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La Dublin s-a lansat

Noua clasificare internaþionalã a universitãþilor

O nouã clasificare a universitãþilor, realizatã
cu finanþare de la Uniunea Europeanã, a fost
lansatã public la 30 ianuarie, la Dublin, sub
preºedinþia irlandezã a UE. Noua clasificare
multidimensionalã aduce o schimbare faþã
de abordãrile tradiþionale privind clasificarea
performanþei universitãþilor, majoritatea
acestora concentrându-se în mod disproporþionat pe excelenþa în cercetare. În schimb,
noua clasificare va evalua universitãþile în
funcþie de o gamã mai largã de factori, vizând

cinci domenii diferite:  reputaþia pentru
cercetare,  calitatea predãrii ºi învãþãrii, 
orientarea internaþionalã,  succesul
transferului de cunoºtinþe (de exemplu,
parteneriate cu întreprinderile ºi întreprinderile nou-înfiinþate) ºi  contribuþia la
dezvoltarea regionalã. Se aºteaptã ca
aproximativ 500 de universitãþi din Europa
ºi din întreaga lume sã participe la noua
clasificare, iar primele rezultate vor fi
publicate la începutul anului 2014.

Ruairi Quinn, ministrul irlandez al educaþiei,
ºi Androulla Vassiliou, comisar european pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret
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 Multe felicitãri

tinerei traducãtoare
Diana Alexandra Amariei!

Câºtigãtoarea din România a concursului anual pentru tinerii
traducãtori Juvenes Translatores, organizat de Comisia
Europeanã ºi dedicat elevilor de liceu, se numeºte Diana
Alexandra Amariei ºi este elevã în clasa a XI-a la Liceul Teoretic
Sfântu-Nicolae din Gheorgheni, judeþul Harghita.
Diana va fi invitatã la ceremonia de decernare a premiilor,
organizatã la Bruxelles în data de 11 aprilie, având astfel
ocazia de a se întâlni cu comisarul european
Androulla Vassiliou ºi de a vedea cum lucreazã traducãtorii
din cadrul Comisiei.

 Opinia dumneavoastrã conteazã!

Consultare privind alimentele
ecologice
Premiul european pentru jurnalism
în domeniul sãnãtãþii
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Într-un discurs susþinut înainte de lansare,
Androulla Vassiliou, comisar european
pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi
tineret, a declarat: Universitãþile sunt una
dintre cele mai reuºite invenþii ale Europei,
dar nu ne putem mulþumi cu acest lucru.
Trebuie sã gândim ºi sã acþionãm într-un
mod mai strategic, pentru a valorifica
întregul potenþial al universitãþilor noastre.
În acest scop, avem nevoie de o mai bunã
informare cu privire la ceea ce oferã ele ºi
la performanþele lor. Actualele clasificãri au
tendinþa sã evidenþieze rezultatele cercetãrii
mai presus de toate, dar U-Multirank va
oferi studenþilor ºi instituþiilor o imagine
clarã a performanþei acestora într-o serie
de domenii importante. Aceste cunoºtinþe îi
vor ajuta pe studenþi sã aleagã universitatea
sau colegiul care sunt cele mai bune pentru
ei. De asemenea, vor contribui la
modernizarea ºi la calitatea învãþãmântului
superior prin crearea condiþiilor care sã le
permitã universitãþilor sã-ºi identifice
propriile puncte forte sau puncte slabe ºi sã
înveþe din experienþa acumulatã de alte
universitãþi; în fine, acestea vor oferi
factorilor de decizie politicã o privire de
ansamblu completã a sistemelor lor de
învãþãmânt superior, astfel încât aceºtia sã
poatã consolida performanþa þãrii lor în
ansamblu.
(Continuare în pag.3)

Prof. univ. dr.
Carmen Costea,
prorector al
Universitãþii
Spiru Haret
 ambasador
al României pentru
strategia SUERD
Competenþe ºi oportunitãþi de finanþare UE
pentru Regiunea Dunãrii (SUERD) Pagina 3

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Sãnãtatea mea,
sãnãtatea noastrã,
a românilor

Mioara VERGU-IORDACHE
Generaþia mea, a populaþiei active mature, a plãtit, la vedere
sau nu, pe toatã perioada de salariat  la stat sau la privat  bani
pentru sãnãtate. Mulþi bani. Foarte mulþi dintre noi, mulþi ani nu
prea am avut nevoie de servicii medicale. Dar vine o vreme...ªi ce
constatãm?! Nu sunt bani la sãnãtate. Nu sunt bani la sãnãtate
pentru toatã lumea, aºadar nici pentru plãtitori, nici pentru
neplãtitori. Nu sunt un om lipsit de inimã. Toatã lumea însã
trebuie sã contribuie la fondul de sãnãtate mãcar dupã posibilitþi
ºi sã i se asigure condiþii decente de sãnãtate ºi mai ales un tratament
uman, de respect. În multe cazuri nu se întâmplã aºa. Din pãcate.
Cancerul este o boalã care te îngrozeºte numai la auzul numelui.
Dar sã afli cã eºti bolnav... Pentru cã cercetãrile recente, faza în care
e descoperitã boala mai dau speranþe bolnavilor, aceºtia aleargã unde
cred cã-ºi pot gãsi vindecarea. Acolo unde îºi pot permite financiar.
ªi cine nu-ºi permite financiar, când e vorba de un membru al familiei!?
Aºa se face cã aproximativ 2 500 de femei din România s-au
internat, tratat de cancer într-un foarte cunoscut spital  mai ales
în România  din Turcia. Pe banii personali. Mulþi, foarte mulþi
bani, cu care au plãtit serviciile medicale, dar ºi consiliere psihologicã,
cursuri de terapie a durerii ºi o abordare umanã, prietenoasã, caldã.
Dupã internãri succesive, femeile trebuie sã continue tratamentul
în România. Toate aceste femei sunt plãtitoare de asigurãri de
sãnãtate în România. Ele trebuie incluse în Programul naþional de
oncologie. Numai cã, pentru cã au îndrãznit sã se trateze în
strãinãtate, nu pot primi medicamentele gratuite, la care au dreptul,
pentru cã nu sunt incluse în Programul naþional de oncologie, chiar

Unde ne sunt absolvenþii
Cristina ªerbãnescu,
asist.univ.drd.
la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii
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Sesiune? Aproape a fost!
Submit-ul ultimului examen este
aproape, semn cã sesiunea se
încheie, ºi va deveni a fost.
Potrivit structurii anului
universitar 2012-2013, începând
din 11 februarie, timp de o
sãptãmânã, locul studenþilor va fi
luat de absolvenþii promoþiilor
anterioare, care susþin examenele
de finalizare a studiilor  licenþã
sau disertaþie, timp în care
studenþii vor intra într-o
binemeritatã vacanþã. Luni, 18
februarie 2013, vor reveni la
cursuri. Dar pânã când vor începe
sã-ºi încarce bateriile, obiectivul
aparatului foto a surprins emoþiile
acestei sesiuni.

erori materiale, erori umane

Imagini în pagina 3

dacã sunt cetãþeni români, plãtitori de asigurãri de sãnãtate, care,
culmea, au fãcut ºi economie la bugetul sãnãtãþii României, prin
asumarea cheltuielilor pentru tratament în Turcia. Acum, însã, poate
ºi pentru cã nu mai au bani sau poate pentru cã ºtiu cã au drepturi
în calitate de contribuabili la fondul de sãnãtate, pretind sã fie
incluse în program, fãrã ºmecherii, fãrã ºpagã, ºi sã beneficieze de
binefacerile lui.
De altfel, la 25 ianuarie 2013, într-o notã adresatã Guvernului
României privind criza medicamentelor oncologice, Ministerul
Sãnãtãþii specifica: Medicamentele oncologice specifice sunt
finanþate atât din bugetul Ministerului Sãnãtãþii, cât ºi din bugetul
Fondului Naþional Unic de Asigurãri de Sãnãtate, prin Programul
naþional de oncologie. Celelalte medicamente ºi tratamentele
oncologice - radioterapie, intervenþii chirurgicale, tratamente de
paliaþie etc.  sunt decontate spitalelor ca servicii medicale din
bugetul Fondului Naþional Unic de Asigurãri de Sãnãtate.
Începând din acest an  2013 - datoritã specificului curativ,
Programul naþional de oncologie va fi finanþat numai de cãtre
CNAS, sumele prevãzute în bugetul de asigurãri sociale de sãnãtate
sunt de 1.031.000 mii lei.
Eu înþeleg de aici cã toþi cetãþenii români plãtitori de taxe pentru
sãnãtate trebuie sã beneficieze de serviciile programelor, cu care
se laudã guvernanþii, fãrã niciun fel de discriminare!

pag. 2

607  4 februarie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Constantin LUPESCU, Facultatea de Medicinã Veterinarã

1
Pentru a restabili încrederea
consumatorilor în siguranþa
alimentelor ºi pentru a face
faþã creºterii cazurilor
îmbolnãvirilor cauzate de
alimente ºi alimentaþie,
Comisia Europeanã a
demarat, dupã anul 2000,
un proces de restructurare
administrativã, dublat de
fundamentarea pe baze
legislative noi a aspectelor
legate de siguranþa
alimentelor. Noua abordare
administrativã a condus la
înfiinþarea în cadrul
Comisiei a DG SANCO
(Consumer Heath and
Protection Directorat
General) ºi a Autoritãþii
Europene pentru Siguranþa
Alimentelor (EFSA). Noua
abordare legislativã,
începutã prin publicarea
Cartei albe pentru
siguranþa alimentelor, a
fost urmatã de apariþia
Noului pachet de igienã ºi
a reglementãrilor privind
implementarea acestuia.
La nivelul Comunitãþii
Europene, începând cu
ianuarie 2005, existã noi
fundamente pentru întreaga
legislaþie în domeniul
alimentar. Acestea sunt
reflectate ºi în legislaþia
naþionalã care, prin
Legea nr. 150/2004,
revizuitã ºi cu modificãrile
ulterioare, delimiteazã
principiile generale ºi
obligaþiile la care operatorii
cu activitate în domeniul
alimentar trebuie sã adere.
Responsabilitatea privind
siguranþa alimentelor revine
operatorilor. Legislaþia
comunitarã privind
alimentele ºi furajele se
bazeazã pe principiul
conform cãruia operatorii,
la toate nivelurile de
producþie, procesare,
depozitare ºi distribuþie,
aflate în domeniul lor de
control, sunt responsabili
sã se asigure cã produsele ºi
procesele tehnologice
satisfac cerinþele legii
pentru siguranþa alimentelor
ºi hranei pentru animale ce
sunt relevante pentru
activitatea pe care o
întreprind.
Plasarea responsabilitãþilor
asupra producãtorilor poate
funcþiona adecvat numai în
cazul în care controalele
oficiale sunt eficiente.
Toate informaþiile privind
aplicarea procedurilor de
management al siguranþei
alimentelor trebuie sã fie
disponibile permanent
pentru efectuarea
controlului oficial; de
asemenea, informaþiile
legate de stabilirea
trasabilitãþii.
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SIGURANÞA ALIMENTELOR

Explicaþi-ne, vã rugãm, principiile generale ce reies
din Legea generalã a alimentelor
Principiile generale ce reies din Legea generalã a alimentelor
nr. 150/2004 privind siguranþa alimentelor ºi a hranei pentru animale
sunt:
 Siguranþa. Operatorii cu activitate în domeniul alimentaþiei
trebuie sã garanteze cã alimentele satisfac cerinþele tuturor legilor
în domeniul alimentar ºi sã implementeze permanent aceste cerinþe
pentru a pune pe piaþã numai alimente sigure.
 Corectitudinea. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar
nu trebuie sã mediatizeze, sã prezinte, sau sã eticheteze alimente
într-un mod care ar putea induce în eroare consumatorii.
 Responsabilitatea. Operatorii cu atribuþii în domeniul alimentar
sunt responsabili pentru siguranþa alimentelor pe care le produc, le
transportã, le depoziteazã sau le comercializeazã.
 Transparenþa. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar
trebuie sã informeze autoritatea competentã în cazul în care au
motive sã considere cã alimentele de pe piaþa reprezintã un risc
pentru sãnãtatea publicã.
 Retragerea. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie
sã înºtiinþeze retragerea alimentelor nesigure ºi sã informeze
consumatorii despre motivele retragerii, dacã este cazul. Operatorii
trebuie sã informeze autoritatea competentã privind schimbãrile
sale teritoriale despre astfel de retrageri.
 Colaborarea. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar
trebuie sã colaboreze cu autoritatea competentã ºi cu alþi operatori
cu scopul de a reduce sau de a înlãtura riscurile privind activitatea
publicã.
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La nivel european existã Regulamentul (CE) nr. 852/2004,
ce stabileºte cerinþele comune pentru toþi operatorii cu
atribuþii în domeniul alimentar, ºi Regulamentul (CE)
nr. 853/2004, ce adaugã cerinþe suplimentare pentru activitãþile
de prelucrare a alimentelor de origine animalã.
Ce stabileºte Regulamentul (CE) nr. 852/2004?

