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Perspective contemporane în dramaturgie ºi arte vizuale:

Sheldon Rosen ºi Zoe Dirse

Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã
al Universitãþii Spiru Haret va organiza pe data
de 15 mai 2013, Sala Senatului, Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, ora 12.00,
respectiv 13.00, douã evenimente culturale:
Contemporary Stage Readings/Lecturi din
Dramaturgia Contemporanã - invitat
dramaturgul Sheldon Rosen, profesor
universitar la Ryerson University Theatre
School, Ontario
ºi Women and Gender in the Visual Arts /
Femeile ºi Genul în Artele Vizuale - invitatã
Zoe Dirse, profesor universitar la
Sheridan College, Oakville.
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Universitatea Spiru Haret primeºte dreptul de a folosi logo-ul

Excelenþa Resurselor Umane
în Cercetare




Universitatea Spiru Haret, printre primele universitãþi din România care
implementeazã la nivel instituþional Carta Europeanã a Cercetãtorilor ºi Codul
de Conduitã pentru Recrutarea Cercetãtorilor prin intermediul propriei
Strategii de Resurse Umane pentru Cercetãtori.
Dreptul de a folosi logo-ul Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare pe
toate materialele de promovare a universitãþii va aduce valoare adãugatã, atât pe
plan intern, cât ºi pe plan extern, atât pentru cercetãtori, cât ºi pentru instituþiile
ce finanþeazã cercetarea.
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Conferinþa Internaþionalã

Law and Social Order/Drept ºi Ordine Socialã
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, a fost gazdã ºi organizatoare,
pentru al treilea an consecutiv, a Conferinþei Internaþionale Law
and Social Order/ Drept ºi Ordine Socialã, LSO 2013. Organizatorii
ºi-au dorit ca aceastã manifestare ºtiinþificã sã reprezinte un prilej
pentru un schimb real de idei ºi experienþã, pe plan naþional ºi
internaþional, creând un cadru lucrativ pe o tematicã de interes
major în domeniile dreptului ºi ºtiinþelor conexe care pot susþine
dezvoltarea legislativã, dar ºi de armonizare, în noul context conturat
de strategia Europa 2020: creºterea inteligentã, durabilã ºi
favorabilã incluziunii. Partenerii celei de-a treia ediþii au fost:

Colegiul de Drept din cadrul Universitãþii de Stat
din Michigan, SUA, Institutul de Stat al Industriei
Turismului, Departament Drept, Rusia, Centrul Naþional de
Cercetare ªtiinþificã, Franþa (instituþii de învãþãmânt superior care
au încheiat Acorduri Bilaterale de Cooperare cu FDAP), Facultatea
de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi Politice, Universitatea Dunãrea de
Jos, Galaþi, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, Institutul de Studii Interdisciplinare în
ªtiinþe Socio-Umane, New York, ºi Editura Addleton Academic
Publishers (New York), partener oficial al Contemporary Science
Association (NewYork).
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George VOLCEANOV

la Târgul de carte de la Budapesta
Conf. univ. dr. George Volceanov, de la Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret, a fãcut parte, alãturi de poetul Ioan Es.
Pop ºi dramaturgul Horia Gârbea din grupul de scriitori români
care, la invitaþia Ministerului Culturii, au reprezentat România la
Târgul de carte de la Budapesta, în perioada 18-21 aprilie.
George Volceanov a lansat traducerea romanului Blazonul cu doua
lebede, de Bogdan Laszlo (roman premiat de Uniunea Scriitorilor
din România în anul 1982), Dicþionarul de argou maghiar-român
ºi antologia 11 poeþi maghiari contemporani, ºi a prezentat pe larg
proiectul de reeditare a Operelor lui Shakespeare în traduceri noi,
proiect al cãrui fondator ºi coordonator este. De altfel, Volumul 6
al Operelor lui Shakespeare a fost lansat marþi 23 aprilie, aºa cum
revista noastrã v-a informat în numãrul din 22 aprilie 2013.

Ajutaþi-ne
sã ne ajutãm singuri!
Mioara VERGU-IORDACHE

Atenþie tineri!

Nu sunteþi cel mai important capital pentru companii!

Prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector
al Universitãþii Spiru Haret
ºi George Butunoiu
Cu studii în domeniul fizicii nucleare,
George Butunoiu a lucrat în IT,
executive search ºi consultanþã HR.
Din 2006, ºi-a creat propria companie
- George Butunoiu Ltd.împreunã cu alþi parteneri de afaceri.

Ciclul de întâlniri ºi dezbateri desfãºurat în zilele de joi seara, la Sala
Studio, în cadrul Clubului de Afaceri Viitori manageri, condus de prof.
univ. dr. Carmen Costea, a continuat în data de 25 aprilie cu prelegerea
susþinutã de George Butunoiu, cel mai important vânãtor de capete din
România. Domnul Butunoiu a acceptat sã se întâlneascã cu studenþii ºi
masteranzii de la Universitatea Spiru Haret ºi ASE Bucureºti, în Palatul
Educaþiei, Culturii ºi ªtiinþei, ºi sã le dea câteva informaþii legate de modul
în care opereazã piaþa de recrutare.
Aºteptatã cu deosebit interes de ambele pãrþi, întâlnirea a fost animatã
de întrebãrile studenþilor, care au acceptat provocarea lansatã cu privire
la modul în care este perceputã educaþia ºi experienþa de pe piedestalul
marilor experþi. Am aflat cu aceastã ocazie cã România este perceputã de
ani buni drept þara cu cea mai redusã cotã de încredere când este vorba de
angajare pe piaþa muncii.
Expertul a explicat, pe rând, câteva dintre cele mai importante tabu-uri
de care se lovesc tinerii absolvenþi când se pune problema angajãrii. Între
consolidarea educaþionalã, dezvoltarea laturii culturale a personalitãþii
fiecãruia ºi bifarea unor criterii, care ar putea oferi elemente suplimentare
în favoarea deciziei de angajare, se pare cã tinerii se aflã la o mare rãscruce:
cãtre ce se vor îndrepta ei când CV-ul, lipsit de posibilitatea de a proba
prea multã expertizã sau experienþã profesionalã, va fi lãsat de o parte. În
asemenea situaþii, câºtigul va fi de partea celor care ºtiu sã profite de pe
urma folosirii la maximum a timpului - prin învãþarea susþinutã de limbi
strãine, prin dobândirea unor competenþe suplimentare celor oferite de
studiul la universitate, prin dezvoltarea abilitãþii de a comunica, de a scrie
frumos, de a te prezenta la un interviu astfel încât sã devii cel ales.
(Continuare în pag.4)

sâmbãtã, 18 mai
orele 19.00-02.00
Universitatea Spiru Haret
str. Ion Ghica nr.13,
sector 3, Bucureºti
Acces gratuit
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E dreptul tãu
acþioneazã!
Luna
europeanã
a
creierului
Sistemul
de Informaþii

Schengen
(SIS II) este
acum operaþional
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Drumul spre iad e pavat cu bune intenþii! Ce altceva este anunþul
premierului, fãcut joi, 9 mai: Începând cu data de 1 iulie, suntem
capabili de a majora ajutoarele sociale pentru a compensa creºterea
preþurilor la energie. Astfel, venitul minim garantat va creºte în
medie cu 13%, în douã tranºe, iar alocaþia pentru susþinerea familiei
va creºte în medie cu 30%. Guvernul urmãreºte ca beneficiile
acestei creºteri economice a României sã se distribuie mult mai
echitabil astfel încât de acestea sã beneficieze categoriile de
populaþie cele mai vulnerabile, respectiv pensionari, populaþia din
zonele rurale, ºomeri, tineri, reprezentanþi ai minoritãþii rome, cei
care au cea mai mare nevoie de a beneficia în continuare de programe
de asistenþã ºi de distribuire echitabilã.
Minunat! Dar ce ne facem dacã, în urma motivelor ce stau la
baza creºterii ajutoarelor sociale, (cel mai important - creºterea
preþurilor la energie) va creºte  ºi sigur va creºte  numãrul
populaþiei vulnerabile? ªi dacã, sã zicem, creºterea economicã se
va diminua?! Ce ne facem cu rata anualã a inflaþiei, care, anunþã
INS, a urcat, deja, la 5,29 la sutã?
Dintre categoriile vulnerabile, în mod sigur, se calificã
pensionarii. Pentru restul, guvernanþii, în loc sã le dea un peºte,
mai bine i-ar învãþa sã pescuiascã! Ministrul Muncii declarã cã
de la 1 iulie vor beneficia de majorãri câteva sute de mii de
persoane, efortul bugetar fiind în jur de 160 de milioane de lei
pânã la sfârºitul anului. Nu ar fi fost mai eficient ca suma sã fie
investitã în locuri de muncã, pentru ca populaþia din zonele
rurale, ºomeri, tineri, reprezentanþi ai minoritãþii rome sã lucreze,
sã primeascã salarii, sã plãteascã taxe ºi impozite care sã se
întoarcã în circuitul economic spre beneficiul tuturor?
Cui foloseºte un stat de asistaþi social, în afara celor care
cumpãrã voturi?! Creºterea economicã se bazeazã pe efortul
persoanelor active, angajate. Au fost întrebate acestea ce doresc
sã se întâmple cu beneficiile? Cã nu-mi aduc aminte ca guvernanþii
sã fi spus cã aduc bani de-acasã!
Este necesarã compasiunea pentru cei care nu au posibilitatea
de a-ºi asigura traiul zilnic: bãtrâni, bolnavi. Aceºtia trebuie ajutaþi.
Cum trebuie ajutaþi ºi ceilalþi, dar cu locuri de muncã, ajutaþi sã
devinã responsabili, nu sã le plãtim lenea ºi viciile. O cinzeacã în
plus, la cârciuma din comunã sau de la colþul strãzii, nu duce la
creºterea bunãstãrii!
Circula la un moment dat un banc. Într-o curte de om gospodar
se afla o vacã ºi un ºoricel. Apare o pisicã. Sesizând pericolul,
vaca se balegã asupra ºoricelului ºi-l acoperã. Ghinion! ªoricelului
îi rãmâne codiþa la vedere. Pisica îl scoate din balegã ºi urmeazã
inevitabilul Morala: nu oricine te bagã în rahat îþi vrea rãul ºi
nu oricine te scoate îþi vrea binele!
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf.univ.dr. Aristide COCIUBAN, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

Marketingul direct - BAZA DE DATE

O trãsãturã distinctã a marketingului direct o reprezintã mixul de marketing. În cazul marketingului
tradiþional, mixul de marketing reprezintã orientarea activitãþii de marketing a firmei  în funcþie de
resursele de care dispune aceasta ºi de condiþiile ce se manifestã pe piaþa  prin combinarea într-un
tot unitar, coerent, sub forma unor programe a elementelor politicii de produs, preþ, de distribuþie ºi
de promovare ºi se referã la combinarea în mod conºtient de cãtre specialiºti a acestor patru
elemente, urmãrind maximizarea eficienþei economice a organizaþiei. Componenþa mixului de marketing
direct grupeazã tot o serie de patru elemente fundamentale, diferite însã în plan conceptual ºi
operaþional. Elementele mixului de marketing direct sunt baza de date, oferta, comunicarea ºi logistica.
Acestea sunt utilizate, în vederea atingerii obiectivelor propuse ºi implementãrii de campanii reuºite
de marketing direct, în combinaþii adaptate în funcþie de nevoile ºi factorii specifici fiecãrei organizaþii.
Una dintre componentele centrale ale marketingului direct o reprezintã baza de date. Aceasta îºi
justificã necesitatea prin faptul cã marketingul direct presupune o comunicare directã ºi personalizatã
cu consumatorii, posibilã doar prin existenþa de informaþii cu privire la aceºtia.
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Existã o definiþie
a bazei de date în
marketingul direct?
Activitatea de marketing
direct are ca fundament
construirea ºi utilizarea unei
baze de date, care sã conþinã
informaþii cu privire la clienþi
sau potenþialii clienþi. În sens
concret, baza de date reprezintã o colecþie organizatã de
date despre clienþi individuali,
actuali sau potenþiali, inclusiv
date geografice, demografice,
psihografice ºi de comportament ºi poate fi folositã
pentru a localiza potenþialii
clienþi, a adapta produsele ºi
serviciile oferite la nevoile
speciale ale celor vizaþi ºi a
menþine o relaþie pe termen lung
cu aceºtia. Dacã pornim de la
una dintre caracteristicile
marketingului direct, respectiv
aceea care îl defineºte ca fiind
comunicare directã ºi personalizatã cu clientul sau
potenþialul client (conform
definiþiei datã de cãtre DMA),
baza de date reprezintã pârghia
pentru realizarea acestei
comunicãri, prin intermediul
unui ansamblu structurat de
informaþii cu privire la nume,
adresã ºi alte elemente care sã
contureze un profil cât mai
coerent al publicului-þintã. O
posibilã definiþie a bazei de date
în ansamblu este aceea de
sistem informatizat de gestiune a datelor, ale cãrui
componente sunt reprezentate
de datele conþinute ºi structurate, echipamentele de gestiune,
aplicaþiile de gestiune, utilizatori ºi procedurile de utilizare
specifice. Din punct de vedere
operaþional, baza de date poate
fi definitã ca un instrument care
presupune colectarea ºi organizarea informaþiilor. Din
perspectiva organizaþiei,
existenþa ºi utilizarea unei baze
de date poate constitui premisa
unei activitãþi profitabile (în
viitor), cu condiþia ca aceasta
sã fie realizatã cu simþ al
rãspunderii, cu mult discernãmânt, rigoare ºi rãbdare, sã
conþinã informaþii corecte ºi
coerente ºi sã fie gestionatã în
mod corespunzãtor. Pentru a
explica aceastã afirmaþie, vom
spune cã o bazã de date bine
organizatã înseamnã o bunã
segmentare a informaþiilor (a
publicului-þintã), ceea ce duce
la crearea ºi lansarea de oferteþintã pe diferite categorii de
clienþi sau potenþiali clienþi,
posibil a fi interesaþi, cu ºanse
mai mari de a obþine un rãspuns
favorabil din partea acestora,
acest lucru ducând la succesul
campaniei respective, implicit
al afacerii.
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În ce constã importanþa bazei de date?
Într-un mod simplist, importanþa bazei de date asupra
obiectivului final al organizaþiei, constã creºterea vânzãrilor, implicit
a profitului, asigurarea fidelitãþii clienþilor ºi scãderi de costuri, prin
diminuarea unor pierderi. Informaþiile conþinute în baza de date, în
mãsura în care sunt corecte, pot oferi organizaþiei o viziune de ansamblu
asupra pieþei, în general, ºi a poziþiei proprii pe segmentul de piaþã pe
care activeazã în special, precum ºi posibilitatea de a-ºi adapta ºi
perfecþiona politica ºi strategiile la cerinþele ºi nevoile pieþei ºi
capacitatea de a realiza previziuni de piaþã. Baza de date comportã o
identificare precisã a clienþilor ºi potenþialilor clienþi ºi faciliteazã
mãsurarea rezultatelor obþinute în urma ofertelor comerciale realizate.
Conform lui K. Fletcher, printre cele mai elocvente exemple în acest
sens se numãrã imposibilitatea de abordare a anumitelor segmente
ale pieþei-þintã prin utilizarea de instrumente ºi strategii de comunicare
tradiþionale, necesitatea fidelizãrii clienþilor, oportunitãþile oferite de
produsele ºi serviciile organizaþiei de a genera noi direcþii de vânzare
pentru alte produse sau servicii asociate în consum sau utilizare,
nevoia de a depãºi limitele canalelor de distribuþie tradiþionale ºi
distribuirea de produse ºi servicii direct cãtre consumatori, utilizarea
preponderentã la nivelul pieþei, prin prisma bugetelor specifice alocate,
a mediilor tradiþionale, tarifele relativ ridicate ale mediilor de
comunicare tradiþionale ºi eventualele probleme de accesibilitate ale
acestora, creºterea gradului de penetrare ºi accesibilizare al
tehnologiei informatice în cadrul organizaþiei.

