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La mulþi ani, copilãrie!
Zeul Soare
Când Soarele apare pe bolta-ntunecatã,
Negura nopþii sumbre dispare-nfricoºatã.
Natura se trezeºte la viaþã încã o datã
În lungul ºir de zile ºi nopþi ce o aºteaptã.
E viaþã. Totul miºcã ºi Soarele rãsare.
Zeul luminii noastre se-nalþã tot mai sus;
Puterea-i infinitã e o spadã peste timpuri,
Iar vremea care trece i se-nchinã maiestuos.
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DRUM BUN ÎN VIAÞÃ

ERASMUS
absolvenþilor
absolvenþilor Facultãþii
Facultãþii de
de Medicinã
Medicinã Veterinarã!
Veterinarã! Congress and Exhibition
Prof. univ. dr. Gheorghe Duda
a fost reales în conducerea
Asociaþiei Europene a Coordonatorilor Erasmus
În perioada 15  19 mai 2013, o delegaþie a Universitãþii Spiru
Haret, formatã din prof. univ. dr. Gheorghe Duda ºi lect. univ.
drd. Alexandru Averian, a participat la ERASMUS Congress and
Exhibition 2013 (ERACON), ce a avut loc în oraºul Poznan din
Polonia. Evenimentul a fost organizat de European Association
of ERASMUS Coordinators (EAEC) în cooperare cu Adam
Mickiewicz University din Poznan (gazda evenimentului),
European Association of Career Guidance ºi INENTER Network.
(Continuare în pag.3)
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Mediul social ºi etno-spiritual
în care s-a format Spiru Haret
Dr. Aurel V. DAVID

În parcul facultãþilor
vâlcene din cadrul
Universitãþii Spiru Haret
se aflã, din 20 mai 2013,
bustul lui Spiru Haret,
operã realizatã
de artistul
Constantin Mihãilescu.
Bustul a fost dezvelit
în prezenþa
a numeroºi invitaþi
ºi oficialitãþi vâlcene.

În istoria neamului românesc au existat numeroase momente de rãscruce. Acestea au configurat, exprimat ºi
prefigurat atât valenþele sociale ale românilor, cât ºi identitatea vetrei, etnicului ºi credinþei lor. Un astfel de
moment a însoþit fãurirea statului român modern, la anul 1859, precum ºi consolidarea sa instituþionalã în
deceniile urmãtoare. Într-un astfel de moment, când naþiunea românã a avut neapãratã nevoie de fii adevãraþi ºi de minþi luminate, a apãrut Spiru Haret (15 februarie 1851-17 decembrie 1912). Generaþia lui, cu
rãdãcini puternice ºi trainice în generaþia paºoptistã, a asigurat legãtura etno-spiritualã între generaþia anului
1859 (generaþia statului român modern) ºi generaþia anului 1918 (generaþia României Mari). Pentru a înþelege
complexa lui personalitate, este important a cunoaºte mediul social ºi etno-spiritual în care a trãit ºi s-a afirmat.
Spiru Haret a fost patriot prin condiþia ºi esenþa sa umanã, izvorâte din spiritul neamului românesc, fãrã
sã pretindã semenilor lui sã-l defineascã astfel ori sã-i recunoascã public acest atribut.
Mediul social ºi etno-spiritual în care a trãit ºi s-a afirmat Spiru Haret explicã, în bunã
mãsurã, patriotismul sãu.
Spiru Haret a deprins buchiile cãrþii în casa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a Universitãþii din
pãrinteascã, cu mama lui, Smaranda, despre care se Iaºi - prima instituþie modernã de învãþãmânt superior
spune cã era o femeie foarte hotãrâtã ºi cu multã a statului român. Acolo l-a vãzut pe Cuza Vodã, care a
ambiþiune pentru copiii sãi. Apoi a trecut la ºcoala trecut prin faþa mulþimii adunate în trãsura sa cu livrele
primarã din Dorohoi (unde copiii învãþau carte cu roºii a la française, echipat în mare uniformã, într-o
litere chirilice!), iar, la 28 aprilie 1860, a fost înscris în furtunã de strigãte asurzitoare, un ºuvoi de lume ce
clasa a doua la o ºcoalã primarã din Iaºi, numitã ªcoala alerga pe lângã trãsurã. Trebuie remarcat faptul cã
din Sãrãrie, unde a învãþat carte pe litere latine. Aici a printre studenþii din anul I al Facultãþii de Teologie se
avut prima întâlnire cu istoria vie a þãrii. În 26 octombrie afla în acel moment ºi diaconul Ion Creangã. Imaginea
1860, împreunã cu dascãlul sãu, institutorul Toma lui Cuza Vodã i-a rãmas întipãritã în minte toatã viaþa,
Sãvescu, alãturi de colegii de clasã ºi de o mare mulþime Spiru Haret având un adevãrat cult pentru primul
de oameni, a asistat la inaugurarea, în prezenþa domnitor al României moderne. (Continuare în pag.4)




ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

[Demisiunea
tuturor magistraþilor ...]
Demisiunea tuturor magistraþilor tribunalului Iaºi preocupã cu
drept cuvânt opinia publicã. Românul - cu acea rarã lipsã de
decenþã cu care ameninþa odinioarã pe judecãtorii însãrcinaþi cu
cercetarea actelor de canonizare a cuviosului Warszawski recomandã reprobãrii publice demisia magistraþilor pe simplul
cuvânt cã ministrul are dreptul de-a numi judecãtori pe oricine o
pofti. Evident, da, ministrul, mai ales liberal fiind, poate deºerta
ºcoalele primare de bãieþi pentru a umplea cu ei funcþiile statului,
dar de aci rezultã cã magistraþi serioºi, vechi, cu titluri academice,
precum sunt toþi cei din Iaºi, sã fie supuºi reprobãrii publice
pentru cã n-ar voi sã ia asuprã-le responsabilitatea gravã de a
conlucra în distribuirea justiþiei alãturi cu niºte copii, de exemplu?
D.Simionescu, designat de prim-prezident pentru Iaºi, e un
magistrat foarte proaspãt care se bucurã de îndoielnicul renume
de-a judeca câte cinzeci, ba chiar câte o sutã cinzeci de procese pe
zi, din care cauzã toate procesele acestea, rezolvate fãrã observarea

procedurii, au cãzut în sarcina Curþilor de Iaºi ºi Focºani ca sã le
descurce. Poate fi bãiat onest, dar oricine-ºi poate închipui ce
învãlmãºealã catã sã fi producând ilustrul tânãr în arhiva oricãrui
tribunal ºi în interesele împricinaþilor. Uºurarea aparentã a
tribunalelor prin judecarea en bloc a proceselor se reflectã asupra
Curþilor respective, cãci, precum am zis, neobservarea aproape
generalã a procedurii face ca sentenþele tribunalului sã fie date în
deºert. În fine, d. Sion, numit prim-procuror, e asemenea un tânãr
abia de 6-7 luni în serviciu ºi cu toate acestea un întreg parchet,
compus din oameni cu esperienþã ºi cu drepturi câºtigate, se pune
la discreþiunea d-sale. Dupã cât aflãm însã, cauza numirii acestor
doi d-ni la tribunalul de Iaºi, cu cãlcarea în picioare a
normelor ierarhice de înaintare, este, ca toate relele din þara noastrã,
politica. E vorba de-a se intenta procese de naturã politicã
unor opozanþi nemulþumiþi cu starea actualã de lucruri ºi, fiindcã
nici un magistrat mai vechi nu s-ar fi prefãcut în unealtã a guvernului
roºu, s-au luat niºte tineri fãrã esperienþã ºi fãrã sângele rece
trebuitor unui judecãtor. Ce le pasã roºiilor dacã aceºti tineri,
având chiar cele mai bune intenþiuni, vor fi compromiºi ºi fãcuþi
imposibili prin procederi nechibzuite? Scopul guvernului, ºicanarea
opoziþiei, s-ar ajunge. E evident cã tribunalul de Iaºi, considerând
trista întrebuinþare pe care d. Stolojan o face din ministeriul
sãu, nu voieºte a se face complicele unor acte nesocotite, cari zac
încã în sânul viitorului.
[Timpul, 3 aprilie 1880]

Totuºi, existã viaþã dupã
Mioara VERGU-IORDACHE
Se ºtie. Un câine a muºcat un om nu este o ºtire. Un om a
muºcat un câine este o ºtire. La noi, însã, prea mulþi oameni
muºcã din câini! ªi parcã nu mai este o ºtire! Ba, mai mult,
prea mulþi oameni au preluat caracteristicile câinelui sãlbatic,
lupului. ªi nu muºcã din câini! Homo homini lupus est! Omul
e lup pentru om (Plaut, Asinaria). Dar nici asta nu mai este o
ºtire! Se repetã de peste douã mii de ani. Oamenii par hotãrâþi
sã-i justifice adevãrul. Antropofagia a devenit fel principal în
meniul media. În presa scrisã (câtã mai e), în audio-vizual, în
spaþiul virtual, canibalismul e în floare! Sãritul la beregatã este
sport naþional. Nu conteazã argumentele, nu conteazã
contextul, importantã este agresivitatea, impunerea cu forþa a
propriului punct de vedere.
Media este foarte importantã pentru fiecare dintre noi. (Cine
spune cã nu este aºa se amãgeºte!). De aceea avem nevoie de
obiectivitate, calm, de rãbdare în a-l asculta ºi pe celãlalt.
Audiatur et altera pars nu este numai un concept de drept, el
ar trebui sã guverneze viaþa fiecãruia dintre noi, pentru cã, din
fericire sau din nefericire, nimeni nu deþine adevãrul absolut.
Deformaþia profesionalã mã face sã nu pot ignora lungile
discuþii televizate, audio, textele confraþilor ªi vã mãrturisesc
cã nu înþeleg de ce au ajuns sã creadã unii ziariºti cã numai ei
au dreptate, cã sunt singurii care ºtiu, care pot Îmi dau
sentimentul cã se doresc a fi în locul celor pe care-i criticã nonstop, pe aleºi sau guvernanþi, cã a ajuns un fel de sport extrem,
pentru cei din urmã, sã accepte invitaþiile ziariºtilor.
Rechizitoriul permanent inhibã abilitatea dialogului, stopeazã
forþa argumentãrii. Ba, mai mult, mereu invitaþii din studiouri
au devenit modele de comportare, de adresabilitate, de agresiune
verbalã. (Mã gândesc de ce nu sunt convingãtori pentru marele
public, pentru electori, astfel încât ei, într-adevãr, sã-i
înlocuiascã pe actualii aleºi ºi astfel sã ne fie bine ºi þara sã
prospere.)
Cenuºie este viaþa sugeratã de media! În stradã, nu zic cã
este lapte ºi miere, dar lumea este vie, veselã ºi tristã, împlinitã
ºi neîmplinitã, supãratã ºi bucuroasã, sãnãtoasã sau
bolnavã .Sunt evenimente, sunt succese, existã normalitate.
În presã, normalitatea nu pare sã-ºi gãseascã locul!
Se ºtie. Un câine a muºcat un om nu este o ºtire. Un om a
muºcat un câine este o ºtire. La noi, însã, prea mulþi oameni
muºcã oameni. ªi totuºi, existã viaþã dupã
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POLUAREA ATMOSFEREI
6

Atmosfera constituie mediul de viaþã al planetei noastre, calitatea
acesteia fiind direct dependentã de calitatea aerului. Înveliºului
gazos alcãtuit din aer, care înconjoarã Pãmântul, nu i se poate
stabili o limitã superioarã precisã, stratul de aer din jurul sãu
trecând treptat în spaþiul interplanetar (extraatmosferic).
Conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
243/2000 privind protecþia atmosferei, prin atmosferã se
înþelege masa de aer care înconjoarã suprafaþa terestrã,
incluzând ºi stratul protector de ozon. Reglementãrile speciale
folosesc ºi noþiunea de aer înconjurãtor, înþeles ca aerul
troposferic, mai puþin cel din locurile de muncã. Datoritã particularitãþilor naturale ale atmosferei ºi consecinþelor activitãþilor
umane, poluarea aerului datoratã fie creºterii unor constituenþi
normali ai atmosferei  bioxid de carbon, azot etc.  fie pãtrunderii unor compuºi strãini acestui mediu  elemente radioactive,

substanþe organice de sintezã º.a.  constituie o realitate tot
mai evidentã a societãþii moderne. Mai mult decât atât, ca fenomen,
poluarea aerului a devenit transfrontalierã ºi o problemã globalã,
ceea ce impune o cooperare internaþionalã ºi o reglementare
interstatalã adecvate. Diversitatea ºi numãrul poluanþilor care
pot contamina atmosfera fac practic imposibil un inventar
complet al acestora. Totuºi, mai ales trei activitãþi (industria,
încãlzitul domestic ºi transporturile) se aflã la originea a douã
mari tipuri de poluare: poluarea acidã  particularã ori acidã,
cea mai veche ºi legatã de utilizarea combustibililor fosili 
gaz, cãrbune  ºi poluarea oxidantã, rezultatã din unele activitãþi
industriale ºi din gazul de eºapament al autovehiculelor. Cele
douã tipuri de poluare - ploile acide, care distrug pãdurile, gaura
din stratul de ozon, ºi schimbãrile climatice - au consecinþe
directe asupra calitãþii mediului ºi stãrii de sãnãtate a oamenilor.