Acest act normativ stabileºte
cerinþele generale de igienã pentru
operatorii cu activitate în
domeniul alimentar cu referire
la: cerinþe sanitare aplicabile
incintelor utilizate pentru produsele alimentare: 1. Incintele
utilizate pentru produsele alimentare trebuie sã fie curate ºi
întreþinute în bunã stare. 2. Structura, concepþia, construcþia,
amplasarea ºi dimensiunea
incintelor utilizate pentru produsele alimentare trebuie: a) sã
permitã întreþinerea, curãþarea ºi/
sau dezinfectarea corespunzãtoare, sã evite sau sã reducã la
minimum contaminarea pe calea
aerului ºi sã asigure un spaþiu de
lucru suficient ºi adecvat
efectuãrii în condiþii igienice a
tuturor operaþiunilor; b) sã fie de
aºa naturã încât sã previnã
acumularea murdãriei, contactul
cu substanþele toxice, deversarea
particulelor în produsele alimentare ºi formarea condensului sau
a mucegaiurilor nedorite pe
suprafeþe; c) sã permitã aplicarea
bunelor practici de igienã,
inclusiv prevenirea contaminãrii
ºi, în special, combaterea dãunãtorilor; d) sã asigure condiþii
adecvate de manipulare ºi
depozitare, cu reglarea temperaturii ºi capacitate suficientã
pentru a pãstra produsele alimentare la temperaturi adecvate
care sã poatã fi monitorizate ºi,
dacã este nevoie, înregistrate.
3. Trebuie sã existe un numãr
suficient de toalete cu jet de apã,
racordate la un sistem de scurgere
eficace. Toaletele nu trebuie sã
comunice direct cu încãperile în
care se manipuleazã produsele
alimentare; un numãr suficient de
chiuvete, amplasate în mod
corespunzãtor ºi destinate
spãlatului pe mâini. Aceste
chiuvete trebuie sã dispunã de
apã curentã rece ºi caldã, cât ºi de
materiale pentru spãlatul ºi
uscatul igienic al mâinilor. Când
este cazul, dispozitivele de spãlat
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pentru produsele alimentare
trebuie sã fie separate de
cele destinate spãlatului pe
mâini; mijloace adecvate ºi
suficiente de ventilare naturalã
sau mecanicã. Trebuie sã se evite
circulaþia curenþilor de aer dinspre
o zonã contaminatã spre una
curatã. Sistemele de ventilaþie
trebuie construite în aºa fel încât
sã permitã accesul la filtre ºi alte
piese care necesitã curãþarea sau
înlocuirea; instalaþii sanitare
prevãzute cu ventilaþie naturalã
sau mecanicã adecvatã; incinte
pentru produse alimentare
prevãzute cu un sistem de
iluminat natural ºi/sau artificial
adecvat; instalaþii astfel concepute
ºi construite încât sã evite riscul
de contaminare. În cazul în care
canalele de scurgere sunt
descoperite, în totalitate sau în
parte, acestea trebuie concepute
astfel încât sã împiedice
deversarea apelor reziduale
dintr-o zonã contaminatã în
zonele curate, în special în cele în
care se manipuleazã produse
alimentare susceptibile de a
prezenta un grad mare de risc
pentru consumatorul final;
vestiare adecvate pentru personal.
Produsele de salubrizare ºi
substanþele dezinfectante nu
trebuie depozitate în zonele în
care se manipuleazã produse
alimentare.
În acelaºi Regulament sunt
prezentate, de asemenea, cerinþele
ce trebuie îndeplinite legate de:
 mijloacele de transport;
 echipamentele de producþie;
 eliminarea deºeurilor;
 alimentarea cu apã;
 igiena personalã;
 produsele alimentare (materii
prime, ingrediente, produse
intermediare ºi produse finite);
 împachetarea ºi ambalarea
produselor alimentare;
 tratamentul termic;
 formarea profesionalã a
personalului care manipuleazã
produse alimentare.
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Dar Regulamentul (CE )
nr. 853/2004
la ce se referã?
Acest regulament stabileºte norme
specifice de igienã pentru urmãtoarele domenii:  carnea proaspãtã
(inclusiv vânat sãlbatic);  carnea
tocatã, preparate din carne;  produse
din carne;  grãsimi animale ºi
jumãri;  lapte crud ºi produse din
lapte;  ouã ºi produse din ouã;
 moluºte bivalve vii;  picioruºe de
broascã ºi melci;  produse din
peºte;  colagen;  gelatinã.
De asemenea, Regulamentul face
referire la: cerinþe privind controlul
temperaturii; sistemul de management al siguranþei alimentelor, bazat
pe instruiri ºi pe principiile
HACCP; identificarea ºi controlul
punctelor critice în lanþul de producþie; controlul dãunãtorilor; controlul materiei prime; ambalarea ºi
împachetarea produselor alimentare.
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Cum este definitã o activitate din domeniul alimentar?
O activitate în domeniul alimentar este înþeleasã ca activitatea
ce se desfãºoarã în orice întreprindere (fie cã este pentru profit sau
nu, fie cã este particularã sau de stat) ºi care include orice etapã a
producþiei, procesãrii, depozitãrii ºi a distribuþiei de alimente. Sunt
incluºi producãtorii primari, importatorii, angrosiºtii,
transportatorii, comercianþii cu amãnuntul, proprietarii de
restaurante, furnizorii, chioºcurile, furgonetele mobile, precum ºi
toþi cei care efectueazã operaþiuni de import, export, manipulare,
depozitare, transport, preparare ºi vânzare a alimentelor.
 Înregistrare ºi aprobare. Toþi operatorii care desfãºoarã activitãþi
în domeniul alimentar trebuie sã fie înregistraþi de cãtre Autoritatea
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor,
înainte ca producþia de alimente sã înceapã. Operatorii care se ocupã
de manipularea alimentelor de origine animalã, cu câteva excepþii,
trebuie aprobaþi de cãtre autoritatea competentã. Aceastã aprobare
presupune deplasãri pe teren ºi evaluãri în conformitate cu cerinþele
legislative în vigoare, anterior eliberãrii documentelor de înregistrare
sau autorizare, în funcþie de activitatea prestatã. Chiar dacã
activitatea este deja aprobatã sau licenþiatã, aceasta va trebui
reevaluatã pentru a vedea dacã satisface noile cerinþe legislative.
Ulterior înregistrãrii sau autorizãrii, operatorii trebuie sã înºtiinþeze
autoritatea despre schimbãrile semnificative în activitatea lor. Spre
exemplu: schimbarea proprietarului, tipurile de alimente produse
ºi cantitatea acestora, dar ºi modificãrile semnificative ale clãdirilor.
 Autorizarea. Pentru a fi autorizaþi, operatorii cu activitate în
domeniul alimentar trebuie sã îndeplineascã cerinþele generale ºi
specifice de igienã precizate de aceste regulamente, dar ºi de
legislaþia naþionalã. Aceste cerinþe variazã în funcþie de tipul
produselor procesate.  Identificare ºi mãrci de sãnãtate. Toate
produsele de origine animalã trebuie sã poarte marca de sãnãtate, în
conformitate cu cerinþele specifice, condiþie esenþialã în stabilirea ºi
urmãrirea trasabilitãþii produselor.
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Ce este Sistemul de management pentru siguranþa
alimentelor (HACCP)?
Sistemul de management al Sistemul HACCP beneficiazã de
siguranþei alimentelor, cunoscut o recunoaºtere internaþionalã ca
ca sistem HACCP, este o metodã existenþã efectivã privind
sistematicã de identificare, siguranþa alimentelor, precum ºi
evaluare ºi control a pericolelor pentru obþinerea de alimente
asociate produselor alimentare. adecvate consumului uman.
Iniþialele provin de la expresia din Pentru a da credibilitate
limba englezã Hazard Analysis funcþionãrii sistemului, acesta
and Critical Control Points  poate fi certificat de organisme
H A C C P. I m p l e m e n t a r e a acreditate. În vederea certificãrii,
sistemului HACCP este utilã din unitatea producãtoare trebuie sã
motive practice, întrucât în acest se documenteze ºi sã implefel producãtorul poate sã menteze un sistem de
controleze produsele pe tot management al siguranþei
parcursul fluxului tehnologic alimentare, sistem realizat în
pânã la obþinerea produselor conformitate cu un material de
finite, având astfel posibilitatea referinþã sau referenþiar
sã ofere întotdeauna produse (ISO 22.000:2005  sistem de
sigure pentru consumatori. siguranþã a alimentelor).
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De când funcþioneazã
sistemul HACCP?
Sistemul HACCP a fost
inventat în anul 1959 de o
companie americanã, Pillsbury,
în cadrul unor proiecte de
cercetare în vederea obþinerii de
produse alimentare sigure
destinate membrilor misiunilor
spaþiale americane. Aceste
proiecte au constat în realizarea
unor concepte aplicabile în
procesul de obþinere a
alimentelor, presupunând
evitarea contaminãrii de orice tip,
cu agenþi patogeni bacterieni sau
virali, toxine, substanþe chimice,
corpuri strãine etc. care ar putea
duce la îmbolnãviri sau rãniri ale
consumatorilor.
În acest sens a fost aprobatã
metoda de evaluare a pericolelor
ce pot apãrea în cursul
procesului de obþinere a
alimentelor, evaluare care
implicã reducerea sau eliminarea
acestor pericole. Sistemul
HACCP a fost pentru prima
datã prezentat la Conferinþa
Naþionalã pentru Protecþia
Alimentelor din 1971, dupã care
Compania Pillsbury a obþinut
contractul pentru pregãtirea de
specialiºti în rândul FDA (Food
and Drugs Administration a
Statelor Unite ale Americii).
Mai târziu, în 1973, acest
sistem a fost adoptat de Food
and Drugs Administration pentru
supravegherea unitãþilor de
obþinere a conservelor cu
aciditate redusã la care existã
riscul
contaminãrii
cu
Clostridium Botulini. În 1975,
sistemul HACCP a fost extins
de
cãtre United
States
Department of Agriculture la
fabricile de preparate carne.
La noi în þarã, sistemul de
siguranþã alimentarã trebuie
implementat obligatoriu în toate
unitãþile unde se prelucreazã ºi
se obþin alimente. Funcþionarea
acestui sistem este verificatã de
medicii veterinari oficiali.

6

Ce demonstreazã aplicarea sistemului HACCP?
Aplicarea sistemului HACCP este compatibilã cu implementarea
unui sistem de management al calitãþii, care demonstreazã cã în unitatea
unde este aplicat se obþin produse cu calitate constantã, nevariabilã în
timp. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie sã se
conformeze prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 924/2005 ce
transpune Regulamentul 852/2004 privind aprobarea regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
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Stimaþi cititori,
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Sãrbãtoarea Unirii
la Casa de Culturã
a Ministerului de Interne

Prof. univ. dr. Carmen Costea,
ambasador al României
pentru strategia SUERD
Cu prilejul lansãrii Clubului
Suporterilor Regiunii Dunãrii, o
iniþiativã
a
Fundaþiei
EUROLINK-Casa Europei, prof.
univ. dr. Carmen Costea,
prorector responsabil cu Relaþiile
Internaþionale la Universitatea
Spiru Haret, a fost nominalizatã
ca ambasador special din partea
României pentru strategia
SUERD. Întrebatã ce semnificaþie
are pentru domnia sa aceastã
investire, prof. univ. dr. Carmen
Costea a spus: Aceastã
nominalizare înseamnã cã ºi
numele meu apare printre acele
nume de persoane foarte

importante care acordã o mare
parte din timp promovãrii ideii
de europenizare a activitãþilor
noastre legate de un fir roºu, sã
spunem aºa, care este Dunãrea.
Sã nu uitãm cã Universitatea
Spiru Haret are de mult timp
activitãþi în domeniul acestei
strategii, noi fiind promotorii
primului prag legat de strategia
Dunãrii, prin organizarea la
Bucureºti a unui workshop,
împreunã cu Casa Europei; am
participat la primul Forum
european de la Regensburg,
devenind, între timp, un conector
important ºi dedicat analizei
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studiului complexitãþii din toate
domeniile de activitate la nivel
economic ºi societal, dar ºi la
nivelul mediului internaþional,
care are ca scop obþinerea de
finanþãri pentru dezvoltarea
regimului regional în zona
Dunãrii ºi al Mãrii Negre; un alt
program, care este legat de
promovarea dietei culinare, pe
care noi am numit-o Carpatia, ºi
a tradiþiilor din zona Mãrii Negre,
se va finaliza curând, inclusiv cu
douã cãrþi, pe care noi le
considerãm de mare succes:
România aºa cum este ºi
Addendum cultural gastronomic

În cadrul manifestãrilor dedicate sãrbãtoririi a 154 de ani de la
Unirea Principatelor Dunãrene prin dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza ca domnitor la Iaºi ºi la Bucureºti, la Casa de Culturã a
Ministerului de Interne din str. Mihai-Vodã nr. 7, s-a desfãºurat, la
24 ianuarie 2013, conferinþa susþinutã de lector univ. dr. Sorin
Cristescu, de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi
Filosofie a Universitãþii Spiru Haret, la care au fost invitaþi elevi ºi
profesori de la ªcoala generalã nr. 5.
Conferinþa a fost urmãritã cu interes de cãtre cei prezenþi care, la
românesc, lucrãri care sper sã final, au adresat întrebari referitoare la tema discutatã ºi au cerut
devinã instrumente utile de explicaþii despre miºcãrile politice ce au dus la unificarea statelor
promovare nu numai a din zona noastrã.
activitãþilor de cercetare realizate
de colectivul nostru, format din
profesori ai Universitãþii Spiru
Haret ºi ai Academiei de Studii
Economice, dar ºi sã devinã
ambasadori de rebranding ai
României, în general.

