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E Profesorul Richard Swinburne, de la Universitatea Oxford,
V invitat de Universitatea Spiru Haret
E sã conferenþieze despre
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Haret va organiza pe data de 7 iunie 2013, în Sala Senatului,
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, între orele 14.00 ºi
16.00, evenimentul cultural Contemporary Philosophy of Religion:
Issues and Approaches /Filosofia contemporanã a religiei:
abordãri ºi problematici.
Invitat la aceastã manifestare este profesorul universitar Richard
Swinburne, de la Universitatea Oxford, care va susþine prelegerea
The Problem of Evil/Problema rãului. Moderatorul acestei sesiuni
culturale va fi conf. univ. dr. George Lãzãroiu de la Facultatea de
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii.
(Continuare în pag.4)
Conf. univ. dr. Ramona MIHÃILÃ, Facultatea de Litere, ICCS

CONFERINÞE NAÞIONALE

Criza economiei
sau
economia de crizã
- oportunitãþi
ºi provocãri
ale pieþei
româneºti

Prezent ºi viitor în
economia româneascã
În cadrul Conferinþei Economice
Naþionale a cadrelor didactice  CEN
2013 Prezent ºi viitor în economia
româneascã, organizatã de Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret ºi Facultatea
de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti, 30 mai
2013, comunicãrile prezentate au
acoperit subiecte din economie, integrare
europeanã, management, marketing,
finanþe, contabilitate, bãnci, asigurãri ºi
informaticã economicã, ce s-au subscris
temei conferinþei.
Lucrãrile, supuse unui proces de
analizã ºi evaluare ºtiinþificã, urmãrindu-se originalitatea, semnificaþia, claritatea
ºi contribuþiile proprii, vor fi publicate în
volumul conferinþei, în format clasic (pe
suport de hârtie), cu ISSN. De asemenea,
unele lucrãri selectate de cãtre comitetul
de organizare vor fi publicate în Annals
of Spiru Haret University, Economie
Series (http://analeeconomie.spiruharet.ro/en/.),
revistã cotatã de cãtre CNCS (fost
CNCSIS) cu B+, indexatã în baza de date
EconPapers (http://econpapers.repec.org/
article/rissphecs/). (Continuare în pag.3)

Facultatea de Management
Financiar Contabil, Bucureºti,
Centrul de Cercetãri în
Domeniile Managementului,
Contabilitãþii ºi Informaticii
de Gestiune - CCDMCIG,
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, au organizat marþi,
Foto: Mihãiþã ENACHE
28 mai 2013, Conferinþa
economicã naþionalã a cadrelor
didactice ºi studenþilor
CEN 2013 Criza economiei
sau economia de crizã oportunitãþi ºi provocãri
ale pieþei româneºti
(Continuare în pag.3)

Asociaþia Naþionalã pentru Copii ºi Adulþi cu Autism din România  ANCAAR ºi Facultatea de SociologiePsihologie a Universitãþii Spiru Haret a organizat,în cadrul campaniei naþionale dedicatã adolescenþilor ºi adulþilor
cu autism din România, Conferinþa naþionalã cu participare internaþionalã

NOUTÃÞI ÎN DIVERSITATEA AUTISMULUI

Obiectivul conferinþei a fost de a informa specialiºtii din domeniul
autismului, aparþinãtorii persoanelor cu autism, cadrele medicale ºi publicul
larg cu privire la noutãþile din domeniul cercetãrii în autism ºi din domeniul
metodelor de intervenþie pentru toate categoriile de beneficiari.
În deschiderea conferinþei, tãþii Spiru Haret. Adresez un
conf. univ. dr. Laura Goran, cãlduros bun venit ºi oaspeþilor din
prorector, a prezentat participan- strãinãtate, care au rãspuns cu
þilor cuvântul de salut transmis de amabilitate invitaþiei organizatorilor.
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
Acest eveniment, organizat de
conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea: Asociaþia Naþionalã pentru Copii ºi
Doamnelor ºi domnilor,
Adulþi cu Autism din România în
Vreau sã salut pe toþi cei prezenþi, colaborare cu facultatea noastrã de
pe toþi cei implicaþi în organizarea Sociologie-Psihologie este la a doua
ºi desfãºurarea acestei noi Confe- ediþie. Lucrãrile ºi discuþiile au ca
rinþe dedicate autismului, organi- temã Noutãþi în diversitatea
zatã în sediul Facultãþii de autismului. Este o alegere inspiratã.
Sociologie-Psihologie a Universi(Continuare în pag.4)

ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

[CAMERA, DUPÃ
ATÂTEA LUNI...]
Camera, dupã atâtea luni de nepãsare ºi de nelucrare, pare a se
deºtepta dintr-un lung somn în ajunul sãrbãtorilor Paºtilor pentru a
vota în pripã câteva legi de-o importanþã foarte mare, cari, în orice
altã þarã, ar consuma lungi ºedinþe ºi ar da loc la discuþiunile cele mai
serioase. Astfel alaltãieri votã o convenþiune cu Casa de Depuneri ºi
Consemnaþiuni pentru regularea datoriei de zece milioane contractatã
de stat cãtre aceastã Casã. Aceastã discuþiune n-a fost interesantã
decât printr-un incident în adevãr scandalos. D.N. Ionescu, combãtând
legea care, dupã pãrerea sa, schimbã legea organizãrii Casei de
Depuneri ºi Consemnaþiuni, la un moment dat bãgã de seamã cã
graþioasa figurã a d-lui ministru de finanþe nu mai apãrea la banca
ministerialã. D. Ionescu se mirã de aceastã absenþã a ministrului a
cãrui lege era în discuþiune ºi întrebã dacã, pe lângã celelalte calitãþi,
miniºtrii au ºi darul ubicuitãþii, adecã, pe româneºte, de a fi totdeodatã
ºi prezenþi ºi absenþi. Acest cuvânt latinesc supãrã grozav
pe prezidentul Adunãrii, care chemã pe orator la ordine ºi ceru
totodatã ca Adunarea sã aprobe aceastã mãsurã cu totul escentricã.
Chiar Adunarea actualã, cu toatã fenomenala ei docilitate, se arãtã

cam nedomiritã, aºa încât, dupã douã încercãri dubioase, d. C.A.
Rosetti se coborî de la biurou ºi-ºi dete demisiunea din funcþia de
preºedinte. În faþa acestei nenorociri membrii marelui partid se grãbirã
de a reveni asupra votului ºi deterã sancþiunea lor acestei procederi
neauzite. Rãmâne dar înþeles de acum înainte ca ubicuitatea constituie
o insultã gravã ºi cã acest cuvînt trebuie ºters din dicþionarul
parlamentar roºu. Tot în fuga mare s-au votat alaltãieri ºi ieri legea
care supune pe þãranii împroprietãriþi la impozitul fonciar, apoio
însemnatã adaogire la taxele ce plãteºte comuna Piteºti, acest leagãn
al libertãþii, legea care modificã art. 8 din legea biletelor ipotecare ºi,
în fine, s-a luat în discuþiune ºi consideraþiune legea care suprimã un
oarecare numãr de subprefecturi ºi îndoieºte aproape lefile acestor
amploiaþi nepreþuiþi în manipularea liberelor alegeri. Ni se pare cã
aceastã din urmã lege va încerca câteva dificultãþi, fiindcã chiar
majoritatea actualã nu pare a gãsi justificat acest spor nepomenit în
lefile unor funcþionari care nu s-au recomandat prin nimic pânã astãzi
solicitudinii Parlamentului ºi recunoºtinþii þãrii. Raportul general asupra
bugetului a fost în fine depus cu zece zile înaintea începerii chiar a
anului bugetar sturzesc care începe, cum toþi ºtiu, la aprilie. Cum vor
mai trece încã cinci zile pînã se va lua în deliberaþie, cum se vor mai
pierde încã o ºedinþã sau douã cu cestiuni preliminare, Camera d-lor
Rosetti-Brãtianu va avea aproape 24 de ore pentru a examina o lucrare
ca aceea a bugetului statului, buget urcat pânã la 128 milioane cheltuieli
ºi încheiat cu un deficit mãrturisit de peste 10 milioane. Sã mai zicã
cineva cã liberalii n-au avut cea mai mare grijã de finanþele statului ºi
de punga contribuabililor.
[Timpul, 21 martie 1880]