3

Care sunt factorii-cheie ai succesului unei baze de date?
Factorii-cheie ai succesului unei baze de date þin de identificarea
unei sume de particularitãþi specifice, precum:  definirea nevoilor de
marketing;  definirea nevoilor informatice ºi logistice;  definirea
informaþiilor necesare ºi suficiente;  definirea codificãrii informaþiilor;
 definirea circuitelor de informare;  definirea accesului la informaþii;
 stabilirea (numirea) unui director de proiect. Din perspectiva unei
campanii de marketing direct, construirea bazei de date reprezintã prima
etapã a acesteia. De aceea, este foarte important ca baza de date sã
conþinã informaþii (cu privire la persoane fizice sau juridice) fragmentate
în funcþie de o serie de criterii, pentru a putea transmite oferta de
marketing direct cãtre aceia care ar avea nevoie de produsul sau serviciul
oferit. Astfel, cu cât baza de date este mai segmentatã ºi mai targetatã,
cu atât campania de marketing direct va avea rezultate mai bune.
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Ce avantaje prezintã bazele de date în cadrul unei
campanii de marketing direct?

Avantajele bazelor de date în
cadrul unei campanii de marketing
direct sunt: posibilitatea de mãsurare a campaniilor, testabilitatea
campaniilor, selectivitatea, personalizarea ºi flexibilitatea
campaniilor de marketing direct. Am
arãtat deja cã o caracteristicã definitorie a marketingului direct o reprezintã comunicarea personalizatã cu
publicul-þintã, ori acest lucru nu se
poate realiza fãrã a deþine informaþii
cu privire la nume, adresã ºi alte
elemente care sã contureze un
profil cât mai coerent al persoanelor/
firmelor vizate. Bazele de date
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reprezintã un element de referinþã
pentru marketingul direct, care
orienteazã întregul mers al comunicãrii; cu ajutorul acesteia se pot afla
informaþii complexe despre target,
despre concurenþã ºi despre diverse
evenimente la care aceºtia participã.
Bineînþeles, construirea, dar ºi
gestionarea unei baze de date presupune investiþii din partea organizaþiei. Tehnica, programele, mijloacele
de comunicaþii ºi pregãtirea
personalului înseamnã eforturi
financiare, însã o bazã de date bine
organizatã va duce la vânzãri ce vor
acoperi toate aceste costuri.
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Putem clasifica
categoriile de date?
Literatura de specialitate identificã
cinci categorii majore de date ºi
anume:  pentru identificarea consumatorului: date care permit localizarea consumatorului ºi stabilirea
canalelor de contact (poºtã, telefon,
fax, e-mail etc.);  pentru consumatorii individuali, datele de identificare
se referã la nume, prenume, numãr
de telefon, adresã de e-mail, iar
pentru cei organizaþionali, la denumirea organizaþiei, adresa(ele)
sediului ºi filialelor, numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail, numele
persoanelor de contact;  pentru
construirea profilului consumatorului: date care permit descrierea
consumatorului în raport cu un set
de criterii geografice, demografice,
psihografice ºi comportamentale ºi
construirea unui profil al acestuia
utilizabil în proiectarea campaniilor
de marketing direct; pentru consumatorii individuali se referã la
regiunea geografico-istoricã, vârstã,
sex, stare civilã, profesie ºi ocupaþie,
nivelul veniturilor, stil de viaþã ºi
frecvenþa cumpãrãrii unui anumit
produs; în ceea ce priveºte consumatorii organizaþionali, acestea se
referã la regiunea geografico-istoricã, vechime, regimul juridic,
domeniul de activitate principal ºi
secundar, cifra de afaceri, nivelul
profiturilor, numãrul angajaþilor,
stilul de management, frecvenþa
cumpãrãrii anumitor produse/
servicii;  tranzacþionale: se referã la
produsele ºi serviciile achiziþionate
de clienþii sãi înregistraþi în baza de
date; atât pentru consumatorii
individuali, cât ºi pentru cei
organizaþionali, datele tranzacþionale
cuprind datele cumpãrãrilor
produselor ºi serviciilor organizaþiei,
produsele ºi serviciile cumpãrate,
valoarea cumpãrãturilor realizate,
apelarea la service etc;  privind proiectarea campaniilor de marketing
direct: pentru ambele tipuri de
consumatori, datele de proiectare
includ tipurile de ofertã la care aceºtia
au fost expuºi, mediile ºi suporturile
folosite în comunicare, modalitãþile
de reacþie folosite de cãtre aceºtia,
suportul logistic preferat etc;  alte
date: sunt utile în contextul activitãþii
de marketing direct sau de marketing
în general; pentru consumatorii
individuali, acestea se referã la
numele ºi prenumele soþiei/soþului,
numãrul ºi vârsta copiilor, tipul de
locuinþã ºi regimul proprietãþii
acesteia, participarea la alte activitãþi
de marketing ale organizaþiei etc.,
iar pentru consumatorii organizaþionali, la relaþiile cu membrii comunitãþii de afaceri, agenþiile de publicitate
ºi cercetãri de marketing cu care au
relaþii, participarea la alte activitãþi de
marketing ale organizaþiei etc.

Cum se creeazã o bazã de date în marketingul direct?

Alcãtuirea unei baze de date nu
funcþioneazã dupã un tipar standard, universal
valabil, iar procedura în sine este un lucru dificil,
necesar a fi realizat cu acurateþe ºi rigoare, întrucât
gestionarea tuturor informaþiilor se supune unor
reguli de confidenþialitate reglementate prin legislaþie.
O bazã de date bine realizatã trebuie sã conþinã acele
informaþii care sã faciliteze identificarea clientului
sau potenþialului client, a produselor ºi serviciilor
achiziþionate ºi, în mãsura în care este posibil,
motivele achiziþionãrii, gãsirea de medii ºi suporturi
de comunicare optime pentru clienþi sau potenþialii
clienþi, mãsurarea gradului de fidelitate, precum ºi
construirea unui profil al clientului strategic, în
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raport cu care organizaþia sã îºi orienteze acþiunile
de marketing direct. Pornind de la trãsãturile bazei
de date, în vederea creãrii acesteia se analizeazã atât
aspectele cu privire la conþinut, structurã ºi utilizare,
cât ºi cele de gestiune a datelor. Aspectele de
marketing (conþinut, structurã, utilizare) se referã la
obiectivele urmãrite prin construirea bazei de date,
astfel încât sã permitã derularea unui flux continuu
de activitate, pe când cel tehnic (gestionarea) are în
vedere gestionarea informaþiilor prin identificarea
þintelor ce fac obiectul bazei de date, precum ºi a
atributelor acesteia. În raport cu conþinutul lor, bazele
de date pot fi referitoare la consumatori individuali
sau consumatori organizaþionali.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Ce surse stau la baza conþinutului bazei de date?
Din punct de vedere al surselor care asigurã conþinutul bazelor
de date, avem surse interne ºi surse externe. Sursele interne constau
în informaþiile pe care organizaþia le deþine în legãturã cu clienþii
actuali sau cu persoane cu care au avut, într-un fel sau altul o
interacþiune. Aceste informaþii pot proveni din dosare ale clienþilor,
documente de comandã ale acestora sau comenzi în format clasic,
rapoarte privind activitatea de service, documente în care s-au
consemnat sugestii, reclamaþii sau recomandãri ºi propuneri,
documente aferente produselor returnate ca fiind nesatisfãcãtoare,
certificate de garanþie emise etc.
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Sursele externe la ce se referã?
Sursele externe, la rândul lor, pot fi specializate sau
nespecializate, generale sau specifice, gratuite sau comerciale. În
principiu, sursele specializate se referã la datele obþinute din afara
organizaþiei, de la furnizori al cãror obiect de activitate presupune
colectarea de date ºi direcþionarea acestora cãtre cei interesaþi, iar cele
nespecializate provin de la organizaþii care deþin un volum mare de date
care pot fi ale clienþilor proprii sau organizaþii care culeg ocazional date
utilizabile pentru activitãþi de marketing direct. Cazurile în care o societate
cumpãrã o bazã de date (conþinând diferite date/informaþii de contact ale
reprezentanþilor altor societãþi), în scop de marketing direct sunt frecvente
în practicã, dar în puþine situaþii, pãrþile sunt familiarizate cu cerinþele
legale pe care le comportã o asemenea tranzacþie, expunându-se astfel
unor riscuri ce ar trebui luate în considerare. În ceea ce priveºte nivelul
de specializare, sursele generale furnizeazã date sumare (nume,
prenume, adresã sau numãr de telefon) despre consumatori, pe când
cele specifice oferã date detaliate în legãturã cu aceºtia. Sursele gratuite
nu sunt, de cele mai multe ori, ºi foarte eficiente, majoritatea furnizând
date neactualizate sau incomplete, de o calitate slabã. Sursele
comerciale, în schimb, oferã date care au fost verificate, de o mai
bunã calitate. De cele mai multe ori, sursele comerciale preferã
închirierea bazelor de date, în anumite condiþii, în locul vânzãrii
acestora, întrucât valoarea unei baze de date bine realizatã este foarte
mare. De asemenea, în cazul surselor comerciale, fiºierele conþinând
bazele de date pot fi furnizate în formatul cel mai potrivit organizaþiei
care le solicitã, ºi structurate în funcþie de criteriile specificate de
cãtre aceasta. În funcþie de nivelul de profesionalizare al furnizorului
de bazã de date pot fi determinate ºi operaþiunile suplimentare
necesare, precum ºi costurile asociate acestora, în vederea
eficientizãrii ºi optimizãrii acesteia.
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Listele de adrese poºtale pe ce criterii sunt apreciate?
Cu privire la listele de adrese poºtale, pe care le conþine o
bazã de date, acestea trebuie apreciate prin prisma unor criterii care
sã asigure buna funcþionalitate a sistemului. Aceste criterii se referã,
în principal, la urmãtoarele:  mãrimea listelor, priveºte numãrul de
înregistrãri pe care le conþine lista. În funcþie de specificul organizaþiei,
ºi de tipul de produse pe care le oferã, cu cât numãrul înregistrãrilor
este mai mare, cu atât creºte ºi numãrul posibililor clienþi;  preþul
per mia de date are în vedere preþul pe care trebuie sã îl plãteascã o
companie pentru închirierea listei. Acesta variazã în funcþie de mãrimea
listei, în funcþie de tipul de listã ºi de gradul de actualizare al acesteia;
 descrierea listei se referã la caracteristicile de bazã ale listei, de
exemplu sursa listei, istoricul acesteia, gradul de actualizare, profilul
þintelor etc.;  vârsta bazei de date reprezintã un aspect foarte
important în aprecierea unei baze de date, dacã ne gândim la
valabilitatea relativ redusã în timp a informaþiilor;  acurateþea bazei
de date vizeazã informaþiile incomplete, incorecte sau care lipsesc
dintr-o listã, lucru ce poate duce la erori în implementarea unei
campanii de marketing direct;  mãrimea comenzii medii se referã la
valoarea medie a achiziþiei efectuate de cãtre consumatorii din listã
(prin poºtã);  raportul asupra utilizãrii listei are în vedere numãrul
de clienþi pe care i-a generat lista de-a lungul timpului;  raportul
dintre clienþii activi ºi clienþii potenþiali se referã la faptul cã listele de
clienþi genereazã rezultate mai bune decât listele de potenþiali clienþi;
 frecvenþa actualizãrii datelor este importantã prin prisma faptului
cã informaþiile cuprinse în bazele de date cunosc o perisabilitate
crescutã; cu cât lista este mai des actualizatã, cu atât se vor obþine
rezultate mai bune ºi vor fi implicate costuri mai mici.
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Care sunt etapele alcãtuirii unei baze de date?
Pentru a alcãtui o bazã de date, etapele de parcurs pot
fi rezumate astfel:  stabilirea tipologiei publicului ale cãrui date
se doresc a fi stocate;  dezvoltarea programului de înregistrare a
datelor;  verificarea ºi revizuirea informaþiilor obþinute;
 administrarea informaþiilor obþinute;  actualizarea ºi reevaluarea
permanentã a înregistrãrilor din baza de date. Din perspectiva
aspectelor tehnice asociate creãrii bazelor de date, existã trei
variante de model de construire a acestora:  modelul relaþional,
conform cãruia baza de date va funcþiona ca o colecþie de relaþii,
asociate între entitãþile care o compun, realizate în funcþie de
diferite criterii, care pot fi construite ºi utilizate în proiectarea
campaniilor de marketing direct;  modelul în reþea, conform
cãruia baza de date funcþioneazã ca o colecþie de înregistrãri
diferite, referitoare la aceleaºi entitãþi, însoþite de relaþiile explicite
dintre acestea;  modelul ierarhic, conform cãruia baza de date
funcþioneazã ca un ansamblu arborescent al datelor despre entitãþile
incluse, fiind accesibil într-o manierã ierarhicã.
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Universitatea Spiru Haret primeºte dreptul de a folosi logo-ul