1

Care sunt aspectele principale ale calitãþii aerului?
Problematica generalã a calitãþii aerului vizeazã urmãtoarele
aspecte principale:  poluarea de impact cu diferite noxe; calitatea
precipitaþiilor atmosferice; situaþia ozonului atmosferic;  dinamica
emisiilor de gaze cu efect de serã ºi unele manifestãri ale schimbãrilor
climatice, care ºi-au gãsit reglementãrile la nivel naþional, internaþional
ºi comunitar, ce se întrepãtrund în acþiunea de asigurare a obiectivului
comun: protecþia ºi conservarea calitãþii aerului.
Conferinþa general-europeanã pentru protecþia mediului înconjurãtor, ce a
avut loc la Geneva în 1979, a elaborat (printre altele) Convenþia ºi Rezoluþia
privind poluarea atmosfericã transfrontalierã la mari distanþe, convenþie
care defineºte poluarea atmosfericã în general ca fiind: eliberarea în aer,
de cãtre oameni, mijlocit sau nemijlocit, de substanþe sau energie cu
efecte nocive, precum ºi periclitarea sãnãtãþii, daune comorilor vii ºi
ecosistemelor sau altor bunuri, precum ºi o limitare a binefacerilor
mediului sau a altor drepturi de folosire de drept a mediului. În acelaºi
timp, poluarea atmosfericã transfrontalierã pe distanþe lungi a fost definitã
ca: acea poluare a cãrei sursã fizicã este cuprinsã, total sau parþial, în zona
supusã jurisdicþiei naþionale a unui stat ºi care are efecte dãunãtoare
într-o zonã supusã jurisdicþiei naþionale a altui stat, la o distanþã la care nu
este în general posibil sã se distingã contribuþiile surselor individuale sau
a grupurilor de surse de emisie. Sã mai reþinem cã, potrivit Ordonanþei de
urgenþã nr. 243/2000, poluantul reprezintã orice substanþã introdusã direct
sau indirect de cãtre om în aerul înconjurãtor, care poate avea efecte
dãunãtoare asupra sãnãtãþii umane sau asupra mediului, ceea ce cuprinde
o referire implicitã la definiþia Convenþiei din 1979. Prin prisma acestor
definiþii, poluarea atmosfericã ne apare fie ca orice modificare a compoziþiei
naturale ideale a aerului (atmosferei), fie ca orice emisie antrenând depãºirea
unui prag de calitate a aerului consideratã periculoasã pentru om ºi mediu.
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Ce se înþelege prin poluanþii din atmosferã?

Poluanþii din atmosferã se
împart în douã grupe mari: poluanþi
primari, care sunt emiºi direct din
surse identificate sau identificabile,
ºi poluanþi secundari, care sunt produºi în aer prin interacþiunea a doi
sau mai mulþi poluanþi sau prin reacþia
cu anumiþi constituenþi ai aerului.
Principalii poluanþi ai atmosferei
sunt cei sulfurici, poluanþii
carbonici, hidrocarburile, compuºii
azotului, poluanþii minerali,
substanþele radioactive, praful
bacterian etc. Dintre aceºti poluanþi,
oxidul de carbon este cel mai
rãspândit. El provine în proporþie
de aproape 60% de la vehiculele ce
folosesc drept combustibil benzina
ºi motorina, iar restul de la industria
siderurgicã, petrochimicã ºi altele.
Bioxidul de sulf se considerã cã este
principala substanþã dãunãtoare din
aer; el provine, în primul rând din
arderea cãrbunilor (50%), a
petrolului (30%) ºi din alte procese
(20%). O altã ameninþare asupra
mediului o constituie distrugerea
progresivã a stratului de ozon, ceea
ce intensificã proprietãþile de
absorbþie ale atmosferei, lãsând sã
treacã radiaþii solare în cantitãþi
exagerate ºi implicit o mare parte
din radiaþiile infraroºii. Degradarea
stratului de ozon s-a accelerat odatã
cu descoperirea cloro-floro-carburilor
(CFC), în anul 1928. Printre activitãþile
antropice care distrug stratul de
ozon se numãrã rachetele cosmice
(o rachetã cosmicã cu utilizare
multiplã eliminã pânã la 190 tone
de clorurã de hidrogen, distrugãtor
activ al stratului de ozon) ºi aviaþia
supersonicã (gazele avioanelor
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conþinând oxizi ai azotului, motiv
pentru care folosirea acestor tipuri
de compuºi chimici a fost parþial
interzisã în Statele Unite). În
consecinþã, pe mãsurã ce o cantitate
tot mai mare de raze ultraviolete
pãtrunde în atmosferã, va creºte
numãrul îmbolnãvirilor de cancer al
pielii ºi cataracte oculare, paralel cu
afectarea serioasã a producþiei de
grâu, orez, porumb, soia ca ºi a
planctonului oceanelor. Deteriorarea
stratului de ozon este aºa de mare,
încât planetei i-ar trebui vreo sutã
de ani pentru a înlocui ozonul deja
pierdut. Consecinþele ireversibile ale
acestui fenomen atât asupra
ecosistemelor terestre, acvatice, a
sãnãtãþii populaþiei, cât ºi asupra
sistemului climatic au condus la
necesitatea unui efort concentrat la
nivel global ºi ca urmare a fost
instituit regimul internaþional al
ozonului. Un alt efect malefic al
poluãrii atmosferei îl constituie
ploile acide. Necesarul sporit de
energie în toate þãrile lumii a atras
dupã sine consumuri tot mai mari
de cãrbune, petrol ºi gaze naturale,
ducând la o creºtere continuã a
gradului de poluare a atmosferei.
Particulele emise în atmosferã, prin
arderea acestor combustibili,
acþioneazã ca nucleu de condensare
a apei, iar caracteristicile acestor
aerosoli se regãsesc în proprietãþile
ploii. Compoziþia chimicã a picãturii
de apã de ploaie este rezultatul
integral al încorporãrii particulelor
de aerosoli ºi al absorbþiei gazelor.
Ca rezultat al interacþiunii dintre
gaze ºi picãturile de apã apare o
acidifiere a apei de ploaie.
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Care sunt efectele ploilor acide?

Efectele ploilor acide sunt, în principal, de
douã feluri: directe ºi indirecte. Cele directe
intervin atunci când depunerile acide vin în contact
direct cu mediul receptor (plante, animale,
construcþii etc.). Efectele indirecte se produc atunci
când depunerile acide induc schimbãri chimice în
sol ºi în ape. Dintre efectele terestre, cele mai
frecvente sunt despãduririle. Un alt efect constã
în pierderea de nutrienþi în stratul superior al
solului, cu urmãri complexe asupra productivitãþii
acestuia, dar ºi al impurificãrii apelor subterane
ºi de suprafaþã. La nivel acvatic, este afectatã
viaþa multor specii de peºti. Asupra sãnãtãþii
oamenilor, impactul acidifierii este, de asemenea,
direct ºi indirect. Efectele directe apar atunci
când aerosolii de acid sulfuric vin în contact cu
tractul respirator ºi pielea. Efectul indirect se
produce prin ingerarea de metale rezultate din
dizolvarea în mediu acid a plumbului, cadmiului,
aluminiului, cuprului etc. Nu mai puþin grav,
prin efectele pe care le produce este ºi smogul.
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Ce este smogul?

Smogul este un amestec de diverºi poluanþi
ºi vapori de apã pe care aceºtia îi condenseazã. Se
cunosc douã tipuri de smog: londonez sau
reducãtor ºi californian sau oxidant. În anul 1952,
smogul londonez a þinut patru zile în care au murit
cca 10.000 de persoane, în majoritate suferinzi de
boli cardiace sau respiratorii. Aceasta a determinat
statul englez sã ia mãsuri deosebit de severe pe
plan legislativ, obligând toate unitãþile industriale
sã-ºi purifice emisiile gazoase sau sã-ºi închidã
porþile. Încãlzitul cu cãrbune a fost lichidat.

5

Sunt ºi alte efecte ale acidifierii?

Efectele terestre ale acidifierii cele mai
frecvente sunt despãduririle. De asemenea,
pierderea de nutrienþi în stratul superior al solului,
cu urmãri complexe asupra productivitãþii acestuia,
dar ºi al impurificãrii apelor subterane ºi de
suprafaþã. În domeniul acvatic este afectatã viaþa
multor specii de peºti. Asupra sãnãtãþii oamenilor,
impactul acidificãrii este de asemenea direct ºi
indirect. Efectele directe apar atunci când aerosolii
de acid sulfuric vin în contact cu traiectul respirator
ºi cu pielea. Efectul indirect se produce prin ingerarea
de metale rezultate prin dizolvarea în mediu acid a
plumbului, cadmiului, aluminiului, cuprului etc.

În ce constã politica naþionalã
Din actele normative rezultã cã
politica naþionalã de protecþie a
atmosferei constã, în principal, din
urmãtoarele:  introducerea de tehnici ºi
tehnologii adecvate pentru reþinerea
poluanþilor la sursã;  gestionarea
resurselor de aer, în sensul reducerii
emisiilor de poluanþi pânã la atingerea
capacitãþii de regenerare a atmosferei;
 gestionarea resursei de aer pentru
asigurarea sãnãtãþii umane;  modernizarea ºi perfecþionarea sistemului
naþional de evaluare ºi gestionare
integratã a calitãþii aerului. Regimul
juridic de protecþie a atmosferei are la
bazã respectarea principiului de
abordare integratã a protecþiei mediului.
În acest scop, reglementãrile precizeazã:
 strategia naþionalã privind protecþia
atmosferei;  evaluarea ºi gestionarea
integratã a calitãþii aerului;  prevenirea
ºi combaterea poluãrii atmosferei prin
emisii provenite din surse fixe, surse
mobile ºi difuze;  participarea publicului; monitorizarea calitãþii aerului;
 atribuþiile ºi rãspunderile ce revin
autoritãþilor pentru protecþia mediului,
celorlalte autoritãþi ale administraþiei
publice ºi persoanelor juridice.

de protecþie a atmosferei?
Strategia naþionalã în domeniul
protecþiei atmosferei are, potrivit actelor
normative, urmãtoarele obiective:
a) menþinerea calitãþii aerului înconjurãtor în limitele prevãzute de normele
în vigoare pentru indicatorii de calitate;
b) îmbunãtãþirea calitãþii aerului
înconjurãtor în zonele ce nu se
încadreazã în limitele prevãzute de
normele în vigoare pentru indicatorii de
calitate; c) adoptarea mãsurilor necesare
pentru limitarea pânã la eliminare a
efectelor negative asupra mediului,
inclusiv în context transfrontalier;
d) îndeplinirea obligaþiilor asumate prin
acordurile ºi tratatele internaþionale la
care România este parte ºi participã la
cooperarea internaþionalã în domeniu.
Strategia naþionalã privind protecþia
atmosferei se adoptã prin hotãrâre a
Guvernului ºi se reactualizeazã periodic
de cãtre autoritatea publicã centralã
pentru protecþia mediului, dupã
care se supune aprobãrii Guvernului.
Adoptarea strategiilor de dezvoltare
a sectoarelor de activitate care pot
afecta calitatea atmosferei se face
cu avizul autoritãþii publice centrale
pentru protecþia mediului.
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Pe ce bazã se face evaluarea calitãþii aerului?

