euro 1, 2, 3, 4, 5).
 Noul timbru de mediu va fi cu adevãrat
o taxã de mediu, pentru cã se calculeazã
în principal în funcþie de emisia de CO2,
(luatã în calcul în întregime pentru
timbru, faþã de 30% în legea în vigoare),
înscrisã în cartea de identitate a maºinii
sau documentele de omologare.  Dorim
sã stimulãm înnoirea parcului auto
naþional pentru a ajunge, în urmãtorii ani,
la standardele de poluare pe care Uniunea
Europeanã le impune statelor membre.
Ce valoare are noul timbru?
 Timbrul de mediu menþine aceleaºi
cote din prezent pentru maºinile cu
tehnologie Euro 5 ºi creºte cotele pentru
maºinile cu tehnologii Euro 4 ºi Euro 3,
care se vor afla în circulaþie mult timp
ºi deci vor polua o perioadã îndelungatã.
 Pentru maºinile cu tehnologii mai slabe
(Euro 2, Euro 1 ºi non-Euro), pentru cã
este vorba de maºini mai vechi, cu durata
mult mai micã de funcþionare (pânã la
data la care acestea se vor casa), timbrul
de mediu va scãdea. Taxa actualã nu
includea scãderi importante la acest
capitol ºi se ajungea cã, pentru maºini
foarte vechi, sã fie virtual imposibilã
vânzarea din cauza valorilor mari ale
taxei.  Pentru maºinile cu tehnologie
Euro 6, precum ºi pentru maºinile
hibride ºi electrice, timbrul este zero!
Statul român oferã acest stimulent celor
care doresc achiziþionarea de astfel de
maºini.  Noile valori de impunere au
fost estimate de specialiºtii din
minister, în consultare cu mediul

profesional, pe baza unor modele
similare din þãrile europene.
De câte ori se plãteºte
timbrul de mediu?
 Se va plãti o singurã datã - ºi
reprezintã costul poluãrii pentru
întreaga duratã de viaþã a maºinii. Nu se
va plãti timbrul la revânzare.
Cine plãteºte timbrul de mediu?
 Timbrul se plãteºte doar la prima
înmatriculare pe piaþa din România (sau
la prima transcriere).  Se va plãti, ca ºi
pânã acum, la administraþia financiarã.
 Nu se plãteºte de cãtre cei care au plãtit
taxa pânã acum, în diversele forme care a

existat.  În cazul celor care au dat statul
în judecatã pentru restituirea taxei încasate
ilegal - dacã acestora li s-a restituit
contravaloarea taxei, precum ºi cei care
au înmatriculat autoturismele fãrã
achitarea taxei, în baza HJ, vor plãti noul
timbru la prima vânzare a maºinii.
 În ce îi priveºte pe transportatori timbrul de mediu se aplicã doar la categoria
M1; pentru restul (M2, M3, N1, N2,
N3), rãmâne formula actualã.
Ce se întâmplã cu banii colectaþi?
 Se strâng la Administraþia Fondului
de Mediu.  În perioada urmãtoare, banii
vor fi folosiþi, în mare parte, pentru a se
plãti restituirile cãtre cei care au dat statul
în judecatã pentru încasare ilegalã a
versiunii anterioare a taxei - deci pentru
corectarea unei nedreptãþi comise în anii
trecuþi.  Sumele ce vor rãmâne dupã
restituiri vor merge spre programe de
mediu, precum Programul Rablã, Casa
Verde, program de împãduriri.
Ce se întâmplã cu maºinile
înmatriculate înainte de 2007?
 O scutire exclusiv pentru aceste
maºini nu se poate realiza, pentru cã
acest lucru ar constitui discriminare ºi
ar fi sancþionat la nivel european; de
asemenea, ar genera noi procese ºi noi
despãgubiri.  Soluþia pentru care am

optat este recalcularea cotelor pentru
maºinile vechi, în funcþie de perioada
de viaþã a maºinii, astfel încât aceste
valori sã nu mai fie prohibitive. Practic,
taxa pentru acest tip de maºini scade
semnificativ faþã de situaþia din prezent,
ajungând la cifre rezonabile.  Scopul
diminuãrii taxei pentru aceste maºini
este acela de a evita blocajul care ar putea
sã aparã pe piaþa internã ºi care ar generã
un interes mai scãzut pentru
achiziþionarea de maºini mai puþin
poluante. Dacã oamenii nu ºi-ar putea
vinde maºinile foarte vechi, le-ar folosi
tot pe acestea, poluând în continuare.
Ce se întâmplã cu maºinile
revândute în afara þãrii?
Dacã este o taxã pentru întreaga
perioadã de viaþã a maºinii, ce se
întâmplã dacã maºina este scoasã din
România înainte de a se împlini aceastã
perioadã? Se poate recupera diferenþa?
 Pentru maºinile scoase din România
ºi înmatriculate în alte þãri, se restituie
o parte din taxa plãtitã, ca parte
rezidualã a acesteia (calculatã în funcþie
de perioada de utilizare).
Ce se întâmplã cu maºinile
utilizate de persoane cu handicap?
 Maºinile modificate pentru a fi
utilizate de persoane cu handicap sunt
excluse de la plata timbrului de mediu,
în condiþiile în care cumpãrãtorul este
tot o persoanã cu handicap.
Unde se mai aplicã acelaºi
mecanism de taxare?
 În Uniunea Europeanã, existã mai
multe state care îºi calculeazã taxa de
poluare, în principal, în funcþie de
emisia de CO2: Franþa, Spania, Irlanda,
Olanda, Portugalia, Slovenia. În unele
þãri, precum Franþa sau Olanda, cotele
sunt mult mai mari decât în România,
dar acest lucru este permis de puterea
de cumpãrare diferitã
Cum se încadreazã aceastã
schimbare în evoluþia taxãrii
poluãrii la nivel european?
 România a ales o taxare doar în
funcþie de emisia de CO2 ºi de gradul
de poluare a tehnologiei, pentru cã
aceasta este tendinþa europeanã.
Directivele europene cer acest lucru.
 În UE, se va ajunge, treptat, la unificarea
diferitelor forme de taxare a poluãrii (în
prezent, 18 state din UE au diverse forme
de astfel de taxe). Tendinþa este de
renunþare treptatã la taxele de prima
înmatriculare ºi de creare a unor impozite
anuale pe circulaþie (în funcþie de emisia
de CO2).  Accentul pus pe componenta
de CO2 are legãturã cu armonizarea
europeanã, care va avea loc în viitor.
 Nu s-a trecut încã la o taxare anualã
pentru cã aceasta ar reprezenta o povarã
prea mare pentru deþinãtorii de maºini în
România (în prezent, în Europa, doar
Germania practicã acest sistem).

Noul COD RUTIER

Noul Cod Rutier a intrat în vigoare la 19 ianuarie 2013, dar ºoferii încã mai
au semne de întrebare în privinþa noilor reglementãri.
Cele mai importante modificãri sunt:

1. Permis pentru mopede, scutere o motocicletã cu specificaþii tehnice
inferioare celei încadrate în categoria de
ºi ATV-uri

Pânã acum, cei care aveau scutere cu
o capacitate cilindricã de sub 50 de
centimetri cubi nu erau obligaþi sã
posede permis de conducere. Acum,
acest permis este obligatoriu indiferent
de capacitatea mopedului, categoria
permisului fiind AM.
Totuºi, trebuie ºtiut faptul cã un
ºofer care posedã permis de conducere
(A,B,C etc) poate conduce mopede,
scutere ºi ATV-uri fãrã probleme.

permis A (altfel spus, dacã au de cel
puþin doi ani permis categoria A2).

3. Vizitã medicalã la reînnoirea
permisului
Pânã acum, cei care îºi reînnoiau
permisul nu aveau nevoie ºi de acordul
medicului pentru a face asta. Acum,
atunci când cereþi reînnoirea permisului,
va trebui sã anexaþi la dosar ºi o fiºã
medicalã, care sã ateste cã sunteþi în
continuare apt pentru a conduce.