ªomaj. Angajament. Revizuire.
Reformare. Praf ºi pulbere
Mioara VERGU-IORDACHE
 INS a anunþat cã numãrul ºomerilor din România a fost în aprilie
cu o mie mai mare decât în martie. Sunt 712.000 de ºomeri, respectiv,
o ratã a ºomajului de 7,2 la sutã.  Însã, edilul Marian Vanghelie dã
de muncã profesorilor, antrenorilor ºi maseurilor: Vã promit cã mã
antrenez ºi noaptea ºi ziua, fac ºi studii gramaticale, fac ºi limba
englezã, fac ºi limba francezã ºi thailandezã, fac ºi masaje, fac de
toate. (din discursul sãu de la bilanþul Poliþiei locale, citat Mediafax).
 Între timp, muncesc ºi membrii Comisiei parlamentare de
revizuirea a Constituþiei. Preºedintele Comisiei, Crin Antonescu, a
anunþat calendarul de dezbateri: sãptãmânal, comisia va lucra de
marþi pânã joi, între orele 10 ºi 18. Nu numai cã muncesc, dar se ºi
contreazã. Liderul Grupului minoritãþilor, Varujan Pambuccian,
l-a avertizat pe Crin Antonescu cã o Constituþie nu trebuie fãcutã
pentru un singur om.( ) ªi o sã vã spun aºa: Reich-ul nu þine 1000
de ani ºi eu spun cã ar trebui sã facem Constituþia pentru când o sã
îþi fie þie mai rãu, nu mai bine, ºi ca sã îþi fie þie bine atunci când
îþi este rãu.  Nici pe piaþa muncii europene românii nu se simt prea
bine! Uniunea Europeanã a decis sã reformeze Acordul Schengen.
Din 2014, statele membre vor putea sã reinstaureze controale la
frontierele naþionale pentru o perioadã maximã de doi ani, a
comunicat comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia
Malmstrom. Reforma Schengen vine în contextul în care restricþiile
de pe piaþa muncii vor fi ridicate în statele occidentale pentru români
ºi bulgari de la 1 ianuarie 2014. Marea Britanie ºi oraºele germane
se tem cel mai mult de o imigraþie masivã din România ºi Bulgaria.
 Ameninþat cu excluderea din PDL, Theodor Paleologu a spus la
RFI: partizanii domnului Blaga îl numesc Unificatorul, cu U mare.
Pãi, ce fel de unificator, dacã îºi pune câinii sã latre, sã muºte, sã
înjure ºi sã scuipe?( ) Nu mã refer numai la inepþia politicã a
unui asemenea demers. Dar este uman inacceptabil sã ataci în felul
ãsta, sã spui: dacã nu vã place, ieºiþi afarã, praful ºi pulberea se va
alege de voi. Dar ºi domnul Paleologu lucreazã: Pentru mine, miza
cea mai importantã în acest moment este sã consolidez ºcoala pe
care o fac ºi care merge admirabil de bine. Sunt foarte mult prins
cu aceste cursuri pe care le fac în timpul sãptãmânii, în week-end,
am sute de cursanþi ºi am sentimentul cã fac un lucru foarte
important pentru societate. Sigur, mã duc la Parlament, votez în
plen, mã duc la Comisia de Culturã ºi la Comisia pentru UNESCO
(...). În rest, ce sã fac? N-am înþeles bine cum e cu sã vinã la muncã.
Sã semnãm o condicã? N-am înþeles bine.
(...)Oare de ce o fi spus comisarului european pentru energie, Gunther
Oettinger, cã România, Bulgaria ºi Italia ar fi state aproape neguvernabile?
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lect. univ. dr. Floarea GEORGESCU, Facultatea de Management Financiar-Contabil Bucureºti

Introducere în studiul statisticii în turism

Statistica, fiind o ºtiinþã de graniþã, interdisciplinarã, ne oferã metodele de analizã a datelor pentru
toate domeniile economice. Ea permite sistematizarea ºi sintetizarea volumului imens de date ºi
informaþii care descriu realitatea economico-socialã, ajutã la identificarea caracteristicilor esenþiale
ale fenomenelor, facilitând interpretarea interdependenþelor dintre fenomene. Statistica este ºtiinþa
care studiazã aspectele cantitative ale determinãrilor calitative ale fenomenelor de masã, fenomene
care sunt supuse acþiunii legilor statistice ce se manifestã în condiþii concrete, variabile în timp
ºi spaþiu. Analiza statisticã urmãreºte descoperirea a tot ceea ce este permanent, esenþial, logic în variaþia
proceselor statistice ºi mãsurarea influenþei factorilor care le determinã variaþia în timp, în spaþiu ºi din
punct de vedere calitativ. Pentru aceasta se folosesc: analiza de regresie, analiza de corelaþie ºi analiza
seriilor de timp. Obiectul de studiu al statisticii îl reprezintã fenomenele de masã. Spre deosebire de
cele din naturã, fenomenele de masã sunt fenomene complexe, atipice, rezultate din acþiunea
combinatã ºi repetatã a unui numãr mare de factori de influenþã. Conceptul de fenomen de masã
presupune luarea în considerare a raporturilor dintre:  necesitate ºi întâmplare;  legea statisticã ºi
legea dinamicã;  modelul statistic ºi modelul determinist. Legea statisticã nu poate fi cunoscutã
decât dacã se ia în studiu un numãr mare de cazuri individuale, care sunt legate între ele datoritã
acþiunii diferite a aceloraºi factori de influenþã. Legile statistice se manifestã sub formã de tendinþã
ºi sunt valabile pentru un ansamblu de unitãþi individuale. În esenþã, rolul statisticii este de a
determina, pe baza datelor empirice, informaþii cât mai precise asupra legii statistice de repartiþie a
fenomenelor individuale, a fenomenelor de masã ce ne intereseazã. Cercetarea statisticã trebuie sã
þinã seama în mod obiectiv de principiile teoriei probabilitãþilor ºi de cerinþele legii numerelor
mari. Aceastã lege a statisticii aratã cã, într-un numãr suficient de mare de cazuri individuale,
influenþele factorilor se pot compensa, astfel încât sã ajungã la o anumitã valoare tipicã pentru întreg
ansamblul. Statistica foloseºte, în studiul fenomenelor de masã, un numãr mare de concepte ºi noþiuni,
dintre care:  colectivitatea statisticã, unitãþile colectivitãþii,  caracteristica statisticã,  datele
statistice,  informaþia statisticã au caracter general ºi formeazã vocabularul de bazã al statisticii.

1

Ce sunt
unitãþile colectivitãþii?
Unitãþile colectivitãþii sunt
purtãtoare de informaþii, reprezentând elementele componente
ale colectivitãþii statistice.
Unitãþile colectivitãþii statice
existã la un moment dat, iar
unitãþile colectivitãþii dinamice
desemneazã evenimente, procese
sau fluxuri ºi se produc în
decursul perioadei sau intervalului de timp în care au loc
evenimentele statistice. Unitãþile
statistice pot fi:  unitãþi simple
 reprezentând elemente constitutive specifice naturii fenomenului (angajatul, produsul etc.),
care formeazã aceeaºi colectivitate;  unitãþi complexe  formate
din mai multe unitãþi simple,
organizate în funcþie de criterii
social-economice (familie, echipe
de lucru, grupe de studenþi etc.).

4

Caracteristicile statistice
Caracteristicile
statistice se pot clasifica:  dupã
conþinut: caracteristici de timp:
aratã apartenenþa la un moment
sau interval de timp;
 caracteristici de spaþiu: exprimã
teritoriul cãruia îi aparþin;
 caracteristicile atributive, care
pot fi caracteristici numerice
ce se referã la cantitãþi,
note obþinute, vârste etc.;
 caracteristici calitative, exprimate
în cuvinte cum ar fi: naþionalitate,
studii, meserii etc.;  dupã modul
de manifestare:  caracteristici
alternative, care presupun numai
douã valori individuale,
complementare (exemplu: sexul
(F/M), produsul (bun/rebut)); 
caracteristici nealternative, se
prezintã cu variante numerice sau
calitative distincte la nivelul
unitãþilor colectivitãþii.  dupã
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Tehnica grupãrii datelor statistice presupune anumite caracteristici?
Gruparea datelor statistice este o parcurgerea urmãtoarelor etape: a. Alegerea
centralizare pe grupe omogene a unitãþilor unei ºi folosirea caracteristicilor de grupare b. Stacolectivitãþi, dupã variaþia uneia sau a mai multor bilirea numãrului de grupe (r.) c. Alegerea
caracteristici de grupare. Tehnica grupãrii necesitã intervalului de grupare.

10

Prin ce se caracterizeazã aceste etape?
 Alegerea ºi folosirea caracteristicilor
de grupare. Caracteristica de grupare este acea
însuºire care stã la baza împãrþirii colectivitãþilor în
grupe omogene. Drept caracteristicã de grupare se
alege o caracteristicã esenþialã cu un caracter stabil
pentru unitãþile colectivitãþii, care exprimã natura
fenomenului cercetat ºi corespunde scopului
urmãrit. În funcþie de numãrul caracteristicilor
de grupare, putem avea:  grupe simple, cu o
singurã caracteristicã de grupare;  grupe combinate,
realizate prin luarea în considerare a douã sau mai
multe caracteristici de grupare, ce se gãsesc în relaþii
de interdependenþã. Dupã natura caracteristicilor
de grupare pot fi:  grupãri teritoriale, în care
caracteristica de spaþiu este definitorie (grupare pe
þãri, judeþe etc.);  grupãri cronologice, dupã
caracteristica de timp;  grupãri dupã caracteristici
atributive, exprimate numeric sau prin cuvinte.
 Stabilirea numãrului de grupe (r). Notãm cu r
numãrul de grupe ce se va stabili în funcþie de
amplitudinea variaþiei ºi de numãrul de unitãþi ale
colectivitãþii. Astfel, dacã gruparea se va folosi ca
metodã de sistematizare a datelor pentru calcularea
indicatorilor derivaþi ºi aplicarea analizei statistice,
este indicat sã se foloseascã un numãr suficient de
mare de grupe (pentru a surprinde corect forma
variaþiei caracteristicilor). Dacã se vor analiza
structura, mutaþiile de structurã în raport cu tipurile
calitative, este indicat sã se foloseascã un numãr
restrâns de grupe. În funcþie de mãrimea variaþiei
caracteristicilor studiate pot fi: grupãri pe variante
(când numãrul variantelor este redus ºi amplitudinea
micã);  grupãri pe intervale de variaþie (când

numãrul unitãþilor colectivitãþii este mare ºi
amplitudinea variaþiei este mare).
 Alegerea intervalului de grupare. Intervalul de
variaþie este un grup omogen de variante, despãrþit
de restul colectivului prin cele douã limite ale grupei:
inferioarã ºi superioarã. Mãrimea intervalului de
grupare (h) este în funcþie de amplitudinea variaþiei
(A) ºi numãrul de grupe (r).
A = Xmax  Xmin,
unde: Xmax = limita superioarã a caracteristicii;
Xmin = limita inferioarã a caracteristicii;
h=
unde: h = mãrimea intervalului de grupare;
r = numãrul de grupe.
Pentru alegerea numãrului de intervale de grupare
(r) se poate utiliza ºi relaþia lui Sturges:
r = 1 + 3,322 lg n, unde: n = numãrul de unitãþi statistice.
Intervalele de grupare pot fi: egale ºi inegale,
închise ºi deschise, cu variaþie continuã ºi cu variaþie
directã. Când intervalele de grupare sunt deschise,
ele trebuie închise în funcþie de mãrimea intervalului
alãturat. În intervalele cu variaþie continuã, limita
superioarã a fiecãrui interval se repetã ca limitã
inferioarã a intervalului urmãtor. Pentru a se evita
includerea dublã a unor unitãþi, ce au valoarea egalã
cu una dintre limitele intervalului, se stabileºte o
convenþie (limitã inferioarã sau limitã superioarã
inclusã în interval) prin care se precizeazã limita
inclusã în interval. La intervalele cu variaþie directã,
limita inferioarã este deplasatã cu o unitate de mãsurã
faþã de limita superioarã a intervalului precedent.