Evaluarea calitãþii aerului înconjurãtor pe teritoriul României se efectueazã
pe baza valorilor limitã ºi a valorilor de prag, în acord cu standardele naþionale
ºi ale Uniunii Europene. Valorile limitã reprezintã nivelul fixat pe baza
cunoºtinþelor ºtiinþifice, în scopul evitãrii, prevenirii sau reducerii efectelor
dãunãtoare asupra sãnãtãþii omului sau mediului, care se ating într-o perioadã
datã ºi care nu trebuie depãºite dupã ce au fost atinse. Criteriile, metodele ºi
procedeele de evaluare a calitãþii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului
apelor ºi protecþiei mediului. Poluanþii de referinþã care trebuie evaluaþi, precum
ºi valorile limitã, valorile de prag, marjele de toleranþã ºi termenele în care trebuie
atinse valorile limitã se stabilesc în acord cu standardele europene ºi internaþionale
ºi se aprobã prin ordin al ministrului autoritãþii publice centrale pentru protejarea
mediului. Valorile de prag constituie nivelul pragurilor de alertã care odatã ce au
fost depãºite determinã luarea de mãsuri de cãtre autoritãþile competente, conform
legislaþiei în vigoare, iar marja de toleranþã este un procent de valoare limitã cu
care aceasta poate fi depãºitã, în condiþiile precizate de legislaþia în vigoare. Pe
baza evaluãrii calitãþii aerului înconjurãtor, autoritatea publicã centralã pentru protecþia
mediului întocmeºte, prin ordin al ministrului, lista cuprinzând zone ºi aglomerãri
în care nivelurile unuia sau mai multor poluanþi sunt: a) mai mari decât valoarea
limitã, plus marja de toleranþã; b) între valoarea limitã ºi valoarea limitã plus
marja de toleranþã; c) mai mici decât valoarea limitã. Pentru zonele ºi aglomerãrile
prevãzute la lit. a) ºi b) se adoptã, prin hotãrâre a Guvernului, procedura de
elaborare ºi punere îi aplicare a planurilor ºi programelor de gestiune a calitãþii
aerului în vederea atingerii valorilor limitã într-o anumitã perioadã de timp.
Dacã valorile limitã sunt depãºite pentru mai mulþi poluanþi, se elaboreazã
planuri ºi programe integrate pentru toþi poluanþii respectivi.
Planurile ºi programele de gestionare a calitãþii aerului se elaboreazã în
colaborare cu administraþia publicã localã, cu organele descentralizate ale
administraþiei publice centrale, titularii de activitate ºi cu alþi factori interesaþi ºi
se aduc, de asemenea, la cunoºtinþa publicului, raportându-se ºi Uniunii Europene.
Autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului monitorizeazã progresul
realizat ºi încadrarea în planurile ºi programele de gestionare a calitãþii aerului,
raportând anual asupra îndeplinirii acestora.
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Care este politica la nivel internaþional?
Poluarea aerului nu cunoaºte cu cel puþin 5% în raport cu nivelul din
graniþe politico-administrative, ci 1990, pentru perioada 2008-2012;
afecteazã zone mai mult sau mai puþin pentru atingerea sa, statele-pãrþi trebuie
întinse, putând acoperi teritorii ce sã-ºi stabileascã politici naþionale de
aparþin mai multor state. Poluarea aerului reducere a emisiilor ºi de favorizare a
apare, deci, ca un fenomen global, unei cooperãri adecvate. Protocolul a
internaþional. Prin Convenþia-cadru a prevãzut ºi mecanismul permiselor de
Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor poluare, în sensul cã statele dezvoltate
climatice, semnatã la Rio de Janeiro, la pot sã cedeze ori sã dobândeascã între
5 iunie 1992, s-a hotãrât cã trebuie ele unitãþi de reducere a emisiilor; aceste
stabilizatã concentraþia de gaze cu efect operaþiuni sunt posibile dacã statele
de serã în atmosferã la un nivel care sã respective se conformeazã obligaþiilor lor
împiedice orice perturbare antropicã de estimare a emisiilor ºi de informare.
periculoasã a sistemului climatic. La Reuniunea de la New Delhi (octombrie
11 decembrie 1997, la Kyoto (Japonia), 2002) a constatat cã protocolul nu se
s-a semnat Protocolul referitor la aplicã ºi cã urmãtorii ani sunt decisivi în
respectarea angajamentelor de limitare soluþionarea problemelor efectului de serã
cantitativã ºi reducere a emisiilor de gaze ºi schimbãrilor climatice. Tot cu aceastã
cu efect de serã faþã de nivelul anului ocazie, organizaþiile neguvernamentale au
1989, în perioada obligatorie 2008-2012 realizat o reuniune alternativã, intitulatã
(ratificat de România prin Legea Forumul Justiþiei Climatice, prin care s-a
nr. 3/2001). Scopul acestuia este redu- solicitat, printre altele, achitarea datoriei
cerea emisiilor de gaze cu efect de serã ecologice de cãtre þãrile industrializate.
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Târgul
Ofertelor
Educaþionale
2013

Dragoº Ipate, Amelia Stãnescu, Liliana Marilena Lazãr,
Mihnea Claudiu Drumea, Octav Neguriþã
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã ºi
Facultatea de Management Financiar Contabil
Constanþa au participat, în perioada 22-24 mai
2013, la Târgul Ofertelor Educaþionale 2013,
gãzduit de Pavilionul Expoziþional Constanþa,
manifestare organizatã de Inspectoratul ªcolar
Judeþean în colaborare cu Consiliul Judeþean ºi
Universitatea Ovidius din Constanþa.
La deschiderea oficialã a târgului au fost prezente
autoritãþile locale, reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei Naþionale, elevi ºi pãrinþi. Pe lângã
împãrþirea de broºuri, la standul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt au fost aduse produse tematice:

un mim, plante, nave, aparaturã electricã. Elevii
ºcolilor de profil au oferit mai multe momente
artistice. Pe întreaga perioadã a Târgului,
reprezentanþii facultãþilor de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa ºi Management
Financiar Contabil Constanþa din cadrul
Universitãþii Spiru Haret au rãspuns la toate
întrebãrile legate de sistemul de învãþãmânt, modul
de evaluare, posibilitãþile de practicã pentru a-i
ajuta pe viitorii studenþi sã ia cea mai bunã decizie
pentru viitorul lor.
Lector univ. dr. Onorina BOTEZAT

Marþi a fost

Ziua în care nu s-a
întâmplat nimic.
Dar miercuri?

Conf. univ. dr. George GRIGORE
La ora 20 a zilei de marþi, 21
mai 2013, în Sala UNU-UNUDOI de la etajul I al Facultãþii
de Arte, douã tinere actriþe
talentate, Adriana Bordeanu ºi
Julianna Nagy, absolvente ale
Facultãþii de Arte (Teatru) ºi ale
masterului de Artã Teatralã,
ne-au prezentat spectacolul Ziua
în care nu s-a întâmplat nimic,
scrisã de cunoscuta actriþã ºi
scriitoare Antoaneta Zaharia,
regizatã de o altã absolventã de
marcã a Facultãþii de Arte
(Teatru), multipremiatã la Gala
HOP de la Mangalia ºi
Costineºti, Clara Flores.
Spectacolul ne-a introdus în
povestea de viaþã a douã tinere
actriþe aflate la început de drum,

care încearcã sã îºi urmeze visul,
trãind în acest sistem social care
nu le oferã nimic altceva decât
piedici. Totul se întâmplã într-o
zi din viaþa lor, o zi de-a lungul
cãreia se luptã cu deznãdejdea,
cu neputinþa, dar în cele din urmã
vor ajungã sã îºi gãseascã
motivaþia ºi resursele pentru a
reuºi sã treacã de prag ºi sã
continue cursa. Textul vorbeºte
despre intimitatea unor clipe
dramatice prin care trec cei din
breasla Thaliei. Cele douã
interprete reprezintã douã energii
total diferite: o pulsaþie tonicã,
dinamicã, opusã unei melancolii
romantice, energii care se întâlnesc
ºi evolueazã în paralel, despãrþite
de un zid subþire; un perete prin

care se aude tot ºi se bãnuieºte tot
ce nu se aude. În definitiv, cu cele
douã femei nu se întâmplã nimic.
Vreau sã spun nimic spectaculos.
ªi totuºi, în aceastã zi în care nu
se întâmplã nimic, douã suflete
ºi-au pariat resemnarea ºi,
respectiv, revolta în faþa vieþii, pe
miza permanent disputatã a
speranþei, a înþelegerii, a încrederii
în ceva sau în cineva. Astfel am
putut vedea cu ochii noºtri în câte
feluri ºi în câte sensuri e posibil sã
nu se întâmple nimic! Aplauzele
au rãsplãtit efortul creator al
tinerilor noºtri absolvenþi,
existând astfel ºi speranþa revederii
cu acest spectacol în programul
stagiunii noastre teatrale de la
Black Box Studio Sud.
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ERASMUS
Congress and Exhibition
(Urmare din pag.1)
La acest eveniment au luat parte 328 de
persoane reprezentând universitãþi, institute ºi
agenþii europene, dar ºi din Turcia, SUA , Rusia
ºi China. Din România a fost prezentã, alãturi de
Universitatea Spiru Haret, ºi Universitatea BabeºBolyai din Cluj-Napoca.
Cristina Camaiani, Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (EACEA) din Belgia, ºi
Vanessa Debais-Sainton, Head of Sector
ERASMUS, DG Education and Culture, de la
Comisia Europeanã, au fost printre invitaþii care
au vorbit în deschiderea manifestãrii. Comisarul
European pentru Educaþie, Culturã, Multilingvism
ºi Tineret, Androulla Vassiliou, a transmis un
mesaj video cãtre conferinþã.
Conferinþa s-a desfãºurat pe secþiuni, ce au avut
un program bogat în prezentãri ºi workshopuri
privind mobilitãþile Erasmus ºi Erasmus Mundus
ºi rolul acestora în procesul de învãþãmânt,
internaþionalizare, orientare în carierã ºi integrare
a studenþilor pe piaþa muncii.
În paralel, s-a organizat ºi un târg educaþional
Erasmus - Go Exchange Education Fair, la care
participanþii au expus oferta de cursuri adresate
studenþilor Erasmus. La standul Universitãþii Spiru
Haret au venit numeroºi vizitatori (peste 60)
interesaþi de România ºi de posibilitãþile de schimb
de studenþi ºi profesori cu universitatea noastrã.
Menþionãm cã, la acest târg, de cel mai mare interes
s-au bucurat cursurile cu predare în limba englezã
sau francezã. Cele mai cãutate facultãþi/specializãri
sunt: Arhitecturã, Economie, Limbi Strãine, Sport
ºi Kinetoterapie, Informaticã ºi Medicinã
Veterinarã. Pe domeniile menþionate, cu o mare parte
dintre cei interesaþi, urmeazã sã încheiem acorduri
bilaterale de schimb studenþi ºi profesori.

În data de 17 mai s-a desfãºurat Adunarea
generalã a EAEC (Asociaþia Europeanã a
Coordonatorilor Erasmus), care a analizat
activitatea asociaþiei pe perioada 2011-2013,
raportul financiar, bugetul pe perioada 2013-2015,
planul de activitãþi pânã în anul 2015.
A fost aleasã noua conducere a EAEC:
 prof. univ. dr. Gregoris Makrides - preºedinte
 prof. univ. dr. Alfonso Carlos - vicepreºedinte
 prof. univ. dr. Chrisostomou Charalambos vicepreºedinte
 prof. univ. dr. Alain Sombardier - vicepreºedinte
 prof. univ. dr. Gheorghe Duda - membru
 prof. univ. dr. Nuno Escudeiro - membru.
Urmãtorul ERASMUS Congress and Exhibition
va avea loc în Cipru, la Universitatea din Limasol.
Cu acest prilej, se vor sãrbãtori 10 ani de la
înfiinþarea EAEC.
Biroul Programe Comunitare
din cadrul Universitãþii Spiru Haret