2. Permisul pentru categoria A,
4. Valabilitatea permisului, mai
doar de la 24 de ani
Pânã acum, permisul pentru categoria micã pentru ºoferii profesioniºti

A putea fi obþinut de la 18 ani. De acum,
însã, vârsta minimã este de 24 de ani.
Se poate, totuºi, ºi altfel. O portiþã
în legislaþia mai durã le permite
candidaþilor mai mici de 24 de ani sã
aplice pentru permis, însã numai dacã
au o experienþã de minimum doi ani pe

Pânã acum, perioada de valabilitatea
a permisului era de 10 ani, atât pentru
ºoferii amatori, cât ºi pentru cei profesioniºti. Acum, ºoferii profesioniºti
vor trebui sã îºi reînnoiascã permisul la
fiecare 5 ani. Pentru ºoferii amatori,
perioada rãmâne cea de 10 ani.

Cardul naþional de sãnãtate

Cardul naþional de sãnãtate va deveni
obligatoriu odatã cu primirea acestuia
de cãtre asigurat.
CNAS informeazã cã pânã la
primirea cardului electronic, dovada
calitãþii de asigurat se face, ca ºi pânã
acum, cu adeverinþa eliberatã de
angajator, pentru persoanele angajate,
adeverinþa de asigurat eliberatã prin grija
casei de asigurãri la care este înscris
asiguratul sau documentul rezultat prin
accesarea de cãtre furnizorii aflaþi în
relaþii contractuale cu casele de asigurãri
de sãnãtate.
Conform legislaþiei în vigoare,
cardul naþional de sãnãtate este

obligatoriu începând cu 1 ianuarie
2013, însã, în practicã, momentan, el
nu este folosit.
Potrivit Hotãrârii de Guvern
nr. 900/2012, distribuirea cardului se
face încã din 10 septembrie 2012.
Fiecare medic de familie va prelua
de la casa judeþeanã de asigurãri de
sãnãtate întregul lot de carduri aferent
listei sale de asiguraþi, urmând sã
distribuie documentele pe parcursul a
3 luni. CNAS precizeazã cã pentru a
intra în posesia cardului, titularul se
va adresa, cu documentul de identitate,
medicului de familie pe lista cãruia
este înscris.

Mediu de afaceri

Întocmirea ºi depunerea situaþiilor financiare anuale pentru 2012
Cum se pot depune situaþiile
financiare anuale?

Ministerul Finanþelor
a publicat Ordinul
privind întocmirea
ºi depunerea
situaþiilor financiare
anuale pentru 2012,
prin care
se introduce procedura
de depunere
a bilanþurilor
În Monitorul Oficial nr. 44, de luni,
21 ianuarie 2013, a fost publicat
Ordinul Ministrului Finanþelor
(nr.40/2013, Partea I) privind
întocmirea ºi depunerea situaþiilor
financiare anuale pentru anul 2012,
ordin ce introduce procedura de
depunere a bilanþurilor. Actul se
adreseazã tuturor societãþilor
comerciale române, sucursalelor
societãþilor strãine cu un sediu fix în
România, regii autonome, companii
naþionale, institute de cercetare
dezvoltare, organizaþiile fãrã scop
patrimonial ºi a altor entitãþi ce au
obligaþia depunerii situaþiilor financiare
anuale conform Legii nr. 82/1991
privind contabilitatea, republicatã
cu modificãri.

La ce termene se depun
situaþiile financiare?

Ordinul stabileºte aceleaºi termene de depunere a
situaþiilor financiare ca ºi în anii precedenþi, astfel:
a) societãþile comerciale, regiile autonome, companiile
naþionale ºi institutele de cercetare dezvoltare, depun
situaþiile financiare în termen de 150 de zile de la
finele anului 2012;
b) organizaþiile fãrã scop patrimonial, societãþile
cooperatiste, sucursalele persoanelor strãine ce
desfãºoarã activitate în România depun situaþii financiare
în termen de 120 de zile de la finele anului 2012;
c) persoanele juridice aflate în lichidare depun
situaþiile financiare anuale în termen de 90 zile de la
finele anului 2012;
d) entitãþile ce nu au desfãºurat activitate economica
de la înfiinþare, depun o declaraþie în acest sens, în
60 zile de la finele anului 2012.

Este la latitudinea persoanei interesate sa depunã
situaþiile financiare anuale într-una din urmãtoarele
proceduri: a) cu transmitere electronicã, în portalul
www.e-guvernare.ro; b) la registratura ANAF, iar
situaþiile se depun atât pe suport electronic cât ºi
listate pe hârtie; c) prin transmitere cu poºta, sub
formã de scrisoare cu valoare declaratã, atât in format
electronic cât ºi listate pe hârtie.
Ordinul detaliazã formatul situaþiilor financiare
anuale în funcþie de criteriile de mãrime a operatorilor
economici ºi a tipului de raportare utilizat stabilind
numãrul de formulare astfel:
a) entitãþile economice ce utilizeazã sistemul de
contabilitate simplificat conform OMFP nr. 2239/
2011 depun: - bilanþ simplificat; - cod de profit ºi
pierdere simplificat.
b) entitãþile economice ce aplicã reglementãrile
contabile conforme cu directiva a IV a contabilitãþii,
adoptate prin OMFP nr. 3055/2009 privind
contabilitatea depun situaþiile financiare cu 3 sau cu
5 componente, analizând urmãtoarele criterii:
- cifra de afaceri 7.300.000 eur
- total active 3.650.000 eur
- numãr mediu salariaþi 50 persoane.
Entitãþile ce depãºesc la decembrie 2012 un numãr
de douã dintre aceste trei criterii depun:
1. bilanþ (cod 10);
2. cont de profit ºi pierdere (cod 20);
3. situaþia modificãrilor capitalului propriu;
4. situaþia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situaþiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoþite de formularul Date
informative (cod 30) ºi formularul Situaþia activelor
imobilizate (cod 40).
În ambele situaþii se necesitã întocmirea notelor
explicative ºi o declaraþie a administratorului privind
politicile contabile
Entitãþile care aplicã standardele internaþionale de
raportare financiara IFRS inclusiv entitãþile ce adopta
IFRS conform OMFP nr. 1286/2012, depun situaþiile
financiare ce au componenta stabilitã conform IAS 1:
(a) un bilanþ;
(b) o situaþie a veniturilor si cheltuielilor;
(c) o situaþie a modificãrilor capitalurilor proprii
care sã reflecte fie toate modificãrile capitalurilor
proprii, fie modificãri ale capitalurilor proprii, altele
decât cele provenind din tranzacþii cu acþionarii care
acþioneazã în calitatea lor de acþionari;
(d) o situaþie a fluxurilor de trezorerie;
(e) note cuprinzând un rezumat al politicilor
contabile semnificative.

De reþinut!

 Indiferent de formatul situaþiilor financiare utilizat,
situaþiile financiare vor fi însoþite de:  Raportul
administratorului;  Declaraþia administratorului cu
privire la politicile contabile utilizate ºi asumarea
rãspunderii privind situaþiile financiare;  Hotãrârea
Adunãrii Generale a Asociaþilor sau Acþionarilor
privind aprobarea situaþiilor financiare;
 În Notele explicative, se va prezenta modul de repartizare
a profitului, dacã existã, sau acoperirea pierderii;
 În funcþie de forma de organizare a entitãþii ºi mãrimea
acesteia, se va prezenta, dupã caz, raportul cenzorilor, al auditorilor financiari etc.
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Sã ne cunoaºtem profesorii

ºi-a desemnat câºtigãtorii
Asist. univ. dr. Ioana CIOCAN,

Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, www.ioanaciocan.com
Concursul de proiecte de artã contemporanã SPAM Copy/Paste
pentru Parcul Carol din Bucureºti, anunþat ºi în Opinia Naþionalã
nr. 593 din octombrie 2012, a avut 42 de participanþi. Tema
concursului SPAM a fost, la aceastã primã ediþie, fenomenul copy/
paste ºi influenþa acestuia asupra imaginaþiei. Juriul - Magda Cârneci
(critic de artã), Eugen Rãdescu (teoretician, co-fondator Pavilion),
Marilena Preda-Sânc (UNArte) ºi Diana Toboºaru (COO BBDO) 
a realizat selecþia proiectelor, care vor fi amplasate pe fostul soclu al
statuii Dr. C. Istrati din Parcul Carol (lângã Arenele Romane). Au
fost alese cinci proiecte de artã contemporanã, þinându-se cont de
urmãtoarele criterii: legãtura clarã între tema concursului ºi conceptul
propus de concurenþi; respectarea condiþiei cã lucrãrile trebuiau
gândite special pentru SPAM (nu adaptate temei ºi concursului);
claritatea mesajului artistic în raport cu privitorul de rând; intervenþia
minimã a lucrãrilor pe suprafaþa soclului (soclul din 1906 nu se poate
gãuri sau vopsi; dar se poate acoperi ºi se pot lipi pe el materiale
adezive); siguranþa privitorilor ºi trecãtorilor prin parc; încadrarea în
bugetul pentru execuþie, pus la dispoziþie de Graffiti Social Work,
parte a BBDO Group România.