Care sunt elementele
datelor statistice?
Datele statistice sunt mãrimi
concrete obþinute din experimente, observaþii, numãrare,
mãsurare sau calcule. Prin date
statistice se înþelege o caracterizare numericã, cantitativã,
obþinutã de statisticã, despre
unitãþile colectivitãþii observate.
Datele statistice cuprind urmãtoarele elemente: noþiunea, care
precizeazã fenomenul sau procesul la care se referã; identificare
Vã rugãm sã ne explicaþi
Care este utilitatea prezentãrii
(de timp, de spaþiu, organizacaracteristica statisticã. toricã); valoarea numericã (datele
datelor statistice?
Caracteristica statisticã statistice pot fi absolute, relative,
Prezentarea datelor statistice se utilizeazã pentru
desemneazã însuºirea, proprie- primare, derivate).
perceperea ºi înþelegerea manifestãrilor dintr-o colectivitate,
tatea, trãsãtura comunã unitãþipentru a decide prelucrarea ei ulterioarã, pentru popularizarea
Ce reprezintã
lor unei colectivitãþi statistice,
datelor, cât ºi pentru informarea opiniei publice. Aceste
informaþia
statisticã?
reþinutã în programul statistic
metode sunt folosite ºi ca mijloace auxiliare, dar eficiente de
pentru a fi înregistratã, ºi care
Informaþia statisticã repre- investigare a legãturilor dintre fenomene ºi a formelor de
are valori diferite de la o unitate zintã conþinutul specific (sem- evoluþie în timp.
la alta (exemple de caracteristici nificaþia, mesajul datelor). Pentru
Prezentarea se poate face sub formã de: Serii statistice ºi
pot fi: vârsta, greutatea, sexul, înþelegerea legitãþilor de mani- Grafice statistice. Seria statisticã defineºte corespondenþa
naþionalitatea, ocupaþia, cifra de festare a fenomenelor econo- dintre douã ºiruri de date statistice, în care primul reprezintã
afaceri etc.). Formele concrete de mice, informaþia statisticã variaþia caracteristicii urmãrite, iar al doilea ºir cuprinde
manifestare a caracteristicilor trebuie structuratã în funcþie de frecvenþele de apariþie a variantelor caracteristicii. Seria trebuie
statistice la nivelul fiecãrei unitãþi conþinutul ºi organizarea datelor. sã ofere informaþii cu privire la succesiunea, mãrimea valorilor
se numesc variante sau valori. Datele statistice cu ajutorul înregistrate ºi a frecvenþelor corespunzãtoare. Între cele douã
Caracteristica statisticã se mai cãrora se cerceteazã un fenomen ºiruri existã o legãturã univocã, în sensul cã unei valori
numeºte variabilã statisticã, economic sau social, sub raportul individuale oarecare îi corespunde o anumitã frecvenþã,
deoarece are proprietatea de a- structurii, interdependenþelor, respectiv un numãr care aratã de câte ori se repetã valoarea
ºi modifica valoarea în timp ºi modificãrii lor în timp sau în individualã respectivã. Graficul statistic este o imagine
spaþiu, de la o unitate la alta, iar spaþiu, se numesc indicatori spaþialã, cu caracter convenþional, care, prin diferite mijloace
numãrul de apariþii ale unei statistici. Conceptul de indicator plastice de reprezentare, reliefeazã ceea ce este caracteristic,
variante într-o colectivitate se statistic este strâns legat de esenþial pentru obiectul cercetãrii. Graficele reprezintã datele
numeºte pondere, frecvenþã.
conceptul de model statistic. ºi proporþiile dintre ele cu ajutorul unor lungimi, suprafeþe,
Acesta exprimã, sub forma unei volume. Principalele metode de reprezentare sunt: figuri
se pot clasifica?
construcþii logice sau matematice geometrice; grafice într-un sistem de coordonate (cadranul I,
gradul de esenþialitate: caracte- (funcþie, sistem de ecuaþii etc.), din sistemul de axe rectangulare); reprezentãri cu ajutorul
ristici esenþiale, care rãspund trãsãturile, momentele, corela- hãrþilor. Utilizarea graficelor presupune cunoaºterea
scopului propus în programul de þiile esenþiale din manifestãrile elementelor constructive ºi respectarea unor reguli ºi principii
observare;  caracteristici reale ale fenomenelor ºi proceselor. referitoare la proporþii.
neesenþiale, care sunt considerate
Colectarea ºi prezentarea datelor statistice cum se realizeazã?
ajutãtoare, aduc un plus de
informaþie;  dupã modul de
Cunoaºterea fenomenelor ºi proceselor sistematizare, prelucrare, stocare, analizã,
obþinere ºi caracterizare a economico-sociale se realizeazã prin lucrãri interpretare a informaþiilor necesare pentru
fenomenului: caracteristici complexe, de mare amploare, bazate pe un cunoaºterea ºi conducerea proceselor socialprimare, obþinute direct prin numãr mare de operaþii temeinic organizate, ce economice. Datele culese sunt sistematizate ºi
înregistrare;  caracteristici deri- poartã denumirea de cercetare statisticã. supuse unor prelucrãri primare, prin
vate, care rezultã în urma prelu- Cercetarea statisticã cuprinde totalitatea parcurgerea urmãtoarelor etape:  Centralizarea
crãrii celor primare;  dupã natura operaþiilor de culegere, observare,  Gruparea  Prezentarea datelor statistice
variaþiei, caracteristicile numerice
pot fi: caracteristici cu variaþie
Sunt impuse condiþii pentru centralizarea datelor statistice?
continuã, care pot lua orice
Centralizarea datelor statistice necesitã echivalenþã. În urma centralizãrii, se obþin
valoare într-un interval dat.
Valorile unei caracteristici ca datele utilizate sã fie comparabile ºi aditive, indicatori statistici de nivel (de exemplu, numãrul
numerice se stabilesc prin pentru a putea totaliza unitãþile statistice sau de turiºti într-un interval dat).
mãsurare, numãrare sau calcul; valorile unei caracteristici, la nivelul grupelor Centralizarea pe subcolectivitãþi omogene
 caracteristici cu variaþie dis- tipice sau al colectivitãþilor observate. are ca scop o cunoaºtere mai detaliatã a
continuã sau discretã, care pot lua Totalizarea valorilor se face prin însumare fenomenului ºi permite analiza acestuia pe
directã sau cu ajutorul unor coeficienþi de elemente structurale.
numai valori întregi.

Cum definim colectivitatea statisticã?
Colectivitatea statisticã (populaþia statisticã) desemneazã
totalitatea elementelor de aceeaºi naturã, care sunt supuse studiului
statistic, au o serie de trãsãturi esenþiale comune ºi sunt generate de
acelaºi complex de cauze esenþiale. Colectivitãþile statistice au un
caracter obiectiv ºi finit, delimitarea lor presupunând definirea
elementelor din punctul de vedere al conþinutului, spaþiului, timpului
ºi formei de organizare. Ele pot fi privite drept:  colectivitãþi statice
 cele ce exprimã o stare ºi au o anumitã întindere în spaþiu, formând
un stoc la un moment dat;  colectivitãþi dinamice  cele ce exprimã
un flux, o devenire în timp, caracterizarea lor presupunând
înregistrarea elementelor componente pe un interval de timp.
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Existã multe tipuri de
grafice statistice?

Principalele tipuri de grafice
statistice:
 diagrame prin benzi ºi coloane. Se
folosesc în scopul popularizãrii unor
aspecte din viaþa social-economicã,
pentru a reda imaginea unui fenomen
în evoluþia lui în timp, când distanþele
dintre perioade sunt mari ºi inegale;
 diagrame prin figuri geometrice;
 diagrame de suprafaþã;
 diagrame de volum (piramidã,
cilindru, stereograme);
 diagramele seriilor de timp:
diagrame prin coloane, cronogramã,
diagrame polare. (Cronograma se
foloseºte pentru a desprinde tendinþa
de dezvoltare a fenomenelor pentru
fiecare etapã datã. În seria dinamicã,
valorile indicatorilor sunt reprezentate
în succesiunea lor în timp. Diagrama
polarã ajutã la interpretarea gradului
ºi formei de variaþie sezonierã ce este
datoratã schimbãrii anotimpurilor,
începerii ºcolilor etc.)
 diagramele seriilor de repartiþie
de frecvenþe: curba cumulativã a
frecvenþelor (ogivã). Pentru seriile de
frecvenþã bidimensionale se foloseºte:
corelograma (diagrama norului de
puncte).
 diagramele seriilor de spaþiu:
cartogramele (hãrþi ale teritoriului),
cartodiagramele (combinaþie între
cartogramã ºi diagrame de suprafaþã),
pictogramele (folosesc figuri naturale
ºi convenþionale, fotografii  asociate
cu diagrame prin areale pentru a mãri
efectul).
 tabelele statistice constituie un
ansamblu de judecãþi prezentat într-o
formã succintã, în cuvinte ºi expresii
numerice, referitoare la fenomenele ºi
procesele studiate. Tabelele statistice
sunt variate ºi se folosesc în etapa
culegerii datelor, în cursul prelucrãrii
sau al analizei statistice.
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CONFERINÞE NAÞIONALE
Facultatea de Management Financiar-Contabil