Competenþe ºi oportunitãþi de finanþare UE
pentru Regiunea Dunãrii (SUERD)

În perioada 28 februarie  1 martie 2013,
catedra internaþionalã onorificã SUERD
organizeazã, cu sprijinul Universitãþii Spiru
Haret, Sesiunea Practicã de Formare Noile
competenþe ºi oportunitãþi de finanþare prin
programele Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii (SUERD). Rãspunzând favorabil
invitaþii participanþi la aceastã sesiune de formare
vor înþelege cadrul general ºi perspectivele oferite
de SUERD ºi vor avea posibilitatea sã se implice
 în calitate de promotor, facilitator, formator 
în colective de elaborare ºi prelucrare a
proiectelor europene.

Pelerina
arlechinului.
Repertoriul
identitar al
evreilor
originari din
România în
Israel

Competenþele ºi abilitãþile vizate sunt
urmãtoarele: înþelegerea cadrului instituþional
ºi decizional, care derivã din adoptarea
SUERD  stimularea capacitãþii de
participare ºi implicare în procesul de
consultare ºi planificare a implementãrii
SUERD  înþelegerea ºi utilizarea adecvatã a
instrumentelor financiare UE în context
transfrontalier  consolidarea abilitãþilor
practice privind integrarea instrumentelor
Social Media în procesul de relaþionare ºi
lobby corelat SUERD. Participanþilor li se
va elibera un certificat de participare,

La Dublin s-a lansat

(urmare din pag.1)
Conferinþa de lansare a clasificãrii a fost
deschisã de cãtre ministrul irlandez al educaþiei,
Ruairi Quinn. Ministrul a afirmat: Pe mãsurã
ce învãþãmântul superior devine din ce în ce
mai important pentru bunãstarea socialã,
culturalã ºi economicã a Europei, creºte ºi
nevoia de calitate ºi de diversitate în sistemele
noastre de învãþãmânt superior. Preºedinþia
irlandezã este ferm hotãrâtã sã sprijine
desfãºurarea urmãtoarei etape a U-Multirank.
Invit instituþiile de învãþãmânt superior sã profite
Joi, 31 ianuarie, la sediul Facultãþii
de aceastã oportunitate de a participa la crearea
de Sociologie-Psihologie
unui sistem de clasificare care va evidenþia multe
din B-dul Basarabia nr. 256,
aspecte pozitive ale învãþãmântului superior din
a avut loc prima întâlnire din acest
Europa, în beneficiul studenþilor, al conducãan a Cercului de etnosociologie,
torilor instituþiilor, al factorilor de decizie
antropologie ºi geografie umanã
politicã ºi al altor pãrþi interesate.
TOTEM. Tema întâlnirii a fost
Pe lângã faptul cã oferã o clasificare demnã de
Pelerina arlechinului. Repertoriul
încredere a instituþiilor, U-Multirank va evalua
identitar al evreilor originari din
universitãþile în ceea ce priveºte patru domenii
România în Israel ºi a constat
specifice: administrarea afacerilor, inginerie mecaîntr-o cercetare de istorie oralã
nicã, inginerie electricã ºi fizicã. Lista de discipline
prezentatã de dr. Cosmina Paul
specifice va fi extinsã treptat în anii urmãtori.
de la Universitatea Babeº-Bolyai din
Clasamentul va fi elaborat de un consorþiu
Cluj-Napoca. Autoarea studiului de independent, condus de Centrul pentru
istorie a pornit de la o întrebare cu
Învãþãmântul Superior (CHE) din Germania ºi
caracter identitar, extrem de
de Centrul pentru Studii Politice de Învãþãmânt
complexã: Existã evreul român?
Superior (CHEPS) din Þãrile de Jos. Printre
Pentru a rãspunde la aceastã
parteneri se numãrã Centrul pentru Studii
întrebare, autoarea a analizat, în
ªtiinþifice ºi Tehnologice de la Universitatea
cadrul unei cercetãri calitative, mai
Leiden (CWTS), specialiºtii în informaþie de la
multe coordonate identitare, de la
Elsevier, Fundaþia Bertelsmann ºi firma de
cea evreiascã pânã la cele microsoftware Folge 3. Consorþiul va colabora, de
regionale (bucovineanã, rdeleneascã). asemenea, cu parteneri naþionali ºi cu organizaþii
De asemenea, limba vorbitã în acele ale pãrþilor interesate reprezentând studenþii,
spaþii geografice este o importantã
universitãþile ºi întreprinderile pentru a asigura
componentã a modelelor identitare
exhaustivitatea ºi acurateþea.
analizate de autoare.
Noua clasificare va fi imparþialã, bazatã pe date
Lector univ. dr. Monica POPA ºi criterii mãsurabile. Datoritã abordãrii sale

document prin care, pot deveni, la rândul
lor, formatori în viitoarele cursuri de acest
gen. Pentru a confirma participarea la
Sesiunea Practicã de Formare, cei interesaþi
trebuie sã completeze, pânã cel târziu în
data de 22 februarie 2013, formularul de
înscriere, disponibil pe pagina web a
Universitãþii Spiru Haret, secþiunea
evenimente, ºi sã-l trimitã în atenþia
Secretariatului Consorþiului Organizatoric.
Invitaþi la aceastã sesiune sunt: arh. Cristian
Bãnicã  Centrul de Studii pentru Arhitecturã
Contemporanã, Jamil Benabdallah  Senior
Consultant, Detente Consultants, Paris,
conf. univ. dr. Gheorghe Ionaºcu  membru
al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România, arh. Marina Mihãilã 
Arhitectonik 2000, ºi Sandu Zamfirescu 
SEO & Social Media Specialist, Phaeton
Gala. PR & Lobby Consulting.
Informaþii suplimentare privind aceastã
formare practicã individualã ca promotor/
expert în domeniul SUERD  probleme de
dezvoltare regionalã dunãreanã, se pot obþine
accesând site-ul www.HouseofEurope.ro.

Noua clasificare
internaþionalã
a universitãþilor

multidimensionale, ea este adecvatã pentru orice
universitate sau colegiu care doreºte sã
primeascã informaþii cu privire la performanþa
sa. Utilizatorii individuali vor putea, de
asemenea, sã obþinã o clasificare personalizatã, care sã reflecte nevoile lor; aceasta le
va permite sã obþinã informaþii privind
instituþiile sau disciplinele care îi intereseazã
cel mai mult ºi sã pondereze criteriile în funcþie
de preferinþele proprii.
U-Multirank este rezultatul unei iniþiative
care îºi are originea într-o conferinþã organizatã
sub preºedinþia francezã din 2008 a Uniunii
Europene, care a solicitat o nouã clasificare a
universitãþilor, bazatã pe o metodologie care
sã reflecte o varietate de dimensiuni ale
excelenþei într-un context internaþional.
Ulterior, Comisia Europeanã a comandat un
studiu de fezabilitate, finalizat în 2011, care a
fost efectuat de cãtre un consorþiu de organizaþii
din cadrul învãþãmântului superior ºi al cercetãrii
cunoscut sub numele de CHERPA. Studiul,
bazat pe colaborarea cu 150 de instituþii de
învãþãmânt superior din Europa ºi din întreaga
lume, a confirmat faptul cã atât conceptul unei
clasificãri multidimensionale, cât ºi punerea sa
în practicã sunt realiste. Pentru colectarea datelor
necesare au fost elaborate sondaje on-line.
Consorþiul va folosi, de asemenea, clasificãrile
naþionale existente, pentru a nu pune aceleaºi
întrebãri universitãþilor de mai multe ori.
U-Multirank va primi o finanþare din partea
UE de 2 milioane EUR în cadrul Programului
de învãþare pe tot parcursul vieþii în perioada
2013-2014, cu posibilitatea prelungirii cu doi
ani a finanþãrii iniþiale, în 2015-2016.
Obiectivul este ca o organizaþie independentã
sã realizeze, ulterior, clasificarea, informeazã
Comisia Europeanã.

Studii
de
specializare
în
Franþa

Institutul pentru Studiul Francofoniei
ºi al Mondializãrii, Universitatea
Jean Moulin Lyon 3 primeºte înscrieri
pentru anul universitar 2012-2013.
Data limitã pentru depunerea dosarelor:
miercuri, 20 februarie 2013.
Diploma eliberatã de Universitatea Etude
de la Francophonie et de la Mondialisation
este o diplomã de ciclul trei, deschis
candidaþilor francezi ºi strãini, în special
celor proveniþi din þãrile francofone.
Amãnunte la: http://www.iframond.com

Sesiune?
Aproape a fost!

Examenele încep

Un zâmbet într-un ocean de concentrare

Eºti gata?

Singur, (sau doar cu un
prieten  pixul) examenul
curge altfel

Fãrã fotografii
înainte de terminarea
examenului!
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Bugetul de stat ºi al asigurãrilor sociale pentru anul 2013
Marþi, 5 februarie, intrã
în dezbaterea plenului
Parlamentului României
Bugetul de stat, dupã ce a
fost analizat în comisiile de
specialitate. Dupã cum a

anunþat premierul Victor
Ponta, ºi este consemnat în
Proiectul de buget, România
va avea, în 2013, un buget de
46 de miliarde de euro ºi
cheltuieli totale în valoare

de 49 de miliarde de
euro. Potrivit proiectului
de buget, prezentat de
prim-ministru, anul acesta
deficitul bugetar va fi de
3 miliarde de euro.

Iatã cum se va împãrþi, conform proiectului, bugetul din 2013:
Salarii: 10,2 miliarde de euro;
Pensii: 11,2 miliarde de euro;
Investiþii: 7,8 miliarde de euro;
Cheltuieli cu bunuri ºi servicii: 7,6 miliarde de euro;
Cheltuieli cu asistenta socialã: 4,4 miliarde de euro;
Dobânzi la credite: 2,5 miliarde de euro;
Subvenþii: 1,1 miliarde de euro;
Contribuþia României la UE: 1,4 miliarde de euro;
Alte transferuri ºi cheltuieli: 2,9 miliarde de euro.
Cum se împarte bugetul pe domenii:
Pe domenii, cheltuielile bugetare din 2013 vor fi urmãtoarele:
Asigurãri ºi asistenta socialã: 16,5 miliarde de euro;
Sãnãtate: 6,2 miliarde de euro;
Transporturi: 4,9 miliarde de euro;
Educaþie ºi cercetare: 4,4 miliarde de euro;
Agricultura: 3,8 miliarde de euro;
Administraþie publicã: 2 miliarde de euro;
Ordine publicã ºi siguranþa naþionalã: 2,7 miliarde de euro;
Apãrare: 1 miliard de euro;
Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã: 1,5 miliarde de euro;
Mediu: 1 miliard de euro;
Alte domenii bugetare (datorie publicã, alte servicii generale): 5 miliarde de euro.

Economia României încotro?!

Semne de revenire sau doar speranþe?!