Lector univ. dr. Irina Olga HASNAª:
profesor ºi compozitor
pe douã continente
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Nãscutã în Bucureºti, lector univ. dr. Irina
Hasnaº a urmat studiile muzicale la Liceul
de Muzicã nr. 2, George Enescu, din
Bucureºti (Pian - principal ºi Teoria
muzicii), iar, apoi, Conservatorul Ciprian
Porumbescu (1973  1978), la
clasa de Compoziþie, sub îndrumarea
profesorilor emeriþi Aurel Stroe, ªtefan
Niculescu, Alexandru Paºcanu ºi Nicolae
Beloiu. Dupã absolvirea Conservatorului
a beneficiat de îndrumarea compozitorului
Theodor Grigoriu, în cadrul unor întâlniri
lunare cu tinerii muzicieni, la Uniunea
Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România (1978  1980). În anul 1977, a
susþinut lucrarea de diplomã cu piesa de
balet Metamophose pentru ansamblu
instrumental ºi vocal, a cãrei primã audiþie
a avut loc la Sala Micã a Palatului din
Bucureºti, în anul 1978, în interpretarea
orchestrei Conservatorului bucureºtean,
dirijat de Rãsvan Cernat, coregrafia fiind
semnatã de cãtre Sergiu Anghel. A urmat
masterul, terminat cu lucrarea Concert
pentru orchestrã, prezentatã, în primã
audiþie, în iunie 1978, tot de orchestra
Conservatorului. În anul 2000 a obþinut
titlul de Doctor în Muzicologie la Academia
de Muzicã din Cluj-Napoca cu lucrarea
Opþiuni fundamentale în creaþia
compozitorilor Theodor Grigoriu ºi Pascal
Bentoiu. Cinci decenii de realizãri ale
gândului muzical românesc, sub
îndrumarea compozitorului ºi profesorului
academician Cornel Þãranu.
Lector univ. dr. Irina Hasnaº a fost
profesor corepetitor la Cercul de Balet de
la Palatul Naþional al Copiilor din
Bucureºti 1978-1987, realizator de
emisiuni la Redacþia Muzicalã a
Radiodifuziunii Române începând din anul
1987, fiind un colaborator de marcã al

acestei instituþii, încã din anul 1984. Secþiile
unde a lucrat ºi pe care le-a coordonat
(Creaþie-Repertoiu, Înregistrãri, Actualitãþi
Muzicale, Schimburi musicale cu
strãinãtatea ºi Opera  Opereta) i-au oferit
ocazia cunoaºterii din interior a
fenomenului muzical contemporan din þara
noastrã ºi din întreaga lume. Încã din
primele sale lucrãri muzicale, lect. univ. dr.
Irina Hasnaº a cãutat sã concretizeze în
diverse moduri conceptul de melodie
infinitã, punând în luminã un univers
armonic rezultat din întâlnirea unor
traiectorii individualizate. În urmãtoarele
opusuri create, atenþia s-a îndreptat cãtre
ethosul melodic românesc. Domeniul
predilect al compozitoarei Irina Hasnaº îl
constituie muzica de camerã, mai apropiatã
de sensibilitatea sa. A publicat articole ºi
studii de specialitate în diverse reviste,
precum: Muzica, Actualitatea muzicalã,
Arc, România Literarã, un volum de
interviuri Dialoguri magice, apãrut la
Editura ICR, semnat împreunã cu colega
sa Corina Rãdoi.
Pentru pasiunea sa  muzica - a întreprins cãlãtorii de studii ºi docu-mentare
la Bazreuth (Germania, 1976) ºi la
Varºovia (Polonia, 1985). A susþinut
prelegeri, cursuri ºi conferinþe la
Darmstadt (Germania, 1990), Roma
(Italia, 1994, Accademia di Romania),
St. Laurence (SUA, 1994, profesor invitat
la departamentul de muzicã al Universitãþii St. Laurence din statul NewYork), la Centrul Cultural Român din
New-York (1997), coordonator al Secþiunii de Muzicã la Congresul UNESCO din
Salonic (Grecia, 1997), profesor la
departamentele de Muzicã ale Universitãþii Illinois  Champagn (SUA, 2001),
Universitãþii Albuquerque, statul New Mexico (SUA, 2002), Universitãþii din
Milwaukee (SUA, 2005), coordonator

al proiectului Arhetipuri muzicale pe axele
Nord-Sud, Est-Vest, dar ºi al celui de Cross
 over music MOZART MEETS CUBA
(împreunã cu Gerhard Muller ºi Sigbjorn
Nedland), iar, din anul 2008, este profesor
colaborator la specializarea Muzicã,
Facultate de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Numeroase sunt compoziþiile semnate
de lector univ. dr. Irina Hasnaº. Lucrãrile
sale componistice s-au auzit pe scenele
din Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi,
Timiºoara, Braºov ºi Ploieºti, dar ºi în
Europa (Franþa, Belgia, Germania, Spania,
Marea Britanie, Italia, etc.) ºi în SUA.,
fiind selectate pentru a participa la
numeroase festivaluri naþionale ºi
internaþionale. Având o realã deschiderea
cãtre viziuni inovative în domeniul
muzicii, a fost promotoarea unor emisiuni
educative la Radio, de promovare a
tinerelor talente (Generaþia XXI), dar ºi a
creaþiei romîneºti, precum Arte Novi.
Lector univ. dr. Irina Olga Hasnaº se
implicã constructiv în organizarea de
evenimente muzicale în cadrul Facultãþii
de Arte a Universitãþii Spiru Haret, unde
predã Cursuri de pian, Citire de partituri,
Orchestraþie, Teoria Instrumentelor,
Studiul Transpoziþiei, Sonorul în orizontul
biblic, Retorica discursului musical  o
posibilã hermeneuticã etc, oferind din
tonusul sãu pozitiv ºi dãruindu-se cu totul
actului pedagogic, pe care îl face cu multã
dragoste ºi bucurie.

Hartã interactivã a valorilor culturale româneºti din Europa

Pânã în martie 2013, va expune în parcul Carol din Bucureºti
echipa Lea Rasovszky/Vlad Stoica

Ministerul Afacerilor Externe va realiza o hartã
interactivã pentru a promova imaginea României
în strãinãtate. Astfel, pe hartã vor fi prezentate
monumente de arhitecturã, opere realizate de
plasticieni români, aflate în diverse spaþii publice
ºi muzee din Europa, precum ºi alte locuri care
amintesc de România, se aratã într-un comunicat
de pe site-ul instituiei.
Acest inventar simbolic este menit sã punã în
valoare contribuþia bogatã pe care poporul român
a adus-o de-a lungul timpului la dezvoltarea
culturii ºi civilizaþiei europene. Acesta se adreseazã, în egalã mãsurã, românilor ºi turiºtilor

strãini, cãrora le va servi drept ghid, facilitându-le
identificarea elementelor ce au legãturã cu România
în diferite state europene, precizeazã MAE.
Printre punctele de interes prezentate se
numãrã clãdiri deþinute de statul român în
strãinãtate ºi folosite ca sedii de ambasadã, precum
Palatul Morzin din Praga, sau institute culturale,
Monoplanul Vuia I ºi avionul cu reacþie al lui Henri
Coandã, aflate la Musée de lAir et de lEspace
din Le Bourget în Franþa.
Nu sunt uitate nici operele de artã ale lui
Constantin Brâncuºi, Victor Brauner, Ion
Mândrescu sau Tiþiana Comºa.