Criza economiei sau economia de crizã
- oportunitãþi ºi provocãri ale pieþei româneºti
Comitetul ºtiinþific ºi de organizare:  prof. univ. dr. Cicilia
Ionescu  prof. univ. dr. Gheorghe Zaman  prof. univ. dr. Marinicã
Dobrin  conf. univ. dr. Eduard Ionescu  conf. univ. dr. Aurelian
Bãluþã  conf. univ. dr. Lãcrãmioara Hurloiu  conf. univ. dr.
Bianca Preda  conf. univ. dr. Maria Andronie  conf. univ. dr.
Luminiþa Ionescu  lect. univ.dr. Floarea Georgescu  lect. univ.dr.
Lucian-Dorel Ilincuþã  lect. univ. dr. Liana Gadau

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

Prezent ºi viitor în economia româneascã
Comitetul ºtiinþific ºi de organizare:  conf.univ.dr. Eduard
Ionescu  prorector al Universitãþii Spiru Haret  prof. univ. dr.
Gheorghe Pistol  decan  prof. univ. dr. Iosefina Moroºan
 prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu  director ªcoala Superioarã
Comercialã Nicolae Kretzulescu  conf.univ.dr. Diana Craciunaº
 director al Departamentului de Finanþe  conf.univ.dr. Cezar
Braicu  prodecan  conf.univ.dr. Angela Popescu  director CCEFA
 conf.univ.dr. Cristina Cioponea  conf.univ.dr. Luise Mladen
 lect.univ.dr. Petre Deaconu  lect.univ.dr. Brânduºa Covaci
 lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu  asist.univ.drd. Cristian Oprea
 asist.univ.drd. Marinela Geamãnu  asist.univ. Alina Picu

Secþiunea
CADRE DIDACTICE
Consiliul secþiunii:  prof.
univ. dr. Marius-Daniel Mareº
(Urmare din pag.1)
 lect. univ. dr. Lucian Ilincuþã
PLENUL CONFERINÞEI
(Urmare din pag.1)
 lect. univ. drd. Cristinel
Prezidiul conferinþei:
Claudiu Cocoºatu; moderator:
Dupã cuvântul de deschidere
 prof. univ. dr. Carmen Costea - prorector  prof. univ. dr. Ioan I. prof. univ. dr. Cicilia Ionescu
adresat participanþilor de decanul
Gâf-Deac - prorector  conf. univ. dr. Eduard Ionescu  prorector
Comunicãri deosebit de intere- Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci,
 prof. univ. dr. Cicilia Ionescu - decan  conf. univ. dr. Aurelian
sante, care s-au bucurat de atenþia
Bãluþã CCDMCIG; moderator: prof. univ. dr. Zenovic Gherasim participanþilor, au susþinut:  prof. Bucureºti, prof. univ. dr. Gheorghe
Pistol, în cadrul sesiunii, moderate
Lucrãrile susþinute în plenul conferinþei au fost urmãrite cu un univ. dr. Marius Daniel Mareº, de prof. univ. dr. Iosefina Moroºan,
interes nedisimulat:  Teorii ºi manageri operatori în fluxuri Universitatea Spiru Haret, lect. conf.. univ. dr. Ion Corbu ºi conf.
manageriale doxastice - prof. univ. dr. Ioan I. Gâf-Deac  The very univ.dr. Valerica Mareº, A.S.E. univ. dr. Luise Mladen, au fost
hingry caterpillar: a dark lesson of crisis - prof. univ. dr. Carmen  conf.univ.dr. Maria Gâf-Deac prezentate lucrãrile:  Importanþa
Costea  Birocraþia ºi corupþia în cadrul efectuãrii unor operaþiuni  conf. univ. dr. Bianca Preda, ºi rolul planificãrii strategice în
financiar-contabile - conf.univ.dr. Luminiþa Ionescu  Validarea în conf. univ. dr. Lãcrãmioara Hurloiu, marketingul bancar, prof.univ.dr.
timp a contribuþiei aduse de Spiru Haret la teoria ºi practica social- asist. univ. dr. Elena Burtea  conf. Gheorghe Pistol  Educaþia,
economicã prin lucrarea Mecanica socialã- conf. univ. dr. Aurelian univ. dr. Ion Ion, conf.univ.dr. prioritate în strategiile de
Virgil Baluþã  Efectele crizei economice asupra industriilor creative Cornel Dinu, Universitatea
din România - Anda Becut, Andrei Crãciun, Centrul de Cercetare ºi Politehnica Bucuresti, conf. univ.
Consultanþã în Domeniul Culturii  Ministerul Culturii  Particu- dr. Aurelian Virgil Bãluþã  lect.
laritãþile funcþiei de responsabil financiar în echipa de management univ. dr. Radu Buceamanea-Tonis
ce implementeazã proiecte cu finanþãri europene din categoria  prof. univ. dr. Cicilia Ionescu ºi
POSDRU - prof. univ. dr. Dumitru Nica, lect.univ.drd. Cristinel lect. univ. dr. Maria Ramona
Claudiu Cocoºatu  Corelaþia infrastructurii educaþionale cu dezvol- Chivu  lect.univ. dr. Maria
tarea economico-socialã, prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu, prof. Ramona Chivu  conf. univ. dr.
Marius Morar, ªcoala superioarã comercialã Nicolae Kretzulescu Maria Andronie, prof. univ. dr.
 Andreea Stanciu, CAEIP, anul II, Situaþiile financiare - analizã ºi Zenovic Gherasim, lect. univ. dr.
Iustin Andronie  drd. Irina Elena
interpretare - coordonator: prof. univ. dr. Cicilia Ionescu  Constantin
Andronie, A.S.E. Bucureºti ºi
Vamanu, CIG anul III, Aspecte contabile privind deprecierea lect. univ. dr. Mihai Andronie
imobilizãrilor corporale - coordonator: lect. univ. dr. Lucian Ilincuþã  prof. univ. dr. Zenovic Gherasim,
 Alesandra-Madalina C. Soficaru, CAEIP anul II, Analiza lichiditãþii asist. univ. drd. Raluca Mariana
Foto: Mihãiþã ENACHE
întreprinderii cu ajutorul cash-flow-ului (tabloul scurt) - coordonator: ªtefan, asist. univ. drd. Mãriuþa
prof. univ. dr. Cicilia Ionescu  Mihaela-Veronica Fânaru, CIG, anul ªerban  drd. Andreea Ionescu, drd. dezvoltare urbanã, prof. ec.
II, Sistemul TVA la încasare precum ºi alte prevederi privind taxa pe Andreea Teodora Ciceo, A.S.E. Mirela Nicoleta Dinescu, prof.
valoarea adãugatã - coordonator: conf. univ. dr. Luminiþa Ionescu.  conf.univ.dr. Dan Mircea Tranã, Marius Morar, ªcoala Superioarã
Facultatea de Contabilitate ºi Comercialã Nicolae Kretzulescu
Finanþe Rm.Vâlcea  drd. Andreea Bucureºti  Integrarea absolvenTeodora Ciceo, drd. Andreea þilor Facultãþii de Finanþe ºi bãnci
Ionescu, A.S.E.  lect. univ.dr. Bucureºti din cadrul Universitãþii
Liana Gadau  Liviu Sebastian Spiru Haret în industria bancarã,
Jicman, Ministerul Culturii  Ioana prof.univ.dr. Mihai Ilie  Trecerea
Ceoban, Centrul de Cercetare ºi României la moneda Euro,
Consultanþã în Domeniul Culturii conf.univ.dr. Ion Corbu, conf. univ.
 Ministerul Culturii  Bianca dr. Aurelian Bãluþã, Facultatea de
Bolsan, Centrul de Cercetare ºi
Management Financiar-Contabil
Consultanþã în Domeniul Culturii
 Ministerul Culturii  lect.univ.dr. Bucureºti  Sistemul educaþional
Lucian-Dorel Ilincuþã  lect. univ. în era cunoaºterii, între educaþie
dr. Floarea Georgescu  asist. univ. ºi învãþare, prof.univ.dr. Marianadrd. Raluca-Mariana ªtefan, asist. Elena Balu  Consideraþii teoreticoFoto: Mihãiþã ENACHE
practice privind redistribuirea
univ. drd. Mariuþa ªerban
prin f1uxurile fiscal-bugetare,
Secþiunea STUDENÞI ºi MASTERANZI
conf.univ.dr. Mariana-Cristina
Consiliul secþiunii:  conf. univ. dr. Bianca Preda  lect. univ. dr. Floarea Georgescu  asist. univ. drd. Cioponea, asist.univ.drd. ªtefania
Raluca Mariana ªtefan; moderator: prof. univ. dr. Zenovic Gherasim.
Alina Rotaru  Unele consideraþii
Au prezentat comunicãri mas-  Gabriela Dinga  Daniel Dinu Oseaca (Bãbuþ)  Simona Paula privind necesitatea reformãrii de
teranzii CAEIP, anul II:  Roxana  Florentina Dinu  Adriana Drãgan Popescu (Cãldare)  Adriana Preda fond a Sistemului Monetar
Alexe  Mihaela V. Antemir (Mocanu)  Georgeta Dvornic (Chiuta)  Mirela Iuliana Petroianu Internaþional actual, conf.univ.dr.
 Cristina Avram (Tãnase) Raluca (Petrescu)  Lenuþa Filimon (Pascu) (Neagoe)  Geanina Sava (Chiru) Ion Corbu, conf.univ.dr. Aurelian
Baccanti  Elena Gina Bãdulescu  Oana Raluca Ghica  Mirela  Rozalia Simon (Tanaszi)  Carmina Bãluþã  Pledoarie pentru banca
(Andrei)  Constantin Bãiaºu  Ioan Gologan  Magdalena Grecu Mihaela Sanduc (Baiasu)  Elena electronicã ruralã, lect. univ. dr.
Blejan  Anca Laura Buda (Cibi) (Pãduraru)  Antoanela Raluca Cristina Stachie (Doncu)  Alina Brânduºa Covaci  Evoluþii ºi
 Laurenþiu Bunea  Maria Câmpan Ghiþã (Gogoaºã)  Luminiþa N. Anabel Stancu  Elena Persida tendinþe la nivel european în
(Udrea)  Ecaterina Constantin Ionescu (Tudor)  Ionela Leonte Vesela (Ionescu)  Ioana Volintiru industria plãþilor ºi decontãrilor,
(Sîrbu)  Rodiana Petruþa Cristea (Savu)  Mariana Mosloc  Liliana (Nowak)  Stela Zahiu (Dincã).
lect.univ.dr. Brânduºa Covaci,