În articolul anterior tocmai
menþionam despre privatizarea
managementului de stat, oprirea
evaziunii fiscale ºi despre
atragerea de fonduri UE.
Primul ministru Victor Ponta a
cerut o prelungire a datei
pânã la ca care România
sã îndeplineascã prevederile
Acordului cu FMI, pentru a
finaliza, printre altele, reformele
la companii precum Oltchim,
CFR Marfã ºi Transgaz.
O veste bunã vine de la J.P
Morgan, care a anunþat faptul cã
România este eligibilã pentru
intrarea în indicele JP hiar ºi de
Morgan GBI-EM (Government
Bond Index - Emerging Markets),
ceea ce înseamnã cã Ministerul
Finanþelor are posibilitatea
sã obþinã împrumuturi la
dobânzi de 5.40% de pe pieþele
financiare, în comparaþie cu
6,57% dobândã din 13 decembrie
2012. Suprasubscrierea ofertelor,
precum ºi scãderea randamentului
la sumele atrase de statul român,

de la 6,57% la 5,40%, într-o
perioadã scurtã, marcheazã
încrederea investitorilor în
evoluþia macroeconomicã a
României, este de pãrere Liviu
Voinea, ministrul Bugetului.
Anul acesta este necesar, se
vede cu ochiul liber, sã punem
accent mai mare pe creºterea ratei
de absorbþie a fondurilor europene ºi dezvoltarea agriculturii,
dublatã de un an favorabil
acesteia, iar, dacã acestea vor fi
tratate corespunzãtor, ne putem
aºtepta la o creºtere economicã
de peste 1%.
Agricultura noastrã încã este
la un nivel de dezvoltare scãzut,
încã nu existã dezvoltarea pe care
o vedem prin alte þãri unde
românii merg sã munceascã la
ferme, cules de fructe ºi legume
etc. Îmbucurãtor, am vãzut o
ºtire în care doi fraþi, care au
lucrat în construcþii în
strãinãtate, au revenit în þarã ºi
ºi-au deschis o fermã de oi, ceea
ce poate fi un exemplu benefic

pentru posibilitatea de a crea o
afacere prosperã în agriculturã,
de a importa experienþã.
Se aºteaptã o mai bunã
contribuþie de la sectorul de
construcþii, dat fiind faptul cã
multe proiecte folosesc fonduri
europene. Odatã ce JP Morgan
a inclus obligaþiunile României
în calculul seriei de indici GBIEM începând cu 1 martie,
posibilitatea ca investitorii
strãini sã investeascã la noi în
þarã este în creºtere. Aºadar,
semne bune pentru noi, cei ce
aºteptãm cu sufletul la gurã o
îmbunãtãþire a traiului de zi cu
zi. Însã e bine sã rãmânem atenþi,
fãrã a apleca urechea la orice veste
mult prea optimistã, ºi sã ne
pãstrãm vigilenþa, continuând, în
acelaºi timp, sã muncim pentru
a obþine rezultate performante
ºi eficiente.

Dãnuþ Alin OPRIÞA,

student anul III,
Facultatea de Management
Financiar-Contabil

Poate vã intereseazã

Punct esenþial în raportul
Mecanismului de Cooperare ºi de Verificare:

Lipsa de progrese în domeniul achiziþiilor publice

În raportul Comisiei Europene privind
progresele înregistrate de România în cadrul
Mecanismului de Cooperare ºi de Verificare este
punctat rãspicat faptul cã în domeniul achiziþiilor
publice reforma stagneazã. Potrivit Comisiei,
deficienþele în acest domeniu sunt o importantã
sursã de corupþie.
În raportul fãcut public de CE pe 30 ianuarie se
aratã: progresele par foarte limitate în ceea ce
priveºte prevenirea ºi pedepsirea corupþiei legate
de achiziþiile publice. Paºii înainte fãcuþi în
combaterea corupþiei la nivel înalt nu au fost însoþiþi
de progrese in domeniul achiziþiilor publice.
Principalele puncte asupra cãrora Comisia face
observaþii sunt:
- Instrumentarea dosarelor pare sã dureze
mult. Deºi înþelege cã durata poate avea drept
cauza necesitatea unei expertize financiare
specifice, Comisia aratã cã acest lucru creeazã
problema specialã a contractelor încheiate înainte
de pronunþarea unei hotãrâri judecãtoreºti cu
privire la infracþiune.
- Pedepsele pentru funcþionarii implicaþi în
dosare de fraudã în materie de achiziþii publice
sunt în continuare foarte mici.

- Legea nu prevede posibilitatea unei anulãri
pe motive de conflict de interese a proiectelor
care au fost deja executate.
- Existã, de asemenea, mari îndoieli cu privire
la eficacitatea organelor de urmãrire penalã care
gestioneazã aceste cazuri, mai aratã raportul.
Având în vedere propunerile recente de
legiferare, Comisia atrage atenþia asupra pãstrãrii
independenþei ºi stabilitãþii instituþiilor din
domeniu. Comisia recomandã ca verificãrile ex
ante sã fie fãcute de ANI, instituþie cãreia sã i se
acorde resurse în acest scop.
În concluziile raportului, Comisia cere
accelerarea progreselor în ceea ce priveºte
recomandãrile sale referitoare la reforma sistemului
judiciar, la integritate ºi la lupta împotriva
corupþiei ºi anunþã cã progresul va fi în continuare
monitorizat, un nou raport urmând sã fie publicat
la sfârºitul anului.
Dupã mai mulþi ani în care chestiunea achiziþiilor
publice este tratatã în raportul MCV, în
septembrie 2012, CE atenþionase Bucureºtiul cã
modifica prea des legea achiziþiilor publice, ceea
cea ar putea conduce la o procedurã de
infringement. (Euroactiv)

Salariile ºi pensiile
revin la cele din 2010

Proprietatea, 1 miliard numerar).
De asemenea, mai sunt solicitãri
pentru 8 miliarde de euro.
Existã ºi hotãrâri judecãtoreºti
pentru cadrele didactice (770
milioane de euro ºi, pentru alþi
bugetari, 1,4 miliarde de euro).
Datoriile autoritãþilor locale
se ridicã la 2,2 miliarde de
euro, în timp ce datoriile din
sistemul de sãnãtate sunt de
1 miliard de euro.
Nu în ultimul rând, sunt datorii
de 1 miliard de euro pentru
restituirea taxei auto.
În total, sunt 14 miliarde de
euro datorii istorice, pe care
guvernul trebuie sã le plãteascã
în perioada imediat urmãtoare,
a încheiat Ponta.

Salariile ºi pensiile nu vor fi
majorate suplimentar, în 2013,
în afarã de readucerea lor la
nivelul dinaintea reducerii din
2010, a anunþat premierul Victor
Ponta, joi seara, în timpul
prezentãrii proiectului de buget
pentru acest an.
Anul 2013, în condiþiile
actuale, nu permite ºi noi creºteri
de salarii sau pensii. Am reparat
ceea ce s-a tãiat în 2010, dar ar fi
neserios din partea noastrã sã
vorbim de creºteri suplimentare,
a precizat premierul, în cadrul
unei conferinþe de presã.
Ponta a adãugat cã, în rândul
reformelor principale din 2013,
Cheltuielile de personal
se numãrã ºi cea a personalului
cresc
pentru reîntregirea
bugetar.
salariilor, cele de
În continuare, este alocat pe
capital scad
niºte criterii care nu mai
corespund realitãþii. Sunt zone
Cheltuielile de personal ale
în care avem prea puþini angajaþi
(Sãnãtate), sunt zone în instituþiilor publice vor creºte
care avem prea mulþi, a spus anul viitor cu 1,8 miliarde lei,
pentru reîntregirea salariilor
prim-ministrul.
bugetarilor, iar cele de capital
vor fi diminuate cu 1,2 miliarde
Aplicarea, cu fermitate
lei, în timp ce subvenþiile vor
a legii salarizãrii unice
scãdea cu 400 milioane de lei,
Guvernul intenþioneazã sã prin proiectul de buget.
Potrivit unei note publicate
aplice prevederile legii salarizãrii
unice. În continuare, avem pe site-ul Guvernului, vor creºte
angajaþi care câºtigã salariu de la în 2013:
- Cheltuielile de personal cu
stat de 5 ori cât un medic,
pompier sau poliþist, care aduc 1,8 miliarde lei, pentru a se
servicii importante societãþii. asigura revenirea la nivelul
Actualul Guvern îºi propune salariului existent în 2010.
- Cheltuielile pentru cofinansã facã o reformã realã, a
þarea fondurilor europene cu
subliniat Ponta.
Indexarea pensiilor cu 4 la sutã 2,7 miliarde lei.
va reprezenta o cheltuialã
suplimentarã, faþã de 2012, de
500 de milioane de euro, se arãtã
în prezentarea premierului.
Finalizarea restituirii sumelor
reþinute la pensionari din
contribuþiile de sãnãtate înseamnã
cheltuieli suplimentare de 100 de
milioane de euro.

- Transferurile pentru echilibrarea bugetului asigurãrilor
sociale de stat ºi a bugetului
fondului naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate, cu
3,2 miliarde lei.
- Dobânzile cu 0,4 miliarde lei,
datoritã creºterii datoriei publice
Pentru a se asigura creºterile
prevãzute mai sus este necesarã
reducerea altor cheltuieli, dupã
cum urmeazã:
- bunurile ºi serviciile se
reduc cu 0,7 miliarde lei;
- subvenþiile se reduc cu
0,4 miliarde lei;
- cheltuielile aferente programelor cu finanþare rambursabilã
se reduc cu 1,9 miliarde lei;
- cheltuielile de capital se
redc cu 1,2 miliarde lei.
Salariile bugetarilor au fost
majorate cu 8% în luna decembrie,
pentru revenirea la nivelul din
vara lui 2010, iar banii au fost
încasaþi în luna ianuarie.

Cât datoreazã
România în 2013
Fiecare român datoreazã 2.500
de euro, în acest moment, datoria
publicã a României ridicându-se
la 51 de miliarde de euro, a declarat
premierul Victor Ponta, în timpul
prezentãrii proiectului de buget
pentru 2013.
În urmã cu patru ani,
România avea o datorie de 28 de
miliarde de euro, faþã de 51 de
miliarde. În ultimii patru ani,
aproape s-a dublat datoria pe
care o avem fiecare dintre noi, a
subliniat prim-ministrul.
În acest an, este scadentã o
sumã de 14,4 miliarde de euro.
Din aceastã sumã, Guvernul
are de rambursat 1,2 miliarde de
euro din împrumutul primit de
la Fondul Monetar Internaþional
ºi Comisia Europeanã, în 2009.

Cum se
împart banii?
România are o datorie de
34,7% din PIB. În UE, doar trei
þãri au o datorie mai micã decât
România: Estonia, Bulgaria ºi
Luxemburg, a precizat Ponta.
Din totalul datoriei, 60 la sutã
este în valutã, iar 40 de procente
în lei. De asemenea, 48 la sutã
reprezintã datorie internã, iar
52% datorie externã.
Premierul a adãugat cã
România are probleme ºi din
cauza unor datorii generate de
decizii luate în ultimii ani ºi care
vor trebui eºalonate.
Astfel, trebuie plãtite
despãgubiri pentru terenuri ºi
construcþii naþionalizate, restituiri
în naturã, plus 5 miliarde
plãtite deja (4, pentru Fondul

Bugetul de stat pe 2013
este unul pro creºtere
economicã
Bugetul de stat pe 2013
este unul pro creºtere economicã,
iar politicile publice vor susþine
consumul gospodãriilor populaþiei, declarã reprezentanþii BCR
Potrivit unui raport al BCR,
planurile guvernamentale de
dezvoltare a infrastructurii
rutiere sunt dependente de o
îmbunãtãþire rapidã a absorbþiei
de fonduri structurale ºi
de coeziune ºi totodatã de
dezvoltarea de parteneriate
public-privat pentru construirea
de autostrãzi peste Munþii
Carpaþi.
Marile proiecte de infrastructurã din agriculturã, precum
Canalul Siret-Bãrãgan, ar trebui
precedate de adoptarea unei legi
care sã stimuleze consolidarea
micilor proprietãþi agricole în
exploataþii medii ºi mari.
Creºterea productivitãþii din
agriculturã ºi orientarea mai bunã
spre pieþele de consum vor întãri
poziþia financiarã a fermierilor
români ºi le va permite acestora
sã suporte costurile de irigare.
Guvernul poate analiza diverse
variante pentru comasarea
terenurilor agricole, cum ar fi
subvenþionarea cheltuielilor

administrative efectuate de
agricultorii sãraci în momentul
vânzãrii terenurilor, se spune
în raport.
Conform modelului BCR,
PIB -ul potenþial a scãzut la
1,6% în prezent, de la 4,8% în
2004. Aproape 90% din acest
declin poate fi atribuit comprimãrii investiþiilor pânã în 2010.
Având în vedere cã o
majorare semnificativã a
investiþiilor, fie publice, fie
private, nu este scenariul nostru
de bazã, iar ocuparea forþei de
muncã nu va ajuta prea mult
creºterea economicã din viitor,
credem cã numai o îmbunãtãþire
a productivitãþii totale a
factorilor poate ridica PIB-ul
potenþial spre 3-4% dupã 2015.
O diversificare a motoarelor
de creºtere economicã ºi o
îmbunãtãþire a competitivitãþii
vor contribui la creºterea
rezistenþei economiei româneºti
în faþa unor ºocuri externe.
Sectoare economice precum
agricultura, transportul ºi
turismul, care au atras puþine
investiþii strãine directe în
trecut, au un potenþial însemnat
de îmbunãtãþire a productivitãþii.
Privatizarea rãmâne o opþiune
serioasã în transport în 2013,
se aratã în raportul România
în 2013.