Invitaþiile Doamnei Pictura

2013 - Bicentenar Verdi ºi Wagner

Portrete ºi peisaje de Petre Chirea
Aristotel BUNESCU
Multã vreme l-am considerat
pe pictorul Petre Chirea, din
Bucureºti, mai ales un valoros
peisagist. Am participat la
manifestãri culturale, unde
pânzele semnate convingãtor
Petre Chirea excelau mai ales
prin calitãþile unor piesaje fãcute

în mijlocul oraºelor, în natura
româneascã, ori de pe alte
meridiane.
Încet, încet însã au apãrut
portretele sale, cu adevãrat
impresionante. A fost întâi un
Michelangelo reuºit, apoi un
portret de tânãrã din Spania, ori
chipul lui Mihai Boroiu,
preºedintele Asociaþiei Artiºtilor
Plastici din Bucureºti. Cu ocazia

unui reportaj pentru postul
naþional de televiziune a realizat
ºi figura unei jurnaliste. Apoi
acest autoportret, primul sãu
autoportret.
Dar, sã vedem care este
pãrerea domnului Petre Chirea
despre portret: Omul a simþit
mereu nevoia de a-ºi fixa
imaginea, sã dãinuiascã veºnic,
ca o amintire pentru posteritate.
Artisul plastic, prin definiþie este
responsabil pentru acest act
creator. Concepþia unanim
acceptatã, potrivit cãreia omul
este considerat mãsura tuturor
lucrurilor, a dus la manifestãri
de facturã plasticã încã din
Egiptul antic. Sculptorul,
pictorul erau cunoscuþi drept celce-pãstreazã-în-viaþã. Mai
târziu, pentru arta Renaºterii,
portreul a fost o preocupare de
prim-plan. Cea ma mare forþã
în arta plasticã o reprezintã
portretul. Faþã de peisaj,
ca expresie plasticã, portretul
cere profunzimea trãirilor

Aida, la Opera Naþionalã Bucureºti

Alãturi de marile teatre lirice din lume, Opera Naþionalã Bucureºti
(ONB) celebreazã cea mai importantã aniversare muzicalã a acestui
an: împlinirea a 200 de ani de la naºterea compozitorilor Richard
Wagner ºi Giuseppe Verdi (1813), doi dintre cei mai mari autori
de operã din toate timpurile. Iubitorii teatrului liric bucureºtean
se vor putea astfel bucura în acest an de câteva dintre operele
celebrilor compozitori.

Ne sãrbãtorim valorile
personajului, implicând aici ºi
factorii psihologici. Nu trebuie
neapart sã fie o asemãnare
fizicã, ci trebuie sã transimtã
privitorului elemente de caracter
ale personajului reprezentat.
Portretul este mãsura valorii
unui artist plastic.
Lãmuritor, nu-i aºa? Eu nu ºtiu
ce va predomina în tablourile lui
Petre Chirea, în urmãtoarele
decenii. Dacã vom fi sãnãtoºi cu
toþii, vom vedea poate o
predominare a peisajului, ori un
numãr mai mare de portrete. Dar,
un lucru este cert - toate vor purta
pecetea de aur a unui talent aparte
ºi, implicit, a valorii pânzelor,
care creºte mereu în timp.
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C Fonduri UE pentru 302 cercetãtori de înalt nivel
E
T
Ã
Þ
E
2013  Capitalele Europene ale Culturii:
A Spaþiul
Marsilia (Franþa) ºi Koice (Slovacia)
N Public
European
din centrul
E Bucureºtiului
U
R
O
P
E
A
N
Consiliul European pentru Cercetare
(CEC) acordã 680 milioane EUR pentru
302 lideri consacraþi din domeniul cercetãrii
din 24 de þãri diferite din întreaga Europã,
în cadrul celui mai recent concurs vizând
prestigioasele sale granturi pentru
cercetãtori confirmaþi cunoscute sub numele
de Advanced Grants. Cu pânã la 2,5
milioane EUR per proiect, finanþarea
permite acestor oameni de ºtiinþã sã îºi
urmeze cele mai inovatoare idei la frontierele
cunoaºterii, împreunã cu echipele lor. Un
om de ºtiinþã din Franþa va elabora, împreunã
cu echipa sa, noi modele care sã explice
anumite fenomene fizice, precum
superconductivitatea. O echipã stabilitã în
Letonia va reuni informatica, fizica ºi
matematica pentru a evalua avantajele ºi
limitele dispozitivelor cuantice. Un alt grant

Începând cu data de
24 ianuarie 2013, la SPE se
deruleazã JOIA de film, un
program de proiecþii gratuite
de filme artistice ºi
documentare. În fiecare joi
searã, de la ora 18:00, publicul
poate viziona filme variate, de
genuri diferite ºi venind din
toate colþurile lumii, dar care
au ceva de spus. Fie cã
subiectele lor genereazã
dezbatere sau oferã rãspunsuri
la întrebãri importante, acestea
vor lãsa o urmã în sufletul sau
mintea spectatorilor. JOIA de
film se adreseazã tuturor, de la
elevi ºi studenþi pânã la
oameni maturi ºi pensionari.
Intrarea este liberã.
Spaþiul Public European (SPE)
se aflã în centrul Bucureºtiului
(Str. Vasile Lascãr nr. 31) ºi
este gestionat de Reprezentanþa
Comisiei Europene în
România ºi de Biroul de
Informare al Parlamentului
European în România.

se duce la un cercetãtor din Italia, care va
studia modul în care actorii economici îºi
formeazã ºi îºi schimbã convingerile cu
privire la mediul lor ºi la ceilalþi actori, prin
adãugarea de caracteristici emoþionale ºi
psihologice la modele existente.
Comisarul pentru cercetare, inovare ºi
ºtiinþã, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:
CEC continuã sã identifice cei mai buni
cercetãtori. Finanþarea CEC duce la
realizarea unui numãr tot mai mare de
progrese ºi descoperiri ºtiinþifice, precum
ºi la apariþia mai multor lucrãri în publicaþii
ºtiinþifice recunoscute. Promovarea
cercetãrii de frontierã la cel mai înalt nivel
este vitalã pentru competitivitatea Europei,
acesta fiind motivul pentru care am propus
majorarea bugetului CEC în cadrul
programului nostru «Orizont 2020».

În cadrul acestui concurs privind
granturile pentru cercetãtori confirmaþi,
CEC a primit aproximativ 2 300
candidaturi, ceea ce reprezintã o uºoarã
creºtere faþã de numãrul din anul trecut
(4,5 %). Bugetul cererii de propuneri, de
680 milioane EUR, a înregistrat, de
asemenea, o uºoarã creºtere. Numãrul
cercetãtorilor selecþionaþi pentru finanþare
a crescut uºor, de la 294 la 302, în timp ce
rata candidaturilor câºtigãtoare rãmâne
stabilã, la 13 %. Granturile pentru
cercetãtorii confirmaþi sunt atribuite unor
cercetãtori de înalt nivel consacraþi, de orice
naþionalitate sau vârstã, care sunt
independenþi din punct de vedere ºtiinþific
ºi care au rezultate de cercetare recente ºi
un profil ce îi identificã drept lideri în
domeniul sau domeniile lor respective.