Luminiþa Nicoleta Brãtucu,
studentã, Facultatea de Finanþe ºi
Bãnci Bucureºti  Statistica în
domeniul comerþului exterior
conf.univ.dr. Diana Crãciunaº
 Dezvoltarea durabilã în contextul utilizãrii energiei eoliene ºi
a celei solare, prof.univ.dr. Marin
Dumitru, asist.univ.drd. RalucaAna-Maria Dumitru, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale Bucureºti
Provocãri ºi crize majore în
sistemul monetar-bancar, lect.
univ.dr. Petre Deaconu Abordãri

teoretico-metodologice ale evoluþiei veniturilor din impozite în
scopul realizãrii sustenabilitãþii
finanþelor publice pe termen mediu
ºi lung, lect.univ.dr. Aurelia Duca
 Model econometric privind
influenþa investiþiilor strãine
directe asupra importurilor ºi
exporturilor în România, în
perioada 20082011, asist.univ.
drd. Marinela Geamãnu  Procesul
evaluãrii activelor financiare
primare pe piaþa de capital,
conf.univ.dr. Eduard Ionescu,
asist.univ.drd. Cristian Oprea
Unele aspecte privind gradul de
adecvare a pensiilor în sistemul
românesc de pensii, conf. univ.dr.
Luise Mladen  Riscul ºi incertitudinea în economie, prof.univ.
dr. Iosefina Moroºan, asist.univ.
Alina Picu  Finanþarea în sistemul de asigurãri sociale de
stat ºi private  realitãþi ºi perspective, conf.univ.dr. Titel Negru
 Corupþie, subdezvoltare, sãrãcie - un trinom determinant în
România postcomunistã conf.
univ.dr. Angela Popescu, asist.
univ. Anca Duna  Provocãri de
natura convergenþei ºi coeziunii
în contextul României de þara

membrã a Uniunii Europene,
lect.univ.dr. Mihai Dragoº Ungureanu  Reproiectarea structurilor
organizatorice în cadrul micilor
companii, conf.univ.dr. Cezar
Braicu  Utilizarea fondurilor
alocate de la bugetul de stat pentru
derularea programelor sau
proiectelor finanþate prin Fonduri
Europene Nerambursabile, prof.
univ.dr. Elena Doina Dascãlu
 Colectarea creanþelor fiscale condiþie esenþialã a creºterii
economice, conf.univ.dr. Marius
Vorniceanu Parteneriat în
educatie. Provocãri ale societãþii
contemporane, lect.univ.dr.
Sebastian Chirimbu, lect. univ. dr.
Silvia Raºcu-Pistol, lect.univ.dr.
Adina Barbu Chirimbu, Facultatea de Litere  Indicatorii de
calitate - abordãri moderne în
organizaþia ºcolarã lect.univ.
dr. Sebastian Chirimbu, lect.
univ.dr. Adina Barbu Chirimbu,
Facultatea de Litere.

Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

Columna lui Traian. Romanitatea orientalã ºi destinul sãu

Joi, 30 mai 2013, la sediul Facultãþii
de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi
Filozofie a avut loc întâlnirea
Centrului de cercetare Istoria civilizaþiei
româneºti în context european, cu
prilejul simpozionului Columna lui
Traian. Romanitatea orientalã ºi
destinul sãu. În cadrul acestuia au fost
prezentate urmãtoarele lucrãri:

Sacrificiul în lumea sciticã: locuri,
ritualuri, oficianþi (conf. univ. dr.
Rodica Ursu), Cercetãri arheologice
preventive în Bucureºti ºi judeþul Ilfov
(conf. dr. Mircea Negru, prof. dr.
Cristian Schuster ºi Cãtãlin Hãlmãgeanu), Bisericile din secolul XIX ºi
începutul secolului XX din Târgoviºte
(conf. univ. dr. Cristina Pãiuºan),

Misiunea generalului Coandã la
Constantinopol (martie-aprilie 1914).
Trãdarea regelui Carol I (lector univ.
dr. Sorin Cristescu), Aspecte economice
în relaþiile dintre România ºi marile
puteri beligerante în anii Primului
Rãzboi Mondial (conf. univ. dr.
Mihail Opriþescu), Funcþiile gãrii.
Studiu de caz: Gara Ploieºti ca spaþiu

al ceremonialurilor (1872-1938)
(prof. dr. Dorin Stãnescu, Societatea
Culturalã Ploieºti Mileniul III),
Carol al II-lea. Presa ºi propaganda (asist. univ. dr. Oana Panait),
Relaþiile de comandament românogermane în al Doilea Rãzboi Mondial
(prof. univ. dr. Alesandru Duþu),
Parteneraitul estic ºi Republica

Moldova  un pas înainte ºi doi înapoi
(lector univ. dr. Ludmila Rotari), Criza
rachetelor din Cuba (lector univ. dr.
Elena Lache), Marea Britanie ºi UE.
Un mariaj de 4 decenii (conf. univ.
dr. Teodora Stãnescu-Stanciu) ºi
Astronomia la geto-daci (Mircea
Bujoreanu, student, Universitatea
Creºtina Dimitrie Cantemir).

Foto: Mihãiþã ENACHE
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Conferinþa naþionalã cu participare internaþionalã

NOUTÃÞI ÎN DIVERSITATEA AUTISMULUI
(urmare din pag.1)
Prin ceea ce veþi arãta cu toþii, prin schimbul de informaþii ºi idei pe care
îl veþi avea, ajutaþi direct la formarea mai rapidã ºi mai bunã de specialiºti
într-un domeniu de o sensibilitate aparte.
Noi, cei care muncim în educaþia clasicã, înþelegem ºi privim cu mult
respect efortul extraordinar pe care îl faceþi. Formarea oamenilor cere o
muncã deosebitã, un efort special. A lupta cu aceastã tulburare de dezvoltare
numitã autism cere însã nu numai o dãruire aparte, ci ºi multã competenþã.
Este o muncã titanicã, o adevãratã luptã pentru recâºtigarea oamenilor.
Tocmai de aceea, Universitatea Spiru Haret, ca instituþie, prin Facultatea de
Sociologie-Psihologie, s-a implicat de mai mulþi ani în aceste eforturi cu totul
speciale. Când vorbesc despre implicare mã gândesc la tot ceea ce fac
profesorii ºi studenþii noºtri pentru a înþelege mai bine ºi a aplica ce poate fi
util, eficient, în aceste remodelãri ale abilitãþilor de comunicare umane. Modul
concret în care echipele de profesori ºi studenþi se implicã în acest proiect mã
impresioneazã. Ei dovedesc, încã o datã, cã, dincolo de profesie, sunt oameni
adevãraþi.
Prin colaborarea sa cu ANCAAR, Universitatea Spiru Haret deschide un
drum important. Suntem prima instituþie care sprijinã concret eforturile acestei
asociaþii serioase ºi dedicate. Este firesc sã faci aºa ceva când crezi în
valorile umane. Este firesc sã te alãturi unor luptãtori, unor oameni deosebiþi,
atunci când credinþa în supremaþia valorilor umane este adevãrata ta direcþie.
Doamnelor ºi domnilor,
Când ai copii, te gândeºti mereu la ce le poþi oferi. Vrei sã aibã parte de
ce este mai bun. Vrei sã îi creºti în liniºte ºi cu bucurie. Este un sentiment
omenesc, o dorinþã fireascã. Tocmai de aceea consider cã este de datoria
noastrã sã ajutãm pentru ca toþi pãrinþii sã poatã face cât mai multe în
folosul copiilor lor. Tocmai de aceea trebuie sã luptãm pentru ca fiecare
tânãr sã îºi atingã limitele maxime. Cei care prezintã tulburãri din spectrul
autist trebuie trataþi cu multã grijã, dragoste, blândeþe ºi rãbdare. În ei se
aflã diamante pe care le putem ºlefui. Ei pot strãluci cu adevãrat. Trebuie
doar sã luptãm, ca ºi cum noi toþi am fi al doilea rând de pãrinþi ai lor.
Trebuie doar sã vrem. Dumneavoastrã, cei aflaþi acum aici, aþi dovedit cã
se pot face minuni. De aceea, sprijin din toata inima munca ºi lupta
extraordinarã pe care o duceþi pe acest front discret, dar extraordinar de
important, al recâºtigãrii valorilor oamenilor.
Vã felicit pentru ceea ce faceþi ºi vã asigur de respectul meu pentru
eforturile cu totul speciale depuse în fiecare zi!
Colaborarea dintre ANCAAR ºi Facultatea de Sociologie-Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret a început în octombrie 2011, prin crearea
Centrului de Practicã în Autism, primul centru din România unde studenþii
asistã ºi participã la ºedinþele de terapie pentru persoanele cu TSA,
fiind consiliaþi ºi susþinuþi sã înceapã o carierã în acest domeniu. La
Centrul de Practicã în Autism au loc atât seminarii teoretice cu privire la
TSA, cât ºi ºedinþe de terapie ºi terapie ocupaþionalã cu toate categoriile
de vârstã, individuale ºi de grup. Conferinþa Noutãþi în diversitatea
autismului a fost al doilea eveniment realizat în parteneriat între cele
douã instituþii, primul fiind simpozionul Trãiesc în lumea ta!, organizat
pe 5 aprilie 2012, cu ocazia Zilei Naþionale de Conºtientizare a Autismului.