Mediul social ºi etno-spiritual în care s-a format Spiru Haret
(Urmare din pag.1)
 În martie/aprilie 1862, fiind în clasa a IV-a, a
întrerupt cursurile ºcolii din Sãrãrie ºi, împreunã cu
unchiul sãu, Dimitrie Botez, devenit tutorele sãu, a
venit în Bucureºti, oraºul care, în 24 ianuarie 1862,
devenise capitala României. A gãsit un oraº
zgomotos, în deplin contrast cu liniºtea Iaºilor, dar
care i-a oferit mari perspective de dezvoltare
intelectualã, cu condiþia de a dispune de resurse
materiale pentru a urma studiile. A fost înscris în
clasa a IV-a a ªcoalei vãpselei de Verde, iar, în luna
septembrie a aceluiaºi an, s-a prezentat la concursul
pentru bursã la liceul Sfântul Sava, ºansa lui de a-ºi
continua studiile. Peste mulþi ani, el avea sã lase
posteritãþii imaginea liceului Sfântul Sava din primii
ani de existenþã a statului român, descriindu-l astfel:
O casã micã, veche, umedã, cu clasele înºirate în
jurul curþii, în niºte încãperi clãdite la întâmplare,
unele într-o stare de infecþie de nedescris. În acel
liceu (unde a stat intern cinci ani, urmând cursurile
celor ºapte clase), Spiru Haret a întâlnit dascãli cu o
vastã culturã, conºtienþi de menirea lor, dar ºi
ignoranþi, cu pretenþii uneori absurde faþã de ºcolari.
El avea sã evoce cu nostalgie ºi mult umor anii de
liceu în articolul Amintiri din vieaþa de ºcoalã, scris
la vârsta maturitãþii. Din înãlþimea ºi înþelepciunea
acestei vârste, anii respectivi erau priviþi ca ani de
veselie, de cântece ºi de jocuri, întrerupte din când
în când de iuþi supãrãri pricinuite de vreo lecþie prea
mare ori dimensiunile prea de tot reduse ale porþiilor
de mâncare cu care-i onora pe elevi economul
internatului. Însã, anii de liceu, au fost ani de muncã
încordatã, care i-au scos în evidenþã mintea
sclipitoare, tenacitatea, rigoarea ºi chemarea pentru
anumite domenii ale existenþei sociale, în speþã
ºtiinþele exacte, cu referire specialã la matematicã.
Spiru Haret a ºtiut sã profite de mintea dascãlilor
vrednici, dar starea ºcolii l-a obligat sã înveþe mai
mult singur, sã se descurce prin propriile sale puteri,
mai ales din cãrþi strãine, pe care puþini ºcolari le
aveau la îndemânã. El a câºtigat lupta cu vremurile,
întrucât iniþiativa, dârzenia ºi dragostea de carte l-au

cãlãuzit spre universul fascinant al cunoaºterii.
Dintre dascãlii care i-au rãmas în memorie a fost
Alecu Borãnescu, merituos, dar uneori peste
mãsurã de exigent cu ºcolarii. Acest dascãl avea sã
mãrturiseascã faptul cã nu mai avea ce sã-l înveþe
pe Spiru, deoarece ºtie toate ºi are un mare talent
la matematici. În faþa notei mai mici decât spera
fostul sãu elev la examenul de bacalaureat
(în luna mai 1869), Alecu Borãnescu i-a reproºat
colegului sãu examinator, Dim. Petrescu,
spunându-i cã Spiru Haret ºtie mai multã
matematicã decât mine ºi decât tine.
 Începând cu toamna anului 1869, Spiru Haret a
intrat în mediul universitar, ca student la Secþiunea
fizico-matematicã a Universitãþii din Bucureºti. Acolo
a întâlnit puþini studenþi fãrã grija zilei de mânie, cei
mai mulþi fiind însã sub vremuri, nevoiþi sã-ºi
întrerupã studiile pentru a ocupa prin concurs locuri
rãmase libere în ºcolile primare. De aceea, puþini
studenþi treceau examenele de sfârºit de an, dar ºi
mai puþini ajungeau sã-ºi ia diploma de licenþã. Nevoia
de a-ºi asigura resursele materiale l-a determinat în
anul 1870 (la un an de la luarea bacalaureatului) sã se
prezinte la concurs pentru o catedrã la Seminarul
Central din Bucureºti, fiind numit profesor de
matematicã la cursul inferior. Însã, acolo a stat doar
doi ani, pânã în noiembrie 1872, întrucât s-a lovit
pentru prima oarã de sistemul de pile de sus în jos,
caracteristic unei societãþi care încerca sã se desprindã
de mentalitatea fanariotã în care vieþuise vreme de
mai bine de un secol ºi jumãtate. Fiind numit în
Comisia pentru burse, el nu a acceptat ca un protejat
al unui senator (vãrul ministrului Instrucþiunii,
Cristian Tell!), sã câºtige concursul pentru bursã, la
care se prezentau, de regulã, mulþi candidaþi pentru
locuri puþine. Chemat în faþa ministrului Instrucþiunii,
Spiru Haret ºi-a menþinut poziþia, demisionând, în
pofida situaþiei sale materiale modeste. În acel
moment, a simþit cã se afla la rãscrucea drumului
vieþii sale. El a înþeles cã pentru un tânãr ca el, venit
dintr-un mediu aproape rustic într-un univers
cosmopolit, existau puþine ºanse de afirmare în plan
social, chiar dacã deþinea un titlu didactic confirmat,
dar n-avea ocupaþie statornicã. În calea nãzuinþelor

sale a apãrut, meteoric, Titu Maiorescu - ministrul
Instrucþiunii, care declarase o bursã vacantã pentru
studiul în strãinãtate al matematicelor. Astfel, în
septembrie 1874, Spiru Haret s-a prezentat la
concurs, a câºtigat ºi a plecat la Paris pentru a-ºi
continua ºi dezvolta studiile.
 Între anii 1874-1878, Spiru Haret s-a aflat la Paris,
unde a urmat cursurile Facultãþii de ªtiinþe. Acolo a
întâlnit o altã realitate privind ºtiinþa de carte, dânduºi seama de marile lipsuri ale instrucþiei sale
matematice, cu toatã licenþa trecutã cu bile albe la
Bucureºti. Erau pãrþi întregi de materie pe care nu
le cunoºtea ºi, mai ales, îi lipsea deprinderea
rezolvãrii de probleme. Astfel, potrivit exigenþelor
învãþãmântului francez de atunci, a fost obligat sã
studieze încã un an pentru a-ºi lua din nou licenþa.
Spiru Haret a învins cu tenacitate acele greutãþi ºi,
în august 1875, a luat din nou licenþa în matematice,
apoi a pregãtit ºi a doua licenþã, în ºtiinþele fizice,
pe care a trecut-o în iulie 1876. ªi-a câºtigat, astfel,
prin ºtiinþã de carte, libertatea de a se avânta în
studiul corpurilor cereºti ºi a prinde în ecuaþiuni
miºcãrile tainice ale stelelor, care-i aþâþarã ºi
întreþinurã curiozitatea încã din anii de liceu.
 În urma celor douã victorii ale minþii sale, Spiru
Haret s-a arãtat pregãtit sã treacã de la punerea
problemei la dezlegarea uneia dintre marile probleme
de mecanicã cereascã, respectiv variabilitatea
sistemului solar. Din nou, destinul a fost alãturi de
el, puþin lipsind însã ca aceastã râvnã sã nu fie
încununatã de fapte. Precum se cunoaºte, în aprilie
1877, România a intrat în rãzboi alãturi de Rusia,
împotriva Turciei, iar trupele române mobilizate în
mare grabã au trecut Dunãrea, ajungând pe frontul
de luptã din Bulgaria. Era nevoie de voluntari pentru
a participa la rãzboiul de independenþã, iar bursierii
români aflaþi la Paris socotirã cã trebuie sã plece
unde-i chema datoria patrioticã. Dar, ministrul
Instrucþiunii de atunci, G. Chiþu, le-a telegrafiat sã
rãmânã la Paris ºi sã-ºi continue studiile. Spiru Haret,
cãruia i s-a prelungit bursa de la 23 iunie 1877 pânã
la 1 ianuarie 1878, s-a înscris la doctorat. La 30
ianuarie 1878 ºi-a susþinut teza de doctorat, cu titlul
Sur linvariabilité des grands axes des orbites

planétaires (Despre invariabilitatea marilor axe ale
orbitelor planetare), prin care a demonstrat
variabilitatea sistemului solar, devenind primul
român doctor în matematicã. S-a întors þarã cu
Coroana de lauri, lucrarea sa fiind apreciatã atât de
marele matematician francez Henri Poincaré, cât ºi
de Gr. Þiþeica ºi alþi mari matematicieni români.
 Erau ani în care statul român îi trata cum se cuvine
pe tinerii valoroºi, întorºi de la studii din strãinãtate.
La 28 martie 1878, Spiru Haret a fost numit suplinitor
la catedra de matematici la gimnaziul Mihai Bravul
din Bucureºti, iar la 3 aprilie acelaºi an, Ministerul
Instrucþiunii, þinând seama de modul în care ºi-a fãcut
studiile la Paris, precum ºi de titlul de doctor obþinut
la Paris, i-a încredinþat suplinirea catedrei de
matematicã raþionalã la Facultatea de ªtiinþe din
Bucureºti. Pentru ocuparea postului respectiv a fost
organizat concurs, desfãºurat la Universitatea din
Iaºi, în 15 septembrie 1878. Spiru Haret l-a promovat
în mod strãlucit, fiind, astfel, numit profesor cu titlul
provizoriu. (A fost numit profesor cu titlu definitiv
la Facultatea de ªtiinþe la 14 ianuarie 1882, dupã
trecerea celor trei ani prevãzuþi de lege!).
 Capacitatea sa intelectualã a fost recunoscutã de
societatea româneascã. Astfel, în anul 1879, Spiru
Haret a devenit Membru corespondent al Academiei
Române, apropiindu-se de cel mai efervescent ºi
fertil mediu cultural al þãrii. În anul 1881, a fost
numit profesor de matematici la Seminarul Nifon
Mitropolitul din Bucureºti, fiind chemat, tot atunci,
la ªcoala de artilerie ºi geniu pentru cursul de
mecanicã raþionalã (servind aici pânã în anul 1886).
Astfel, a avut prilejul sã cunoascã realitatea ºi spiritul
ºcolii atât din societatea civilã, cât ºi din interiorul
celor douã instituþii definitorii pentru educarea
generaþiei tinere: Biserica ºi Armata.
 Momentul care a schimbat destinul vieþii lui Spiru
Haret a fost numirea sa, la 14 ianuarie 1881, ca membru
în Comisiunea centralã de statisticã - organul de
specialitate care coordona activitatea de statisticã
oficialã la nivelul administraþiei publice centrale. Astfel
a intrat în universul protejat al cunoaºterii specializate
a stãrii demografice ºi sociale, precum ºi a stãrii
instituþiilor cu atribuþii în domeniul respectiv.
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CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ

Realitãþi moderne în activitatea
normativã a statului

Foto: Mihãiþã ENACHE
În zilele de 23 ºi 24 mai, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã din Bucureºti a organizat, la sediul
sãu, conferinþa internaþionalã cu tema Realitãþi moderne
în activitatea normativã a statului, eveniment la care au
participat numeroase importante personalitãþii ale vieþii
ºtiinþifice, academice ºi universitare din þarã ºi din strãinãtate, specialiºti în domeniul ºtiinþelor juridice, dar ºi
cu specific interdisciplinar, respectiv, economic, sociologic, psihologie socialã, precum ºi cadre universitare,
studenþi, masteranzi ºi reprezentanþi ai mass-media.
Din comitetul ºtiinþific al conferinþei au fãcut parte
prof. univ.dr. Yves Petit, Universitatea Nanay din Franþa,
prof univ dr. George Antoniu, Academia Românã,
prof univ dr.(hab) Andrei Smochinã, Institutul de Istorie,
Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe al Moldovei,
prof. univ. dr. Verginia Vedinaº, Universitatea Bucureºti,
prof univ dr. Nicoleta Diaconu, Academia de Poliþie
Alexandru Ioan Cuza, prof univ dr. Sache Neculaescu,
Universitatea Valahia din Targoviºte.
Conferinþa a fost deschisã de cãtre decanul facultãþii
conf. univ.dr. Marian Ilie, iar mesajul rectorului Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea,
a fost prezentat de cãtre preºedintele Senatului
Universitãþii, conf. univ. dr. Florin Fãiniºi. Au urmat
prezentãri ºi dezbateri deosebit de interesante, cu abordãri
interdisciplinare în ceea ce priveºte problematica actualã
a activitãþii normative din care amintim:  academician
prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Institutul de Economie
Mondialã, Academia Românã - Cerinþe ºi provocãri de
naturã macro-economicã privind activitatea normativã

a statului român, generatã de integrarea în U.E., criza
economicã, financiarã internaþionalã, globalizarea ºi
dezvoltarea durabilã  prof. univ. dr. Steliana Sandu,
Institutul de Economie Mondialã, Academia Românã Abordãri normative moderne privind domeniul
Cercetãrii-Dezvoltãrii ºi Inovãrii în România, în context
european  prof. univ. dr. George Antoniu, Institutul de
Cercetãri Juridice, Academia Românã - Probleme actuale
ale dreptului penal  prof. univ. dr. hab. Mihail GheorghiþÎ,
Universitatea Liberã Internaþionalã din Republica
Moldova - Expertologia judiciarã - o nouã ramurã de
drept  chestor de poliþie Sorin Oprea, director Agenþia
Naþionalã Antidrog - Factori de risc ºi de protecþie în
consumul de droguri la tineri  conf. univ. dr. Gheorghe
Golubenco, Universitatea Liberã Internaþionalã din Republica Moldova - Perfecþionarea legislaþiei procesuale
privind aplicarea mijloacelor tehnico-ºtiinþifice în
expertiza judiciarã  prof. univ. dr. Lazãr Cârjan,
Universitatea Spiru Haret, O nouã redimensionare a
Criminalisticii internaþionale  prof. univ. dr. Costicã Voicu,
Universitatea Spiru Haret - Despre corelaþia între drept,
politicã ºi economie  conf. univ. dr. Gheorghe Alecu,
Universitatea Spiru Haret, asist. univ. drd. Nela Manole,
Universitatea Liberã Internaþionalã din Republica
Moldova - Aspecte de drept comparat privind cauzele de
neimputabilitate ºi cauzele justificative în viziunea noului
Cod Penal al României  conf. univ. dr. Emilian Ciongaru,
Universitatea Nicolae Titulescu - Elemente de continuitate
ºi discontinuitate în evoluþia dreptului Uniunii Europene.
Toate comunicãrile ºtiinþifice vor apãrea într-un volum
al conferinþei.