Capitalele Europene ale Culturii reprezintã un succes rãsunãtor
pe care UE îl înregistreazã de peste 25 de ani: titlul este o ocazie
unicã de a stimula revitalizarea ºi dezvoltarea pe termen lung în
plan cultural a oraºului care îl deþine, pe lângã faptul cã este
extrem de important pentru turism, crearea de locuri de muncã ºi
regenerarea urbanã. Doresc mult succes ambelor Capitale ale
Culturii din 2013! (Androulla Vassiliou, comisarul european pentru
educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret).
Lansarea Capitalei Marsilia-Provence 2013 a avut loc la 12 ºi 13
ianuarie 2013, cu patru evenimente festive: o ceremonie publicã de
deschidere la Marsilia, la care a participat preºedintele Comisiei
Europene, José Manuel Barroso, vernisajul unei expoziþii de artã
contemporanã la Aix en Provence, o vânãtoare de comori în MarsiliaProvence ºi o demonstraþie de focuri de artificii în Arles, care a
încheiat weekendul de inaugurare.
Koice ºi-a deschis festivitãþile în prezenþa comisarului Vassiliou,
la 19 ºi 20 ianuarie, în mai multe puncte ale oraºului, inclusiv la
Teatrul de stat, la Steel Arena, la Podium, precum ºi în diverse
cluburi, restaurante ºi spaþii de activitãþi culturale. Manifestãrile
din cadrul Koice 2013  Capitala Europeanã a Culturii vor
prezenta oraºul drept locul unde se întâlnesc vechile drumuri cãtre
Orient ºi cãtre Occident.
În toamna anului 2012, Comisia Europeanã a acordat celor
douã Capitale din 2013 premiul Melina Mercouri (în valoare de
1,5 milioane EUR) pentru recunoaºterea calitãþii pregãtirilor
desfãºurate ºi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de
acestea în etapa de selecþie.
Titlul are un impact pe termen lung, din punct de vedere cultural,
dar ºi socio-economic, atât pentru municipalitate, cât ºi pentru
regiunea înconjurãtoare. De exemplu, un studiu a arãtat cã numãrul
de turiºti care viziteazã oraºul pentru cel puþin o noapte a crescut
cu 12 %, în medie, în comparaþie cu anul anterior deþinerii titlului
de cãtre oraºul respectiv; aceastã cifrã s-a ridicat la 25 % pentru
Liverpool, în 2008, ºi pentru Sibiu, în 2007.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
~
Cum a debutat Bunuel
în
Época de oro del cine mexicano

Silviu ªERBAN
În mod ironic, când Oscar
Dancigers mi-a sugerat sã fac un
film în Mexic, eram pe punctul de
a obþine cetãþenia în Statele Unite
ale Americii. În acelaºi timp, am
întâlnit un mare etnolog mexican,
Fernando Benites, care mi-a
propus sã devin mai degrabã
cetãþean mexican. Dupã ce am
rãspuns da, m-a trimis la Don
Hector Perez Martinez, un bun
ministru aflat pe drumul sãu spre
a fi preºedinte, dacã moartea nu
ar fi hotãrât altfel. Când acesta
m-a asigurat cã aº putea obþine
cu uºurinþã viza, m-am întors în
Los Angeles, mi-am luat familia
ºi am acceptat sã fac filmul lui
Oscar. Aºa îºi aminteºte Luis
~
Bunuel,
în memoriile sale, Mon
dernier soupir (Ultimul meu

suspin), de contextul intrãrii sale
în istoria cinematografiei
mexicane. Oscar Dancigers, din
~
textul lui Bunuel,
este un
important producãtor de filme
nãscut la Moscova, refugiat din
Franþa de teama naziºtilor ºi a
celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, iar filmul la care se face
referire este prima realizare
cinematograficã a regizorului
spaniol din perioada sa mexicanã,
~
Gran Casino. Bunuel
nu mai
fusese de 15 ani în spatele
camerei, de la scurt-metrajul
documentar, Las Hurdes, din
1933, iar come-back-ul se
produce cu schimbãri majore.
Nimic din imaginile suprarealiste
ale primelor filme nu se regãseºte
în Gran Casino. Pe ecran
~
descoperim un alt Bunuel,
neºtiut
pânã atunci. Filmul în cauzã
poartã însã prea puþin amprenta
regizorului, ci mai mult pe cea a
producãtorului. Dancigers îi
~
livreazã lui Bunuel
douã staruri
care garantau succesul comercial
al peliculei, fapt care s-a ºi
întâmplat. Este vorba de Jorge
Negrete, unul dintre cei mai
populari cântãreþi ºi actori
mexicani, un simbol al filmelor

charro (analogonul mexican al
western-ului hollywoodian), ºi,
apoi, de cântãreaþa ºi actriþa
argentinianã Libertad Lamarque,
cea care, aflatã în conflict cu Eva
Peron, pãrãseºte þara natalã odatã
cu venirea la putere a soþului
acesteia.
Având ca personaje centrale
douã vedete ale muzicii, Gran
Casino nu poate rata astfel

petroliere. Subiectul melodramei
muzicale este inspirat de romanul
lui Michel Weber, El Rugido del
Paraiso (Urletul din Paradis) ºi
accentueazã nota naþionalistã a
denigrãrii capitalului strãin care
acapareazã bogãþiile naþionale.
Povestea este amplasatã în zona
petroliferã din Tampico, în
perioada de avânt în exploatarea
petrolului. Întreaga intrigã este

Gran Casino (Luis Bunuel, 1947)
~

ocazia de a fi în primul rând un
musical. Un musical însã destul
de melodramatic, în care Negrete
(Gerardo Ramirez) ºi Lamarque
(Mercedes Irigoyen), eroul ºi
eroina, încearcã sã afle misterul
dispariþiei lui Jose Enrique
Irigoyen (Francisco Jambrina),
ºeful primului ºi fratele celeilalte.
Ticãlosul, Don Fabio (Jose
Baviera), patronul locaþiei care dã
numele filmului, este principalul
suspect. Numai cã, pânã la urmã,
se dovedeºte cã acesta era doar o
unealtã în mâna unui ticãlos ºi
mai mare, Van Eckerman
(Charles Rooner), deþinãtorul
unei multinaþionale companii

construitã în jurul luptei inegale
dintre idealistul Jose Enrique,
proprietarul unei mici afaceri de
exploatare petrolierã cu nume
sonor ºi, în acelaºi timp, încãrcat
de simbolism, La Nacional, ºi
multinaþionala lui Van Eckerman.
Acesta din urmã, nemulþumit de
faptul cã puþurile ºi sondele din
La Nacional nu pot ajunge în
mâna sa, cautã prin toate
mijloacele sã-i oblige pe micii
întreprinzãtori sã vândã.
Deºi rare pentru un reprezentant al genului, prestaþiile
muzicale aruncã subiectul în plan
secund de fiecare datã. Negrete ºi
Lamarque îºi împart las canciones