Invitaþi în cadrul conferinþei,
desfãºuratã în 31 mai ºi 1 iunie 2013, la
sediul Facultãþii de SociologiePsihologie a Universitãþii Spiru Haret,
au fost specialiºti strãini cu experienþã
în lucrul cu persoane cu autism, Wil
Koning ºi Hetty Joustra de la Centrum
Autisme, Olanda, ºi Steve Richardson
(BCBA) din Statele Unite ale Americii,
care au susþinut prelegeri ºi work-shopuri despre modalitãþi noi de intervenþie
în autism, aplicate cu succes la persoane
cu autism de toate vârstele în þãrile lor
de origine. În continuare, prelegeri cu
informaþii actuale ºi relevante din
domeniul medical au susþinut prof. dr.
Iuliana Dobrescu, neuropsihiatru
psihiatrie infantilã la Spitalul Obregia
ºi dr. Rodica Urziceanu de la Spitalul
C. Gorgos, Bucureºti. În ceea ce
priveºte aplicarea metodelor specifice
de intervenþie în autism, au susþinut
prelegeri ºi work-shop-uri: Georgeta
Criºu (ANCAAR), Luciana Haloiu
Richardson (Învingem Autismul), psih.
Ana Maria Popescu, psih. Marius
Ghinete, psih. Marius Zamfir (Copii
în Dificultate), psih. Lili Covaci
(Pyramid Consultants), psih. Paul
Moroºanu ºi logoped Daniela Niculescu
(Spitalul Gorgos).
Au avut loc ºi douã lansãri de carte,
Intervenþia timpurie la copilul cu
autism. Modelul Denver, de Sally J
Rogers et.co. (ANCAAR, 2013), ºi
Gândesc în imagini: autismul ºi viaþa
mea, de dr. Temple Grandin (Editura
Punkt, 2013). De asemenea, a fost
deschisã o expoziþie de picturã, de
quilling ºi ceramicã, realizatã de
persoane cu autism în cadrul ºedinþelor
de terapie prin artã ºi terapie
ocupaþionalã. Produsele au putut fi
achiziþionate prin donaþii fãcute cãtre
ANCAAR.
Pagina oficialã a conferinþei:
http://autismancaar.ro/campanie/
evenimentele-campaniei/conferintanoutati-in-diversitatea-autismului/

Conf. univ. dr. Laura Goran, prorector al Universitãþii Spiru Haret, a declarat:
Ne-am dorim ca prin acest demers, organizarea Conferinþei Noutãþi în diversitatea
autismului, sã ne alãturãm eforturilor tuturor specialiºtilor ºi aparþinãtorilor
care lucreazã pentru cauza conºtientizãrii, integrãrii ºi recuperãrii copiilor ºi
adulþilor cu autism.
Georgeta Criºu, preºedinte ANCAAR, a afirmat: Evenimentul a marcat continuarea
beneficã a colaborãrii între o unitate de învãþãmânt universitar, ce pregãteºte
viitori profesioniºti, ºi o organizaþie reprezentativã a aparþinãtorilor, ce militeazã
pentru integrarea ºi afirmarea socialã a persoanelor cu TSA.

Prin Campania Omul din spatele Autismului, Asociaþia Naþionalã pentru Copii ºi
Adulþi cu Autism din România doreºte sã tragã un semnal de alarmã asupra faptului
cã în România autismul la tineri
ºi adulþi reprezintã o problemã
gravã, extrem de actualã ºi de
prezentã, care necesitã o
legislaþie specialã, informare
ºi conºtientizare din partea
opiniei publice, direcþionare
de resurse ºi deschidere socialã
în faþa acestor persoane.
http://autismancaar.ro/campanie

EVENIMENT CULTURAL
Profesorul Richard Swinburne, de la Universitatea Oxford, invitat de Universitatea Spiru Haret
sã conferenþieze despre

Perspective contemporane asupra filosofiei religiei
(urmare din pag.1)

Sâmbãtã, 1 iunie, ora 12,00, la Cafeneaua literarã Lavazza, în cadrul Târgului Bookfest
(29 mai - 2 iunie 2013), a avut loc 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, ºi a volumului prof.
univ. dr. Ion Tudosescu - Condiþia ºi finalitatea existenþialã a conºtiinþei sociale ºi
culturii. Tratat de filosofia culturii, publicate la Editura Fundaþiei România de
Mâine, editurã prezentã, ca de fiecare datã, la târgurile de carte organizate la Romexpo.

Richard Swinburne a absolvit facultatea ºi studiile
postuniversitare de filosofie la Universitatea Oxford, urmate
de o diplomã în teologie (1960). Având burse de cercetare, atât
la Oxford, cât ºi la Leeds, el a activat în aria istoriei ºi filosofiei
ºtiinþei. Publicã Space and Time (1968, 1980) ºi An Introduction
to Confirmation Theory (1973), cea din urmã lucrare tratând
evaluarea probabilitãþii ipotezelor care privesc dovezile necesare
pentru confirmarea sau infirmarea unei teorii. A fost conferenþiar
de filosofie la Universitatea din Hull, 19631972, profesor de
filosofie la Universitatea din Keele, 19721984, ºi profesor
Nolloth de Filosofie a religiei creºtine, 19852002, la
Universitatea din Oxford. Este membru al Academiei Britanice.

Richard Swinburne a elaborat o trilogie despre filosofia
teismului (concepþia cã Dumnezeu existã)  The Coherence
of Theism (1977, 1993), The Existence of God (1979, a doua
ediþie în 2004) ºi Faith and Reason (1981, a doua ediþie în
2005). A scris o apãrare detaliatã a concepþiei cã oamenii
constau din douã pãrþi separate, corp ºi suflet (dualismul
substanþei)  The Evolution of the Soul (1986, 1997), apoi o
tetralogie asupra temelor filosofice ce sunt implicate în
concepþia creºtinã  Responsibility and Atonement (1989),
Revelation (1992), The Christian God (1994) ºi Providence
and the Problem of Evil (1998). A urmat o prezentare pozitivã
a dovezilor pentru învierea lui Iisus, The Resurrection of
God Incarnate (2003). Epistemologia sa a fost publicatã în
Epistemic Justification (2001).

Facultatea de Matematicã ºi Informaticã

Clubul de
Informaticã
Sãptãmâna trecutã, la sediul
Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã
a Universitãþii Spiru Haret a avut loc sedinþa
de constituire a Clubului de Informaticã
(Computer Science Club).
Preºedintele noii entitãþi a fost desemnat
Robert Badea, student anul II,
specializarea Informaticã.

Microsoft Technology Associate Test Fest 2013

Prima ºedinþã de lucru a clubului a avut
loc miercuri, 29 mai a.c., ºi a avut ca punct
principal de discuþii selecþia studenþilor
care vor participa la cursurile ºi certificãrile
gratuite oferite de Microsoft. Organizat
în perioada 20-24 iunie 2013, la sediul
Universitãþii Spiru Haret, festivalul de
certificare a competenþelor digitale
Microsoft Technology Associate Test

Fest 2013 este destinat universitãþilor ºi
facultãþilor de automaticã ºi calculatoare
care doresc sã valideze cunoºtinþele IT
ale studenþilor. Potrivit organizatorilor,
aceºtia au putut opta pentru unul dintre
urmãtoarele examene: Windows Operating
System Fundamentals, Windows Server
Administration Fundamentals, Networking
Fundamentals, Security Fundamentals,

Database Fundamentals, Software
Development Fundamentals, Windows
Development Fundamentals, Web Development Fundamentals, NET Fundamentals, Mobile Development Fundamentals
ºi HTML5 App Development Fundamentals. La absolvirea examenelor studenþii
vor primi un certificat Microsoft
Technology Associate (24-28 iunie 2013).

În numãrul din 20 mai 2013 al
publicaþiei internaþionale The Epoch
Times a apãrut interviul: Universitatea
Spiru Haret, iniþiatoarea proiectului de
transformare a Fortului 13 Jilava în
Memorialul Represiunii Comuniste,
primul proiect studenþesc interdisciplinar, realizat în parteneriat cu
studenþii Facultãþii de Agronomie,
Secþiunea Peisagisticã, precum ºi cu
colaborarea unor instituþii ºi asociaþii româneºti de profil.
Un reporter Epoch
Times a discutat despre
iniþiativa transformãrii
Fortului 13 Jilava întrun
Memorial al Represiunii
Comuniste, propusã de
studenþii Facultãþii de
Arhitecturã de la Universitatea Spiru Haret, cu prof.
univ. dr. Andreea Matache,
unul dintre coordonatorii proiectului.

Astfel, Andreea Matache a oferit,
pentru publicaþia noastrã, mai multe
detalii despre subiect, precizând cã mai
existã un proiect similar ºi pentru
închisoarea de la Râmnicu Sãrat, pentru
care Guvernul a alocat, în luna februarie
2013, cãtre IICCMER, o parte din
fonduri pentru restaurarea acesteia ºi
transformarea ei într-un Memorial al
Victimelor Comunismului.
Puteþi citi interviul pe:
www.epochtimes-românia.com

Fortul 13 Jilava (www.penitenciaruljilava.ro)
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Love
Building

Valori româneºti
Cum altfel decât de la masa sa de lucru de la Centrul de Istorie ºi Civilizaþie Europeanã  Iaºi putea sã
plece în nemurire marele profesor si istoric Gheorghe Buzatu? Asta s-a petrecut, din nefericire, la 20 mai
2013. Ca un omagiu adus memoriei profesorului Gheorghe Buzatu, (6 iunie 1939 - 20 mai 2013),
reproducem câteva fragmente dintr-un interviu luat de profesorul Valeriu Râpeanu, publicat în volumul
Valeriu Râpeanu în dialog cu File de istorie trãitã ºi studiatã, editura Fundaþiei România de
Mâine, Bucureºti, 2009.