EVENIMENT

Perspective contemporane în dramaturgie ºi arte vizuale:

Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare
În luna decembrie 2011, Universitatea Spiru Haret a aderat,
prin intermediul Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã,
la Carta Europeanã a Cercetãtorilor ºi la Codul de Conduitã
pentru Recrutarea Cercetãtorilor, adoptate de Comisia
Europeanã în anul 2005. Carta ºi Codul se adreseazã
cercetãtorilor precum ºi angajatorilor ori finanþatorilor din
domeniul cercetãrii, atât din sectorul public, cât ºi din cel
privat. Carta asigurã cadrul pentru gestionarea carierei
cercetãtorilor, în timp ce Codul promoveazã recrutarea
deschisã ºi transparentã, dar ºi procedurile de evaluare.
Împreunã, cele douã documente au ca scop dezvoltarea unei
pieþe europene a muncii atractive, deschise ºi sustenabile
pentru cercetãtori. Pentru a facilita punerea în aplicare a Cartei
ºi Codului, a fost creat, în anul 2009, un nou instrument,
Strategia de Resurse Umane pentru Cercetãtori, încorporând
principiile Cartei ºi Codului, ce ajutã angajatorii ºi finanþatorii
sã punã în practicã principiile acestor documente. Strategia
este implementatã de instituþiile de cercetare individuale ºi
organizaþiile de finanþare a cercetãrii pe bazã de voluntariat,
se bazeazã pe auto-evaluarea internã, respectã autonomia
instituþiilor ºi reprezintã o abordare transparentã, care oferã
informaþii publice uºor accesibile cu privire la acþiunile
instituþiilor ºi organizaþiilor participante, care vor sã
implementeze reglementãrile Cartei ºi Codului.
În anul 2012, ca urmare a acestei adeziuni, Universitatea Spiru
Haret a fost acceptatã, datoritã demersurilor efectuate de
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, în Grupul de Lucru 4
pentru elaborarea Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori
(HR Strategy for Research). Universitatea Spiru Haret are, astfel,
ºansa de a se implica direct în fundamentarea Strategiei de Resurse
Umane pentru Cercetare la nivel european http://ec.europa.eu/
euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#R.
De la momentul aderãrii la Carta Europeanã a
Cercetãtorilor ºi la Codul de Conduitã pentru Recrutarea
Cercetãtorilor, Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã
la evenimentele internaþionale organizate de Comisia
Europeanã: în luna octombrie 2012, prof. univ. dr. Manuela
Epure, prorector al USH, responsabil cu activitatea de
cercetare, a participat, la Bruxelles, la discuþiile de deschidere
a strategiei de lucru a Grupului 4, iar, în perioada 22-23 aprilie
2013, la Varºovia, Cãtãlin Marius Radu, referent cercetare în
cadrul Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã, coordonator
al Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori la nivelul
USH, ºi conf. univ. dr. Ramona Mihãilã, Facultatea de Litere,
cercetãtor în cadrul ICCª, au participat la Primul seminar de
învãþare reciprocã cu privire la procesul de elaborare a
Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori la nivel
instituþional, organizat de Denis Clarke, reprezentantul
Comisiei Europene, Directoratul General pentru Cercetare ºi
Inovare, ºi gãzduit de Universitatea Kozminsky.

Sheldon Rosen ºi Zoe Dirse

Conf. univ. dr. Ramona MIHÃILÃ
(Urmare din pag. 1)

Conf. univ. dr. Ramona Mihãilã ºi Cãtãlin Marius Radu
În cadrul acestui seminar, au fost discutate modalitãþile
practice de a pune în aplicare la nivel instituþional etapele ce
trebuie urmate pentru implementarea Strategiei de Resurse
Umane pentru Cercetãtori. Participanþii, reprezentând 230
de organizaþii, au fost împãrþiþi, pe durata celor douã zile ale
seminarului, pe cinci subgrupuri de lucru; cinci instructori,
desemnaþi de Comisia Europeanã, au iniþiat discuþii în vederea
identificãrii soluþiilor ce trebuie aplicate pentru succesul
Strategiei, au condus dezbateri cu scopul diseminãrii
experienþelor colegilor ºi identificãrii posibilelor cãi de
realizare a paºilor necesari elaborãrii ºi implementãrii
Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori, încorporând
principiile Cartei ºi Codului, la nivel instituþional.
Universitatea Spiru Haret, ce urmeazã sã finalizeze Analiza
internã privind aplicarea principiilor Cartei Europene a
Cercetãtorilor ºi a Codului de Conduitã privind Recrutarea
Cercetãtorilor, precum ºi Strategia de Resurse Umane pentru
Cercetãtori la nivel instituþional, în urma demersurilor
Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã, va primi, din
partea Comisiei Europene, logo-ul Excelenþa Resurselor
Umane în Cercetare, ce identificã instituþiile ºi organizaþiile
furnizoare ºi susþinãtoare ale unui mediu de lucru stimulent ºi
favorabil pentru cercetare. Dreptul de a folosi logo-ul
Excelenþa Resurselor Umane în Cercetare pe toate
materialele de promovare a universitãþii va aduce valoare
adãugatã, ºi pe plan intern ºi pe plan extern, atât pentru
cercetãtori, cât ºi pentru instituþiile ce finanþeazã cercetarea.

Primul dintre ele, Contemporary
Stage Readings/Lecturi din Dramaturgia
Contemporanã, îl are ca invitat pe
dramaturgul Sheldon Rosen, profesor
universitar la Ryerson University
Theatre School, Ontario, care va
susþine prelegerea Realism versus
Surrealism in Sheldon Rosens
Playwriting: Ned and Jack versus
Dying After Beckett /Realism versus
Surrealism în piesele Ned ºi Jack
versus Cine moare dupã Beckett.
Shedon Rosen a scris pânã acum
17 piese, pentru care a primit
numeroase premii - Canadian Authors
Association Award for Drama,
Association of Canadian Television and
Radio Award, McConnell Curricular
Innovation Award, trei premii de la
Canada Council Arts Awards ºi câteva
de la Ontario Arts Grants - ºi
nominalizãri - Association of Canadian
Television and Radio Award.
Moderatorii acestei sesiuni culturale
vor fi conferenþiar universitar dr.

George Volceanov ºi lector univ. dr.
Sara Moldoveanu, de la Facultatea de
Litere, Universitatea Spiru Haret.
Cel de-al doilea eveniment, Women
and Gender in the Visual Arts /Femeile
ºi Genul în Artele Vizuale, o are ca
invitatã pe Zoe Dirse, profesor
universitar la Sheridan College,
Oakville, a cãrei prelegere se va referi
la Female Gaze(eye) Behind the
Camera/Perspectiva femininã din
spatele camerei de filmat. Zoe Dirse a
realizat peste 70 de documentare,
pentru care a primit numeroase premii
(1993 Genies, Prix du Public at the
International Festival of Film in
Creteil, France, 1998 Hot Docs
Festival in Toronto, CIDA Award,
2007). De-a lungul carierei a lucrat în
multe locuri de pe aproape toate
continentele lumii, filmând chiar ºi în
zone de rãzboi: Þãrile Baltice (1991),
Balcani (1994), zona kurzilor rebeli
din sudul Turciei (2003).
Acest eveniment va fi moderat de
conf. univ. dr. Ramona Mihãilã,
Facultatea de Litere, Universitatea
Spiru Haret.

DANUBE EDUCATION FORUM
 educaþie, formarea continuã ºi creºterea competitivitãþii în secolul XXI

Prof.univ dr. Carmen Costea,
prorector al Universitãþii Spiru Haret,
a participat în perioada 11-12 aprilie
la Danube Education Forum,
desfãºurat
la
Universitatea
1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, un
forum de discuþii pentru dezvoltarea
prin educaþie în regiunile dunãrene.
Participanþii au discutat despre
creºterea schimburilor ºtiinþifice
între þãri (schimburi de studenþi,
atragerea de studenþi internaþionali), internaþionalizarea educaþiei
Cãtãlin Marius RADU, superioare (universitare ºi postcoordonator al Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetãtori, USH universitare), perfecþionarea ºi

formarea continuã necesarã într-o lume
globalizatã.
Alãturi de reprezentanþi din
17 instituþii academice din România, au
fost prezenþi ambasadorul Dumitru
Ghican  Asociaþia Nord pentru
Cooperare ºi Integrare (asociaþie care
militeazã pentru strângerea relaþiilor
economice, culturale, ºtiinþifice cu lumea
arabã), Rainer Ardnold, Universitatea
Regensburg, Germania, Jurgen Rainzer
 preºedintele Danube Steinbeis Center, Heinz Trasch  Fundaþia Steinbeis,
Laurenþiu Vasile  Inspectoratul General pentru Imigrãri Alba Iulia.

Sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice, studenþi ºi masterazi, conferinþe, worshop-uri

Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate
în ºtiinþele motricitãþii umane

A14-a sesiune ºtiinþificã
a cadrelor didactice ºi a cincea
sesiune ºtiinþificã a studenþilor
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Medicinã Veterinarã, Centrul de
Cercetare pentru ªtiinþe Medicale Veterinare - VETSCIENCE organizeazã, în
data de 22 mai 2013 sesiunile ºtiinþifice ale cadrelor didactice ºi studenþilor.
Evenimentul ºtiinþific va reuni cadre didactice ºi cercetãtori ai facultãþilor de medicinã
veterinarã, zootehnie, biotehnologii dar ºi proaspeþi absolvenþi medici veterinari din
întreaga þarã. Vor fi abordate subiecte din urmãtoarea arie tematicã:
 Morfologia normalã ºi patologicã  Farmacologie, Microbiologie, Imunologie
 Fiziologie, etologie  Creºterea, nutriþia ºi bunãstarea animalelor  Legislaþie ºi
deontologie  Patologia animalelor (Chirurgie, Parazitologie, Boli infecþioase, Medicalã,
Reproducþie)  Medicinã legalã  Controlul produselor alimentare  Studii de caz.
Locul manifestãrii: Universitatea Spiru Haret, strada Ion Ghica nr. 13, sector 3,
Bucureºti. Date de contact: e-mail: dinucristin@yahoo.com ºi
madalina.belous@gmail.com; web-site: www.spiruharet.ro; tel: 004021.2421576

Foto: Mihãiþã ENACHE

Mobile Application The experience of home through
time and space
Constraints
Lector univ. dr. arh. Andra Larionescu Jacob, de la Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret, organizeazã un workshop interdisciplinar pe tema: The
and Solutions
experience of home through time and space, ce va avea loc între 7-9 iunie 2013, în

Studentul haretist în anul III la
Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã, specializarea informaticã,
Pavel Alexandru, a prezentat lucrarea
Mobile Application Constraints and
Solutions în cadrul evenimentului The
12th International Conference on
Informatics in Economy (IE 2013),
Bucureºti, 25-28 aprilie.
Amãnunte la http://conferenceie.ro/
uploads/docs/IE_2013_
Program_final.pdf , iar volumul
lucrarilor va fi evaluat de Thomson
Reuters pentru indexare în Web of
Science: http://conferenceie.ro/
Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU

cadrul conferinþei naþionale anuale Distance and Togetherness din cadrul Facultãþii
de Sociologie ºi ªtiinþe Sociale, Universitatea Bucureºti.
Mai multe detalii despre tematica workshop-ului: http://conferences.sas.
unibuc.ro/distance-and-togetherness/

Informatics and Communication Field

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung Muscel,
prin Centrul de Cercetãri Economice Aplicate, organizeazã în 30 ºi 31 mai 2013, la
sediul facultãþii, sala masterat, a 4a ediþie a conferinþei naþionale anuale cu participare
internaþionalã: Informatics and Communication Field. (Laura AVRAM)

Vineri, 26 aprilie 2013, la Facultatea Subiecte interesante s-au dovedit cele
de Educaþie Fizicã ºi Sport s-a desfãºurat care au tratat probleme de antrenament:
Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice aspecte biochimice ale efortului fizic,
ale studenþilor ºi masteranzilor: optimizarea pregãtirii sportive la:
Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate în atletism, baschet, fotbal, gimnasticã,
ºtiinþele motricitãþii umane.
handbal, volei, tenis º.a.
La eveniment au participat cursanþii
Studenþii ºi masteranzii care studiazã
de la programele de studii: Educaþie domeniul Kinetoterapie au expus
fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi subiecte legate de: recuperarea
motricitate specialã - din ciclul de afecþiunilor locomotorii, respiratorii,
licenþã - ºi de la programele de studii cardio-vasculare, neurologice precum ºi
universitare de masterat: Educaþie fizicã a traumatismelor induse de supraefort
ºi antrenament sportiv, Kinetoterapie în sportul de performanþã. De apreciat
în afecþiuni locomotorii.
este preocuparea participanþilor de a
Participarea a fost numeroasã. Au utiliza cele mai moderne mijloace de
fost înregistrate un numãr de 34 de prezentare. Conþinutul lucrãrilor a fost
lucrãri la ciclul de studii universitare bine structurat ºi sugestiv prezentat.
de licenþã ºi 17 lucrãri la ciclul de studii
Felicitãm participanþii la Sesiunea
universitare de masterat.
anualã de comunicãri ºtiinþifice ale
Tematica abordatã a fost diferitã ºi a studenþilor ºi masterazilor din
dovedit interesul studenþilor ºi Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
masteranzilor pentru studiul aprofundat care au manifestat interes pentru
al unor aspecte specifice domeniilor activitatea de cercetare ºtiinþificã în
Educaþie fizicã ºi sport ºi Kinetoterapie. domeniu.
Conf. univ.dr. Florentina POPESCU, director, Departamentul de Educaþie fizicã ºi sport
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Noaptea Muzeelor