Grupaj realizat de Gabriel NÃSTASE
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Oricât de importante ar fi victoriile artiºtilor români, care s-au rupt de
tradiþia pãºunistã, ºi oricât de multe discursuri se þin despre ei, cu retoricã
goalã ºi cu pompã, artele româneºti vor fi obstrucþionate pentru încã multã
vreme de mentalitãþi contaminate, scãldate în utopii naþionaliste, profund
antidemocratice ºi obtuze. (Corina ªuteu)
În iarna anului 2012, oraºul Rotterdam, prin Sculpture International
Rotterdam, decide sã scoatã din spaþiul public Wall Relief No.1 (fig. 1)
de Henry Moore. Clãdirea în care lucrarea încastratã urma sã fie demolatã,
ca urmare a punerii în aplicare a unui nou plan urbanistic. Lucrarea lui
Moore trebuia sã fie salvatã. Primãria Rotterdam a optat pentru o
depozitare a ei, nu pentru o reamplasare în spaþiul public, decizie ce
poate mira având în vedere importanþa în istoria artei a marelui Moore.
Wall Relief No.1, executatã, în 1955, din 16.000 de cãrãmizi, îºi va gãsi
odihna pentru patru ani în depozitele oraºului.

Fig. 1. Henry Moore, Wall Relief No.1, 1955, perete de cãrãmidã,
(c) The Henry Moore Foundation, Rotterdam, Olanda

Binecunoscut pentru înclinarea spre artã contemporanã, Rotterdamul
se schimbã odatã cu vremurile ºi arta publicã trebuie sã facã acelaºi lucru.
Concomitent cu depozitarea lui Moore, Sculpture International Rotterdam
achiziþioneazã Its Never Too Late to Say Sorry (fig. 2), o sculpturãperformance a scandinavilor Michael Elmgreen & Ingar Dragset.

Fig. 2. Elmgreen & Dragset, Its Never Too Late to Say Sorry, 2011-12, oþel,
geam securizat, granit, aluminium, foto de Jannes Linders, Rotterdam, Olanda

La ora 12.00, în fiecare zi,sculptura se trezeºte, un performer scoate
megafonul de aluminiu din acvariul de sticlã al lucrãrii ºi þipã: its never too late
to say sorry (nu e niciodatã prea târziu sã spui cã-þi pare rãu).Sculpturaperformance este amplasatã lângã primãria din Rotterdam. Reacþiile trecãtorilor
sunt înregistrate pe Sorry Blog de pe www.sculptureinternationalrotterdam.nl.
Lucrarea-performance a fost expusã în New York (2012) în cadrul expoziþiei
de artã în spaþiul public Common Ground, dar cei de la Sculpture
International Rotterdam au decis sã o transforme dintr-o lucrare temporarã
într-una permanentã. Este extrem de interesant cum Sculpture International
Rotterdam decide sã investeascã într-o lucrare contemporanã banii pe care
ar fi trebuit sã-i investeascã în reamplasarea lui Moore. Probabil cã cei 57 de
ani, pe care Moore i-a petrecut în Rotterdam prin Wall Relief No.1
au fost consideraþi suficienþi. Oricum, curiozitatea publicului este mare ºi,
probabil, vreme de patru ani - pânã la reamplasere - se vor vehicula multe
posibile locuri (semi)permanente pentru lucrare.
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Cristina ªERBÃNESCU
Presa înseamnã pasiune pentru a afla
ºi transmite informaþia cãtre public
Sunteþi unul dintre absolvenþii Universitãþii Spiru Haret.
Ce v-a determinat sã alegeþi sã deveniþi cadru didactic în
aceastã instituþie?
Da, am absolvit Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism a acestei
Universitãþi ºi Masteratul Mass-Media ºi Comunicarea. La
începutul liceului îmi doream sã ajung profesoarã de limba
românã ºi limba englez, dar mi-am descoperit ºipasiunea pentru
jurnalism dupã colaborarea la revista ºi radioul liceului. În cele
din urmã am reuºit, se pare, sã îmbin cele douã pasiuni.
Ce amintiri vã leagã de perioada studenþiei?
Poate cel mai important aspect ar fi cel relaþionat cu legarea
unor prietenii excepþionale. Îmi amintesc cã în primul an de
facultate am mers pentru prima datã la teatru ºi la operã. Aveam
un coleg de grupã descurcãreþ, Radu, care ne lua pe rând la
diverse evenimente când fãcea rost de invitaþii. Nu am cum sã
uit sesiunile cu examene foarte multe (prin prisma dublei
specializãri) ºi grele, dar nici profesorii care ne-au impresionat.
Filosofia nu mi-a plãcut la început, însã cadre didactice precum
domnii profesori Ioan Roºca, Ilie Pintea sau Dragoº Popescu
au reuºit sã-mi schimbe viziunea despre filosofie. Apoi, datoritã
domnului profesor Pamfil Nichiþelea am descoperit Politologia
ºi acesta mi-a îndrumat paºii spre un doctorat în Comunicare
politicã. Studenþia reprezintã ºi distracþie, ieºiri în parcuri, la
muzee, plecãri subite la munte sau la mare cu gaºca de prieteni.
Toate aceste lucruri reprezintã farmecul studenþiei.
Sunteþi profesor coordonator de practicã de specialitate.
Ce puteþi sã ne spuneþi legat de activitatea viitorilor
jurnaliºti? Îºi iau în serios rolul de studenþi practicieni?
Consider cã proiectul Studenþi practicieni  studenþi activi ºi
integraþi ajutã foarte mult studenþii. Prin colaborarea cu diverse
instituþii media, aceºtia au putut intra în contact cu mediul în
care-ºi doresc sã profeseze. Este evident cã majoritatea studenþilor
iau în serios rolul de studenþi practicieni întrucât foarte mulþi
dintre studenþii pe care i-am coordonat în perioada de practicã au
fost încântaþi de tot ce au învãþat iar unii chiar au reuºit sã
impresioneze prin seriozitate tutorii de activitate practicã ºi au
fost angajaþi în instituþia respectivã. Trebuie sã ai puþin noroc sã
prinzi un post liber, sau prieteni care sã-þi spunã despre un post
liber în domeniu. Este foarte adevãrat cã practica bate teoria iar
proaspeþii absolvenþi trebuie sã munceascã foarte mult pentru a
corela partea teoreticã cu cea practicã, pentru a dovedi cã sunt
buni. A avea un loc de muncã în timpul studenþiei aduce un plus
studentului prin acumularea de experienþã prin practicã, dar ºi un
minus pentru cã studentul nu va mai avea timpul necesar pentru
a ajunge la cursurile de la facultate.
Ce sfaturi aþi da celor care viseazã la o carierã în presã?
Cine doreºte sã lucreze în presã ar trebui sã cunoascã faptul
cã pleacã dimineaþa la ora ºase de acasã, dar nu ºtie niciodatã la
ce orã se va întoarce. Eu am rãmas legatã sufleteºte de meseria
de reporter. Cred ca nimic nu aduce o satisfacþie mai mare decât

Interviu realizat de Mihãiþã ENACHE

Ziua Cãrþilor Deschise

Invitaþiile Doamnei Pictura

Petre - Emanuel Ghergu,
un artist în ascensiune
Aristotel BUNESCU

Dintre tinerii care s-au remarcat în domeniul
Pe cartea sa de vizitã scrie Doctorand în
artelor plastice, vreau sã subliniez, în mod istorie, Artist Vizual. L-am remarcat în primul
deosebit, numele lui Petre - Emanuel Ghergu. rând ca vorbitor în deschiderea unor
expoziþii de picturã. Apoi, am vãzut ºi
lucrãrile sale. În plus a participat la operaþii
de conservare-restaurare.
Nãscut în anul 1985, la Craiova, Petre Emanuel Ghergu este doctorand al Institutului
de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române,
dupã ce a absolvit studiile masterale ale Facultãþii
de Teologie Ortodoxã Justinian Patriarhul
Universitatea Bucureºti, specializarea Arta
Sacrã în Contemporaneitate. A mai asimilat
douã module psihopedagogice în Departamentul
de Pregãtire a Personalului Didactic la
Universitatea Naþionalã de Arte, Bucureºti.
Înzestrat cu o sensibilitate aparte, Petre Emanuel Ghergu palpitã cotidian pentru artele
frumoase. Arta, pentru mine, este un mod de
viaþã. Aºa cum alþii nu pot concepe o zi în care
sã nu deschidã calculatorul, sã nu meargã sã
se distreze, nici eu nu concep o zi în care sã nu
creez - fie cã este vorba despre imagine, fie cã
este vorba despre cuvânt. Întotdeauna, ziua
unui artist vizual începe cu o documentare - nu
poþi crea ºi nu poþi vorbi despre artã dacã nu
vezi zilnic imagini de ARTÃ. O datã cu
maturizarea ta, ca artist vizual, începi sã
decantezi imaginile, începi sã le cunoºti pe cele
bune, ºi cu o sete specificã mai ales tinereþii mã refer aici la setea de cunoaºtere - ajungi sã

momentul în care te afli cu microfonul în faþa unui politician,
pui întrebarea cheie la care te gândiseºi iar rãspunsul pe carel primeºti este unul care va declanºa noi informaþii ºi controverse.
Presa înseamnã pasiune pentru a afla ºi transmite informaþia
cãtre public.
Cum definiþi jurnalistul?
Jurnalistul este acea persoanã care aflã sau genereazã
informaþia (prin întrebãrile sale), o redacteazã ºi o transmite
cãtre public prin diversele canale media.
Jurnalistul poate fi definit în multiple feluri, în funcþie de
context. Consider ca un jurnalist serios trebuie sã aibã cunoºtinþe
din toate domeniile, chiar dacã se va specializa pe unul sau douã,
trebuie sã se documenteze riguros înainte de un eveniment, sã-ºi
formuleze întrebãrile principale cu responsabilitate, dar sã fie
pregãtit ºi cu întrebãrile de rezervã. Va redacta materialul corect
ºi concis, cu un limbaj comprehensibil. Existã o definiþie a
jurnalistului pe care nu o pot uita. David Randall spunea cã
dezideratul jurnaliºtilor buni este o gazetãrie inteligentã, bazatã
pe fapte, onestã în intenþie ºi efect, servind doar cauzei adevãrului,
prezentat într-un stil clar pentru toþi cititorii.
Ce pãrere aveþi de calitatea jurnalismului în România?
Calitatea jurnalismului în þara noastrã a scãzut destul de mult,
regãsindu-se doar în anumite publicaþii serioase. Nici jurnaliºtii nu
mai au aceeaºi calitate. Sunt dezamãgitã de jurnaliºtii care schimbã
tabãra. O sã þi se parã ciudat, dar prefer un jurnalist de genul lui
Mircea Badea (chiar dacã el spune cã nu e jurnalist) care afirmã cã
atitudinea sa de pe micul ecran se datoreazã locului în care munceºte,
cã este plãtit sã vorbeascã în acest fel, decât un jurnalist plãtit care
nu recunoaºte de ce redacteazã materialele într-un anumit fel. La
nivel teoretic ºi ideal presa ar trebui sã fie neutrã ºi sã redea
informaþia în mod obiectiv, dar cred cã acest aspect a rãmas la nivel
teoretic ºi ideal peste tot în lume.
Credeþi cã, în timp, mediul on-line o sã ajungã în postura
de a înlocui definitiv presa scrisã?
On-line-ul este la îndemânã celor interesaþi de informaþie.
Este foarte posibil sã înlocuiascã presa scrisã, mai ales dacã
þinem cont de costuri, dar va mai dura ceva timp pânã la o
înlocuire definitivã. Deocamdatã pãrerea mea despre mediul
on-line nu este una foarte bunã. Chiar dacã existã o cantitate
mai mare de informaþii, datoritã spaþiului de publicare foarte
mare, de multe ori calitatea materialelor pe care le citesc lasã de
dorit. Nu se mai respectã regulile de bazã ale scriiturii
jurnalistice: titlurile sunt bombastice, paragrafele nu spun mare
lucru, se gãsesc frecvent greºeli gramaticale, iar piramida
rãsturnatã a devenit un mit.

doreºti imaginile de ARTÃ autenticã. În cazul
lor, le poþi vedea de foarte multe ori farã sã te
plictiseºti, însã de fiecare datã observi lucruri
noi, probleme de compoziþie sau de cromaticã
pe care nu le vãzuseºi iniþial, acest lucru
reprezintã viaþa pe care un artist vizual o
dãruieºte lucrãrilor sale. Sunt cuvintele sale,
care explicã multe din legãturile cu arta.
În palmares, figureazã, în 2012  Diplomã
pentru participarea la Salonul Mic,
Bucureºti ediþia a VI-a, Centrul Artelor
Vizuale, Galeria Cãminul Artei, Bucureºti;
2004  Diplomã pentru partici-parea la
expoziþia Valea Uzului, acordatã de Uniunea
Artiºtilor Plastici din Republica Moldova;
2004 - Premiul I, Tabãra Naþionalã de Artã
George Apostu, Poiana Sãratã, judeþul
Bacãu; 2003 - Diplomã de merit, la
Concursul organizat de Fundaþia Dan
Nicolae, Craiova; 2003  Premiul I, Tabãra
Naþionalã de Artã George Apostu, Valea
Uzului, judeþul Bacãu; 2002  Diplomã de
merit, la Concursul organizat de Fundaþia
Dan Nicolae, Craiova; ºi 2002  Premiul I,
Tabãra Naþionalã de Artã George Apostu,
Valea Uzului, judeþul Bacãu.
Fie cã este autorul unei elegante schiþe de
modã, ori semnatarul unei picturi abstracte
sau vorbitorul avizat la inaugurarea unei expoziþii, Petre - Emanuel Ghergu este un
nume în ascensiune în universul artistic.