CLUBUL DE AFACERI VIITORI MANAGERI

Dezvoltarea personalã
 de la nevoia individualã
la reconfigurarea afacerilor
Joi, 23 mai, a avut loc ultima dezbatere
din ciclul Lets talk business lets talk life.
Studenþi ºi masteranzi de la USH ºi de la
ASE Bucureºti s-au întâlnit cu douã
absolvente ale Facultãþii de Sociologie ºi
Psihologie din Universitatea Spiru Haret 
Anca Toma ºi Dana Luciana Anicãi.
Acestea, împreunã cu studenþii, au încercat
sã stabileascã dacã dezvoltarea personalã
este importantã pentru individ ºi pentru
societate ºi cum poate ea contribui la
creºterea profitului unei firme.
Cele douã specialiste în formare ºi
dezvoltare personalã au povestit în cuvinte
alese ce este dezvoltarea ºi care este rolul ei
în educaþie. Prin propriile poveºti de viaþã,
ele au oferit exemple de reglare a destinelor
personale ºi chiar a celor de afaceri.
Conform sloganului sãu - educaþie pentru
viaþã - Universitatea Spiru Haret nu este
orientatã doar spre excelenþã, dar este ºi
larg deschisã comunicãrii, dialogului,
eliminãrii tensiunilor ºi agresivitãþii din
actul educaþional ºi de cercetare.
Exemplele date de cele douã absolvente,
grija ºi emoþia cu care acestea s-au întors în
universitate, au dovedit încã o datã cã actul
educaþional în Universitatea Spiru Haret nu
este doar formal, ci este temeinic ºi pregãteºte
cu adevãrat pentru viaþã. Asta nu înseamnã
cã educaþia se opreºte la poarta ºcolii. Fiecare

sâmbãtã,1 iunie, ora 12,00, la Cafeneaua literarã Lavazza.
Tot atunci va fi prezentat ºi volumul prof. univ. dr. Ion
Tudosescu - Condiþia ºi finalitatea existenþialã a conºtiinþei
sociale ºi culturii. Tratat de filosofia culturii, apãrut
tot la Editura Fundaþiei
România de Mâine.
Marþi, 28 mai 2013, ora 12,00,
va avea loc ºi lansarea
romanului apãrut la editura
Ex Ponto, Vacanþele
preºedintelui, autor Cristina
Tamaº, decan al Facultãþii
de Litere de la Universitatea
Ovidius din Constanþa,
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Cu aceastã ocazie, am înmânat ºi douã
premii din partea Alternative Sciences
Association, în parteneriat cu Alpha Bank
ºi Eurolines, pentru determinare în
efectuarea activitãþilor de cercetare ºtiinþificã
ºi continuitate în activitatea desfãºuratã la
Clubul de afaceri Viitori Manageri.

Foto: Mihãiþã ENACHE
Premianþii - Jan Plugaru ºi
Noura Al Kawadri - sunt
studenþi la ASE Bucureºti.
Eurolines a oferit, pe lângã
patru bilete de cãlãtorie spre
destinaþii personalizate, ºi
patru locuri de practicã pentru
studenþii merituoºi ºi cu
rezultate deosebite în activitatea ºtiinþificã. Alegerea
câºtigãtorilor va fi anunþatã la
o întâlnire viitoare.
Avem convingerea fermã cã
rezultatele la examenele ce
urmeazã vor fi încã o dovadã cã sistemul
de educaþie non formalã, asumat ºi susþinut
de Universitatea Spiru Haret ºi ASE
prin Clubul de afaceri, îºi dovedeºte,
încã o datã, performanþa.

EVENIMENT
Facultatea de Litere organizeazã în Sala Senatului, marþi,
28 mai 2013, ora 12,00, lansarea volumului Scriitori români
de expresie francezã de la Macedonski la Viºniec
coordonat de domnul Profesor Paul Miclãu, Emilia Bondrea,
Valentina Marin Curticeanu,
Tamara Ceban, director general
de proiect Tamara Ceban, cu un
studiu introductiv de Valentina
Marin Curticeanu, rezultatul
proiectului de cercetare ºtiinþificã
Studiu comparistic al scriitorilor
francofoni, aprobat de ANCS,
apãrut la Editura Fundaþiei
România de Mâine, mai 2013, care
va fi lansat ºi în cadrul Târgului
Bookfest (29 mai - 2 iunie 2013),
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dintre noi avem obligaþia sã continuãm sã
învãþãm, în fiecare zi, de la oameni, de la
ºcoalã, de la stradã, de la naturã. Aºa nu
vom uita niciodatã cã rostul nostru rãmâne
unul ales ºi nu neapãrat predestinat.
Prof. univ. dr. Carmen COSTEA, prorector al Universitãþii Spiru Haret

Poftiþi
la teatru!

Facultatea de Arte, ciclul masterat Artã Teatralã - an II,
clasa: prof. univ. dr. Adriana Marina Popovici,
lect. univ. dr. Iulia Boroº, profesor invitat:
lect. univ. dr. Felicia Dalu, vã invitã la Black Box Studio Sud
pentru a urmãri ºi aplauda spectacolele 
vizionãri cu piesa Joia dulce, de John Steinbeck,
de luni, 27 mai, pânã joi, 30 mai,
între orele 14 ºi 16 ºi 17 ºi 19.

NOAPTEA MUZEELOR

Foto: Mihãiþã ENACHE

Studenþii Facultãþii de Arhitecturã au pregãtit exponatele pentru
Noaptea Muzeelor din 18 mai, manifestare în cadrul cãreia peste
1300 de persoane au trecut pragul universitãþii noastre.
Vizitatorii au avut ocazia sã se întâlneascã cu Ceramica de tip
Cucuteni, realizatã de artiºtii olari Nicoleta Elena ºi Ion Mitroi, cu
scenariile urbane pentru Bucureºti Kilometrul urban ºi propunerea
de reabilitare a Fortului 13 Jilava din punct de vedere memorial ºi
peisager, proiecte aparþinând studenþilor arhitecþi haretiºti.
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Poveºti
spuse-n
româneºte
Poveºti spuse-n
româneºte
ICR Londra a lansat, ieri, la
Leicester Square Theatre, în
cartierul teatrelor, Soho, din inima
Londrei, seria spectacolelor destinate comunitãþii româneºti, intitulatã Poveºti spuse-n româneºte, cu
spectacoul Caramitru-Mãlãele,
câte-n lunã ºi în stele. Seria propune
publicului românesc din Londra
ºi din împrejurimi întâlnirea cu
mari actori, spectacole de teatru
sau recitaluri din þarã, pe baza unor
texte clasice sau contemporane
româneºti ºi universale.
Programul va continua pe data
de 13 iulie, tot la Leicester Square
Theatre, cu prezentarea spectacolului Variaþiuni enigmatice, de
Eric Emmanuel Schmitt, ce va aduce
la Londra doi mari actori ºi douã
temperamente diferite: Mircea
Diaconu ºi Alexandru Repan.
Aceastã serie de spectacole se bazeazã pe o idee a producãtorului independent Claudia Cîrlig ºi
este realizatã de ICR Londra
împreunã cu mai mulþi parteneri
locali. Caramitru-Mãlãele, câte-n

Valori româneºti

cu Ion Caramitru
ºi
Horaþiu Mãlãele
lunã ºi în stele este un duel seducãtor
de fabule, vorbe de duh, povestiri,
poezii ºi amintiri susþinut de cele
douã legende ale teatrului românesc.
Spectacolul, diferit de fiecare datã,
graþie extraordinarei capacitãþi
de improvizaþie a acestor doi mari
actori se împleteºte perfect cu
violoncelul ºi cu vocea lui Adrian
Naidin.
Într-un interviu oferit ziarului
Diaspora Româneascã din
Londra, Ion Caramitru spunea:
Abia aºtept întîlnirea cu românii
mei din Londra. Pe mulþi îi cunosc
ºi îi admir pentru ce realizeazã
acolo ºi sunt sigur cã vor aprecia
ce facem noi acasã, mai ales cã
ne vom adresa lor în cea mai
frumoasã limbã româneascã, iar
Horaþiu Mãlãele mãrturisea cã de
Londra îl leagã Câþiva prieteni
frumoºi ºi fideli, care ocrotesc în
mine un dor constant, câteva
turnee teatrale, premiera filmului
meu Nunta mutã, amintirea
oamenilor luminaþi care au locuit
sau traversat oraºul [ ]

Mario
Vargas
Llosa

în România
Celebrul scriitor peruan
Mario Vargas Llosa,
laureat al Premiului Nobel pentru Literaturã în anul 2010, a primit luni,
20 mai, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca. El s-a aflat în România pentru trei zile, la invitaþia
acestei universitãþi. Laudatio a fost conceputã ºi susþinutã de cãtre
profesorul Corin Braga, decanul Facultãþii de Litere ºi directorul Centrului
de Cercetare a Imaginarului de la Universitatea Babeº-Bolyai.
Laureatul Premiului Nobel pentru Literaturã a fost invitat sa
joace în spectacolul cu piesa O mie si una de nopþi, care îi aparþine,
ºi a fost prezentatã publicului, de Teatrul Naþional clujean, în
premierã, în regia semnatã de Andreea Iacob.
Marþi, a fost programat un dialog cu Gabriel Liiceanu, Am putea
trãi fãrã sã evadãm în ficþiune, urmat de o sesiune de autografe.

Anghel Ruginã,

savantul patriot ºi visul
miracolului economic românesc
S-au împlinit 100 de ani de la naºterea celebrului economist american de origine
românã, Anghel N. Ruginã ( 24 mai 1913  15 decembrie 2008).
Nãscut în satul Vizureºti din comuna
Nicoreºti (judeþul Galaþi), într-o familie
modestã, (tatãl fiind agricultor în zona
Tecuci, unde exploata câteva hectare de
vie), viitorul savant a absolvit cursurile
ªcolii Comerciale Superioare din Galaþi,
dupã care a urmat cursurile Academiei de
Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din
Bucureºti (unde i-a avut ca profesori pe
Virgil Madgearu, Victor Slãvescu ºi Nicolae
Iorga), obþinând diploma în 1936. Dupã
doi ani, a intrat în Serviciul Devizelor ºi
Relaþiilor cu Strãinãtatea al Bãncii
Naþionale a României. Dupã începerea
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, Anghel
Ruginã a fost încorporat ºi mobilizat, luând
parte la campania militarã dusã în Rãsãrit
pentru realipirea Basarabiei ºi a Bucovinei
de Nord. A fost rãnit. Dupã refacere, în
anul 1942, ºi-a susþinut teza de doctorat
cu titlul Viaþa ºi opera economicã a lui
Dionisie Pop Marþian, la Academia de
Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din
Bucureºti, cu profesorul Victor Slãvescu.
În acelaºi an, guvernatorul Bãncii Naþionale
a României l-a trimis pentru studii de
specializare la Universitatea din Berlin.
În anul 1944, s-a transferat la Universitatea din Freiburg, unde a lucrat cu
profesorul Walter Eucken, un economist de
renume mondial, sub îndrumarea cãruia a
obþinut un al doilea doctorat, în anul 1947.
Dupã încã doi ani, în 1949, a publicat prima
sa carte în limba germanã: Geldtypen und
Geldordnungen. Fundamente fur eine echte
allgemeine Geld- und Wirtschaftstheorie.
Publicarea acestui volum l-a fãcut cunoscut
în mediul academic ºi i-a adus, în anul 1950,
o invitaþie de a profesa în Statele Unite.