Facultatea de Arte

De la tragic,
la comic
Luni 29 aprilie 2013, a avut loc examenul de
arta actorului al anului III, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie), clasa conf. univ. dr. Adriana
Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu.
Examenul-spectacol a început cu o Trilogie
belgrãdeanã, de Bilijana Sbrljavic (distribuþia:
Miloº  Cristian Constantinescu, Sanja 
Cristina Ceauºu, Dule  Bogdan Bran ºi Kacia
 Edith Alibec). Dupã ce am asistat la drama
acestor personaje, au urmat o serie de
monoloage: Andreea Boºneag (Oraºul nostru,
de Anna Scott), Altan Safta-Zecheria (Astãzi
i-am smuls colierul, de Imants Ziedonis),
Teodora Nedelcu (Frosa din Idolul ºi Ion
Anapoda, de G.M.Zamfirescu), Edith Alibec
(Ioana Zãnatica din Cruciada copiilor, de
L. Blaga), Cristian Constantinescu (Sam din
Sam, poveste cu mine, cu tine, cu el, de G.M.
Zamfirescu), Andreea-Roxana Neagu
(Cleopatra din Cezar ºi Cleopatra, de George
Bernard Shaw), Mãdãlina ªerban (Fanfara, de
Marin Sorescu), Carmen Manac (Agnes din
ªcoala Nevestelor, de Moliere), Mãdãlina
Gheorghiþã (Lysistrata din Lysistrata, de
Aristofan), Andreea Ghiþã (Pot ieºi pentru o
clipã?, de Imants Ziedonis).
Dupã o scurtã pauzã, necesarã pentru
schimbarea decorului, am intrat cu toþii în
dramaturgia lui Maxim Gorki, cu un fragment
consistent din piesa Copiii Soarelui (distribuþia:
Adrian Bîlã, în triplu rol masculin  Boris
Nicolaevici Cepuroi, Dimitri Sergheevici Vaghin
ºi Pavel Feodorovici Protasov, Cristina Ceauºu
 Elena Nicolaevna, Cristina Paraschiv 
Elizaveta Feodorovna, Dana Paraschiv 
Melania Nicolaevna). Au urmat monoloagele
interpretate de Mihaela Serdaru (Doamna

Voci cristaline
ºi acorduri calde
de pian
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Universitatea Spiru Haret propune publicului, în Noaptea muzeelor,
urmãtoarele proiecte:
Ceramica de tip Cucuteni: Nicoleta Elena ºi Ion Mitroi.
Obiectele reproduc fidel vase ceramice din cadrul culturii Cucuteni,
una dintre cele mai spectaculoase culturi neolitice europene.
Emblema acestei culturi, cu o vechime cuprinsã între 5000 ºi 6000
de ani, vasele ceramice pictate, deosebit de elegante, sunt considerate
printre cele mai frumoase din Europa perioadei neolitice. Artiºtii
ceramiºti Ion ºi Nicoleta Elena Mitroi din Mãldãieni (jud. Olt) vor
explica modul de reproducere a formelor ºi decorul ceramicii
neolitice, ele putând fi ºi cumpãrate de cãtre vizitatori.
Scenarii urbane pentru Bucureºti: Kilometrul urban 
proiectul face obiectul celei de-a patra ediþii a workshop-ului
Scenarii urbane pentru Bucureºti, adresat studenþilor arhitecþi. Ne
propunem sã vedem care este rolul axei Lascar Catargiu - Gheorghe
Magheru  Nicolae Bãlcescu - I.C. Brãtianu pe traseul Piaþa
Victoriei - Piaþa Unirii, cât este de memorabilã, vizitatã, agreabilã,
specificã, ce potenþial ascunde ºi cum putem sã îl punem astãzi în
valoare. Cei 16 studenþi participanþi studiazã situaþia actualã a
spaþiului public, intervieveazã publicul pentru a afla ce îºi doresc
utilizatorii ºi propun amenajãri cu scopul de a face traseul mai
atractiv ºi mai confortabil, de a-i reconferi o identitate ºi relaþionare
cu zonele adiacente.
Propunere de reabilitare a Fortului 13 Jilava din punct de
vedere memorial ºi peisager. Muzeul Naþional al Represiunii
Comuniste. Expunerea include proiectele studenþilor arhitecþi
haretiºti ai anului V, realizate în cadrul proiectului alternativ
interdisciplinar organizat în colaborare cu studenþii Universitãþii de
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã, Facultatea de
Horticulturã, Specializarea Peisagisticã.
Subiectul propus încearcã sã aducã în prim plan o tematicã a istoriei
naþionale recente, perioada detenþiei politice, ºi sã transpunã printr-o
exprimare plastic-arhitecturalã ideea unui memorial viu, vãzut ca
spaþiu al comemorãrii, al activitãþilor cultural-educaþionale ºi al
prezervãrii sitului patrimonial al Fortului 13 Jilava.




ministru din piesa Doamna ministru, de
B. Huºici), Laura Borodan (Oarba, de Rainer
Maria Rilke), Bogdan Bran (Richard al III-lea
din Richard al III-lea, de W. Shakespeare),
Rãzvan Chirilov (1 Aprilie, de I.L. Caragiale).
Din dramaturgia lui I.L Caragiale a mai fost
prezentat un fragment din piesa Dale
carnavalului, avându-i în distribuþie pe: Raluca
Gãinã - Miþa ºi Ionuþ Marcu - Nae. În încheiere,
Raluca Zlatanov a prezentat personajul Silvia,
din piesa Aceºti îngeri triºti, de D. R. Popescu.
Cu acest examen-spectacol, studenþii anului
III, specializarea Artele Spectacolului (Actorie)
din cadrul Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru
Haret, pot spune cã au mai fãcut un pas cãtre
profesionalizare lor, iar acum, dupã ce au ieºit la
public cu trei spectacole de teatru (8 femei, de
Robert Thomas, De-a baba oarba, dupã piesa
Jocuri în curtea din spate, de Edna Mazya, ºi
Fotografii din viaþa ta, dupã Ecaterina Oproiu),
prezentate în cadrul stagiunii anuale a studioului
nostru teatral studenþesc Black Box Studio Sud,
pot sã se adânceascã în studiul ºi cercetarea
necesarã pentru crearea lucrãrilor de licenþã.



Atenþie tineri!

Nu sunteþi cel mai important capital pentru companii!
(Urmare din pag. 1)

Câteva elemente rãmân de referinþã în marea
necunoscutã a recrutãrii celor mai buni: modul în care
tinerii ºtiu sã descrie cel mai bine, în cuvinte, calitãþile
ºi abilitãþile lor mentale, trasarea ºi dovedirea acelor
trãsãturi de comportament de care este nevoie în piaþã,
gradul de adaptabilitate la businessul forte de pe piaþã,
probarea unui grad înalt de motivare, conºtientizarea
nevoii de responsabilitate asumatã ºi gradul de orientare
spre acele modele de afaceri care sunt cele mai potrivite
în funcþie de caracteristicile individuale.
Prin aplicarea principiului ajutã-te singur, se
dovedeºte cã tinerii, în primul rând, ºi, apoi, profesorii
dau valoarea ºcolii, cã societatea este încã foarte zgârcitã
în oferirea de premii sau recompense, cã valoarea
profesorilor urmeazã valorii ºcolii ºi cã interesul tuturor,
inclusiv al marilor specialiºti din zona business este
total diferit de ceea ce scrie în manualele ºcolare.
Conteazã în primul rând moralitatea, gradul de politeþe
chitarã/muzicuþã: Marinel Dinu - student anul investitã în fiecare om, care poate fi doveditã, gradul de
III); W.A. Mozart  Ave Verum (la pian: Graþiela
Niþulescu - student anul III, clasa lect. univ. dr.
Luminiþa Pogãceanu); voce: Florentina Barbu
Ciosvarta, clasa conf. univ. dr. Georgeta
Pinghiriac; B. Bartok  Dans românesc (la pian:
Irina Evghenie - student anul III, clasa lect. univ.
dr. Luminiþa Pogãceanu); E. Grieg  Dansul
Piticilor (la pian: Radu Rodideal, clasa lect. univ.
dr. Fernanda Romilã); F. Lehard  Giuditta,
Meine Lippen, sie Kussen so Heiss (voce:
Florentina Barbu Ciosvarta); la pian: Radu
Rodideal.
Holul monumental de sticlã a reverberat
îndelung la aplauzele binemeritate.
Mulþumim echipei de cadre didactice care s-au
ocupat îndeaproape de bunul mers al manifestãrii,
dar ºi de procesul pedagogic ce a condus la asemenea rezultate. Baftã pe mai departe
absolvenþilor de la specializarea Pedagogie
Muzicalã din cadrul Facultãþii de Arte a
Foto: Mihãiþã ENACHE
Universitãþii Spiru Haret!

Marþi 23 aprilie, în holul monumental al
Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie
Muzicalã a prezentat Concertul Absol-venþilor,
susþinut de Corul de camerã Spiru Haret,
avându-i ca dirijori pe lect. univ. dr. Luminiþa
Guþanu ºi asist. univ. dr. Aurel Muraru.
Atmosfera a fost de sãrbãtoare ºi bucurie, fiind o
adevãratã zi de primãvarã, atât meteorologic, cât
ºi spiritual, deoarece am sãrbãtorit pe Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã.
În programul acestei manifestãri artistice de
tradiþie au fost prezentate urmãtoarele momente: J.S.Bach  Choral (dirijor lect. univ. dr.
Luminiþa Guþanu; la pian  Radu Rodideal,
student anul III); T. Popovici  Cuvine-se cu adevãrat (dirijor: asist. univ. dr. Aurel
Muraru); M. Berezovski  Tatãl nostrum
(dirijor: Mihaela Daniela Nenu  student anul
III); N. Ionescu  Cuc, cuculeþ (dirijor: Alexandru
Davidescu - masterand anul II); solo: Lucia
Racoveanu (studentã anul I); A. Bena  La
fântânã (dirijor: asist. univ. dr. Aurel Muraru);
C. Cezar  Flãcãri ºi roþi - fragment (dirijor:
Radu Rodideal, student anul III);
Cl. Poletti  Les Champs-Elysees (dirijor: Vasilica
Micu - masterandã anul II); C. Strommen 
42 nd street (dirijor: lect. univ. dr. Luminiþa
Guþanu; la pian  Radu Rodideal - student anul
III); J.S.Bach  Preludiu în do major din
Clavecinul bine temperat (la pian: Mihaela
Mihailide - studentã anul III, clasa lector univ.
dr. Dorina Arsenescu); M. Dinu  Change (voce/ Grupaj realizat de conf. univ. dr. George GRIGORE culturã agregatã, voinþa de a realiza ceva cu tot dinadinsul
ºi abia apoi emoþia afilierii la comunitatea corporatistã,
care nu va fi nici pe departe uºor motivatã sã investeascã
în oamenii ei, dar care poate fi convinsã sã plãteascã
salarii mai mari dacã cei aleºi ºtiu sã probeze hotãrârea
de a investi singuri în ei înºiºi.
Din perspectiva unui vânãtor de capete, procesul
de recrutare cunoaºte mai multe paliere:
 numirile prin recrutãri individuale, care pot atrage
posturi cu salarii anuale de peste 40.000 ,  numirile
dupã recrutãri multiple, ca urmare a nevoilor de a trece
în revistã mai multe dosare aparþinând unor candidaþi
cu abilitãþi tehnice sau funcþionale similare,  analizele
mixte, prin intermediul cãrora se combinã resursele de
recrutare directã, cu prelucrarea datelor din bazele de
date deja existente,  recrutarea din baze de date ºi
selecþia sub un singur manager devin eficiente când
existã cerinþa de a acoperi piaþa, într-un timp ºi printrun cost eficient,  campaniile de recrutare presupun
recrutãri extinse pe perioade de timp extinse, când
nevoia este de a deschide o niºã de identificare de
abilitãþi necesare specifice,  contractele de recrutare

pe termen lung pot fi adaptate la cerinþele individuale
ale unui client în cazul în care existã o nevoie pentru
un program de recrutare în curs de desfãºurare. Aceastã
abordare este de timp ºi cost special.
Evaluarea competenþelor tehnice se realizeazã prin
efectuarea de interviuri aprofundate cu candidaþii, cu
accent pe responsabilitãþile detaliate ºi realizãrile
profesionale în locurile lor de muncã actuale ºi
anterioare. Experienþa de recrutare permite identificarea
profilurilor tehnice specifice. Discuþiile prealabile cu
clienþii ajutã la orientarea strategiei potrivite, care este,
uneori, completatã cu expertizã externã.
Proiectarea unui profil personal se realizeazã prin
oferirea de portrete individuale. Dupã studierea atentã
a descrierilor locurilor de muncã ºi a informaþiilor
relevante, head-hunter-ul decide unde este nevoie de
accent, pe urmãtoarele domenii de cercetare:
caracteristici intelectuale, structura informaþiilor
legate de criteriile de mobilitate, orientare, potenþial
creativ, gândirea abstractã, rigoare logicã, evaluarea
disponibilitãþii, aptitudinile personale pentru diferite

tipuri de activitate, procedee suplimentare de
investigare a personalitãþii: motivarea, trãsãturi de
caracter, stilul managerial, temperament, abilitãþi
sociale, stabilitate emoþionalã, autocontrol, empatie,
persuasiune, adaptabilitate, rezistenta la stres ºi
frustrare, eficienþã, leadership
Proiectarea profilului moral are în vedere faptul
cã moralitatea oamenilor nu poate fi determinatã
prin investigaþii psihologice sau teste. Se efectueazã
verificãri de referinþã profundã, prin contactarea cât
mai multor oameni posibil, care au fost anterior în
contact cu candidaþii: foºtii angajatori, colegi,
prieteni de ºcoalã. Analiza de stres se realizeazã
prin gãsirea punctelor negative de performanþã ºi
comportamentul candidatului.
Recrutorii profesionali au, astfel, resursele, timpul
ºi motivaþia necesarã, care oferã ºanse suplimentare ºi
asigurã un rezultat mai eficient. Nouã nu ne rãmâne
decât sã reþinem cã fiecare dintre noi trebuie sã învãþãm
ca sã ºtim cel mai bine ºi cine suntem ºi încotro dorim
s-o apucãm. ªi acesta ne rãmâne singurul tovarãº de
drum când vânãtorii de capete nu sunt lângã noi.
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Despre valoarea creºtinã
ºi spiritualã a bunurilor (IV)