Planeta Internet
Trãim în era în care informaþia a ajuns o (banalã)
fatã umilã, disponibilã la o simplã pocniturã din
degete. Sau la o simplã tastare pe diverse motoare
de cãutare. Aºa se face cã ceea ce odinioarã gãseam
numai prin cãrþi, azi este disponibil (ºi) pe net.
Descoperit la finele anilor 60, la Universitatea Los
Angeles, internetul a început sã se rãspândeascã abia
din anul 1986. În urmã cu trei ani, se estima cã
aproximativ 25% din populaþia Terrei folosea
internetul. Dincolo de statisticile seci, trebuie sã
recunoaºtem cã aceastã maºinãrie infernalã ne-a
oferit o cale complet nouã de a interacþiona cu
oamenii ºi cu lumea din jurul nostru. Cel puþin aceasta
este justificarea milioanelor de pagini web existente
în acest moment pe www. Reþele de socializare,
enciclopedii, dicþionare, ziare ºi lista poate continua
la nesfârºit, toate ºi-au gãsit locul în generosul spaþiu
virtual. Ne place sau nu, internetul este un mediu
tentant. Scandalos de tentant. Niciodatã, omenirii
nu i-a fost dat sã aibã acces la un volum impresionant
de informaþii în decurs de numai câteva secunde.
Fertila grãdinã www are rãspuns pentru orice
întrebare. Mã rog, pentru aproape orice chestiune.
Lumea este încã plinã de mistere la care internetul
încã nu ajuns ºi se pare cã nici nu o va face vreodatã.
Asta deºi statisticile aratã o activitate ce creºte
continuu de la an la an. Astfel, potrivit unui studiu
realizat de firma americanã de analizã pe internet
Pingdom, anul trecut, cei 2,2 miliarde de utilizatori
de e-mail din întreaga lume au trimis nici mai mult,
nici mai puþin de 144 de miliarde de mesaje electronice
în fiecare zi. Dintre acestea, 68,8% au fost spamuri.
Tot anul trecut a fost creat un numãr de 51 de
milioane de site-uri noi. Piaþa on-line a mai numãrat
59,4 milioane de site-uri fãcute pe platforma
Wordpress, precum ºi 87,8 milioane de bloguri pe
Tumblr. Remarcabil este faptul cã 48% dintre
blogurile top 100 sunt fãcute utilizând platforma
Wordpress. Nici reþele de socializare nu au dus-o
rãu. Într-o singurã zi, un miliard de oameni au stat
pe Facebook încãrcând 300 de milioane de fotografii
ºi dând 2,7 miliarde de like-uri. Pentru celelalte reþele
de socializare, 2012 a fost anul în care au înregistrat
un numãr de utilizatori de ordinul sutelor de
milioane: 200 (Twiter), 187 (LinkedIn) ºi 135
(Google+). Iar ca tabloul sã fie complet, statistica a
consemnat ºi ecosistemul mobil existent pe
mapamond anul trecut: 5,3 miliarde de telefoane
mobile, 6,7 miliarde de cartele ºi 1,1 miliarde de
abonaþi mobili. Gadget-urile au avut ºi ele cota lor
pe piaþã: 1,3 miliarde de smartphone-uri active ºi
465 de milioane de telefoane cu Android, condiþii în
care traficul de date mobile lunar a atins valoarea de
1,3 exabytes. Cum spunea ºi Aaron Swartz în
manifestul sãu: informaþia, oriunde ar fi stocatã,
trebuie pusã la dispoziþia lumii întregi!

Mihãiþã ENACHE

81

lui Manuel Esperon, interpretând
fiecare câte trei, mirând însã lipsa
unui duet. Faimosul tango argentinian El Choclo, El Reflector del
Amor ºi tangoul la bandoneon Loca
sunt cele trei apariþii muzicale ale
actriþei argentiniene. De cealaltã
parte, Negrete vine cu refrene
~ de mia
populare mexicane, Dueno
amor, Adiós, pampa mia ºi La
~ însoþit de fiecare datã de
Nortena,
Trio Calaveras, cei trei vocaliºti
fãcându-ºi de fiecare datã apariþia
de nicãieri, indiferent de context
(celula puºcãriei, biroul de la La
Nacional sau scena cazinoului),
poate singura urmã a tehnicii
~
avangardiste a lui Bunuel.
Cu siguranþã, Gran Casino nu
se numãrã printre capodoperele
regizorului spaniol, însã, pe de
altã parte, filmul are o importanþã
aparte în biografia sa din perspectiva debutului relaþionãrii acestuia

cu cinematograful mexican. În
aceleaºi memorii, privind în spate
dupã o carierã remarcabilã,
~
experimentatul Bunuel
e destul
~
de aspru cu tânãrul Bunuel:
În
ciuda reputaþiei de box-office,
totuºi, filmul a avut doar un
succes moderat, ºi asta a fãcut
ca timp de doi ani sã-mi petrec
timpul scãrpinându-mi nasul,
uitându-mã dupã pãsãri ºi trãind
din banii mamei înainte de a face
urmãtorul film.

* * *
~
Abia în 1950, Bunuel
va reuºi sã-ºi impunã punctul de vedere în
faþa producãtorului, e adevãrat ºi dupã un film care adusese serioase
încasãri (El Gran Calavera), ºi sã revinã cu un film din care
elementele suprarealiste nu mai lipsesc ºi care îi va readuce
spaniolului nu doar premiul celui mai bun regizor la Cannes, în
1951, ci ºi faima internaþionalã pe care o câºtigase în Parisul
avangardist: Los Olvidados (Cei uitaþi).

OPINIA NAÞIONALÃ

606  28 ianuarie 2013

pag. 7

Televiziunea H2.0
LUNI  28 ianuarie 2013
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. Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 4
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 2
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)  ep. 46
19:00 Sondajul zilei
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 3
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea.
Tehnici esenþiale (r)
00:00 Viaþa fãrã fard (r)
01:00 Ora României (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MARÞI  29 ianuarie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial. Favoritul
(Rusia)  ep. 3 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 5
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 3
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)  ep. 47
19:00 Sondajul zilei.
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 4
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, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Medicina tv. (r)

SÂMBÃTÃ  2 februarie 2013
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar.
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Misiunea animalelor
Emisiune de
Valeria Arnãutu
08:30 Film pentru copii.
Madison (SUA)
10:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu (r)
14:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de Cãtãlin
Maximiuc (r)

15:00 Film artistic.
Radio Romance (Filipine)
17:00 Film serial. Jane Show
(SUA)
18:00 Autoapãrarea.
Tehnici esenþiale (r)
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic. Anonima
(China)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
01:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna sportivã (r)

MIERCURI  30 ianuarie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial. Favoritul
(Rusia)  ep. 4 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 6
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 4
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)  ep. 48
19:00 Sondajul zilei.
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 5
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Interviurile TVH2.0  Ioan
Gyuri Pascu. Realizator conf.
univ. dr. Matei Georgescu
01:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Medicina tv. (r)

DUMINICÃ  3 februarie 2013
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
08:00 Film documentar pentru
copii. Animalia  ep. 16
08:30 Film pentru copii. Madison
(SUA)
09:30 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili
Realizator Iustina Radu (r)
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 Autoapãrarea.
Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu

joi 31 ianuarie 2013,
de la ora 12.30

Orientarea
în carierã

Un moment important pe traseul
realizãrii profesionale este cel care
priveºte cristalizarea unei opþiuni
pentru viitoarea carierã. Este un punct crucial a cãrui dificultate este
sporitã de multitudinea de oportunitãþi între care este necesar ca fiecare
aspirant la o profesie sã facã o alegere.
Prin intermediul emisiunii Orientarea în carierã, derulatã sub egida
Universitãþii Spiru Haret prin Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã
ºi a Proiectului European Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi,
realizatoarea Roxana Pãun, cadru didactic în cadrul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã, urmãreºte sã dezbatã, împreunã cu specialiºti din
domenii diverse, problematica alegerii profesiei, pornind de la orientare
vocaþionalã, cercetare ºi dezvoltare personalã.
Pe acest parcurs anevoios al cãutãrii ºi descoperirii propriilor apetenþe
ºi competenþe, dupã un vechi adagio al antichitãþii cunoaºte-te pe tine
însuþi, Roxana Pãun apeleazã la invitaþi plini de experienþã ºi tact care
oferã sprijin ºi consultanþã celor care sunt în cãutarea reperelor sigure pe
drumul orientãrii în carierã. Lungul ºi anevoiosul drum al împlinirii prin
profesie este uneori jalonat de viraje abrupte ba chiar de abandonul unui
traseu pe care s-a parcurs o porþiune de viaþã. Mutaþiile care se produc în
fiecare dintre cei care cautã o nouã împlinire prin profesie pot constitui
ecuaþii ale sufletului ºi minþii la care realizatoarea ºi participanþii la
Orientarea în carierã oferã posibile soluþii deschise.