Miercuri, 6 februarie, Biblioteca ICR Berlin, reorganizatã,
reinventariatã ºi îmbogãþitã cu noi titluri, va fi inauguratã în cadrul
unui eveniment desfãºurat sub denumirea Ziua Cãrþilor Deschise.
Potrivit ICR Berlin, între orele 14.00 ºi 19.00, biblioteca va fi
deschisã tuturor celor care doresc sã o viziteze.
În noul format, Biblioteca ICR Berlin numãrã peste 4.000 de
cãrþi, împãrþite în 20 de domenii ºi subdomenii, între care
Literaturã românã, Literaturã universalã, Memorialisticã, Artã,
Muzicã, Istorie, Religie, Filosofie, Turism, Medicinã, Folclor,
Criticã literarã ºi Teatru, în cea mai mare parte în limba românã,
dar ºi în germanã, englezã, francezã.

Gala premiilor UNITER 2013
se va desfãºura la Iaºi

Gala premiilor Uniunii Teatrale din România (UNITER) din acest
an va avea loc la Iaºi, în data de 13 mai, informeazã Mediafax,
citându-l pe preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Iaºi, Cristian
Adomniþei, costul evenimentului fiind estimat la peste 900.000
de lei. Ar fi pentru a doua oarã când o galã UNITER se desfãºoarã
în afara Bucureºtiului. Prima ediþie desfãºuratã în afara
Bucureºtiului a fost în 2007 la Sibiu, când oraºul a fost desemnat
Capitalã culturalã europeanã.

Pianul cãlãtor, Flautul de aur,
Vioara lui Enescu  în concert
Miercuri, 6 februarie 2013, ora 19.00, la Sala Radio din Bucureºti
va avea loc un recital extraordinar reunind o parte dintre cei mai
apreciaþi muzicieni români la ora actualã, o avanpremierã a turneelor
lor naþionale ce vor fi prezentate în acest an în întreaga þarã. Pianistul
HORIA MIHAIL îºi urmeazã fermecatul sãu instrument în turneul
Pianul cãlãtor, iar ION BOGDAN ªTEFÃNESCU prezintã în
turneul Flautul de aur singurul flaut din România din aur de 18k
(creaþie a companiei japoneze Muramatsu). GABRIEL CROITORU
se va lansa din nou în Duelul viorilor, continuând apoi cãlãtoria
iniþiatã sub titlul Vioara lui Enescu. Dacã anul precedent aþi rãspuns
întrebãrii Vã place BACH? adresate de violoncelistul RÃZVAN
SUMA, în 2013 publicul se va bucura de o nouã provocare
prin Vã place Brahms?- aflãm de la Dan Mircea Cipariu.
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Opinia dumneavoastrã conteazã!
Consultare privind ALIMENTELE ECOLOGICE

Opinia dumneavoastrã cu privire
la cele mai bune modalitãþi de
încurajare a producþiei ecologice în
UE.UE aplicã norme stricte în
domeniul producþiei de alimentele
ecologice, urmãrind prin aceasta sã
consolideze încrederea consumatorilor ºi sã îi promoveze pe
producãtori, pe de o parte ºi sã
menþinã calitatea terenurilor agricole, biodiversitatea ºi standarde
înalte de protecþie a animalelor, pe
de altã parte. În prezent, circa 2%
din alimentele pe care la cumpãrã
consumatorii europeni sunt
certificate ca fiind bio ºi aproximativ
2% din agricultorii europeni (circa
200 000 de producãtori) s-au lansat
în acest tip de producþie.
În prezent, Comisia doreºte sã
amelioreze normele UE privind
producþia de alimente ecologice ºi sã
stimuleze ºi mai mult cererea. În
acest sens, Comisia doreºte sã afle
care sunt opiniile dumneavoastrã cu
privire la:  simplificarea normelor,
cu menþinerea standardelor la acelaºi
nivel  garantarea faptului cã
organismele modificate genetic nu
intrã în mod accidental în lanþul de
producþie ecologicã (acestea
fiind interzise de legislaþia UE)

 promovarea produselor ecologice
cu ajutorul normelor referitoare la
etichetare (în special, utilizarea
obligatorie a siglei europene pentru
toate produsele organice din UE)
 actualizarea planului de acþiune din
2004 al Comisiei privind dezvoltarea
agriculturii ecologice  înãsprirea
controalelor, pentru a preveni frauda

 acoperirea eventualelor lacune ale
actualelor reglementãri referitoare la
importuri.
Chestionarul on-line poate fi
completat pânã la 10 aprilie 2013.
Comentariile primite vor fi
utilizate în formularea deciziilor

privind mãsurile care se impun.
Comisia urmeazã sã-ºi prezinte
propunerile la sfârºitul lui 2013.
*
Astãzi, cel puþin 95% dintre
ingredientele care intrã în compoziþia
alimentelor bio trebuie sã fie
organice. Agricultura ecologicã pune
accent pe protecþia mediului ºi
bunãstarea animalelor. Agricultorii
sunt obligaþi sã evite sau sã reducã
drastic utilizarea de substanþe
chimice sintetice (pesticide, aditivi
sau medicamente). Pentru ca
alimentele bio produse în afara UE
sã poatã fi importate în Europa,
normele în materie ale þãrii
respective ºi autoritãþile de
certificare trebuie sã fie recunoscute
ca fiind echivalente cu cele de pe
teritoriul Uniunii. Atunci când
utilizeazã sigla ecologicã a UE,
producãtorii trebuie sã menþioneze
ºi numãrul de referinþã al autoritãþii
de certificare, precum ºi numele
producãtorului, al procesatorului
sau al distribuitorului care a
manipulat produsul ultima datã. De
asemenea, pe lângã sigla UE, pe
produse pot apãrea ºi însemnele
organismelor naþionale de certificare
a produselor ecologice.

Premiul european
pentru jurnalism în domeniul sãnãtãþii
Câºtigãtorii celei de-a patra ediþii a Premiului
european pentru jurnalism în domeniul sãnãtãþii au
fost anunþaþi de Tonio Borg, comisarul european pentru
sãnãtate ºi protecþia consumatorilor, în cadrul
ceremoniei de decernare a premiilor organizatã la
Bruxelles. Articolele câºtigãtoare, selectate din 557 de
articole depuse de jurnaliºti din întreaga UE, trateazã
teme referitoare la îngrijirile medicale ºi serviciile de
sãnãtate - cu un premiu special, suplimentar, pentru
cel mai bun articol pe tema renunþãrii la fumat.
Câºtigãtorii sunt: Premiul I: Petr Tøeòàk, care scrie
pentru revista Respekt (Republica Cehã), pentru articolul
sãu Aventurile din salonul 14 (Dobrodruství v pavilonu
è. 14). Articolul relateazã povestea unui salon de spital
de psihiatrie unde sunt tratate cazurile cele mai dificile ºi
a unui asistent medical ale cãrui eforturi au produs o
schimbare. Premiul II: Ailbhe Jordan, care scrie pentru
Medical Independent (Irlanda), pentru articolul ei Este
depistarea cancerului o risipã de bani? (Is screening a
waste of cash?). Articolul face o analizã durã a dezbaterii
privind valoarea terapeuticã ºi rentabilitatea depistãrii
cancerului, în special a cancerului de sân.  Premiul III:

Daniela Cipolloni, care scrie pentru revista Oggi Scienza
(Italia), pentru articolul ei Toate minciunile spuse de
bãncile private de sânge provenind din cordoane
ombilicale (Tutte le bugie delle banche private del
cordone). Dupã cum sugereazã ºi titlul, articolul
analizeazã subiectul controversat al conservãrii cordonului
ombilical al copilului pentru tratamente medicale
viitoare. Câºtigãtorul premiului special: Tobias Zick,
care scrie pentru revista NEON (Germania), pentru articolul
Aer închis (Dicke Luft). Articolul examineazã modul în
care fumatul ºi-a pierdut imaginea cool în Germania,
oferind o prezentare detaliatã a aspectelor istorice, politice,
juridice ºi filosofice ale luptei împotriva tutunului.
La ceremonia de decernare a premiilor, Comisarul
Borg a declarat: Toþi cei patru jurnaliºti premiaþi în
aceastã searã sunt necruþãtori atât în privinþa temelor
abordate, cât ºi a stilului în care le analizeazã. Deºi
articolele abordeazã teme diverse precum sãnãtatea
mentalã, depistarea cancerului, bãncile de sânge
placentar ºi controlul fumatului, articolele câºtigãtoare
au un punct comun: trateazã subiecte incomode pentru
care este nevoie de o dezbatere la nivelul UE.

Multe felicitãri
tinerei
traducãtoare
Diana Alexandra
Amariei!
Luni, 28 ianuarie, au fost anunþate
numele celor 27 de câºtigãtori ai
concursului anual pentru tinerii
traducãtori Juvenes Translatores,
organizat de Comisia Europeanã ºi
dedicat elevilor de liceu. La concursul
din noiembrie 2012, au participat peste
3.000 de elevi din 750 de ºcoli, pentru
fiecare stat membru al UE fiind
desemnat câte un laureat. Câºtigãtoarea
din România se numeºte Diana
Alexandra Amariei ºi este elevã în clasa
a XI-a la Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae
din Gheorgheni, judeþul Harghita. Diana
va fi invitatã la ceremonia de decernare
a premiilor organizatã la Bruxelles în
data de 11 aprilie, având astfel ocazia
de a se întâlni cu comisarul european
Androulla Vassiliou ºi de a vedea cum
lucreazã traducãtorii din cadrul
Comisiei, informeazã Reprezentanþa
UE în România.
Concursul este o excelentã modalitate
de a promova studiul limbilor strãine ºi
meseria de traducãtor ca posibilã
carierã. Competenþele lingvistice sunt
extrem de preþioase: ele deschid mintea
ºi sporesc ºansele gãsirii unui loc de
muncã, lucru foarte important în mediul
economic actual, a declarat dna
Androulla Vassiliou, comisar european
pentru educaþie, culturã, multilingvism
ºi tineret.
Concursul, organizat pentru prima
oarã în 2007, se bucurã de tot mai multã
popularitate. La ediþia 2012-2013,
numai în România s-au înregistrat peste
150 de ºcoli, dar numãrul acestora a
fost redus la 33 din motive logistice,
printr-o selecþie aleatorie operatã pe
calculator. Concursul dispune de
o reþea proprie, permiþând studenþilor, profesorilor ºi traducãtorilor
profesioniºti sã interacþioneze prin
intermediul Facebook, Twitter ºi al unui
blog dedicat.
Concurenþii au tradus un text de o
paginã bazat, la alegere, pe una dintre

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

cele 506 combinaþii posibile între cele
23 de limbi oficiale ale UE. Toate cele
23 de limbi au fost folosite ca limbisursã, câºtigãtoarea noastrã alegând sã
traducã din limba francezã în limba
românã. Deºi elevã la profil real, Diana
dã dovadã de abilitãþi excepþionale de
comunicare scrisã ºi oralã, atât în limba
francezã, cât ºi în limba englezã. Ea face
parte din trupa de teatru Entuziaºtii a
liceului, trupã alãturi de care
interpreteazã diverse piese de teatru în
limbile strãine cunoscute.
Pentru a se asigura acelaºi nivel de
dificultate lingvisticã în toate limbile,
textele au fost pregãtite, respectiv notate, de traducãtorii Comisiei. Tema din
acest an a fost solidaritatea între
generaþii, pentru a marca Anul European
al Îmbãtrânirii Active ºi Solidaritãþii
între Generaþii 2012. Îmi place limba
francezã prin muzicalitatea ºi eleganþa
ei. Traducerea a fost o provocare, iar
textul a fost extrem de interesant,
dezvoltând un aspect cât se poate de
actual. Am descoperit cã nu ajunge sã
cunoºti limba din care traduci, trebuie
sã stãpâneºti foarte bine ºi propria
limbã, sã sesizezi nuanþele ºi sã intuieºti
semnificaþiile exacte ale anumitor
expresii, a declarat Diana referitor la
materialul tradus.
*
Concursul Juvenes Translatores este
organizat în fiecare an de cãtre Direcþia
Generalã Traduceri din cadrul Comisiei
Europene. Obiectivul sãu este acela de a
promova studiului limbilor strãine în
ºcoli ºi de a le oferi tinerilor elevi
posibilitatea de a-ºi testa aptitudinile de
traducãtori. Este deschis elevilor de
învãþãmânt liceal în vârstã de 17 ani (în
cazul ediþiei 2012-1013, celor nãscuþi în
1995) ºi are loc simultan în toate ºcolile
selectate din întreaga Europã. Concursul
i-a încurajat pe unii concurenþi sã se
îndrepte cãtre studierea limbilor strãine
pentru a deveni traducãtori.
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Neorealism, suprarealism ºi ... politicã