pag. 5

Valori româneºti

Drd. Stelian GOMBOª
Niciodatã Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a condamnat
bunurile sau agonisirea lor, ele fiind recunoscute ca o condiþie
indispensabilã a propãºirii ºi emancipãrii omului; a condamnat
însã cu severitate uzurparea ordinii naturale rostuitã de Dumnezeu,
transformarea lor în idoli ºi aservirea în faþa lor: drept aceea,
omorâþi mãdularele voastre - ale omului pãmântesc: desfrânarea,
necurãþia, pofta cea rea ºi lãcomia, care este închinare la idoli
(Col. 3,5). Mântuitorul Iisus Hristos a indicat raportul real dintre
om ca fiinþã cu vocaþia divinitãþii, ºi bunuri, arãtând cã adevãrata
închinare ºi slujire o datorãm în exclusivitate lui Dumnezeu: Ori de
mâncaþi, ori de beþi, ori altceva de faceþi, toate spre slava lui
Dumnezeu sã le faceþi(1 Cor. 10, 31).Aceasta a fost în esenþa ei
misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceea ce ne priveºte
pe noi, oamenii, ºi destinul nostru pãmântesc, sã ne elibereze din
robia pãcatelor, arãtându-ne cã adevãrata temelie a vieþuirii creºtine
nu sunt bunurile vremelnice ºi atât de înºelãtoare ºi nesigure (Prov.
27, 24), ci îmbogãþirea în Dumnezeu; nici n-a contrazis nevoia
fireascã de procurare a celor necesare pentru susþinerea vieþii, ci
procurarea lor peste mãsurã, de multe ori înfriguratã, care duce la
desfigurarea ºi deformarea persoanei umane, ci dimpotrivã, ne
îndeamnã la încredere în purtarea de grijã a lui Dumnezeu faþã de
lume ºi de oameni, încredere care trebuie sã ducã la echilibru ºi
cumpãtare în agonisirea lor: ºtie Tatãl vostru cel ceresc cã aveþi
trebuinþã de ele (Matei 6, 23). Tânãrul bogat din Evanghelie nu sa fãcut vinovat pentru simplul fapt cã avea multe bogãþii, ci ceea la fãcut cu adevãrat sã fie condamnat de Mântuitorul a fost prea
multa sa grijã faþã de ele. Rãul provenea din propria-i realitate
interioarã, tocmai din prea multa sa preocupare ºi alipirea cu tot
sufletul de acestea, cãci nu depãrtarea externã de lume, ci detaºarea
lãuntricã de ceea ce este rãu în ea este lucru hotãrâtor (Sf. Simeon
Noul Teolog, Filocalia, vol. 6, pag. 83). Dacã Mântuitorul Iisus
Hristos l-a îndemnat sã vândã toate, a vrut ca mai întâi sã-l scoatã
din stãpânirea lor, sã-l situeze pe o poziþie de detaºare lãuntricã: sã
nu socoþi cã iubirea de argint stã numai în a avea aur sau argint,
ci orice lucru de care se lipeºte sufletul (Sfântul Isaac Sirul, Filocalia,
voI. 5, pag. 70); sã-1 elibereze sufleteºte de sub stãpânirea lor: se
cuvine a avea bunuri ca stãpân al lor ºi nu ca slugã a lor; sã le
stãpâneºti ºi nu sã te stãpâneascã. Dumnezeu þi le-a dat, nu ca sã
le cheltuieºti spre pieirea ta, ci spre a lucra la mântuirea ta (Sfântul
Ioan Gurã de Aur).
Referindu-se la sfatul evanghelic vinde tot ce ai, un mare teolog
rus contemporan îl interpreta tocmai în sensul celor afirmate mai
sus: vinde tot ce eºti, deci Mântuitorul Iisus Hristos voia sã-1 scoatã
din starea de identificare cu ceea ce avea. (P. Evdokimov, Vârstele
vieþii spirituale, pag. 101). Sufletul dezlegat de materie ajunge purtãtor
de Dumnezeu (Ilie Ecdicul, Filocalia, vol. 3), aceasta este starea la
care l-a îndemnat Domnul Iisus Hristos pe tânãrul bogat, de a se
elibera de sub stãpânirea materiei, de a se elibera lãuntric: faptele nu
îndrepteazã pe om, independent de dispoziþia sa lãuntricã (Teoclit
Dionisiatul, op. cit, vol. 1, pag 99), lui lipsindu-i tocmai libertatea
interioarã, disponibilitatea sufleteascã de a se apropia de Dumnezeu,
cãci numai aceasta face posibilã sãlãºluirea harului dumnezeiesc în
sufletul nostru, aceasta fiind condiþia primã în realizarea mântuirii,
care are nevoie de suflet slobozit de patimi (Sfântul Maxim
Mãrturisitorul, Filocalia, vol. 3, pag. 124)

La mulþi ani, Madrigal!
Corul Naþional de Camerã Madrigal sãrbãtoreºte anul acesta 50 de ani de activitate.
Înfiinþat în urmã cu jumãtate de veac, Corul Madrigal este unul dintre cele mai apreciate
ansambluri corale profesioniste, o adevãratã emblemã a vieþii muzicale româneºti ºi
universale. În cei 50 de ani de existenþã artisticã, fãrã întreruperi, numele sãu a reprezentat,
de nenumãrate ori, imaginea României în lume, devenind un adevãrat brand de þarã, aºa
cum spun, cu mândrie, madrigaliºtii de astãzi.
Creat în 1963, la iniþiativa dirijorului prof. univ. dr Marin Constantin, corul a activat în
cadrul Universitãþii Naþionale de Muzicã Bucureºti. Generaþiile de coriºti-madrigaliºti ca
ºi actuala componenþã prezintã, în general, muzicieni cu studii superioare capabili sã facã
faþã unor cerinþe interpretative deosebit de performanþe. Repertoriul abordat cuprinde:
muzica Renaºterii europene - de unde ºi numele de Madrigal - bijuterii ale muzicii clasice
româneºti, tradiþionalele colinde, documente bizantine, compoziþii româneºti contemporane,
muzicã universalã din diverse perioade de creaþie ºi lucrãri vocal-instrumentale camerale.
Madrigalul se prezintã în concerte «a cappella» ºi este unic prin sonoritatea specificã
- non vibrato, amplasamentul stereofonic în scenã, costumele de epocã medievalã vesteuropeanã. În cele cinci decenii de viaþã artisticã a susþinut peste 4.100 de concerte în þarã
ºi în Europa, SUA, Japonia, Turcia, Coreea etc., cucerind elogiile criticii muzicale naþionale
ºi internaþionale, primind numeroase premii ºi distincþii, culminând cu titlul Bun
al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO (Paris  1992)
Îndelungatã ºi prestigioasa activitate a Madrigalului se regãseºte în cele 46 de LP-uri ºi
CD-uri, în cele 24 de filme de scurt metraj ºi filme de televiziune, realizate între anii 1967 ºi
2010. În domeniul vocal-simfonic cameral, Madrigalul a colaborat cu dirijori ºi orchestre
prestigioase româneºti ºi internaþionale.
Numeroºi compozitori au scris pentru formaþia lui Marin Constantin ºi patru cãrþi i-au
fost dedicate.
Începând cu anul 2011, dupã trecerea lui Marin Constantin în eternitate, Corul Naþional de
Camerã Madrigal este dirijat de Voicu Popescu, personalitate marcantã a vieþii corale româneºti
ºi internaþionale, discipol ºi continuator al conceptului dirijoral creat de marele sãu mentor.
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 Leopold STOKOWSKY.

 (...) steaua Madrigalului a devenit o
constelaþie aparte pe cerul strãlucirilor
muzicale internaþionale  Iosif CONTA.
 Am ascultat un miracol ! Efectuat de
Marin Constantin. Dinu Lipatti ar fi fost
mândru de voi!  Walter LEGGE.
 Simfonia de culori timbrale a Madrigalului
ne umple sufletul de bucuria trãirii
inefabilului artistic.  Nicolae HERLEA.
 Ascultând Madrigalul, mi s-a pãrut
cã unele sonoritãþi aparþineau altei
dimensiuni
Oare Maestrul Marin
Constantin a gãsit formula care-i deschide universul dimensiunii a patra?
 Cella DELAVRANCEA.
 Artist al României ºi lumii întregi, Marin
Constantin a fost un cavaler al artei,
a cãrui faimã internaþionalã reprezenta
felul în care a apãrat viaþa cu armele
Frumosului ºi Binelui, îndeplinindu-ºi
astfel o misiune de har nobil ºi mistic, în
dimensiunile unicitãþii.

 Grigore CONSTANTINESCU.
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Angela Gheorghiu va susþine un recital, pe 15 mai, la Parlamentul European de la Bruxelles, la un dineu-concert, artista fiind primul
interpret de operã invitat vreodatã la acest eveniment. Festivalul naþional de arte pentru liceeni Florian Pittiº se va desfãºura, între
13 ºi 15 mai, la Sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra din Capitalã Actriþele Carmen Stãnescu ºi Olga Tudorache vor primi decoraþia
A doua ediþie a Festivalului Fotografiei Europene, eveniment
Nihil Sine Deo din partea regelui Mihai I, pe 13 mai, respectiv 18 mai.
dedicat prezentãrii artei fotografice europene în România, se desfãºoarã în perioada 8 - 31 mai în Capitalã ºi în alte oraºe din þarã.
Alexandra Silocea, una dintre cele mai apreciate ºi cunoscute pianiste românce din Anglia, continuã seria concertelor organizate de
Institutul Cultural Roman din Londra în parteneriat cu prestigioasa scena muzicalã de la St. Martin-in-the-Fields. În perioada 16-20 ai
2013 va avea loc cea de-a XXVI-a ediþie a Salonului Internaþional de Carte de la Torino. România va avea un stand naþional. Galeria
Calina, spaþiu dedicat artei contemporane, anunþã vernisajul expoziþiei personale a artistului Mircea Popescu, intitulatã Head Stock, luni
13 mai 2013, ora 18.00. Începând din aceastã lunã ºi pânã în noiembrie, luna de lunã, terasa Librãriei Humanitas Kretzulescu va gãzdui
întâlnirea cu Grigore Leºe. Prima întâlnire din ciclul Duminicile lui Grigore Leºe a avut a avut ca subiect de discuþie Dragostea.











Institutul Cervantes din Bucureºti ºi Teatrul
Naþional I.L. Caragiale prezintã la Sala Mare a
TNB, spectacolul de dans flamenco Abriendo
Caminos, susþinut de Compania Úrsula López
(Spania), în data de 14 mai 2013, la ora 20:00.
Este un spectacol de flamenco autentic, ce îmbinã
tehnica impecabilã a artiºtilor aflaþi pe scenã: Úrsula
López ºi Cristian Lozano - dans, Javier Patino chitarã, Vicente Gelo - voce ºi Raúl Domínguez percuþie - cu forþa, pasiunea ºi o cunoaºtere a
dansului flamenco dintre cele mai profunde, un
spectacol care pãstreazã structura scenicã clasicã
(doi dansatori, trei muzicieni) ºi prezintã toate
stilurile importante de dans din flamenco (seguiriyas, fandangos, romance, farruca,
tangos). Aºa cum spune ºi titlul, spectacolul deschide drumuri ºi permite, atât
cunoscãtorilor, cât ºi celor aflaþi la prima întâlnire cu un spectacol de gen, sã se lase seduºi
de forþa ºi frumuseþea condensate în cultura flamenco, patrimoniu imaterial al UNESCO.

Constantin Daradici,

Searã
flamenco
la TNB

artistul îndrãgostit de culori
Aristotel BUNESCU

vizuale palpitã în mod deosebit la
universul cromatic.
Dar eu ºtiu unul dintre ei îndrãgostit
efectiv de culoare.
Numele sãu este Constantin Daradici.
S-a nãscut pe data 1 august 1948, la
Bucureºti. A absolvit Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu din
Bucureºti, având ca profesori pe
Alexandru Cumpãtã, Corneliu Baba,
Gh. Saru ºi C.Crãciun. Este membru al
Uniunii Artistilor Plastici.
Începând cu anul 1979 a participat
la Saloanele municipale ºi republicane
de picturã, precum ºi la mai multe





Invitaþiile Doamnei Pictura

Pentru pictori, o mare parte din
farmecul vieþii este explicatã de infinitatea
nuanþelor de culori. Dacã pentru un om
obiºnuit, tabloul este doar o ramã ce
încadreazã un portret, o naturã staticã
sau un peisaj, de cele mai multe ori, pentru
artist, el este mult mai mult.
Colorarea este rezultatul unei senzaþii optice perceputã de ochi. Aceastã
senzaþie este provocatã de radiaþiile
luminoase de diferite lungimi de undã.
Pictorii, însã, atunci când vorbesc
despre culoare se gândesc mai întâi la
materialul colorant. Unii dintre oamenii
care trãiesc efectiv pentru ºi din artele

pe scurt

 Perfecþiunea! Când am ascultat
Madrigalul cântând, am avut cea
mai sigurã senzaþie de perfecþiune!

expoziþii de grup: la Bankcoop (1992);
la Fundaþia Sf. Vineri (1992); la Galeria
Simeza (1994,1998). A avut numeroase
expoziþii personale unde au fost supuse
atenþiei publicului ºi criticilor de artã
opere care poartã semnãtura sa
inconfundabilã. A luat parte la taberele
de creaþie desfãºurate la Gãrâna,
Tescani, Gura Vãii.
Lucrãri ale lui Constantin Daradici
se aflã în colecþii particulare ºi de
stat din România, Austria, Elveþia,
Israel, Japonia, Coreea de Sud, Canada,
Olanda, Spania, Suedia, Australia,
S.U.A ºi Turcia.
Una dintre lucrãrile sale are ca subiect un cuplu de îndrãgostiþi care
se plimbã cu barca. Un îndrãgostit
iremediabil de farmecul unic al culorii
a ales ca temã dragostea dintre doi
oameni afundaþi adânc în mijlocul
naturii. Rezultatul este un tablou
ce ilustreazã valoarea unei picturi
în faþa cãreia nu poþi sã te manifeºti
cu indiferenþã. De cele mai multe
ori, totul se terminã tot cu un sentiment puternic de dragoste, dar,
acum, faþã de mirajul artei.