în competitia
Zilelor
Filmului
Românesc
la TIFF 2013

Istoricul Gheorghe Buzatu:

Lungmetrajul Love Building, în regia Iuliei Ruginã, va
fi prezentat în cadrul Zilelor Filmului Românesc la TIFF
2013. Filmul va putea fi vizionat de publicul celei de-a
12-a ediþii a Festivalului Internaþional de Film
Transilvania vineri, 7 iunie, ora 18.15, la Cinema Florin
Piersic din Cluj Napoca. Debutul în lungmetraj al
regizoarei Iulia Ruginã a avut prima întâlnire cu publicul
din România în luna aprilie, în cadrul celei de-a noua ediþii
Festivalului Internaþional de Film Bucureºti. Prezentat
în cadrul Competiþiei B-EST 2013, Love Building a
obþinut Premiul Publicului, votat de spectatori, ºi
Menþiunea Specialã a Juriului B-EST. În cadrul proiecþiei
de la TIFF 2013, publicul clujean îi va întâlni la Cinema
Florin Piersic pe cei trei actori principali ºi producãtori
ai filmului  Dragoº Bucur, Alexandru Papadopol ºi Dorian
Boguþã, alãturi de regizoarea Iulia Ruginã, cele douã
scenariste Ana Agopian ºi Oana Rãsuceanu, cãrora li se
vor alãtura ºi cei 31 de absolvenþi ai scolii ActorieDeFilm,
care fac parte din distribuþia filmului.

Oestridae Dominant
Proiect 1990 va
gãzdui pentru urmãtoarea perioadã lucrarea Oestridae
Dominant, ce îi aparþine sculptorului
ªtefan Radu Creþu.
Soclul din Piaþa Presei
Libere va fi ocupat de
Oestridae Dominant
ce este un parazit hibrid ºi simbolizeazã sistemul politic- vermínã - din
România.
Oestridae, o specie de
muscã, care trã-ieºte
sub pielea animalelor,
se trans-formã, în
viziunea lui Creþu, într-un aparat mecanic bine pus la
punct, care, precum un elicopter, îºi supravegheazã, de la
altitudine, supuºii pe care-i paraziteazã. Proiect 1990
însumeazã o serie de evenimente ce au ca scop amplasarea
unor lucrãri de artã contemporanã temporare pe soclul
din Piaþa Presei, rãmas liber încã din 1990. Iniþiatorul
Proiect 1990 este Ioana Ciocan, asist. univ. dr. în cadrul
Universitãþii Naþionale de Artã din Bucureºti, iar sculptura
lui ªtefan Radu Creþu este cea de-a cincisprezecea lucrare
expusã în cadrul Proiect 1990, de la demararea acestuia în
26 ianuarie 2010.

Totul depinde de profesorii care sunt

Valeriu Râpeanu: Domnule prof. univ.
dr. Gheorghe Buzatu, când aþi simþit cã trebuie
sã mergeþi cãtre istoriografie? Aþi vrea sã ne
spuneþi când aþi simþit aceastã chemare ºi, cu
toate riscurile care erau în vremea aceea, din
toate punctele de vedere, aþi îmbrãþiºat istoria?
Gheorghe Buzatu: ( )Eram licean, la Rm.
Sãrat. Un vãr de-al meu a plecat ºi s-a dedicat
matematicii, la Bucureºti, avea o bibliotecã
adunatã cum s-a putut ºi, între cãrþi, cãrþi de istorie,
aþi ghicit uºor, Nicolae Iorga ºi Constantin C.
Giurescu. Au fost primele mele manuale. La Liceul
Regele Ferdinand din Rm. Sãrat, am avut ºansa
unui profesor foarte bun de istorie, Traian Ciucu,
care, în perioada interbelicã, a fost autor de
manuale ºi a publicat aceste manuale, al doilea
mijloc de introducere în domeniul istoriei, apoi ºi
biblioteca liceului era foarte bunã, excelentã. Ãsta
a fost începutul. Ajuns la Facultatea de istorie, la
Iaºi, în 1956, nu mai insist asupra vremurilor, am
gãsit un corp de profesori, care fuseserã ºi la Rm.
Sãrat, foarte buni ºi cu care am învãþat multe ºi
foarte bune. În primul rând, chestiuni de metodã,
în primii ani de facultate  anul I ºi II, cel mai bine
este sã te orientezi spre metodã, nu sã-þi alegi
atunci perioada sau problema. ªi asta am ºi fãcut:
cum se citeºte o carte, cum se întocmeºte o fiºã,
cum se face un orizont, cum sã mergi la bibliotecã,
lecturile cum sã le structurezi, ce sã alegi, ce sã
reþii. Ãsta a fost începutul. ªi cu aceiaºi profesori
am pornit. M-am orientat foarte de timpuriu, în
anul al II-lea, sãrind peste preferinþele din acele

vremuri.( ) A fost surpriza, întâlnirea cu niºte
colecþii de documente deosebite, care erau în marea
colecþie a Bibliotecii Mihai Eminescu din Iaºi.
Este o bibliotecã mare, este pãcat cã la noi nu se
vorbeºte atât, dar dacã ajungem în Statele Unite,
la Biblioteca Congresului sau la Columbia, numai
acolo constatãm cã biblioteca este pe locul 30
din lume în ceea ce priveºte fondul de carte, peste
trei milioane de cãrþi. Sã nu uitãm, Mihai
Eminescu însuºi fusese cândva acolo.( ) Era
colecþia cvasi-completã a Procesului de Nürnberg,
42 de volume. Pe aceste volume mi-am fãcut
ucenicia, ca sã spun aºa. Iar apoi, dupã terminarea
facultãþii, în 1961, eu am fost reþinut, aveam
probleme la dosar din primul an de universitate.
Am revenit în anul al doilea, în 1962, la Filiala
Iaºi a Academiei Române, Institutul de istorie, la
sectorul de istorie, ºi de atunci încoace acesta a
fost drumul pe care l-am parcurs. ( ) Prima
temã de cercetare, care ni s-a dat la Institut, în
toamna anului 1962, a fost România în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial  o bibliografie. Apoi
studiile, investigaþiile, în aceastã direcþie au
continuat, am ajuns la o formã optimã ºi, în 1981,
am tipãrit, chiar volumul acesta, în Editura
Academiei. Bibliografia a rãmas mulþi ani, mã rog,
unicã la noi, aduna 3003 de titluri numai cãrþile:
cãrþi române, cãrþi strãine. Nu am fost membru
de partid decât în 1980, dar, peste toate restriºtile,
am ajuns în curând doctor în ºtiinþe istorice.
L-am avut conducãtor pe academicianul
Constantin C. Giurescu, care a venit la Iaºi. Vorbesc

ºi acum cu multã, multã plãcere despre domnia
sa.( ) Am avut profesori mari, care nu ne-au
impus sã respectãm tiparul. În ºedinþele de
comunicãri de la Institutul de istorie ºi arheologie
din Iaºi nu era cenzurã. Cenzura intervenea atunci
când era vorba de apariþia unui text.( ) Fiind din
Rm. Sãrat, deci ploieºtean, era firesc sã mã ocup
de petrol, ºi i-am dedicat mai multe cãrþi, studii.
Una a fost teza de doctorat, alta a fost Istoria
petrolului, acum este ediþia a doua, am publicat-o
ºi în limbi strãine. Acum pregãtesc o ediþie
definitivã, deºi nimic nu este definitiv, acesta este
pretextul sub care noi gãsim anumite reeditãri. Am
avut ºansa pentru asta, în deplasãri în strãinãtate,
ºi am dat peste documente, la care mã gândeam
ºi tânjeam dupã ele, fie la americani, fie la
britanici, fie la francezi, fie la nemþi ºi la arhivele
KGB-ului, cã am ajuns ºi acolo. Aceea este altã
carte privind românii în arhivele KGB, arhivele
americane, arhivele britanice. Am scos recent douã
volume din Românii în arhivele strãine, a
apãrut în urmã cu douã sãptãmâni la Editura
Moldova din Iaºi. Arhivele îþi deschid o
perspectivã, care este cu adevãrat unicã. A te
întâlni cu originalul, cu stenograma întâlnirii lui
Antonescu, cu ceea ce au stabilit reprezentanþii
unor societãþi, cu documentele ascunse de francezi,
care vroiau sã arunce zona Ploieºti în aer în 1940,
furate de Hitler în 1940, ºi furate de la Hitler
de ruºi în 1944. Sã le întâlneºti apoi în arhivele
KGB-ului, ceva fantastic, ºi unde sã descoperi
planurile ( )

Dintre cãrþile publicate: IAªI, Editura Junimea:  Nicolae Iorga. Omul ºi opera, vol. I, 1971, coordonatori Gh. Buzatu ºi N. Grigoraº; vol. II, Bacãu, 1994;
vol. III, Iaºi, 1999. Rãzboiul secret. 1939-1945, 1973 Dosare ale rãzboiului mondial (1939-1945), 1978  România ºi trusturile petroliere internaþionale pânã
la 1929, 1981 - Premiul Academiei Române  Iaºi 1600 - 1859 - 1918, 1983, coordonatori Gh. Buzatu ºi colaboratori - Premiul Academiei Române  Rãzboiul
marilor spioni, I-II, Iaºi, 1986-1990. Editura BAI  Mareºalul Antonescu în faþa istoriei, 2 vol., 1990, în colaborare cu Stela Cheptea, V. F. Dobrinescu, I. Saizu
 Rãzboiul mondial al spionilor (1939-1989), 1991. Editura Moldova:  România cu ºi fãrã Antonescu, 1991.  Românii în arhivele Americii, 1992.  Românii
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Arhitecþi români

Invitaþiile Doamnei Pictura

creatori de patrimoniu cultural

Augustin Costinescu,
magicianul culorilor
Aristotel BUNESCU
Cine palpitã cu adevãrat la universul
unic al culorilor gãseºte, mereu, în
tablourile semnate de Augustin
Costinescu, un adevãrat tezaur
cromatic, în nuanþe diferite.
Fie cã doreºte sã aducã în atenþia
noastrã o naturã moartã, ori un pisaj
din România sau din altã þarã, un
nud sau un portret, de fiecare datã,
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Augustin Costinescu rãmâne un artist
de valoare, care foloseºte cu multã
dezinvolturã cele mai diferite culori.
S-a nãscut la data de 28 aprilie 1943,
în Lipova, judeþul Arad. A absolvit
Institutul de arte plastice N. Grigorescu,
Bucureºti, secþia picturã, promoþia anului
1969, având ca profesori pe Aurel Vlad,
Ion Marsic ºi Ion Popescu-Negreni.