Cu doar patru ani mai devreme,
în 1946, Vittorio de Sica fãcuse
un film remarcabil despre copiii
strãzii ºi criminalitatea în rândul
acestora, Sciuscia, cu care
regizorul italian primise chiar o
nominalizare la Oscar. Buñuel se
declarã impresionat de pelicula lui
De Sica ºi decide sã facã un film
pe aceeaºi temã despre suburbiile
lui Ciudad de Mexico. Tabloul
pesimist din Los Olvidados (Cei
uitaþi), zugrãvit adeseori cu
mijloacele neorealismului italian,
stârneºte însã proteste majore din
partea presei ºi a opiniei publice,
~
filmul lui Bunuel
fiind interpretat
ca o loviturã de imagine adusã
societãþii mexicane. Protestele se
sting însã odatã cu lansarea de la
Paris ºi, mai ales, dupã succesul
de la Cannes, unde calitatea

ajunge la ºcoala de corecþie ºi de
mâna cãruia va muri în cele din
urmã.
Prezenþa elementelor neorea~
liste face din filmul lui Bunuel
o
apariþie insolitã în cadrul
producþiilor vremii ale cinematografiei mexicane. (De aici,
poate, ºi reticenþa iniþialã a presei
ºi a publicului faþã de Los
Olvidados). Accentul pe viaþa
mizerã a familiilor de muncitori,

consumarea unei scene amoroase
între cei doi. Privirile languroase
ale tânãrului, detaliul urmãrind
miºcãrile femeii spãlându-ºi
picioarele într-un lighean,
atitudinea complice a acesteia
stimulând dorinþa celuilalt,
vorbesc de la sine. Mai târziu, la
un nouã vizitã a tânãrului, femeia
rãspunde ocheadelor, iar când
bãiatul ezitã, speriindu-se parcã
de ce ar putea urma, ea îl opreºte

~
Los Olvidados (Luis Bunuel,
1950)
utilizarea decorurilor stradale ºi
a actorilor nonprofesioniºti,
montajul simplu ºi discret,
cadrele medii ºi lungi,
imobilitatea camerei de filmat,
toate acestea amintesc de
capodopere ale genului semnate
de Visconti, De Sica sau
Rossellini. Elipsa ca tehnicã
narativã, o altã marcã a
neorealismului, este ºi ea
prezentã. Cea mai interesantã
construcþie elipticã este scena
flirtului dintre El Jaibo ºi mama
lui Pedro. Deºi, din ceea ce se
vede pe ecran, nu se întâmplã
nimic, nu acelaºi lucru rezultã
din editarea cadrelor. Sensul este
construit din decupaje ce
transmit eliptic ceea ar fi spus

sugestiv. Aparatul de filmat se
mutã afarã ºi mai apucã sã
surprindã doar închiderea
brutalã a uºii. Consecinþele le
deducem câteva scene mai încolo,
când, la o nouã revedere, tânãrul
o atinge pe umãr pe femeie,
pentru prima oarã în faþa camerei,
în timp ce-i vorbeºte.
În ciuda acestor componente
ale neorealismului italian, Los
Olvidados nu este un film
neorealist. Iar aceasta, în
principal, datoritã elementelor
suprarealiste pe care, dupã
~
câteva tentative eºuate, Bunuel
le poate folosi din nou în creaþiile
sale. O interesantã dezvãluire a
prezenþei aparatului de filmat la
locul acþiunii se petrece în cadrul

scenei de la ferma avicolã a ºolii
de corecþie, unde Pedro aruncã
cu un ou în direcþia spectatorului
ºi, spre surprinderea acestuia din
urmã, obiectul se loveºte de
lentila camerei, murdãrind-o, iar
conþinutul se scurge în josul
acesteia. Cea mai importantã
secþiune suprarealistã este însã
scena visului lui Pedro, care are
menirea de a puncta intensitatea
stãrii sufleteºti a bãiatului, marcat vedere al receptãrii mesajului
de crima la care asistase ºi de politic transmis. Deºi, datoritã
respingerea constantã a mamei. realismului social evident, unii
~
Debutând cu o despãrþire, printr-o critici plaseazã filmul lui Bunuel
supraimpresiune, a lui Pedro în zona ideilor de stânga,
cel ce doarme de Pedro cel ce considerându-l chiar ca factor
viseazã, asistãm la o derulare declanþator al Noului Cinema
în slow-motion a unor imagini latino-american, regizorul
bizare, extrase parcã din Un povesteºte în memoriile sale
chien andalou, cu o gãinã ce se cum, la Paris, Georges Sadoul
prãbuºeºte din tavan, cu Julian, i s-a confesat cã Partidul
tânãrul ucis de Jaibo, zãcând plin Comunist i-a interzis sã scrie
de sânge sub patul lui Pedro, cu vreun rând despre film,
mama afectuoasã care-l sãrutã pe gãsindu-l prea burghez. Ironic,
~
frunte ºi-i aduce de mâncare o Bunuel
comenteazã cã, la câteva
ciozvârtã de carne crudã.
luni, Pudovkin publica în
Los Olvidados are ºi o Pravda o cronicã entuziastã la
interesantã poveste din punct de Los Olvidados.
* * *
Încheiem cãlãtoria cinematograficã prin Mexic cu un film despre
cultura ºi civilizaþia mexicanã, a cãrui creaþie a început în 1929 ºi
s-a finalizat cincizeci de ani mai târziu, în 1979. Serghei Eisenstein,
autorul, nu a mai apucat însã sã vadã ºi montajul final, constituit de
unicul supravieþuitor al filmãrilor originale, Grigori Aleksandrov. A
rezultat ceea ce se numeºte Que Viva Mexico! (Trãiascã Mexicul!).
!

Silviu ªERBAN

artisticã a peliculei este apreciatã
la adevãrata sa valoare. Astfel cã
publicul mexican se roteºte brusc
cu o sutã optzeci de grade în
atitudinea faþã de Los Olvidados,
trecând de la ruºine la mândrie.
Scenariul, inspirat din realitãþile
crude ale societãþii mexicane,
construieºte acelaºi tragism ca în
~
filmul lui De Sica, Bunuel
accentuând, poate, mai mult rolul
jucat de mediul familial, ºi nu doar
de contextul social, în deturnarea
destinului copiilor sãraci. Pedro
(Alfonso Mejia) este un copil
bun în esenþã, însã lipsa de
afecþiune din partea mamei (Stella
Inda) îl împinge pe calea
infracþionalitãþii. Copilul este urât
din motive dincolo de înþelegerea
sa, în ciuda eforturilor de a-i face
pe plac mamei, personajul
emblematic negativ al cãrui
caracter a fost una dintre cauzele
pentru care filmul a fost criticat
iniþial, Ura mamei, datoratã
condiþiilor neplãcute care au dus
la naºterea lui Pedro, îl aduce pe
copil la poliþie pentru a plãti o
vinã neavutã. În plus, mama
ajunge sã flirteze, arãtându-se
imoralã ºi ca femeie, nu doar ca
mamã, cu adevãratul fãptaº, El
Jaibo (Roberto Cobo), cel a cãrui
crimã Pedro încearcã sã o
tãinuiascã, pentru al cãrui furt
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Televiziunea H2.0
LUNI  4 februarie 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. 9
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 7
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us, Filipine) - ep. 1
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. 7
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrare.
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  5 februarie 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. 7 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 10
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 8
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)  ep. 2
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. 8, ultimul episod
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  9 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. Remediul
(China)
17:00 Film serial. Jane Show
(SUA)
18:00 Autoapãrare.
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. Livada de mango
(Filipine)
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  6 februarie 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. 8 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 11
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 9
17:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban (r)
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)  ep. 3
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. Sonka
(Rusia)  ep. 1
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
00:00 Interviurile TVH2.0.
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  10 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. 17
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 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu

marþi, 5 februarie 2013,
de la ora 12.30

ªcoala,
absolvenþii ei
ºi piaþa muncii

Ce liceu sã urmez? Ce facultate
îmi este potrivitã? Ce este piaþa
muncii? Care sunt tendinþele ei
actuale? Ce profesii au viitor în
România zilelor noastre? Cum
depun cerere pentru un loc de
muncã? Ce este un CV? Cum îl scriu? ªtiu sã mã prezint la un interviu
de angajare? Sunt capabil sã scriu o scrisoare de intenþie? Sunt adaptabil
la schimbare, la nou? Ce mã motiveazã? Am idee despre ce este medierea?
Pot fi avocat? Meritã sã fii judecãtor? Mai renteazã sã fii profesor în
învãþãmântul românesc? Vreau o carierã în cercetare? Sã urmez
economia? Am o personalitate potrivitã pentru psihologie? Pot face munca
de terapeut? Pot consilia tinerii? Se câºtigã ca arhitect român? Am talent
ca actor? M-aº descurca sã gãsesc un loc de muncã în resursele umane?
Mai este deschisã piaþa muncii la noi pentru medici? E profitabil sã ai
studii masterale? Pot fi jurnalist? Vreau o carierã în sport? E voluntariatul
o trambulinã în carierã? Sã lucrez din timpul facultãþii? Sã mã implic
într-un ONG? Unde sã mã angajez: la stat sau în domeniul privat?
Dacã te-ai gândit mãcar la douã dintre aceste întrebãri, e cazul sã te
uiþi la aceastã emisiune. Nu îþi va pãrea rãu. Dimpotrivã, vei deveni
telespector fidel. Realizator Monica Avramescu.

JOI  7 februarie 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. Sonka
(Rusia)  ep. 1 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 12
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 10
17:00 Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)  ep. 4
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. Sonka
(Rusia)  ep. 2
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. Antrenoarea
(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  8 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. Sonka
(Rusia)  ep. 2 (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar. Promotori
ai schimbãrii  ep. 13
16:30 Film documentar.
Tech heads  ep. 11
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial. Umbrele trecutului
(The two of us)  ep. 5
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. Anonima
(China)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
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.

sâmbãtã

22:00

Livada
de mango
(Filipine)

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

i
l
m

a r t i s t i c

Existã o legendã printre
oameni care spune cã, atâta
timp cât existã o iubire
nepieritoare, fructele de
mango vor fi dulci, iar, dacã
iubirea este adevãratã,
fructele de mango vor
strãluci aidoma stelelor.
Vor reuºi oare Anton ºi
prietena lui, Marian, sã
readucã strãlucirea fructelor
de mango?

Radio Hfm2.0
MIERCURI

F

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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Chipuri ale succesului
În plinã sesiune de examene, studenþii Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret îºi rostuiesc cu încredere ºi speranþã
viitorul. Credinþa lor în bine ºi frumos ºi, prin urmare, într-o frumoasã carierã profesionalã îºi are depline justificãri: nu doar în orele de studiu,
sub privirea atentã a unor profesori cu realã vocaþie pedagogicã în formarea viitorilor oameni ai scenei, dar ºi în numeroasele exemple oferite
de nume deja consacrate ale scenei româneºti, absolvenþi ai Universitãþii noastre, pânã mai ieri colegi, astãzi deja personalitãþi cu care
Universitatea Spiru Haret se mândreºte. Numele la care ne referim în aceastã paginã sunt doar o parte dintre numeroasele argumente,
în acest sens, semnificative.