Giuseppe Verdi la Castelul Peleº

În cadrul celei de-a treia ediþii a Stagiunii
Sunetul Muzicii, sâmbãtã, 18 mai 2013,
de la ora 17, în sala de muzicã a Castelului
Peleº, are loc un concert dedicat
împlinirii a 200 de ani de la naºterea
compozitorului italian Giuseppe Verdi.
Protagonistã va fi soprana Veronia

Anuºca, solistã a Operei Naþionale
Bucureºti, care va interpreta arii din
operele verdiene: Un ballo in maschera,
Rigoletto, Otello, Falstaff, I vespri
Siciliani. Ea va fi acompaniatã de
pianistul Mihai Murariu, care va
prezenta ºi o lucrare a lui Dan Dediu.

Diva jazz-ului modern,

Diana Krall,
revine la Bucureºti

Cântãreaþa de jazz Diana Krall revine pe 30 iunie
la Sala Palatului din Bucureºti într-un concert de
promovare a celui mai recent album al sãu, Glad
Rag Doll. Cunoscutã ºi ca Diva jazz-ului modern,
artista a vândut peste ºase milioane de albume în
Statele Unite ºi peste 15 milioane în întreaga lume.
În 2009, revista Billboard a clasat-o pe locul
secund în topul artiºtilor jazz ai ultimului
deceniu. Are în palmares douã premii Grammy
ºi opt premii Juno, nouã Discuri de Aur,
trei de Platinã ºi ºapte cotate Multi-Platinã.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

Luna europeanã a creierului

ªtiai cã poþi compara preþurile cu uºurinþã?
Aflã care sunt regulile
Tocmai ai trecut pe lângã magazinul tãu
preferat de haine ºi ai vãzut cã au reduceri
de pânã la 60%. Când ai intrat, ai realizat cã
reducerea se aplicã doar la hainele de iarnã,
din colecþia trecutã. Crezi cã este corect?
Care sunt obligaþiile comerciantului, atunci când afiºeazã
preþurile? Ce informaþii trebuie sã gãseºti pe o etichetã?
 Preþul este un factor crucial în decizia de cumpãrare.
Acesta este motivul pentru care el trebuie sã fie afiºat clar
ºi, mai ales, trebuie sã permitã comparaþia cu alte preþuri.
 Preþul trebuie sã fie exprimat în lei, sã fie lizibil, sã nu
inducã în eroare ºi sã fie final, incluzând toate taxele (cu
TVA inclus).
 Pentru produsele vândute vrac, prin cântãrire sau
mãsurare, este obligatorie numai indicarea preþului pe
unitatea de mãsurã (kilogram, litru, metru etc.); stabilirea
preþului final de vânzare se va face la momentul
individualizãrii produsului, prin cântãrire, mãsurare etc.
 În interiorul aceleiaºi unitãþi, vânzãtorul trebuie sã
indice acelaºi preþ pentru produse identice.
 În cazul livrãrii unui produs, cheltuielile privind
ambalarea ºi transportul pot fi menþionate separat, cu condiþia
ca menþiunea sã fie clarã, uºor de identificat ºi lizibilã.
 În cazul serviciilor (de exemplu: coafor, restaurant),
preþurile trebuie indicate în mod vizibil, clar, accesibil pentru
consumator (de exemplu: listã, catalog, afiºare).
Reduceri ºi vânzãri. La ce trebuie sã fii atent în
sezonul de reduceri?
Vânzãtorul are o mare libertate în determinarea
preþului, dar dacã se hotãrãºte sã facã o vânzare
cu preþ redus (lichidare, soldare, promoþie etc.), trebuie sã
respecte anumite reguli:
 orice reducere de preþ trebuie indicatã în mod clar, astfel încât
sã nu existe nicio îndoialã în privinþa preþului care trebuie plãtit;
 preþul indicat trebuie sã fie preþul total, adicã preþul
incluzând toate taxele ºi toate serviciile ce trebuie plãtite
suplimentar de cãtre consumator;
 preþul redus trebuie sã fie inferior preþului de referinþã;
preþul de referinþã reprezintã cel mai scãzut preþ practicat
în acelaºi spaþiu de vânzare, în perioada ultimelor 30 de
zile, înainte de data aplicãrii preþului redus.
Cumpãrãturi din pieþele stradale
Vânzãtorii din pieþele stradale nu sunt obligaþi sã
afiºeze preþurile, dar trebuie sã le indice înaintea
cumpãrãrii unui produs.
Atenþie! O reducere de preþ nu poate fi anunþatã prin
raportarea la preþul unui concurent sau la preþurile recomandate
ale unui furnizor. Orice comerciant care anunþã o reducere de
preþ trebuie sã o raporteze la preþul de referinþã practicat, în
acelaºi spaþiu de vânzare, pentru produse sau servicii identice.
Nu uita!
 Preþul final trebuie sã fie clar indicat, inclusiv TVA,
alte impozite ºi orice alte cheltuieli obligatorii (de exemplu,
taxele de livrare)  În cazul reducerilor, preþurile vechi ºi
noi trebuie sã fie clare  Imprimãrile mici pe etichetele de preþ pot fi înºelãtoare, aºa cã studiazã produsele
cu atenþie  Normele de indicare a preþului nu se aplicã
la antichitãþi, obiecte de artã ºi licitaþii. (G.N.)

 Comisia Europeanã a alocat150 de milioane de euro pentru 20 de noi proiecte internaþionale de cercetare
în domeniul cerebral

Luna europeanã a creierului (Brainmonth)
va scoate în evidenþã cercetarea ºi inovarea
europeanã în domeniul neuroºtiinþei, cogniþiei
ºi în domenii conexe prin intermediul a peste
50 de evenimente organizate în întreaga Europã
în luna mai a acestui an. Iniþiativa urmãreºte sã
valorifice cele mai recente realizãri în acest
domeniu, dar ºi sã solicite un efort mai decisiv
în vederea combaterii afecþiunilor cerebrale. Ea
urmãreºte, de asemenea, sã scoatã în evidenþã
faptul cã studierea creierului poate revoluþiona
informatica. Iniþiativa intervine deoarece
profilul cercetãrii în domeniul cerebral s-a
extins recent cu noile proiecte ambiþioase
din UE (iniþiativa emblematicã în domeniul
FET, proiectul privind creierul uman, ºi din
SUA (proiectul CREIERUL).
Aproximativ 165 de milioane de europeni
sunt susceptibili sã sufere de boli legate întro anumitã formã de creier pe parcursul vieþii.
Pe mãsurã ce populaþia îmbãtrâneºte, cu tot
mai multe persoane care suferã de Alzheimer
ºi de alte afecþiuni neurodegenerative sau
psihice legate de îmbãtrânire, costurile de
tratament riscã sã creascã puternic. Gãsirea
unor modalitãþi mai bune de prevenire ºi tratare
a afecþiunilor cerebrale a devenit, prin urmare,
o chestiune urgentã. Înþelegerea modului în

care funcþioneazã creierul este importantã ºi
pentru a ne menþine economiile în avangarda
noilor tehnologii ale informaþiei ºi serviciilor.
Luna europeanã a creierului va sublinia
importanþa crucialã a cercetãrii în domeniul
cerebral ºi a asistenþei medicale pentru
societãþile ºi economiile noastre, va
valorifica realizãrile UE în aceste domenii,
va dezbate pe tema viitoarei direcþii a
cercetãrii ºi politicii din domeniu, va
discuta modul în care se poate îmbunãtãþi
alocarea resurselor, atât în cadrul diferitelor
þãri, cât ºi între ele ºi va înlãtura tabu-urile
legate de sãnãtatea mintalã.
*
Cele 20 de proiecte incluse pe lista scurtã
pentru finanþare din partea UE ar trebui sã
livreze cunoºtinþe noi ºi inovaþii în domeniicheie precum traumatismele cerebrale,
tulburãrile psihice, durere, epilepsie ºi tulburãrile pediatrice de comportament. Deºi
proiectele nu pot fi menþionate înainte de
încheierea acordurilor de finanþare nerambursabilã, acestea ar trebui sã înceapã în
aceastã varã. Industria de resort ºi micii
partenerii de afaceri vor avea o implicare
deosebit de puternicã în trei dintre domenii tulburãrile psihice, epilepsia ºi tulburãrile

Pentru a spori securitatea ºi a facilita libera
circulaþie a persoanelor în spaþiul Schengen,
intrã în funcþiune Sistemul de Informaþii
Schengen de a doua generaþie (SIS II). SIS II
faciliteazã schimbul de informaþii între
autoritãþile naþionale de control al frontierei,
autoritãþile vamale ºi cele poliþieneºti cu privire
la persoanele care este posibil sã fi fost
implicate în infracþiuni grave. Sistemul include,
de asemenea, alerte cu privire la persoane
dispãrute, în special copii, precum ºi informaþii
despre anumite bunuri, de exemplu, bancnote,
automobile, camionete, arme de foc ºi
documente de identitate care este posibil sã fi
fost furate, însuºite ilegal sau pierdute.
În condiþiile în care controalele la frontierele
interne au fost abolite, SIS II îndeplineºte în
continuare un rol crucial în facilitarea circulaþiei
libere a persoanelor în spaþiul Schengen.

SIS II este a doua generaþie a Sistemului de
Informaþii Schengen, operaþional din 1995,
ale cãrui funcþionalitãþi au fost acum
îmbunãtãþite, permiþând, de exemplu,
introducerea de date biometrice (amprente
digitale ºi fotografii), lansarea de noi tipuri
de alerte (în cazul furtului de aeronave, nave,
containere, mijloace de platã) sau corelarea
diferitelor alerte (de exemplu, corelarea unei
alerte privind o persoanã cu o alertã privind
un vehicul). SIS II va include, de asemenea,
copii ale mandatelor europene de arestare,
care vor fi ataºate direct la alertele privind
persoanele cãutate în vederea arestãrii,
predãrii sau extrãdãrii, ceea ce va facilita ºi va
accelera luarea de mãsuri în consecinþã de cãtre
autoritãþile competente
SIS II garanteazã o protecþie extrem de
fiabilã a datelor. Accesul la SIS II este permis

pediatrice de comportament - pentru a stimula
inovarea ºi soluþiile pentru viaþa de zi cu zi.
Bugetul UE a acordat peste 1,9 miliarde
de euro pentru cercetarea în domeniul cerebral
de la începutul actualului program-cadru
al UE pentru cercetare, PC7 (2007-2013).
Acesta a finanþat 1.268 de proiecte având
1.515 participanþi din UE ºi din afara acesteia.
Oportunitãþi pentru cercetarea în domeniul
cerebral vor exista ºi în cadrul celor trei piloni
ai programului Orizont 2020, urmãtorul program de cercetare ºi inovare al UE
 excelenþa ºtiinþificã, poziþia de lider
în sectorul industrial ºi provocãri
societale. Provocarea legatã de Sãnãtate,
schimbãrile demografice ºi bunãstare, care
va încerca sã îmbunãtãþeascã diagnosticarea, înþelegerea ºi tratamentul bolilor, va
avea o importanþã deosebitã.
Programul Luna europeanã a creierului
cuprinde peste 50 de evenimente privind
creierul uman, de la conferinþe, ateliere de lucru
ºi întâlniri pânã la ºcoli de varã ºi cursuri de
predare. ªase dintre aceste evenimente sunt
organizate de preºedinþia irlandezã a UE.
Comisia Europeanã va organiza douã
conferinþe importante, în data de 14 mai la
Bruxelles, ºi - împreunã cu preºedinþia irlandezã
a UE - în perioada 27/28 mai la Dublin.

Sistemul de Informaþii Schengen (SIS II) este acum operaþional
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doar autoritãþilor naþionale de control al
frontierei, autoritãþilor poliþieneºti, vamale,
judiciare, precum ºi organismelor responsabile
de eliberarea vizelor ºi de înmatricularea
autovehiculelor. Orice persoanã are drept de
acces la datele care o privesc ºi care sunt
introduse în SIS II ºi poate, de asemenea,
solicita autoritãþii naþionale competente sã
corecteze sau sã ºteargã datele sale cu caracter
personal. De asemenea, orice persoanã
are dreptul de a introduce acþiuni în justiþie
pentru a obþine accesul la date, precum ºi
corectarea sau ºtergerea acestora sau pentru
a obþine informaþii ori compensaþii ca urmare a unei alerte care o priveºte. Autoritãþile
naþionale de supraveghere ºi Autoritatea
Europeanã pentru Protecþia Datelor
coopereazã strâns între ele ºi asigurã supravegherea coordonatã a SIS II.