JOI  31 ianuarie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Promotori ai schimbãrii (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial. Favoritul
(Rusia)  ep. 5 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 7
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 5
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)  ep. 49
19:00 Sondajul zilei.
Emisiune de Dan Roºca
19:25 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. 6
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Misiunea animalelor (r)
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Muzica anilor 80-90 (r)
01:00 Cinefilia (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)

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

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial. Jane Show
(SUA)
18:00 Liceenii. Emisiune de Cristina
Matei ºi Mugur Popovici
19:00 Cãlãtor prin þara mea.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Andreea ªipoteanu
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic. Remediul
(China)
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)
05:00 Cinefilia (r)

VINERI  1 februarie 2013
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar.
Promotori ai schimbãri (r)
07:30 Film documentar.
Tech heads (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial. Favoritul
(Rusia)  ep. 6 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 8
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 6
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Suflete pereche
(Filipine)  ep. 50
19:00 Oameni aproape invizibili
Realizator Iustina Radu
19:25 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic. Tigru ºi dragon
(China)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:30 Viaþa fãrã fard (r)
01:30 Casã dulce româneascã (r)
02:00 Universitaria* (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

F
i
l
(China) m
a r t i s t i c

22:00

Remediul

Dupã ani ºi ani de muncã,
cu o carierã de succes ºi o
familie fericitã, Datong Xu
simte cã a devenit un
ame-rican adevãrat;
Numai cã totul se va nãrui
în momentul în care tatãl
sãu, sosit din China,
îi aplicã nepotului sãu
Dennis un remediu foarte
cunoscut în medicina
tradiþionalã chinezã.
Filmul prezintã diferenþele
ce despart cultura
occidentalã ºi cea orientalã
ºi repercusiunile ce pot
rezulta de aici.

Radio Hfm2.0
MIERCURI

07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C. Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele
personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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De la 1 februarie 2013 intrã în vigoare Noul Cod Fiscal
În noul sistem de impozitare, pentru modificarea vectorului fiscal. Nu
agricultorii care deþin sub douã hectare sunt alte instrucþiuni privind trimestrul
sunt scutiþi de orice impozit.
1 / 2013, ce se întâmplã cu impozitul
pe profit aferent lunii ianuarie 2013,
cum se declarã ºi cum se achitã.
Schimbãri în privinþa

impozitului
pe venitul din salarii

În Monitorul Oficial nr. 54 de miercuri, 23 ianuarie 2013, a fost publicatã
Ordonanþa Guvernului nr. 8/2013 privind modificarea Codului Fiscal, prin
care se introduce un plafon minim al amortizãrii autoturismelor, impozitarea
diurnei ce depãºeºte limitã legalã, reîncadreazã microintreprinderile din punct
de vedere fiscal, iar TVA la încasare este remodificat ºi reformulat. ªi la impozitul
datorat de nerezidenþi în România, se observã o modificare importantã. Din
punctul de vedere al Codului de procedurã fiscalã, se mai detaliazã modul
în care o persoanã fizicã poate fi verificatã de organele fiscale.

Ce modificã noul
act normativ?
Actul normativ modificã punctual
urmãtoarele impozite: a) impozitul pe
profit: cheltuieli de cercetare dezvoltare;
b) impozitul pe venitul din salarii ºi
impozitul pe venitul din activitãþi
agricole: c) impozitul pe venitul microîntreprinderilor - devine obligatoriu
pentru societãþile cu o cifrã de afaceri
mai micã de 65000 euro; d) impozitul
pe venitul datorat de nerezidenþi; e) taxa
pe valoarea adãugatã - ajustarea bazei
impozabile, exigibilitatea TVA, TVA
la încasare; f) accize - exigibilitatea
accizelor; g) asigurãri sociale, inclusiv
pentru profesiile libere.
Se modificã, de asemenea: 1) Codul
de procedura fiscalã - verificarea
situaþiei financiare a persoanei fizice;
2) OG nr. 1/2013 - dreptul autoritãþilor
locale de a acorda reduceri de impozit.

ca autoturisme, este deductibilã fiscal
începând cu 01 februarie 2013, pentru
fiecare autoturism la suma maximã de
1500 lei / lunã. Limitarea se aplicã ºi
pentru autoturismele achiziþionate
anterior datei de 1 februarie 2013.
Cheltuielile de cercetare dezvoltare
aduc o deducere suplimentarã la calculul
impozitului pe profit de 50%.
Se reformuleazã valoarea fiscalã
pentru activele biologice, iar aceasta
este costul de achiziþie sau producþie.
Dacã în urma unei reevaluãri, rezulta o
descreºtere a valorii acesteia, valoarea
fiscalã se recalculeazã la costul de
achiziþie sau producþie.

Modificarea modalitãþii
de impozitare
pentru persoanele fizice
din agriculturã

Pe noul sistem se impoziteazã o
normã de venit net anual, respectiv
din venitul brut se scad cheltuielile, acestuia aplicându-se un impozit
Amortizarea mijloacelor de trans- de 15% ºi de 5,5 la sutã pentru
port cu cel mult 9 pasageri, cunoscute contribuþiile la Fondul de Sãnãtate.

Schimbãri în domeniul
impozitului pe profit

Va fi considerat venit de naturã
salarialã, indemnizaþia cu diurna ce
depãºeºte de 2,5 ori nivelul stabilit
pentru personalul din instituþiile
publice, indiferent de formã de organizare a celui ce acordã diurnã.
În mod similar, se datoreazã ºi asigurãri
sociale la diurna ce depãºeºte acest
plafon. În cadrul impozitului datorat
de persoanele fizice, se supun impozitãrii veniturile realizate din
silviculturã ºi pisciculturã, dar legiuitorul precizeazã limitele neimpozabile,
însã ºi norma de venit.
Se abroga impozitul final de 2% din
valoarea veniturilor realizate ºi se
introduce cota de 16% aplicabilã asupra
normei anuale de venit.

Schimbãri în privinþa
impozitului pe venitul
microintreprinderilor
Este microintreprindere persoana
juridicã ce a realizat o cifrã de afaceri
de pânã la 65000 euro.
Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3% din veniturile impozabile realizate; este unul obligatoriu
ºi nu mai exista opþiunea pentru a plãti
impozit pe profit, chiar dacã microintreprinderea este în pierdere. Acest
temei normativ se aplicã începând cu
1 februarie 2013. Dacã un contribuabil
se încadra la 31 decembrie 2012 la
microintreprindere (cifra de afaceri pânã
la 100.000 euro) ºi a optat pentru acest
sistem, pãstreazã în 2013 sistemul de
microintreprindere.
Societãþile plãtitoare de impozit pe
profit care la data de 31 decembrie 2012
au realizat o cifrã de afaceri mai micã
de 65000 euro, la cursul BNR
valabil la aceastã datã, trec la categoria
de microintreprindere, începând cu data
de 1 februarie 2013. Se abroga condiþia
de a avea 1 - 9 salariaþi. Ordonanþa
stabileºte în mod expres obligaþia
contribuabilului sã depunã pânã pe 25
martie 2013 declaraþia de menþiuni 010

Economia României încotro?!

Noi taxe sau un sistem mai serios?

România trece printr-o perioadã de tranziþie,
de la sistemul socialist la cel liberal, de la
proprietatea de stat la proprietatea privatã. Este
elementar ca guvernul sã implementeze reformele
ce duc uºor, uºor spre privat. Accentul fiind pus
pe privatizare, se va dezvolta cu siguranþã spiritul
antreprenorial al cetãþeanului român, care, cu
pãrere de rãu, nu a fost dezvoltat pânã acum.
Privind spre capitolul realizãri, putem spune
cã statul român a reuºit o creºtere de 1.1%, are o
datorie relativ scãzutã (33,3% din PIB), în
comparaþie cu þãri precum Ungaria sau Bulgaria.
Însã, tot printre codaºii Europei suntem, adicã
abia am fãcut primul pas. Dupã acest prim pas,
numit redresare, urmeazã urmãtorul pas, anume,
investiþiile. Acestea ar trebui sã vizeze o mai mare
absorþie a fondurilor europene, pentru a construi
autostrãzi, cãi ferate ºi tot ceea ce este necesar
cetãþeanului român, pe de o parte, iar, pe cealaltã
parte, prin aceste proiecte, sã se creeze locuri de
muncã pentru români. Suntem nepricepuþi atunci
când vine vorba de absorþie a fondurilor, însã
putem învãþa de la nordicii Europei.