Astfel a început sã predea cursuri de
economie politicã ºi finanþe la Universitatea
din Portland, Oregon, pânã în 1952, an în
care a fost primit membru al American
Economic Association. În anul 1953, a
obþinut o bursã care-i permitea sã-ºi continue cercetãrile ºtiinþifice la Biblioteca
Congresului ºi la instituþiile financiare
federale din Washington, cât ºi la Fondul
Monetar Internaþional. În anul 1954, este
chemat sã predea cursuri la Niagara
University din statul New York. În anul
1955, a primit cetãþenia americanã.
În anul 1958, devine profesor la Catedra
de Economie ºi Finanþe de la Northeastern
University din Boston, unde a rãmas pânã la
retragerea la pensie, în anul 1986. În paralel
cu activitatea didacticã, el a îndeplinit, între
anii 1965-1970, funcþia de preºedinte al
Comisiei de Experþi Economici de pe lângã
guvernul din statul Massachusetts.
Anghel Ruginã a publicat peste 50 de
lucrãri, care abordeazã problemele din
economia mondialã, impunându-se ca o mare
autoritate în domeniu, fiind, printre altele,
ales preºedinte al International Society for
Intercomunication of New Ideas (ISINI).
Gândirea ºi concepþiile sale economice
s-au format sub îndrumarea unor profesori
ºi economiºti excepþionali, ca Virgil
Madgearu, Ion Rãducanu ºi Grigore
Mladenatz, iar de la Victor Slãvescu ºi
Cezar Partheniu a învãþat sã cerceteze ºi
alte ºtiinþe ºi sã examineze critic operele
altor gânditori din domeniul ºtiinþelor
economice. În Germania, sub îndrumarea
lui Walter Eucken, Anghel Ruginã a
dezvoltat o metodã de cercetare simultanã
de echilibru faþã de dezechilibru.

A pus în centrul operei sale omul, în dauna
profitului maxim. În onoarea lui Anghel Ruginã,
a fost organizat, la în august 1986, Toronto,
cel de-al IV-lea Congres Mondial de Economie Socialã, având ca temã principalã:
Drumul înainte - a treia revoluþie în gândirea
economicã. A fost ales membru al Academiei
Româno-Americane de ªtiinþe ºi Arte ºi a
primit, la Congresul de la Montreal, Diploma
de onoare a acestei academii.
Dupã Revoluþia din decembrie 1989, Anghel
Ruginã a revenit în România ºi a propus un
plan de refacere ºi stabilizare economicã,
monetarã ºi financiarã pentru a realiza un
miracol economic, pe care el îl credea posibil.
El propunea instaurarea unui sistem de
economie socialã liberã, cu o monedã de argint
convertibilã în relaþiile cu strãinãtatea ºi
convertibilã în diferite produse naþionale pe
piaþa internã, care reprezenta, în opinia sa,
calea de ieºire din crizã ºi de renaºtere
economicã a României. În anul 1990, a fost
ales membru de onoare al Academiei Române.
De asemenea, i s-a acordat titlul de Doctor
Honoris Causa din partea mai multor instituþii
universitare româneºti.
Academicianul Anghel Ruginã a fost
membru în primul Senat al Universitãþii
Spiru Haret. În anul 1994, la editura
Fundaþiei România de Mâine, a publicat
volumul Teoria ºi practica economicã în
epoca de tranziþie ºi dupã. (G.N.)
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Naþionalã Bucureºti prezintã, în 27 mai, premiera operei trans-realiste Visãtorul trezit, de Mihaela Vosganian, al cãrui libret ºi text
suntOpera
semnate de Varujan Vosganian ºi Armine Vosganian, un spectacol de familie, despre revelaþia depãºirii celor trei dimensiuni.  Teatrul
Masca a sãrbãtorit, sãptãmâna trecutã, 23 de ani de existenþã cu o incursiune în lumea spectacolelor de toate genurile pe care publicul
le-a putut viziona atât în salã, cât ºi în spaþii neconvenþionale.  Importante personalitãþi ale lumii culturale ºi artistice, dar ºi cunoscuþi
oameni de presã, politicieni ºi specialiºti în diverse domenii participã, în perioada 29 mai - 2 iunie, la Salonul Internaþional de Carte
Bookfest 2013.  Teatrul de Sufragerie a sãrbãtorit, pe 25 mai, un an de existenþã, cu spectacolul Ciao, bella!, în regia Antoanetei Zaharia.
Muzeul Naþional de Istorie a României anunþã cã programul special de vizitare prelungit, între orele 10.00 - 22.00, se va menþine pentru
ultimele
zile de sâmbãtã ale fiecãrei luni, în datele de 29 iunie ºi 27 iulie 2013, pentru expoziþia temporarã Comorile Chinei.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Petre ªerban,

artistul armoniilor naturii
Aristotel BUNESCU

Nãscut în comuna Comoara, judeþul Teleorman, la
6 noiembrie 1949, pictorul Petre ªerban lanseazã numai
comori din atelierul sãu spre colecþiile de artã. Absolvent
al ªcolii de Arte - secþia picturã, la clasa profesorului
Nicolae G. Iorga, Petre ªerban a devenit membru în
Asociaþia Artiºtilor Plastici Bucureºti. Participã la expoziþiile anuale organizate în asociaþie, dar ºi de Centrul
de Creaþie ºi Culturã al Bucureºtiului. Artistul Petre ªerban
este, apoi, un fin cunoscãtor al miºcãrii plastice, fiind
prezent la numeroase evenimente. Talentul sãu aparte ºi
munca la ºevalet au fost rãsplãtite cu multe premii, dintre
care amintim: - Premiul I ºi menþiune la concursul de artã
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plasticã Pe un
picior de plai, organizat de Cercul
de Culturã ºi
Creaþie al Municipiului Bucureºti
în anii 1994 ºi
1996, Premiul II pe þarã pentru picturã 1987, laureat
al expoziþiei de picturã organizatã de Liga Navalã Românã,
în ediþiile 2005, 2007 ºi 2008, Diploma de Onoare Festivã
a Cercului Literar Vasile Cârlova, ediþiile 2006, 2007 ºi
2008. Din anul 1999 desfãºoarã o bogatã activitate
didacticã în învãþãmântul preuniversitar la
catedra de educaþie plasticã.
Una dintre temele preferate ale pictorului
Petre ªerban este peisajul. Armoniile naturii
sunt cele care ating cel mai mult sufletul
artistului. Universul cromatic alcãtuit dupã
ore lungi de studiu oferã la final tablouri
care rãmân în memoria celor care palpitã
frumuseþile artelor plastice. Un alt capitol
mare îl reprezintã Bucureºtiul interbelic.
Atmosfera deceniilor trecute, strãzile
înguste cu farmecul lor inegalabil, clãdirile
emblematice bucureºtene sunt redate cu har
de Petre ªerban.
Anul 2013 reprezintã o nouã perioadã
rodnicã pentru artist. Luna august va reprezenta momentul unei noi expoziþii personale
pe care o aºteptãm cu un interes neformal.
Va fi, desigur, un nou prilej pentru cei care îi
urmãresc pictura sã vadã noi tablouri, dar ºi
lucrãri mai vechi, toate purtând semnãtura sa
inconfundabilã - Petre ªerban.

Noaptea Lungã
a Filmelor Scurte
ShortsUP - Noaptea Lungã a Filmelor Scurte,
eveniment ajuns la a 5-a ediþie, va avea loc pe 8
iunie, bucurând publicul cu cele mai valoroase
scurtmetraje din lume. Premiatele la Oscar,
Bafta, Sundance, Chicago Film Festival sau
L.A Shortfest ghideazã cea mai lungã cãlãtorie
nocturnã în lumea cinemaului în doze mici.
Noaptea Lungã a Filmelor Scurte 2013,
ºase ore de comedii, animaþii, filme de aventurã, filme fantastice sau drame intense, are
loc la Turbohalle, Bulevardul Iuliu Maniu
nr. 220B, sector 6, Bucureºti, cel mai
mare spaþiu urban fost industrial dedicat
evenimentelor culturale neconvenþionale.

Proiecþiile vor rula înãuntru, în douã spaþii
paralele, dar experienþa ShortsUP se
prelungeºte în exterior, pe terasa Turbohalle,
unde Electric Brother exploreazã muzical
istoria filmului printr-un Dj set cu vibe-uri
disco, eclectice, retro, soul
Tot afarã,
cinefilii vor avea la dispoziþie o zonã de
antrenament ludic animatã de live
performance ºi jocuri de societate.

Licitaþii de artã la Artmark
Celebra colecþie a dr. Ioan Chisãliþã, care
cuprinde lucrãri estimate la sume de peste
60.000 de euro, va fi pusã în vânzare la licitaþie.
Artmark organizeazã pe 28 ºi 30 mai trei
sesiuni, respectiv Licitaþia Colecþiei dr. Ioan
Chisãliþã, secondatã de licitaþiile de Artã
Religioasã ºi Cei mai iubiþi dintre pãmânteni.
Colecþia dr Ioan Chisãliþã cuprinde 20 de
tablouri, semnate de cei mai valoroºi pictori
români. Printre tablourile care vor fi puse în
vânzare se numãrã Ciobãnaº pe Valea Doftanei
de Nicolae Grigorescu, estimat la 60.000100.000 de euro, Interior cu garoafe de ªtefan
Luchian, la 60.000-120.000 de euro,
Veneþianã de Theodor Aman, la 15.00025.000 de euro, Odaia copiilor de Nicolae
Tonitza, la 45.000-65.000 de euro, Apus la
Saint Malo de Gheorghe Petraºcu, la
5.000-8.000 de euro. O picturã deosebitã este
Academia Terasa, estimatã la 10.000-18.000
de euro, care a fost realizatã de Camil Ressu

în cursul anului 1912. În compoziþia lui Ressu,
alãturi de pictorii Iser, Steriadi ºi Satmary,
se regãsesc Ion Minulescu, pãrintele spiritual al grupãrii, Tudor Arghezi, Corneliu
Moldovan ºi compozitorul Alfonso Castaldi.
Printre tablourile licitaþiei de Artã
Religioasã, 28 mai, se disting Buna Vestire,
atribuit pictorului italian de secol XVII
Francesco Solimena (valoare estimativã de
7.000-14.000 de euro), Adoraþia pãstorilor,
operã realizatã în manierã barocã, specificã
stilului italian din secolul al XVIII-lea
(valoare estimativã de 8.000-15.000 de euro)
sau Sfântul Ieronim în pustiu, aparþinând
ªcolii flamande din secolul al XVII-lea
(valoare estimativã de 8.000-14.000 de euro).
Pe 30 mai se va desfãºura licitaþia Cei
mai iubiþi dintre pãmânteni, în care cel
mai valoros tablou pus în vânzare este
Ciobãnaº, de Nicolae Grigorescu, estimat
la 20.000-30.000 de euro.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C Politica de coeziune: valorificarea
Comisia acordã o finanþare de
E la maximum a fondurilor UE pentru creºtere 31,5 milioane de euro pentru a
introduce pe piaþã soluþii ecologice
economicã
ºi
crearea
de
locuri
de
muncã
T
Ã
Þ
E
A
N

Comisia Europeanã a lansat o cerere de propuneri în valoare de 31,5 milioane EUR
pentru cele mai bune 45 de proiecte în materie de ecoinovare. Întreprinderile din
întreaga Europã pot transmite pânã la 5 septembrie 2013 propunerile lor menite sã
introducã pe piaþã soluþii ecologice inovatoare în urmãtoarele cinci domenii: reciclarea
materialelor, apa, materialele de construcþii durabile, afacerile ecologice ºi sectorul
alimentelor ºi bãuturilor.

45 de proiecte urmeazã sã facã obiectul cererii de propuneri

E
U
R
O
P
E
A
N

Comisia Europeanã a propus mãsuri
pentru a ajuta þãrile afectate de crizã sã
utilizeze fondurile UE atât de necesare.
Mãsurile ar ajuta aceste state membre sã
gãseascã soluþii la problema ºomajului în
rândul tinerilor, sã sprijine întreprinderile
mici ºi mijlocii ºi sã finanþeze proiecte majore
de infrastructurã. În absenþa mãsurilor propuse, investiþiile din cadrul politicii de coeziune pentru creºtere
ar putea fi pierdute din cauza lipsei de timp pentru
cheltuirea banilor sau din cauza dificultãþii de a gãsi
cofinanþatori la nivel naþional ºi în sectorul privat în

Cererea de propuneri vizeazã în
principal întreprinderile private, în
special IMM-urile care au dezvoltat un
produs, proces sau serviciu ecologic
inovator, dar care se confruntã cu

185 de proiecte sunt în prezent în desfãºurare

Urmeazã sã fie lansate aproximativ 50
de proiecte din cadrul cererii de propuneri
de anul trecut ºi peste 185 de proiecte
deja în curs de desfãºurare. Printre
proiectele actuale se numãrã, de exemplu:
climatul economic actual. Propunerea, determinatã de optimizarea tehnologiei de reutilizare a
cererile primite din partea guvernelor naþionale ºi din
partea Consiliului European, va fi trimisã Parlamentului
European ºi Consiliului de Miniºtri al UE în vederea
adoptãrii.