Film dedicat tuturor celor care se simt indignaþi
doar atunci când salatele lor sunt cãlcate în picioare

Silviu ªERBAN
Referindu-ne la filmul Vìrei
Chytilová, poate cã cel mai potrivit ar fi sã începem cu sfârºitul.
Într-un plan general, filmat din
avion, înfãþiºând în sepia imagini
ale ruinelor provocate (probabil) de
Al Doilea Rãzboi Mondial, este
inscripþionat, imitând tehnica
maºinii de scris, sunetul tastãrii
literelor fiind însã înlocuit cu cel al
tirului unei mitraliere, urmãtorul
mesaj: Acest film este dedicat
tuturor celor care se simt indignaþi
doar atunci când salatele lor sunt
cãlcate în picioare. Incisivul sincron
între imagine, sunet ºi text
surprinde esenþa unui film care,
dincolo de maniera avant-garde ºi
de criticismul aferent, este un
manifest ºi un avertisment lansat,
e adevãrat, într-o modalitate
radicalã, vecinã cu anarhismul.
Sedmikrásky (Margarete) vizeazã,

ironizând în acelaºi timp, lipsa de
reacþie în faþa dezastrelor majore
care distrug umanitatea, semnalând
consecinþele posibile rezultate
dintr-un asemenea comportament
prin imaginarea unui scenariu
absurd. Douã adolescente cu acelaºi
nume, Marie, una blondã, purtând
coroniþã (Jitka Cerhová), cealaltã
brunetã (Ivana Karbanová), îºi
propun, întrucât totul în lume
degenereazã, sã fie ele însele
degenerate. Mijloacele de înfãptuire
a acestui scenariu sunt, puþin spus,
provocatoare. Editarea, sunetul,
dialogurile, imaginea, costumele,
decorurile, jocul actriþelor, totul este
creativ construit ºi îmbinat de-a
lungul unei structuri narative
discontinuã, ilogicã ºi fantezistã.
Un aspect important, ce impune o
continuã nevoie a spectatorului de
a descoperi semnificaþii, este
reprezentat de jocul culorilor.
Drumul de la alb-negru la color ºi
invers marcheazã, uneori, trecerea
dintr-un decor în altul, iar, alteori, conduce la lecturi diferite
ale aceloraºi imagini. Palma
prieteneascã, pe care o primeºte
blonda de la brunetã în prima scenã,
filmatã alb-negru, o aruncã pe prima
într-un cadru plin de culoare ºi, mai
ales, de verde. În sala unde urmeazã
sã se desfãºoare banchetul,
imaginea este iniþial alb-negru, dar
când fetele descoperã abundenþa
bucatelor ºi bãuturilor, culoarea
devine necesarã pentru o citire

adecvatã a imaginilor. Diferite filtre
coloreazã planurile (creându-se
imagini similare celor obþinute prin
tonarea peliculelor mute), indicând
superficialitatea ºi versatilitatea
comportamentului celor douã
Marie, precum în scenele de la
restaurant sau de la clubul de noapte.
Foarfeca monteorului lasã
impresia cã taie ºi lipeºte secvenþele
la întâmplare; nu existã vreun fir
cauzal al faptelor în interiorul
discursului, astfel cã se poate, foarte
bine, sã fie schimbatã ordinea în

bãrbaþilor cãrora fetele le dãduserã
întâlnire este formulat prin
bãtãile ritmate ale tastelor maºinii
de scris. Imaginea este stilizatã prin
diverse intervenþii prilejuite de
stricarea ºarfului, de filmarea
acceleratã, de colaj ori de mozaicul din secvenþa memorabilã
în care cele douã adolescente
folosesc foarfecele pentru a decupa
diferite pãrþi din corpul celeilalte,
care, la un moment dat, sunt
aruncate pe ecran ca un
puzzle îmbinat greºit. La nivelul

Sedmikrásky

(Vìra Chytilová,1966)
care acestea sunt redate, fãrã a
produce vreun impediment de
naturã logicã. Dialogurile, aproape
fãrã conþinut din perspectiva
personajelor, sunt pline de
semnificaþii din punctul de vedere
al spectatorului. Sub pretextul
vorbãriei fãrã sens a celor douã
tinere se ascund sentinþe filosofice
profunde, legate de existenþa
umanã, valoare ºi societate. Sunetul
transformã sugestiv ceea ce se vede
modificând grila de interpretare:
miºcãrile adolescentelor în scena
din debutul filmului sunt însoþite de
un scârþâit simulând deplasarea
unor mecanisme ruginite; fondul
sonor al inventarierii alfabetice a

costumelor, trebuie remarcatã geniala soluþie, prin îmbrãcarea fetelor
în ziare, în cadrul scenei de final, un
adevãrat punct culminant al
poveºtii. Cele douã Marie ajung
în sala de banchet cu un lift de
alimente, iar, dupã descoperirea
mâncãrurilor ºi bãuturilor, se
declanºeazã o adevãratã orgie
gastronomicã încheiatã printr-o
bãtaie cu prãjituri (amintind de
bãtaia cu friºcã din Stan ºi Bran) ºi
un dans pe mese, cãlcând în picioare
toate platourile, rãsturnând sticlele
de bãuturi ºi spãrgând paharele.
Obosite, fetele se leagãnã în candelabrul atârnând din tavan, pe
bãtãi de tobe, iar, în cadrul urmãtor,

aterizeazã în apa unui lac
(pleoscãitul fiind însoþit ºi
de sunetul spargerii unei
farfurii). Vocea maºinii
de scris din off lasã urme
pe ecran: Ce trebuia sã se
întâmple s-a întâmplat.
Poate fi reparat rãul
fãcut?. Marie I ºi II strigã
dupã ajutor ºi se agaþã de
vâslele ca niºte butuci lungi
ale unei bãrci. Sunetele
ritmate ale bãtãilor tastelor maºinii de scris revin
lãsând încã un mesaj finalizat prin
alerta soneriei care anunþã încheierea rândului: Dacã ar fi sã le mai
dãm o a doua ºansã, atunci iatã ce
s-ar întâmpla. Aparatul de filmat
revine în sala banchetului, într-un
alb-negru albãstrui, unde adolescentele, îmbrãcate în costumaþii
croite din ziare, încearcã sã refacã
decorul adunând de pe jos cioburile ºi resturile de mâncãruri împrãºtiate, în timp ce sonor,
vocile optite ale acestora îndeamnã
la muncã ºi fericire. Cadrul cu
desprinderea candelabrului din

tavan, în timp ce tic-tac-ul unui
ceas sunã din ce în ce mai acut, ºi
scurta imagine cu privirile disperate ale fetelor sugereazã urmãri
tragice ale accidentului. Semnificaþia acestei scene este ambiguã
ºi poate da naºtere la interpretãri contradictorii, fie în favoarea
comportamentului fetelor, ca
modalitate de nesupunere ºi de
revoltã împotriva unei societãþi
iresponsabile, fie ca o criticã a
aceleiaºi societãþi care a generat
conduitele distructive ºi negativiste
ale celor douã personaje.

* * *
Student al lui Eisenstein, la Moscova, în anii 46-47, director al
Institutului de Artã Cinematograficã din Bucureºti, în 1950, primul
redactor-ºef al revistei Cinema, înfiinþatã în 1963, directorul artistic
al Studioului Bucureºti, între 1966 ºi 1967, regizorul ºi profesorul
Victor Iliu a intrat în istoria cinematografiei universale, în special,
prin capodopera sa din 1956, La Moara cu noroc, film antrenat
în competiþia pentru Palme dOr la Festivalul de la Cannes din 1957,
unde Pacifiºtii, al lui William Wyler, a fost declarat învingãtor.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  13 mai 2013

MARÞI  14 mai 2013

MIERCURI  15 mai 2013

JOI  16 mai 2013

06:00 Ecumenica. (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us ) (r)
09:00 Preuniversitaria (r)
10:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
10:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
11:00 Universitaria*
12:30 Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof. univ. dr.
Gheorghe Duda
13:00 Restart România. (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Medicina tvh.
Realizator: Teodora Pop Drãgoi
18:00 ªtiri
18:30 Restart România.
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Film documentar 
SOS viitorul
20:30 Senzaþii în bucãtãrie 
cooking show
21:30 Sportlife.
Realizator: Claudiu Grimcea
22:30 Analiza zilei.
Realizatori: Simona ªerban ºi
Graþian Moldovan
23:00 Interviurile TVH.
Realizator: Matei Georgescu
00:00 Doctor H (r)
01:00 Economia pentru cine? (r)
02:00 Universitaria* (r)
03:30 Preuniversitaria* (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Umbrele trecutului (r)

06:00 Medicina TVH (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
10:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii.
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Restart România. (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Medicina tvh.
Realizator: Teodora Pop Drãgoi
18:00 ªtiri
18:30 Restart România.
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
20:30 Film artistic românesc 
Celebrul 702. Regia: Mihai Iacob
22:30 Analiza zilei
23:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale (r)
23:30 Film documentar - Stars (r)
00:00 Sportlife (r)
01:00 Bun venit în România (r)
01:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)

06:00 Medicina tvh (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
10:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de prof. univ dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Restart România. (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Casã dulce româneascã.
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
18:00 ªtiri
18:30 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
20:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale.
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Doctor H.
Realizator: Teodora Pop Drãgoi
21:30 Economia pentru cine?
Realizator: Ilie ªerbãnescu
22:30 Analiza zilei
23:00 Obiectiv 2.0 (r)
00:30 Casã dulce româneascã (r)
01:30 Stil ºi tendinþe (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)

06:00 Casã dulce româneascã (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Preuniversitaria (r)
10:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
10:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
11:00 Universitaria*
12:30 Orientare în carierã.
Emisiune de conf. univ. dr.
Roxana Pãun
13:00 Restart România. (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Cinefilia.
Realizator: Daniel Paraschiv
18:00 ªtiri
18:30 Restart România.
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 În alertã.
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Film artistic  Furt de
identitate (Selfless) (SUA)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe concert.
Realizator: Sorin Petre
23:30 În alertã (r)
00:00 Cinefilia (r)
01:00 Liceenii (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientare în carierã (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)

06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
13:00
14:00

SÂMBÃTÃ  18 mai 2013

Laboratorul emoþiilor (r)
Agenda culturalã (r)
Analiza zilei (r)
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
Enciclopedia animalelor, ep.13
Film pentru copii 
Madison (SUA)
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Senzaþii în bucãtãrie (r)
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film artistic Furt de identitate
(Selfless) (SUA)
Week-end show (r)
Playlist. (r)

15:30 Stil ºi tendinþe.
Emisiune de Cristina Matei
16:00 IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu
17:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
18:00 ªtiri
18:30 Obiectiv 2.0.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
20:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Directorul nostru (1955).
Regia: Jean Georgescu
00:00 Petrecere româneascã (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
03:30 Week-end show (r)
04:30 Liceenii (r)
05:30 Film documentar - Mans
Great Achievements (r)

LABORATORUL EMOÞIILOR
Realizator
Andreea Deneº,
psiholog clinician
ºi psihoterapeut
Sâmbãta
de la ora 11.00
Laboratorul Emoþiilor este o emisiune de psihologie
realizatã pentru ºi împreunã cu copii, dar nu numai.
Vizeazã traseul evolutiv al acestora pânã la maturitate,
adresându-se telespectatorilor de toate vârstele, deoarece
explicã fenomene de naturã diversã din sfera psihicului.
De ce Laboratorul Emoþiilor? Pentru cã cel mai
puternic indicator al reuºitei de mai târziu a unui copil s-a
dovedit a fi nu IQ-ul, ci capacitarea de a-ºi controla
emoþiile, de a-ºi gestiona frustrãrile ºi de a coopera cu
ceilalþi, adicã EQ-ul (cum spune dr. psihiatru ºi
psihoterapeut Édouard Zarifian). Aplicaþiile EQ-ului sunt
multiple, în domenii precum: viaþa de zi cu zi, leadership,
antreprenoriat, negociere, business, sãnãtate etc.
În emisiunea Laboratorul emoþiilor ne concentrãm pe
promovarea unui stil de viaþã sãnãtos ºi stimulativ, iar

Cinefilia (r)
Analiza zilei (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us ) (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
10:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu
13:00 Restart România. (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Film documentar  Superstars
17:30 Agenda culturalã.
Realizator: Violeta Screciu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România.
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator: Iustina Radu
20:30 Film serial  Gracchi (SUA)
21:30 Weekend show.
Realizatori: Camelia Cãpitanu
ºi Robert Emanuel
22:30 Analiza zilei
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:00 Film serial  Gracchi (r)
01:00 Interviurile TVH (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Preuniversitaria* (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de
profesori prestigioºi. Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

DUMINICÃ  19 mai 2013

06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 30
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA)
09:00 Ecumenica.
Realizator: Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili (r)
11:00 Autoapãrare. Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
11:30 Film documentar 
Mans great achievements
12:00 Bun venit în România!
Realizator: Simona ªerban
13:00 Film serial de comedie Gracchi (SUA)
14:00 Film documentar 
Superstars (r)

atelierele desfãºurate cu copiii au rolul de dezvoltare a
inteligenþei în toate valenþele sale, într-un cadru energic,
amuzant ºi explorativ, cu o puternicã notã didacticã pentru
cei ce interacþioneazã cu copiii.
Laboratorul emoþiilor este un program complex, ce are
scopul de informare a publicului cu privire la existenþa
acestor tipuri de ateliere pentru copii, dar ºi de educare în
scopul potenþãrii resurselor copiilor. Acesta cumuleazã mai
multe rubrici, iar, în funcþie de tema propusã, va fi invitat
câte un specialist de succes din domenii precum:
psihologie, carierã, leadership, business, medicinã etc.
Pentru aceia dintre dumneavoastrã care au propuneri sau
întrebãri legate de subiectele ºi tehnicile prezentate, vã rugam
sã contactaþi realizatorul, la numãrul de telefon 0726.116.870
sau pe adresa noastrã de e-mail: laboratorul.emotiilor@tv-h.ro

VINERI  17 mai 2013
06:00
07:00
07:30
08:00

14:30 Doctor H (r)
15:30 Film documentar 
Conectat la tehnologie
16:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 ªtiri
18:30 Sãptãmâna viitoare.
Realizator: Graþian Moldovan
20:00 Playlist.
Realizator: Sorin Lupaºcu
21:30 Film artistic 
Când soldaþii plâng
(When soldiers cry) (SUA)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Playlist (r)
03:30 Sãptãmâna viitoare (r)
05:00 Bun venit în România (r)

luni-vineri

10:30

Gândeºte ecologic
(Think green)

F
i
l
m

documentar
Furtuni violente, secetã, poluare
Lumea, aºa cum o ºtim noi, se
degradeazã pe zi ce trece. Modul în
care trãim afecteazã lumea în jurul
nostru, lumea din jurul nostru
afecteazã felul în care trãim. Filmul
Think Green prezintã metode dintre
cele mai ingenioase ºi la îndemâna
oricui pentru conservarea viitorului
fragilei noastre planete. Aºa cã,
þineþi minte, gândiþi ecologic ºi
faceþi o schimbare !