Fondul Monetar Internaþional aduce vestea cã,
în 2013, România va avea o creºtere economicã
de 1,5-1,6%, iar Banca Mondialã a schimbat cei
2.8%, cât estima anul trecut, în 1.6% însã nu
prea pare ca situaþia României sã-si revinã. De ce
cred asta? Pentru cã guvernul tocmai a introdus
noi taxe pe anumite sectoare, precum cele ale
energiei electrice ºi gazului metan, doreºte
creºterea salariului minim de la 700 la 800 lei,
ceea ce va duce la o ratã a ºomajului mai mare.
Oare chiar era necesarã introducerea de alte taxe?
Oare acestea nu vor afecta tot pe cei cãrora le
cresc salariile minime, plãtind gazul ºi
electricitatea ?
Aceste mutãri vin de la FMI, însã FMI-ul nu
este un ªtefan cel Mare care sã ºtie bubele
þãrii. Pânã nu se va vindeca buba evaziunii fiscale
sau munca la negru ºi pânã nu se va lucra la
mentalitatea românului, care trebuie sã înþeleagã
cã furã tot de la el, rezolvarea la problemele
existente va întârzia sã aparã, fiind pedepsiþi
tot cei care îºi fac datoria ºi plãtesc taxele statului.
O soluþie, care sã aibã efecte pe termen lung, ar
fi, aºa cum am spus mai sus, atragerea de fonduri
europene ºi de investitori strãini, punerea unui
mare accent pe export, dar ºi o altã veche
problemã, ºi anume privatizarea managementului
de stat.
Toate acestea, ºi nu introducerea de noi taxe,
reprezintã o soluþie viabilã. Punerea la punct a
problemelor existente reprezintã un mare pas.
Exact ca la ºcoalã, nu poþi sã treci la urmãtorul
nivel dacã nu l-ai absolvit pe cel anterior.

Dãnuþ Alin OPRIÞA,

student anul III,
Facultatea de Management Financiar-Contabil

Impozitul pe venitul
datorat de nerezidenþi

întâmplã dacã nu se depune notificarea,
respectiv contribuabilul este trecut din
oficiu la sistemul de TVA la încasare.
Pentru prima datã, actul normativ
introduce ºi procedura de urmat când o
persoanã impozabilã ce nu avea obligaþia
sã aplice sistemul de TVA la încasare
este înscrisã din oficiu ca urmare a unei
erori în acest registru.
Pentru persoanele înscrise în
Registrul operatorilor intracomunitari,
se impune, direct, în Codul fiscal,
obligaþia ca în termen de 30 zile de la
modificarea listei cu administratorii sau
modificarea listei cu asociaþii ce deþin
mai mult de 5% din capitalul social,
sã se depunã la ANAF cazierul judiciar pentru aceºti noi participanþi la
societate.

Este cea mai spectaculoasã modificare
din ultimii ani asupra impozitului
datorat de nerezidenþi în România.
Începând cu 1 februarie 2013, nu se mai
datoreazã impozit pe venitul realizat
de nerezidenþi în România din servicii
de consultanþã ºi management, prin
abrogarea art. 115 alin. (1) lit. i) din
Codul Fiscal, conform pct. 41 din
Ordonanþã. Practic, cea mai utilizatã
metodã de transfer de capitaluri din
Acciza la bere
România în strãinãtate, adoptatã de
majoritatea multinaþionalelor ce îºi
Se reformuleazã din punct de vedere
deconteazã costuri în România, nu fiscal definiþia berii, ocazie cu care se
mai este impozitatã direct, prin stopaj majoreazã acciza.
la sursã. Desigur, cheltuielile vor
fi analizate din punctul de vedere al
Asigurãri sociale
impozitului pe profit, însã prima
pentru diurnã
analizã - impozitul pe venitul
nerezidenþilor - nu se mai impune.
În baza de calcul obligatorie pentru
asigurãrile sociale se include ºi diurna
peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit
Schimbãri în privinþa
instituþii publice, depãºire ce este
Taxei pe Valoarea Adãugatã pentru
consideratã venit de naturã salarialã. Se
expliciteazã mai bine baza de calcul a
Se reformuleazã ajustarea TVA
asigurãrilor sociale pentru cei ce desfãpentru alte bunuri decât cele de capital,
ºoarã activitãþi independente, în sensul
în sensul cã se reformuleazã ajustarea
cã suma la care se datoreazã asigurãri
TVA. Având în vedere cã începând cu
sociale, în cazul în care se datoreazã,
1 ianuarie 2013 pot fi emise facturi în
reprezintã diferenþa dintre total venituri
format electronic ºi pot fi pãstrate tot
încasate ºi cheltuieli aferente veniturilor,
electronic, legiuitorul stabileºte cã, la
mai puþin cheltuielile cu asigurãri sociale
stocarea acestora, nu este obligatoriu
( pentru a nu fi deduse de 2 ori).
de aplicat Legea nr. 135/2007 privind
arhivarea electronicã, însã contriVerificarea de cãtre
buabilul are obligaþia sã pãstreze ºi sã
organul fiscal
garanteze autenticitatea facturilor,
cu alte cuvinte fiecare îºi arhiveazã
Din punctul de vedere al Codului de
facturile cum poate, dar garanteazã cã procedura fiscalã, se detaliazã modul în
sunt autentice.
care o persoanã fizicã poate fi verificatã
Din capitolul TVA la încasare, se de organele fiscale. Actul normativ
reformuleazã, fãrã modificãri substan- instituie ºi obligaþia persoanei fizice cã, la
þiale, procedura de intrare ºi de ieºire solicitarea organului de control, sã depunã
din sistem, când persoana impozabilã o situaþie cu elementele patrimoniale
din punctul de vedere al TVA depãºeºte deþinute, precum ºi cu veniturile realizate.
plafonul de 2.250.000 lei ºi trebuie sã
Verificarea poate dura pânã la 6 luni,
depunã notificare, pânã pe data de 25 a iar dacã persoana fizicã obþine venituri
lunii urmãtoare depãºirii plafonului. din strãinãtate, verificarea poate fi
Desigur, actul normativ prevede ce se extinsã pânã la 12 luni.

Impozitul pe IMM-uri
va decima firmele

Reprezentanþii companiilor de analizã financiarã considerã cã noile modificãri din Codul
Fiscal aratã cã sectorul microintreprinderilor este
unul sub presiune.
Sindicatele ºi societãþile de analizã financiarã
susþin cã impozitul pus firmelor mici va împinge
foarte multe dintre ele în insolvenþã. Impunerea
impozitului minim la IMM cu reducerea plafonului
minim de impozitare de la 100.000 de euro la 65.000
de euro va afecta IMM-urile ºi locurile de muncã
din aceastã zonã mult mai mult decât creºterea
salariului minim ºi le va conduce spre faliment,
afirmã CNS Cartel Alfa. Confederaþia Naþionalã
Sindicalã Cartel Alfa considerã cã politica
guvernului, cât ºi a unor organizaþii patronale, care
se erijeazã în reprezentanþii tuturor Întreprinderilor
Mici ºi Mijlocii (IMM), prin mãsurile cuprinse în
proiectul bugetului pe anul acesta ºi în legislaþia

însoþitoare, aratã inconsecvenþa ºi lipsa unei viziuni
asupra consecinþelor acestor mãsuri. Astfel,
refuzul de a creºte salariul minim la 850 lei, cât a
fost propunerea argumentatã a sindicatelor, motivat
de efectul negativ asupra pierderii locurilor de muncã
microîntreprinderilor, este lipsit de sens, dacã luãm
în calcul actul legislativ care face impunerea
impozitului minim la IMM, cu reducerea plafonului
minim de impozitare de la 100.000 de euro, la
65.000 de euro. De fapt, aceastã din urmã mãsurã,
de reducere a plafonului de impozitare, va afecta
mult mai mult IMM-urile ºi locurile de muncã din
aceastã zonã decât creºterea salariului minim ºi le
va conduce spre faliment, se aratã într-un
comunicat. Coface estimeazã cã recentele modificãri
ale Codului Fiscal, care impun firmelor cu venituri
maxime de 65.000 de euro sã plãteascã, obligatoriu,
impozit de 3% pe venit, vor duce la creºterea
insolvenþelor acestui tip de societãþi.