Prima mãsurã ar contribui la
mobilizarea a aproximativ 500 de
milioane de euro de investiþii pentru
încurajarea creºterii mai rapide în
Grecia, Cipru ºi Portugalia. Aceasta
ar majora contribuþia UE de investiþii
în favoarea politicii de coeziune ºi ar
permite o contribuþie naþionalã mai

redusã. Acest lucru ar putea prelungi
cu încã doi ani un acord privind
cofinanþarea din decembrie 2011,
ceea ce ar uºura ºi presiunea asupra
bugetelor naþionale fãrã a implica
fonduri noi de la UE. Cea de-a doua
mãsurã propusã ar oferi României
ºi Slovaciei mai mult timp pentru a

cheltui fondurile disponibile prin
intermediul politicii de coeziune.
Ea ar permite o mai bunã selecþie
ºi implementare a proiectelor strategice  de exemplu,
pentru a stimula competitivitatea
IMM-urilor ºi crearea de locuri
de muncã pentru tineri.

Mãsura iniþialã de suplimentare, adoptatã în 2011, a înregistrat
o creºtere temporarã a cofinanþãrii UE de pânã la 10 puncte
procentuale pânã la sfârºitul anului
2013, realizatã la cerere pentru þãrile
afectate cel mai puternic de crizã,
cum ar fi Irlanda, Ungaria, Letonia,
Grecia, Portugalia ºi România.
Mãsura nu reprezintã o nouã
finanþare, ci permite o utilizare mai
uºoarã a fondurilor deja alocate în
cadrul politicii de coeziune a UE.
Contribuþia UE ar creºte pânã la o
valoare maximã de 95 %, reducând
astfel cerinþa de cofinanþare naþionalã
la doar 5 %. În mod concret, aceasta
ar corespunde la aproximativ 500

*
de milioane de euro în 2014, cu
aproximativ 400 de milioane de euro
pentru Grecia, 100 de milioane euro
pentru Portugalia ºi 20 de milioane
euro pentru Cipru (se aºteaptã ca
aceste trei þãri sã beneficieze de un
ajutor financiar în cadrul unui
program de ajustare macroeconomicã în 2014).
A doua mãsurã în cadrul acestei
propuneri rãspunde la solicitarea
privind viitorul buget al UE, pe care
Consiliul European din februarie
a adresat-o Comisiei, de a explora
modalitãþile în care România ºi
Slovacia ar putea utiliza mai uºor
fondurile UE. Fondurile alocate
statelor membre în cadrul politicii de

coeziune se împart în sume anuale,
care trebuie cheltuite în decurs de doi
sau trei ani, în funcþie de þarã. Aceastã
regulã este cunoscutã sub numele
de regula N+2 sau N+3, N fiind
anul în care sunt alocate fondurile.
Oricare parte din suma anualã care
nu este solicitatã de cãtre statul
membru în aceastã perioadã, se deduce
automat din suma totalã alocatã ºi
se întoarce la bugetul total al UE.
Propunerea Comisiei extinde
regula N+3 pentru România ºi
Slovacia, care, altfel, ar fi expirat în
2013. Ea oferã acestora o mai mare
libertate de a cheltui ºi de a solicita
fonduri de la UE, reducând riscul de
pierdere a fondurilor.

Ecoinovarea este finanþatã prin
Programul-cadru pentru competitivitate
ºi inovare (CIP) ºi dispune de un buget de
aproximativ 220 de milioane euro pentru
perioada 2008-2013. Aceasta sprijinã
produsele demonstrate din punct de
vedere tehnologic care contribuie la o mai
bunã utilizare a resurselor naturale ale
Europei. Ecoinovarea reprezintã una
dintre componentele ecologice ale CIP ºi
contribuie la Planul de acþiune privind

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Stilul Ciulei, la origini

Silviu ªERBAN
Modul în care Erupþia lui Liviu
Ciulei se deschide, cu privirea care
inspecteazã priveliºtea dezolantã
a sondelor muribunde, gemând
ºi scârþâind din toate încheieturile, pare a sugera o perspectivã
subiectivã, aºteptându-ne ca la
finalul secvenþei sã intre în cadru ºi
cel/cea prin ochii cãruia/cãreia,
probabil, vãzusem toate acele
imagini sinistre. Numai cã totul se
dovedeºte a fi un fals unghi
subiectiv. Într-un prim-plan
obiectiv apare, pânã la urmã, o
femeie frumoasã, Anca (Eva
Cristian), cãreia, însã, din atitudinea faþã de camerã (aºezatã pe un
dâmb ºi privind spre cer cu ochii
semiînchiºi), nu pare sã-i aparþinã
viziunile de mai devreme. Se
produce astfel un conflict între
ceea ce ar trebui sã fie (intenþia
subiectivã) ºi ceea ce este de fapt

dificultãþi în privinþa lansãrii pe piaþã.
Cererea de propuneri oferã cofinanþarea
pânã la 50 % a costului proiectului ºi ar
trebui sã sprijine aproximativ 45 de
proiecte noi în acest an.

(perspectiva obiectivã), conflict
menit a ascunde ceva. Deºi spectatorul pare a se afla iniþial în
interiorul povestirii, privind prin
ochii unui personaj, ulterior conºtientizeazã cã, de fapt, nu este
decât martorul unei realitãþi vãzute
oarecum anormal neutru. O scurtã
secvenþã obiectivã fixeazã momentan reperele: femeia trebuie
sã ajungã la Trust, iar maºina ºi
ºoferul nu o mai pot ajuta, fiind
nevoitã sã-ºi continue drumul pe
jos, printre sonde. Urmeazã un nou
ºir de cadre fals subiective,
amestecate, de data aceasta, ºi cu
unele priviri ale Ancãi, focalizând aceleaºi detalii din deschiderea
filmului. Apariþia paznicului
(Nicolae ªubã), martorul degradãrii
ºi simbolul acesteia (el moare odatã
cu revigorarea câmpului petrolifer datoratã erupþiei), prilejuieºte
transferul responsabilitãþii povestirii
cãtre personajul feminin central,
Anca, care îºi asumã rolul de
narator, adresându-se spectatorului
expulzat acum în afara spaþiului
diegetic. Ascunsul este, treptat,
devoalat: þiþeiul, la Ursei, este pe
terminate, iar întreaga aºezare îºi
consumã, ca ºi sondele, clipele ultime
dinaintea dezintegrãrii. Priveliºtea
din debut este completatã cu alte
semne ale apropiatei extincþii: gara
pare pãrãsitã, familiile de sondori
abandoneazã regiunea, orãºelul este
la fel de pustiu, aflat pe moarte în
lipsa sângelui sãu, care era petrolul. Singura speranþã se leagã de

încãpãþânarea unui inginer, Andrei
Barbu (Jean Bart, un inginer ºi
în viaþa realã), care, încrezãtor în
ºansele sale, continuã sã foreze alãturi de un grup de apostoli care-l
urmeazã necondiþionat. Motivaþia
de credinþã, ce le ghideazã cãutarea,
este redatã cel mai bine de Dobre
(ªtefan Ciubotãraºu), reprezentantul partidului: Sapã pentru cã
nu e voie sã nu fie þiþei aici. Oamenii
îl aºteaptã ºi pãmântul trebuie sã-l
dea. Pe marginea acestei teme
centrale, a cãutãrii zãcãmântului
izbãvitor, sunt
ataºate douã
melodrame, una
în care sunt
implicate personajele centrale, studenta
practicantã Anca ºi inginerul Barbu,
cãrora le sunt opuse cuplul format
din Emil Opriºan (Manole
Teodorescu), prietenul iniþial al
Ancãi, inginerul birocrat, ºi Nina
Manoliu (Lica Gheorghiu, fiica
liderului comunist din acea vreme,
Gheorghe Gheorghiu-Dej), de
asemenea inginer petrolist, fãrã sã
fi practicat vreodatã, fostã prietenã
a lui Andrei Barbu. În plan secund,
se consumã o a doua melodramã, ai
cãrei protagoniºti sunt nou-venitul
Gore (Dorin Dron), laboranta
Bica (Lucia Mara), victimã a unei
acuzaþii nedrepte de prostituþie, ºi
infractorul Burcã (Benedict Dabija),
fost coleg de puºcãrie al Bicãi. Ciulei
navigheazã de-a lungul acestor linii

narative trecând dintr-una într-alta,
suprapunându-le sau dezvoltându-le
în paralel. De cele mai multe ori
utilizeazã pentru aceste transferuri
racorduri constituite din obiecte
comune celor douã spaþii unificate.
Cizmele de sondor, din camera
simplã ºi întunecoasã a Ancãi de la
Ursei, trimit, printr-un flashback
luminos, cãtre sandalele de pe gresia
de la ºtrand; tabloul Ninei, din
camera acesteia de la Bucureºti, face
trecerea cãtre acelaºi portret aflat
în mâna inginerului Barbu, dar la
Ursei; simfonia transmisã
de aparatul
de radio din
aceeaºi camerã a Ninei
continuã sã se
audã, schimbându-se decorurile, de
la aparatul de radio din maºina lui
Emil îndreptându-se cãtre Ursei;
în fine, coºul de gunoi în care
Bica aruncã florile aduse de Gore se
suprapune peste coºul de gunoi
din apartamentul Ninei. Chiar ºi
punctul culminant al poveºtii
centrale, erupþia, se produce în
preajma rezolvãrii celorlalte douã
melodrame: Gore o salveazã pe
Bica de la tentativa de sinucidere,
iar Anca refuzã sã se întoarcã la
Bucureºti cu inginerul Opriºan.
Contextul producerii erupþiei este
unul nepotrivit: Andrei hoinãreºte
prin împrejurul sondei, într-un
decor parcã de pe altã planetã
(filmat la vulcanii noroioºi de la

Erupþia

(Liviu Ciulei, 1957)

cãrãmizilor vechi în sectorul construcþiilor;
producerea de încãlþãminte din piele care
nu conþine substanþe chimice periculoase;
utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursã
naturalã de Omega-3, o tehnicã nouã de
fabricare a covoarelor.

*

ecoinovarea (EcoAP). Programul este
gestionat de Agenþia Executivã pentru
Competitivitate ºi Inovare (EACI).
Cererea de propuneri din 2013 este
deschisã pânã la 5 septembrie. La data de
27 mai, are loc, în clãdirea Charlemagne, la
Bruxelles, în Belgia, Ziua europeanã de
informare privind ecoinovarea, în cursul
cãreia se vor prezenta informaþii detaliate
cu privire la prioritãþi ºi sfaturi privind
depunerea candidaturii pentru finanþare.

96

Berca), cu gândurile departe, la
Anca (pe care o credea plecatã, ca
ºi spectatorul, dealtfel, care nu beneficiazã decât de o perspectivã
subiectivã, cea a inginerului Barbu, a
contextului venirii ºi plecãrii lui
Emil); oamenii sunt din ce în ce mai
puþini, ca urmare a desfiinþãrii
Trustului, în urma deciziei, motivatã
de gelozie, a inginerului Opriºan. Este
interesant cum, pentru a accentua
aceastã situaþie conflictualã, Ciulei
utilizeazã, iarãºi, perspectiva fals
subiectivã, camera de luat vederi
strãbãtând drumul de la telefonul
sunând, aºezat pe un scaun în mijlocul unei încãperi goale, pe coridorul întunecat, pânã în cãmãruþa
slab luminatã, unde, pe un scaun,
paznicul, cosându-ºi un ciorap,
reacþioneazã, parcã, la vederea

camerei (ceea ce, dacã s-ar fi întâmplat, am putea vorbi de o formã
de interpelare, folosind terminologia
lui Casetti), ridicându-se ºi plecând
cãtre telefon. Erupþia se închide
luminos, în discordanþã fãþiºã cu
începutul întunecat, iar comentariul
din final al Ancãi creeazã o asimetrie
în raport cu spectatorul, aºezat acum
în faþa ecranului, faþã de echilibrul
tensionat din debut, când acesta
oscila între a fi un martor sau un
personaj. În ciuda unor neajunsuri legate de scenariu (aparþinând prozatorului socialist Petre
Luscalov), filmul lui Ciulei rãmâne
o realizare interesantã din punct
de vedere al construcþiei filmice,
anticipând în multe momente
ingeniozitatea discursului din
Pãdurea spânzuraþilor.