PROGRAMUL
R A D I O HFM

În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Hit the morning
Week-end activ
(07:00-10:00  luni-vineri)
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun Realizator: Alex Camburu
Light Zone
80 Remember
(10:00-13:00  luni-vineri)
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
Nume: Top 20
(13:00-16:00/luni-vineri)
(17:00-19:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Ambuteiaj
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(16:00-19:00/luni-vineri)
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Iuliana Mardare
Realizator: Maria Ilie
Ultima Ediþie
Nume: Printre rânduri
(19:00-22:00/luni-joi)
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Maria Ilie
Realizator: Iuliana Mardare
Sportlife
Hit Hours
(19:00-22:00/vineri)
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Claudiu Giurgea
Realizator: Alex Camburu
Cafe Nocturn
Poveºti Nespuse
(22:00-23:00/luni -joi)
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Echipa HFM
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Conferinþa Internaþionalã a Facultãþii de Drept
ºi Administraþie Publicã Constanþa ediþia a 3-a
Law and Social Order/ Drept ºi Ordine Socialã - LSO 2013
(Continuare din pag. 1)
Ca ºi la ediþiile precedente, am acordat o atenþie deosebitã organizãrii activitãþilor
adresate studenþilor, care, trebuie spus, atrag studenþi ºi masteranzi ºi din alte
universitãþi din Constanþa. Profesorul Frank S. Ravitch, co-preºedintele LSO
2013 ºi prieten al evenimentului, a desfãºurat, în prima zi a conferinþei, un workshop
cu tema Profesiile Juridice în Statele Unite ale Americii. Obiectivul urmãrit a fost
clarificarea terminologiei ºi exemplificarea traseului parcurs de americani de la
ºcoalã la profesie. Profesorul Olga Burukina, MGIIT, Moscova, Rusia, a þinut un
master class cu tema Traducerea juridicã, la care, pe lângã studenþii facultãþii
noastre, s-au înscris ºi masteranzii de la programe de traductologie din alte
universitãþi din Constanþa. Master class-ul s-a bucurat de un vãdit succes,
organizatorii fiind încurajaþi de feed-back-ul pozitiv la aceastã premierã. Pentru
ambele activitãþi, studenþii ºi masteranzii prezenþi au primit certificate de
participare. În cadrul întâlnirilor pentru orientare ºi consiliere în carierã a studenþilor
din cadrul facultãþii, sub genericul Evantaiul profesiilor juridice, s-a înscris ºi
masa rotundã moderatã de Ion Dedu, membru în Consiliul de Mediere, ºi Andreea
Rãduþ  mediatori Ion Dedu & Andreea Rãduþ  Societate civilã profesionalã de
mediatori, formatori PRO Training Mediation Intens, cu tema Mediatorul  o
profesie sau un stil de viaþã? Standardele ocupaþiei.
Lucrãrile conferinþei au fost organizate în secþiuni cu caracter
pluridisciplinar, pentru a reuni specialiºti din domenii interconectate
ºtiinþelor sociale ºi domeniului juridic, ce s-au desfãºurat în paralel,
intercalând sesiunile plenare, unele având prezentãri ce au stabilit
cheia dezbaterilor:  Interpretarea drepturilor fundamentale prin
prisma reglementãrilor, obligaþiilor ºi principiilor, moderator Ingrid
Nicolau  Dreptul penal în contextul doctrinelor, procedurilor ºi
etapelor procesului, moderator Gheorghe Alecu  Aspecte asupra
noilor reglementãri în materia dreptului civil ºi procedurii civile,
moderator Patrick Rareº Lazãr  Dreptul financiar ºi fiscal: Cadrul
legislativ, mãsuri ºi probleme de armonizare, moderator Octav
Neguriþã, profesor invitat: Florin Tudor, cu lucrarea Îmbunãtãþirea
capacitãþii administrative ºi fiscale cu scopul de a reduce efectele
crizei, de a elimina blocajele ºi de a încuraja dezvoltarea portuarã
 Consideraþii cu privire la dreptul mediului, servicii ºi consumatori
ºi aspecte practice de dreptul muncii ºi securitate socialã, moderator
Mihnea Claudiu Drumea  Studii de (In)Egalitate de Gen: Iniþiative
individuale ºi colective de schimbãri legislative, moderatori: Lavinia
Nãdrag ºi Ramona Mihãilã, profesor invitat Ramona Mihãilã, cu
lucrarea Dinamicã socialã ºi tranziþie politicã: dobândirea
drepturilor de cãtre femeile române din secolul al XIX-lea  Aspecte
asupra noilor reglementãri în materia dreptului civil ºi a procedurii
civile ºi Jurisprudenþã internaþionalã în transportul de bunuri ºi
pasageri, moderator Gheorghe Dinu  Abordãri sociale ºi

Mihnea Drumea

Alesandra Matulewska

Ilga Burukina

psihologice ale criminalitãþii, moderator Mihaela Rus  Modificãri
legislative ºi reglementãri în domeniul public, rolul organismelor
ºi sistemelor politice, moderatori Vasile Babu ºi Flavia Ghencea
 Aspecte legale ºi etice ale diferitor ramuri ale dreptului conexe
activitãþilor umane, moderator Florin Fãiniºi  Comunicarea
cognitivã ºi reprezentarea media în ordinea socialã globalã,
moderator George Lãzãroiu, profesori invitaþi: Sofia Bratu, cu
lucrarea Comunicarea ca fenomen socio-psihologic, ºi Silviu ªerban,
cu lucrarea Distincþii aristotelice între ºtiinþele sociale ºi naturale.
LSO 2013 a continuat seria de secþiuni speciale, inauguratã cu
prilejul ediþiei de anul trecut. Cea de-a treia ediþie a conferinþei a
gãzduit secþiunea specialã organizatã de ªcoala Doctoralã de
Sociologie, Universitatea Bucureºti, moderatã de prof. univ. dr.
Ana Rodica Stãiculescu ºi conf. univ. dr. Stéphane Guérard, cu
tematica Interdisciplinaritatea domeniului public, secþiune ce a
întrunit lucrãri cu caracter interdisciplinar abordând teme de interes
ºtiinþific actual, precum studiul violenþelor în rândul funcþionarilor
publici, metropola  formã de cooperarea intercomunitarã, imagini
create de presã ºi aspecte sociologice ale principiului de drept. O
altã secþiune specialã a fost organizatã de Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii, moderatã de decanul facultãþii, conf. univ.
dr. Sofia Bratu, cu tema Viziuni universale ale Imaginii, Identitãþii
ºi Medi(o)logiei, profesor invitat George Lãzãroiu, cu lucrarea
Educaþia  un drept fundamental al societãþii bazate pe cunoaºtere

Frank Ravitch

Stehpane Guerard Gabriela Condurache

Conferenþiarii în plen:
Frank S. Ravitch, profesor de drept ºi ºef al catedrei de
Drept ºi Religie Walter H. Stowers din cadrul ªcolii de Drept a
Universitãþii de Stat din Michigan, SUA, director al ªcolii de
varã din Kyoto, Japonia.
 Tema conferinþei: Interpretarea Scripturii / Interpretarea
dreptului. Lucrarea prezentatã se concentreazã pe unele dintre
problemele supãratoare cu care se confruntã cei care folosesc
abordãri dogmatice în interpretarea religiei sau a legii. Accentul
se pune aici pe interpretarea biblicã ºi interpretare constituþionalã.
Concret, autorul comparã literalismul biblic cu textualismul ºi
originalismul în interpretare constituþionalã. Aceste abordãri
suferã de probleme de traducere, atât metaforice, cât ºi literale.
Eseul este doar o introducere a noþiunilor de bazã pentru ideea
tezei, ºi nu trateazã minuþios problematica.
Stéphane Guérard, Universitatea Lille-Nord de France,
CERAPS (CNRS, UMR 8026), Managerul de Proiect OLA
(www.ola-europe.com)
 Tema conferinþei: Judecãtorul administrativ în Franþa. A evoca
judecãtorul administrativ astãzi înseamnã, în primul rând, a
justifica raþiunea lui de a fi ºi utilitatea lui actualã ºi, în cele din
urmã, a privi în trecut, cum ºi de ce  modul în care acesta s-a
impus, dar, de asemenea, care este statutul sãu juridic actual,
care sunt problemele practice cu care se confruntã el ºi, în cele
din urmã, a face un inventar, rapid ºi concret, al modului de
organizare ºi competenþele în contencios.

Olga Burukina, Profesor universitar, doctor, Institutul pentru
Calitate în Învãþãmântul Superior, Institutul de Stat al Industriei
Turismului din Moscova, Rusia.
 Tema conferinþei: Competenþele traducãtorului. Lucrarea prezintã
problematica competenþelor unui traducãtor, în detaliu, propunând
o nouã abordare a identificãrii competenþelor ºi înþelegerii importanþei
acestora în economia portofoliului profesional al unui traducãtor.
Autoarea considerã, de asemenea, cã abilitãþile specifice ale
traducãtorului  capacitatea de cercetare, de studiu individual ºi de
creativitate  au un rol semnificativ în condiþile actuale de muncã ºi
practicã ale traducãtorilor în domeniul juridic.
Aleksandra Matulewska, Universitatea Adam Mickiewicz,
Poznañ, Polonia.
 Tema conferinþei: Spre o abordare parametricã a teoriei
traducerii juridice. Cercetarea a fost inspiratã de numeroasele
probleme cu care se confruntã traducãtorii de texte juridice din
Polonia ºi din strãinãtate. Scopul cercetãrii este de a arãta modul
în care lingvistica ºi teoriile de traducere existente pot fi aplicate
activitãþii practice de traducere juridicã. Scopul teoriei este de a
propune legi (postulate) ºi dimensiuni (care sunt seturi de proprietãþi ale obiectelor din realitatea juridicã ºi relaþiile traducerilor
juridice) utilizate pentru a caracteriza textele juridice ºi pãrþile
lor componente în scopul de a stabili semnificaþii relevante ºi
alegerea echivalenþelor translative adecvate pentru o comunitate
selectatã de comunicare de destinatari ai traducerii juridice.

globalã. Dezbaterile au vizat structurile imagologice ºi identitare,
analiza memoriei colective ºi studii de alteriate, creionarea
medi(o)logiei ºi repunerea în discuþie a elocvenþei din scrierile de
oratorie ale lui Quintilian. Colectivul de cercetare din cadrul
Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa a organizat
ºi în acest an o secþiune specialã, Istoria dreptului, moderatã de
decanul facultãþii, conf univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea, la care
s-au înscris ºi participanþi strãini. Lucrãrile au acoperit perioade
diverse din istoria gândirii ºi construcþiei juridice, de la normele de
drept în administrarea drumurilor ºi creionarea fundamentelor
pentru viitoarele ramuri de drept comercial sau economic la romani,
la procedura judecãtoreascã ºi relaþiile de muncã în perioada dacicã,
de la principiile statului de drept geto-dac la dezbaterea sensului
actual, pe care l-a dobândit, în contextul european, principiul de
stat de drept.
Noutatea programului LSO 2013 de anul acesta a constituit-o
intervenþia prin video-conferinþã a doi vorbitori: Arnaud Paturet,
cercetãtor, CNRS UMR 7074 Centrul de teorie ºi analizã a dreptului,
ªcoala Normalã Superioarã (ENS), Departamentul de drept,
Paris X, Franþa, cu lucrarea Notã asupra instrumentelor juridice romane
ale schimbului economic: contracte, titluri de valoare, bunuri, ºi MarieOcéane Rouveyrol, formator în drept ºi politici sociale ITSRA (Institut
du travail social de la Région Auvergne) din Franþa, cu lucrarea Importanþa
limbilor strãine în formarea lucrãtorilor sociali.
De la an la an, conferinþa atrage un numãr tot mai mare de
participanþi. Astfel, anul acesta s-au înregistrat 99 de lucrãri, cu
95 de autori reprezentând centre universitare din þarã ºi din
strãinãtate: China: Universitatea din Beijing, Franþa: Centrul
Naþional de Cercetare Socialã Paris, Institutul de muncã socialã
din Regiunea Aubergne, Universitatea Lille 2 Drept ºi Sãnãtate,
Irak: Universitatea din Mosul, Lituania: Universitatea
Mykolas Romeris din Vilnus, Marea Britanie: Universitatea
Derby, Polonia: Universitatea Adam Mickiewicz, Poznañ,
Rusia: Universitatea de Stat din Moscova, Slovacia:
Universitatea Paneuropeanã, Bratislava, SUA: Universitatea
de Stat din Michigan, România. Bucureºti: Universitatea
Bucureºti, ASE, Universitatea Ecologicã, Universitatea de ªtiinþe
ºi Arte Gheorghe Cristea; Constanþa: Universitatea Ovidius,
Academia Navalã Mircea cel Bãtrân; Galaþi: Universitatea
Dunãrea de Jos; Sibiu: Universitatea Lucian Blaga;
reprezentanþi ai centrelor Constanþa, Bucureºti, Braºov ºi
Craiova din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Numãrul mare de participanþi a constituit, incontestabil, un
lucru pozitiv al acestei conferinþe, conferind un puternic caracter
internaþional întregii întruniri care, conjugat cu un comitet ºtiinþific
internaþional, deopotrivã prestigios ºi valoros ( prof. univ. dr.
Anna Babka, Universitatea din Viena,  prof. univ. dr. Cécile
Bertrand-Dagenbach, Universitatea Nancy 2,  prof. univ. dr.
Olga A. Burukina, Institutul de Lingvisticã de Stat din Moscova,
 conferenþiar asociat Meri Disoski, Universitatea din Viena,
 conf. univ. dr. Susanne Hochreiter, Universitatea din Viena,
 prof. univ. dr. Frank S. Ravitch, Universitatea de Stat Michigan,
 prof univ. dr. Bruce Bean, Universitatea de Stat Michigan,
 prof. univ. dr. Theodor Damian, Colegiul Metropolitan din
New York,  prof. univ. dr. Hab. Tatyana Fedulenkova,
Universitatea de Stat de Lingvisticã din Moscova,  prof. univ.
dr. Jean-Louis Halpérin, ENS, Franþa,  conf. univ. dr. Stéphane
Guérard, Univerisitatea Lille 2,  prof. univ. dr. hab. Alexander
Kozyrin, Universitatea de Stat din Moscova,  prof. univ. dr.
hab. Viktor Kruglov, directorul Institutului pentru Calitate în
Învãþãmântul Superior, Rusia,  profesor cercetãtor Arnaud
Paturet, ENS,  prof. univ. dr. hab. Yuriy A. Senkevich, Institutul
pentru Calitate în Învãþãmântul Superior, Rusia,  prof. univ. dr.
Doru Tsaganea, Colegiul Metropolitan din New York,  prof.
univ. dr. hab. Alexander Yalbulganov, Universitatea de Stat din
Moscova,  prof. univ. dr. hab. Alexander Yandovsky, preºedintele
Institutului de Stat pentru Turism ºi Industrie din Moscova),
oferã o înaltã þinutã academicã materialelor conferinþei, publicate
- în trei volume, editori: Mihnea Claudiu Drumea, Arnaud Paturet
ºi Frank S. Ravitch - la editura Addleton Academic Publishers
(New York) ºi urmând a fi indexate în Cabells Directories of
Academic Journals, EBSCOhost, EBSCO Discovery Service,
Contemporary Science Association Databases, ProQuest,
Ulrichs Periodicals Directory, Universe Digital Library.

Onorina BOTEZAT, preºedintele Comitetului de Organizare