Maria Cristina Ghiþã
Spre celebritate, cu iubire

Tânãra actriþã Maria Cristina Ghiþã a
absolvit în anul 2005 Colegiul Naþional
Bãnãþean din Timiºoara, secþia Filologie,
fãcând parte din trupa de teatru a ºcolii în
toþi anii de liceu. Urmeazã cursurile ªcolii
Populare de Arte din Timiºoara. În 2008,
terminã Facultatea de Sociologie ºi
Psihologie, secþia Asistenþã Socialã, la
Universitatea de Vest din Timiºoara. În
timpul studenþiei la aceastã facultate a fost
ºi organizator, dar ºi prezentator, de spectacole de caritate. Pentru cã a vãzut cã
poate îndeplini în paralel mai multe sarcini, în anul 2007 susþine examen de
admitere la Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, fiind declaratã admisã
la clasa conf. univ. dr. Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, asist.
univ. Sorin Dinculescu. Dupã absolvire, considerând cã mai este ceva de învãþat
din tainele artei scenice, urmeazã ºi cursurile de masterat Artã Teatralã de la
aceeaºi facultate, clasa prof. univ. dr. ªtefan Velnicic, secondat de conf. univ. dr.
George Grigore ºi lector univ. dr. Florin Grigoraº, pe care le terminã cu brio în anul
2012. Primeºte ºi interpreteazã multe roluri de anvergurã din dramaturgia
româneascã ºi cea universalã, precum: Aprilie, din Savage in limbo, ºi Judy din
Femei din Manhattan, de J.P.Shanley, Melania Nicolaevna din Copiii soarelui de
M. Gorki, Adriana din Comedia erorilor, de W.Shakespeare, Bogdana din
Alexandru Lãpuºneanul, de M. Eminescu, Solange din Cameristele de J. Genet,
Jenny Speluncã din Opera de trei parale, musical de B. Brecht, Liubov Andreevna
din Livada de viºini, de A.P. Cehov, etc, etc. Pe perioada studenþiei la teatru
participã la Workshop în Teatrul de umbre de la Teatrul Odeon, în cadrul

Studenþii de azi,
chipuri ale succesului
de mâine

Festivalului de teatru polonez ºi la Workshop în Pantomimã de la Teatrul Masca
cu Nola Rae. Cu piesele în care joacã participã la festivaluri naþionale ºi
internaþionale de teatru, precum: Festivalul de Teatru Univer Student Sibiu, 2011,
Festivalul SPOT Carei, 2010, ºi Festivalul Ziua Absolventului de Teatru, Constanþa,
2010. Cu spectacolul Cameristele este invitatã ºi joacã, în 2011, pe scena Teatrului
Naþional din Tg. Mureº, iar ca experienþã media este prezentã în spoturi publicitare.
Îºi urmeazã ºi pasiunea pentru dansuri populare, dans spaniol, tarantela, dans
irlandez, vals vienez, polka etc. Din luna noiembrie 2009 colaboreazã la diverse
evenimente culturale, ca actor, cu S.C. Clown-Party S.R.L.
De unde ai pasiunea pentru frumos? Pasiunea mea pentru frumos aº numio mai mult obsesiva aspiraþie pentru perfecþiune. Sunt o persoanã
perfecþionistã ºi de-asta foarte exigentã - în primul rând cu mine însãmi!
Singurã îmi dau sarcini de perfecþionare ºi singurã mã pedepsesc când nu mã
þin de ele; de prea puþine ori sunt mulþumitã de mine, ceea ce uneori devine un
defect. De ce actriþã ºi nu o altã preocupare ? Mi-am dorit din totdeauna sa fiu
artistã! Prin clasa a -XI-a priveam cu o admiraþie deosebitã niºte scenete pe
youtube cu tatãl meu ºi vãzând el admiraþia mea fantasticã faþã de actorii care
jucau, îmi pune întrebarea revelatoare: Dar de ce nu dai la teatru, dacã îþi
place atât de mult ? Mie atât mi-a trebuit. Dã-i ºi înscrie-te la ªcoala Popularã
de Arte, la Teatru, înscrie-te în trupa ºcolii - asta pentru cã vroiam ca pânã
termin liceul sã practic puþin meseria, ca sã ºtiu dacã fac faþã, dacã îmi place
cu adevãrat aceastã profesie, cu toate dedesubturile ei, dacã nu e cumva doar
un moft. ªi nu a fost aºa. Dupã tine, ce înseamnã un mare actor în ziua de azi?
Un actor mare este un actor care pe lângã talent are calitãþi precum munca,
preocupare, determinare, consecvenþa, coloana vertebralã, pasiune ºi multã,
multã dragoste pentru ceea ce face ºi mai ales pentru oameni.

Petre Cãtãlin Fumuru

Rubrica meteo sau cine face ploile

Atunci când deschideþi televizorul pe
Realitatea TV ºi doriþi sã aflaþi cum mai
stãm cu vremea, Petre Cãtãlin Fumuru
este unul dintre redactorii - prezentatori
al rubricii METEO. În linii mari, o zi de
serviciu obiºnuitã pentru el înseamnã
meteo din orã-n orã.
Actorul Petre Cãtãlin Fumuru a ajuns
sã prezinte starea vremii de mult ºi
întâmplãtor. Aici, la Realitatea TV, a
prezenta meteo înseamnã sã prezinþi un
buletin, în direct, care are explicaþii
ºtiinþifice, ºtiri utile, prognoze detaliate. Uneori ritmul în care vin informaþiile
este atât de alert încât, dacã nu ºtii tu despre ce este vorba ºi nu stai lângã editori
atunci când scriu ºtirile, riºti sã greºeºti în direct, ceea ce nu este de preferat.
Cum este un familist convins, timpul liber ºi-l petrece cu familia. Rudele ºi
prietenii îl sunã cu abordãri de genul: Ce spui, trebuie sã îmi schimb cauciucurile
la maºinã? Ninge cumva? sau Auzi, Petricã, vreau sã mã duc la peºte
weekendul ãsta, ce zici, plouã în zona aia, sau nu?. Amabil, le rãspunde
tuturor, oferindu-le ºtiri fierbinþi din domeniul meteorologic.
Petre Cãtãlin Fumuru nu este la primul contact cu televiziunea, cu atât
mai puþin cu lumina reflectoarelor. Între anii 1998 ºi 2000 a colaborat cu
Teatrul Nottara din Bucureºti. A ascultat de indicaþiile acestor regizori
celebri, ca Al. Dabija, Constantin Codrescu sau Horaþiu Mãlaele, dar cea
mai fructuoasã colaborare a avut-o, în ultimii ani, cu Florin Piersic jr..
Astfel, a jucat în mai multe spectacole ale Teatrului Luni de la Green Hours
ºi a avut unul dintre rolurile principale în filmul Fix Alert al aceluiaºi Florin
Piersic Jr. în anul 2004. A fãcut radio ºi a prezentat ºtiri ºi emisiuni la
posturile Acasã TV ºi la Alpha TV. În prezent îi place ce face la Realitatea
TV, unde apreciazã cel mai mult echipa: A deþine controlul înseamnã a face

totul singur. Ceea ce nu se poate, pentru cã televiziunea este o muncã de
echipã. Depinzi de ceilalþi. E nevoie de încredere. Deºi nu are timp sã se
gândeascã unde va fi peste 20 de ani, sperã sã nu uite toate întâmplãrile cu
haz prin care a trecut în televiziune ºi care ar putea fi, cândva, poveºti de
povestit la gura sobei. Despre el însuºi crede cã are nervii tari, ceea ce îl ºi
recomandã pentru munca în televiziune ºi cã este un optimist incurabil,
cu un motto pe mãsurã: Tot la zi ajunge ºi cea mai lungã noapte (W.
Shakespeare). Petre Cãtãlin Fumuru, în perioada 1991-1995, urmeazã Liceul
Teoretic Mircea cel Bãtrân din Râmnicu Vâlcea, secþia Filologie  Limbi
strãine. Dovedind calitãþi artistice deosebite a fost distribuit dintr-un
început în spectacolul Danaidele, din prima preselecþie care a avut loc la
Craiova, cunoscutul spectacol fiind semnat de marele regizor internaþional
Silviu Purcãrete, cu care a strãbãtut apoi întreg mapamondul. Dupã consumarea acestui proiect artistic-cultural, ca un ºcolar silitor, s-a înscris ºi a
susþinut examen de admitere la Facultatea de Teatru, fiind admis la clasa
profesorului universitar Constantin Codrescu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu,
conf. univ. Doru Ana ºi asist. univ. George Grigore, în perioada 1996 2000. Dupã o experienþã de patru ani, în care interpreteazã diferite caractere
dramatice solicitate de echipa de cadre didactice, susþine ºi promoveazã
examenul de licenþã.
Din anul 2001 dateazã colaborarea lui Petre Cãtãlin Fumuru cu Radio
România Tineret, apoi între 2001-2002 îl regãsim ca prezentator de ºtiri la
Acasã TV ºi la emisiunea Poveºtiri adevãrate la acelaºi post. În anul 2004
este angajat la noul post de ºtiri TV Alpha ªtiri.
La începutul colaborãrii cu Realitatea TV, Petre Cãtãlin Fumuru nu prea a
fost atras de domeniu. Nu bãnuiam pe atunci cât de interesante sunt
meteorologia ºi ecologia, dar am aflat apoi cã sunt domenii care îþi oferã
surprize în fiecare zi, ne spune el.
Un sfat din partea lui Petre Cãtãlin Fumuru: Credeþi în voi înºivã ºi nu vã
luaþi dupã zvonuri. Soarele rãsare, în fiecare zi, pentru toatã lumea la fel.

Elisabeta Turcu

A prins trilurile privighetorii
Elisabeta Turcu Jurverdeanu s-a nãscut
în pitorescul sat Oieºti, Curtea de Argeº, în
apropierea marelui baraj de la Vidraru, într-o
familie cu ºapte copii. Dintre toþi fraþii ºi
surorile, ea a fost cea care a iubit cântecul cel
mai mult, a iubit cu ardoare folclorul din
aceastã vatrã nemuritoare a Muscelului, a
Argeºului ºi a Corbenilor. Argeºeanca
Elisabeta Turcu Jurverdeanu a avut ocazia sã concerteze alãturi de nume de marcã
ale muzicii populare româneºti. Am avut norocul sã cânt cu Irina Loghin, Benone
Sinulescu, Maria Ciobanu sau Ion Dolãnescu, interpreþi care pe vremea când eu
am debutat în muzica popularã erau în mare vogã. Erau niºte concerte
extraordinare în care te fãceai remarcat doar dacã aveai ceva de zis. Cântecul
mi-a fost întotdeauna alãturi ºi cred cã n-aº putea sã renunþ la el niciodatã.
Iubesc muzica popularã, ºi tot ce am fãcut am fãcut din dragoste, nu pentru bani.
Pur ºi simplu, cânt din suflet ºi am fãcut asta pentru a le aduce o bucurie celor de
lângã mine - mãrturiseºte Elisabeta Turcu. În costumul ei regal de Muscel, pe
care l-a purtat odatã cu mândrie româneascã ºi Regina Maria a României, a
descãlecat cu toatã tolba ei plinã de cântece, care, mai apoi, ºi-au fãcut cuib
în sufletele oamenilor de pretutindeni. Prin hãrnicia sa ºi prin talentul pe
care îl are, Elisabeta Turcu ºi-a împlinit visul ºi a devenit membrã a
Ansamblului Doina al Armatei, aflându-se alãturi de nume mari ale artei
interpretative din România. În anul 2005, printre alte activitãþi ample de
artã ºi culturã, artista a lansat albumul La mulþi ani cu sãnãtate.

Prin vocea ei a reuºit ºi reuºeºte în permanenþã sã alunge grija zilei de mâine, ca
prin farmec. Ea a rãspuns cu drag de fiecare datã când a fost rugatã sã interpreteze
câteva melodii din folclor. Pur ºi simplu cânt din suflet, îmi rãspunde cea care a
fost ºi studenta noastrã la Facultatea de Muzicã. ªi cum ar putea fi altfel, când cea
care are un repertoriu atât de bogat ºi valoros, a dorit sã se aplece ºi asupra
problemelor teoretice ale istoriei muzicii, dar ºi asupra cercetãrii amãnunþite a
fenomenului muzical universal. Suntem curioºi sã aflãm totuºi care este cea mai
mare realizare a Elisabetei Turcu de pânã acum. Cea mai frumoasa amintire pe
care o am este legatã de anul 1984, când am adus pe lume copilul, toatã averea
vieþii mele. Copilul este cea mai mare bucurie, cea mai mare realizare a vieþii
mele ºi împlinire pentru cã este un copil bun. Acum este student la Relaþii Economice
Internaþionale. Cum vã petreceþi timpul? Pe plan profesional am foarte multe
concerte, invitaþii în þarã, dar am fost ºi în Germania ºi în Spania ºi am avut
multe apariþii la diverse televiziuni, emisiuni la radio ºi multe, foarte multe
spectacole. Cea mai mare dorinþã a mea a fost sã cânt. Am avut glas ºi mi-am
dorit sã cânt, ºi dacã mi-am dorit, Dumnezeu a fost alãturi de mine ºi m-a ajutat
pe drumul ãsta care nu e prea uºor. Îmi este foarte dragã muzica popularã ºi am
fãcut-o pur ºi simplu din dragoste pentru cântec. Când sunt în faþa microfonului
pur ºi simplu, cânt din suflet ceea ce cânt. Sunt un om foarte deschis, plin de umor,
ca munteanul, pentru cã eu sunt de la munte.
Elisabeta Turcu, promovând folclorul din Muntenia, ºi-a ostoit dorul de
frumos ºi dorinþa de creativitate, iar urmând cursurile de specialitate
ca studentã a Facultãþii de Muzicã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a
prins în chenar de aur trilurile privighetorii.
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