* * *
Dimineþile unui bãiat cuminte este prima piesã importantã a unui
regizor prolific, Andrei Blaier. Filmul, o revelaþie la vremea apariþiei
sale pe ecrane, în ianuarie 1967, a generat, ulterior, numeroase opinii
vis-a-vis de stilul neorealist al regizorului român.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  27 mai 2013

MARÞI  28 mai 2013

MIERCURI  29 mai 2013

JOI  30 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 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 (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 
Craii de curte veche (1995).
Regia: Mircea Veroiu
22:30 Analiza zilei
23:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale (r)
23:30 Film documentar Superstaruri (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  Sparkle ºi Tooter
(Sparkle and Tooter) (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
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Laboratorul emoþiilor (r)
Agenda culturalã (r)
Analiza zilei (r)
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
Enciclopedia animalelor, ep.15
Film pentru copii 
Madison (SUA)
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Senzaþii în bucãtãrie (r)
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film artistic Sparkle ºi Tooter
(Sparkle and Tooter) (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 
Maria Mirabela (1981).
Regia: Ion Popescu Gopo
00:00 Petrecere româneascã (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
03:30 IT Focus (r)
04:30 Liceenii (r)
05:30 Film documentar - Mans
Great Achievements (r)

Senzaþii în bucãtãrie

Filme documentar
pentru copii
sâmbãtã,
ora 08:00

Enciclopedia
animalelor

În fiecare
luni seara,
de la ora 20:30
Reþetã tv ineditã. Se iau doi prezentatori pasionaþi de bucãtãrie, se adaugã puþin
ulei, puþinã fãinã ºi neapãrat sare ºi piper ºi rezultã o emisiune delicioasã. În fiecare
luni, de la ora 20.30, Alexandru Cîrþu ºi Mehrzad Moghazehi vã propun, timp de o
orã, sã fiþi pãrtaºi la Senzaþii în bucãtãrie. De ce? Pentru cã toþi cei care sunt pasionaþi
de arta gãtitului nu ar trebui sã lipseascã din faþa televizorului. Feluri extrem de
simple, dar ºi mâncãruri exotice ºi sofisticate vor fi detaliate cu mãiestrie de cei doi
prezentatori care îºi vor tenta telespectatorii cu cele mai bune preparate de care sunt
în stare. Totul va fi asezonat cu distracþie ºi bunã dispoziþie, cãci cei doi maeºtrii
bucãtari sui-generis au la îndemânã o inepuizabilã rezervã de ºotii.
Fiecare ediþie va aduce în bucatarie un invitat special, care va gãti, de-adevãrat,
alãturi de Alexandru Cîrþu ºi Mehrzad Moghazehi. Principalii beneficiari ai produselor
rezultate vor fi chiar membrii publicului din platou care vor fi rãsplãtiþi cu mâncare
bunã, pe sãturate. Telespectatorii vor avea parte doar de imagini apetisante cãci
deocamdatã aromele nu pot trece de ecran.
Dar cum pofta vine privind ºi apoi mâncând, realizatorilor nu le rãmâne decât sã
vã invite, sã experimentaþi, în fiecare searã de luni, de la ora 20.30, un pachet inedit
de senzaþii culinare la TVH.

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 -Superstaruri
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.
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06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 32
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 
Superstaruri (r)

Un serial documentar de
familie pentru toþi aceia care
vor sã afle câte ceva în plus
despre minunãþiile naturale ale
Terei! Un serial captivant ce îl
va purta pe privitor de la Marea
Barierã de Corali pânã în
Africa, Indonezia, Rusia ºi
oriunde producãtorii au gãsit
ceva interesant de spus ºi mai
ales de arãtat!

duminicã,
ora 08:00

Animalia
Serial documentar dedicat
iubitorilor regnului animal.
Indiferent cã vorbim de animale
de companie sau de cele
sãlbatice, Animalia vã va ajuta
sã înþelegeþi mai bine lumea
aºa-numitelor necuvântatoare.
Filmãri inedite ºi nu de puþine
ori emoþionante veþi întâlni pe
parcursul serialului!

VINERI  31 mai 2013

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 
Furt de identitate
(Selfless) (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)

06:00
07:00
07:30
08:00

sâmbãtã

22:00

Maria Mirabela
(1981)

F
i
l
m

artistic

Povestea unor aventuri petrecute în
visul a douã fetiþe, una bunã, Maria,
cealaltã rea Mirabela. O îmbinare
ingenioasa a jocului actoricesc, cu
desenul animat ºi cu trucajul cinematografic. Distribuþie: Gilda Manolescu,
Medeea Marinescu, Ingrid Cellia
Popescu, Ion Popescu Gopo.
Regia ºi scenariul: Ion Popescu Gopo;
imaginea: Alecu Popescu; montajul:
Mariana Tarca, Victorita Barloiu;
muzica: Eugen Doga;sunet: Dan
Ionescu; decoruri ºi costume Lev Milcin,
Ion Popescu Gopo, Victor Dudkin

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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Student la

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Dicþionarele definesc medicina veterinarã ca fiind ºtiinþa ce
are ca obiect pãstrarea ºi restabilirea sãnãtãþii animalelor
ºi care studiazã în acest scop procesele fizice, chimice ºi
biologice ale vieþii, structurile ºi funcþiile organismului,
cauzele ºi mecanismele de producere a bolilor, precum ºi
mijloacele de diagnosticare, tratare ºi prevenire a lor.
Dincolo de aparenþele zugrãvite de limbajul de specialitate,
medicul veterinar este o persoanã dedicatã trup ºi suflet
unui þel, acela al salvãrii fiinþelor necuvântãtoare. Un þel
nobil, însã, de cele mai multe ori, dificil de atins. Chiar ºi
medicii pediatri, care trebuie sã ghiceascã afecþiunile copiilor,
pot primi indicaþii minime cu privire la simptome, prin plânsul copilului, în schimb, medicii
veterinari trebuie sã se foloseascã numai de cunoºtinþele acumulate în timpul facultãþii
pentru a pune diagnosticul corect.

Absolvenþii de ieri
Dupã cei ºase ani, cât dureazã
ciclul de învãþãmânt, absolvenþii
obþin titlul de medic veterinar,
acesta permiþându-le sã activeze
în domenii precum cel al apãrãrii
sãnãtãþii animalelor, al igienei
alimentelor de origine animalã ºi
cel al sãnãtãþii publice, în
cercetarea ºtiinþificã, ca specialist
în asistenþã medicalã veterinarã,
specialist sau manager în unitãþi
de profil medical-veterinar ºi
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zootehnie, în inspecþia sanitarveterinarã,
specialist
în
combaterea infecunditãþii la
animale, farmacie ºi în marketing
farmaceutic veterinar. Printre
numeroºii absolvenþi, care fac
cinste Facultãþii de Medicinã
Veterinarã ºi, implicit, Universitãþii
Spiru Haret, dedicându-se
ajutorãrii necuvântãtoarelor, se
numãrã: dr. Rãzvan Zamfirescu,
promoþia 2011 (Clinica Tazy Vet),

Igiena ºi controlul alimentelor

Studenþii au învãþat cum sã
analizeze în laborator caracteristicile de integritate ºi de cadr. Ioana Cristea, promoþia 2004, litate igienicã ale smântânii.
Master Patologia animalelor de
companie, promoþia 2007, dr.
Rãzvan Codruþ, promoþia 2005,
Master Patologia animalelor de
companie, promoþia 2007,
masterand Diagnostic de
laborator (Clinica Tiovet) ºi dr.
Andrei Caloiu, promoþia 2005,
Master Patologia animalelor de
companie, promoþia 2010 (Clinica
Sarmivet).

Au efectuat metode de control al
pasteurizãrii, depistarea falsificãrilor, determinarea aciditãþii ºi a cantitãþii de grãsime.

Astfel de controale sanitar
veterinare se pot executa ºi
în cadrul laboratoarelor de
cercetare.

Activitatea ºtiinþificã
Miercuri, 22 mai 2013, în timpul transportului rutier, portului la noi în þarã. De
Amfiteatrul A3 din campusul prezentatã de conf. univ. dr. Ioana asemenea, o altã lucrare intereDidactica a avut loc Sesiunea Cristina Andronie, studiul având santã a fost cea referitoare la:
ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi ca subiect stabilirea modului în Efectul stresului termic asupra
a studenþilor Facultãþii de care aplicarea Regulamentului capacitãþii productive a gãinilor
Medicinã Veterinarã. În salã, CE 1/2005 a contribuit sau nu la reproductive  pãrinþii hibridului
alãturi de cadrele didactice, creºterea protecþiei ºi bunãstãrii Ross 308, prezentatã de conf.
cercetãtori ºi studenþi au fost animalelor pe durata trans- univ. dr. Monica Pârvu.
prezenþi ºi membri ai familiilor
studenþilor absolvenþi, promoþia
2013, participanþi ºi la festivitatea
de absolvire. În cadrul sesiunii,
medicii veterinari de mâine
s-a prezentat un numãr de 10
lucrãri ºtiinþifice ºi 16 postere,
Miercuri, 22 mai a.c. a avut loci festivitatea de absolvire a studenþilor din anul VI. Dupã susþinerea reprezentând lucrãri ºtiinþifice
lucrãrii de licenþã  baftã!- vor fi medici veterinari. Le urãm succes în activitatea viitoare!
ale cadrelor didactice, dar ºi
lucrãri ºtiinþifice ce fac obiectul
Practica.
de cercetare pentru elaborarea lucrãrilor de diplomã ale
Tehnici noi
studenþilor din anul terminal. În
plen, s-a remarcat lucrarea
Învãþarea tehnicilor de
Eficienþa aplicãrii legislaþiei
tratament sunt obligatorii pentru
privind protecþia animalelor în
viitorii veterinari. În imagine,
studenþi din anii 5 ºi 6, care au
fost la Ferma Pantelimon, mai
Asociaþia studenþilor
2013, unde dr. Sally Arpad, dr.
Viaþa de student la Medicina Veterinarã, Universitatea Spiru Haret, este
Laura Tudor ºi dr. Mihalcea au
frumoasã, dar, totodatã, ºi grea. Fiind o facultate la zi, pentru cã altfel nu
prezentat tehnica acupuncturii
se poate face medicina, studentul trebuie sã fie prezent zilnic la cursuri ºi
ºi plasãrii de moxe la vaci,
laboratoare. Fiecare materie în parte este evaluatã cu un examen, pe care
respectiv tehnica însãmânþãrii
studentul trebuie sã îl promoveze, dar nu este suficientã doar pregãtirea
artificiale la vacã ºi scroafã,
din perioada sesiunii, ci este nevoie de o pregãtire continuã, zilnicã. Mereu
pe piese naturale.
apar informaþii noi din domeniul medical-veterinar, medicamente, articole
ºtiinþifice, intervenþii care sunt efectuate de colegii noºtri. Studentul la
Ferma didacticã Negoieºti
Medicinã Veterinarã trebuie sã fie la curent cu toate aceste lucruri. (Preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Facultãþii de Medicinã Veterinarã, Valentin Angheloaia)
Facultatea de Medicinã Veterinarã dispune de laboratoare
Studenþii veterinari s-au implicat de-a
pentru lucrãrile practice ale lungul anilor în diverse proiecte. Ultimul
studenþilor, ºi un laborator de dintre ele s-a petrecut pe 19 mai a.c., când, în
cercetare pentru activitatea ºtiin- sectorul 3 al Capitalei, a fost inaugurat
þificã a cadrelor didactice ºi a adãpostul de câini Dog Rescue, adãpost
cercurilor ºtiinþifice studenþeºti, realizat ca urmare a unui parteneriat încheiat
precum ºi de o Clinicã veterinarã între mai multe ONG-uri, între care ºi
pentru animale de companie ºi o Asociaþia Studenþilor la Medicinã Veterinarã
Clinicã pentru animale mari.
a Universitãþii Spiru Haret ºi Primãrie.
În imagine, studenþii anului V Tot în cadrul acestui parteneriat, studenþii
au fost în fermã, unde, la fiecare veterinari participã ca voluntari, ajutând
ieºire, iau contact cu cele mai noi personalul specializat al adãpostului.
cazuri ºi cunoºtinþe. Activitatea
la fermã, întâlnirile din cadrul
clinicii aduc în atenþia studenþilor
ce înseamnã viaþa de veterinar ºi
au ca scop obiºnuirea viitorului
medic veterinar cu interpretarea
semnelor clinice, cu stabilirea
unui diagnostic ºi a tratamentului aferent. Cu fiecare caz nou
din ferma de vaci de lapte, cu
care se confruntã studentul, se
mai adaugã o cãrãmidã la baza
cunoºtinþelor ºi se pun în practicã
cunoºtinþele acumulate în anii
anteriori, dar cea mai importantã
este experienþa pe care o vor
Paginã realizatã de Mihãiþã ENACHE
avea la terminarea studiilor.