Încã din anul 1969 a participat la
majoritatea saloanelor anuale, bienale,
republicane ºi municipale, cu lucrãri
de picturã ºi graficã, precum ºi la
numeroase expoziþii de grup în þara
noastrã, dar ºi peste hotare, în
Germania, Bulgaria, Polonia, Finlanda,
China, Austria, Italia etc.
Lucrãrile, care poartã pecetea sa,
se gãsesc în Muzeul Naþional de Artã
din Bucureºti, în colecþii din þarã, dar
ºi din Germania, Franþa, Statele Unite
ale Americii, Japonia, Canada,
Filipine, Spania, Israel, Venezuela,
Grecia, Italia, Noua Zeelandã, Olanda,
Anglia, Brazilia ori Australia.
A avut un mare numãr de expoziþii
personale, dintre care rememorez pe
cele din Sinaia, ori de la Palatul
Cercului Militar din Bucureºti.
Colecþionarii duc adevãrate bãtãlii
sã îi intre în voie, pentru a cumpãra
mai repede ºi dacã se poate cu preþuri
cât mai amicale lucrãrile pictorului
Augustin Costinescu. Dar harul sãu
de colorist meritã, evident, ºi sume
mai mari. Chiar ºi pe o asemenea crizã
declaratã ºi resimþitã de mulþi români,
existã oameni care dau bani serioºi pe
tablouri adevãrate, aºa cum sunt ºi
cele care pleacã din atelierul sãu.

ICR ºi Uniunea Arhitecþilor din România organizeazã în perioada 3 - 14 iunie
expoziþia Arhitecþi români creatori de patrimoniu cultural, care va prezenta cele
mai importante opere de arhitecturã realizate în cei 120 de ani de existenþã a breslei.
Proiectul îºi propune punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, ca axã majorã
de dezvoltare culturalã, ºi, totodatã, sublinierea contribuþiei arhitecturii la coagularea
spiritului comunitar ºi la dezvoltarea identitãþii naþionale. Vernisajul are loc pe
3 iunie, la ora 17,00, la sediul ICR, unde vor fi expuse peste 100 de panouri cu
operele arhitecþilor români construite între anii 1869 ºi 1989. Creaþiile prezentate
constituie patrimoniul cultural construit naþional, component al patrimoniului
cultural european. Proiectul îºi propune evidenþierea evoluþiei temporale constante
a spaþiului construit românesc, indiferent de vicisitudinile istoriei, rãzboaie mondiale
sau schimbãri de regimuri politice.

Festivalul de varã

Teatru, Stradã
ºi Copil

Teatrul de Animaþie Þãndãricã
organizeazã pânã pe 7 iunie 2013 cea
de-a doua ediþie a Festivalului de varã
Teatru, Stradã ºi Copil. Cei mici ºi cei
mari se vor bucura de un maraton al
poveºtilor, printr-o serie de manifestãri
artistice, care se vor desfãºura atât la
Teatrul Itinerant Þãndãricã, aflat în
Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR)sector 3, la Grand Cinema Digiplex din
Bãneasa Shopping City, cât ºi la Sala
Lahovari a Teatrului Þãndãricã.
Festivalul face parte din proiectul
Stagiunea de Varã aflat sub motto-ul
Fã ceva diferit! Ia un copil ºi du-l
azi la teatru!, proiect ce are misiunea de a duce cultura acolo unde
ea nu este o prezenþã obiºnuitã sau
lipseºte cu desãvârºire, reuºind
sã devinã un puternic promotor al
educaþiei prin artã, atât în Bucureºti
cât ºi în alte oraºe din þarã.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C e-Guvernare: existã îmbunãtãþiri, dar cetãþenii
E cer eforturi splimentare
T
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Aproape o jumãtate dintre cetãþenii UE (46%) folosesc
astãzi internetul pentru: a cãuta un loc de muncã, a folosi
serviciile librãriilor publice, a transmite o declaraþie de
impunere, a înregistra o naºtere, a cere un paºaport sau
pentru a utiliza alte servicii de e-Guvernare. 80% afirmã cã
serviciile publice online reprezintã o economie de timp,
76% apreciazã flexibilitatea lor, iar 62% afirmã cã acestea îi
ajutã sã economiseascã bani. Aceºti utilizatori sunt însã
mai mulþumiþi de serviciile bancare online (nota de satisfacþie
8,5 pe o scarã de la 0 la 10) ºi de cumpãrãturile online (7,6)
decât de serviciile publice online (6,5).

E
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Agenda digitalã pentru Europa urmãreºte sã sporeascã
gradul de utilizare a serviciilor de e Guvernare la un procentaj
de 50% dintre cetãþenii UE pânã în 2015.
Analiza comparativã privind e-Guvernarea 2012 a inclus
28 000 de utilizatori de internet din 32 de þãri. Printre cele
mai importante constatãri:
 Serviciile preferate au fost declararea impozitului pe venit
(73% dintre utilizatori îºi declarã impozitele online), mutarea
sau schimbarea adresei (57%) ºi înscrierea în învãþãmântul superior ºi/sau solicitarea unei burse de studiu (56%).
 În timp ce 54% dintre cei incluºi în anchetã continuã sã
prefere contactele directe sau alte canale tradiþionale de
comunicare, cel puþin 30% dintre aceºtia au indicat cã ar
putea deveni de asemenea utilizatori obiºnuiþi ai serviciilor
de e-Guvernare, dacã ar fi oferite servicii mai relevante.
 47% dintre cei care au recurs la e-guvernare au obþinut
tot ce doreau utilizând serviciile online, iar 46% au fost
numai parþial satisfãcuþi.
De asemenea, raportul aratã cã sunt necesare
îmbunãtãþiri ale serviciilor online disponibile în
cazul unor evenimente importante ale vieþii,
precum pierderea sau gãsirea unui loc de
muncã, înfiinþarea unei întreprinderi sau
înscrierea la studii.
 Pentru persoanele care trãiesc în þara
lor de origine, în medie peste o jumãtate dintre
etapele administrative legate de aceste evenimente importante ale vieþii pot fi realizate online.
Pe internet pot fi consultate informaþii în legãturã cu celelalte
etape. Este însã necesarã îmbunãtãþirea transparenþei ºi a
interacþiunii cu utilizatorii, pentru a mãri autonomia cetãþenilor.
 Situaþia este mai puþin favorabilã pentru cele aproape
douã milioane de persoane care se mutã sau fac naveta
dintr-un stat membru în altul. Deºi majoritatea statelor
membre furnizeazã informaþii despre posibilitãþile de
studiu sau de a înfiinþa o întreprindere din strãinãtate, îndeplinirea online a formalitãþilor este mai puþin obiºnuitã.
Numai nouã þãri oferã cetãþenilor din alt stat membru al
UE posibilitatea de a se înscrie online la studii, ºi numai
17 þãri le permit sã îndeplineascã online anumite formalitãþi
pentru înfiinþarea unei întreprinderi.
*
Aspectele prezentate mai sus s-au numãrat printre cele
discutate de reprezentanþii la nivel înalt din þãrile UE ºi din
alte þãri (inclusiv þãri în curs de dezvoltare) în cadrul conferinþei
intitulate Leading the way in eGovernment development

Conference /Conferinþa privind promovarea dezvoltãrii
e-Guvernãrii, care a avut loc la Helsinki între 28 ºi 30 mai.
Acesta este cel de-al zecelea raport de analizã comparativã
privind e-Guvernarea realizat din 2001. Ancheta de anul
acesta a analizat situaþia din cele 27 de state membre ale UE,
plus Croaþia, Islanda, Norvegia, Elveþia ºi Turcia. Pentru
prima datã, raportul a analizat atât nivelul ofertei, cât ºi
nivelul cererii în domeniul e Guvernãrii, incluzând o anchetã
privind utilizatorii e-Guvernãrii. De asemenea, raportul a
analizat facilitatea utilizãrii, transparenþa ºi factorii esenþiali.
În cele din urmã, au fost evaluate serviciile online legate de
trei evenimente importante ale vieþii: pierderea/gãsirea
unui loc de muncã, înfiinþarea unei societãþi ºi urmarea unei
forme de învãþãmânt.
Din decembrie 2010, Comisia ºi autoritãþile publice ale
statelor membre au depus eforturi pentru a extinde ºi a
îmbunãtãþi serviciile oferite pe internet. Planul de acþiune
privind e-Guvernarea conþine patruzeci de mãsuri
specifice pentru a permite cetãþenilor ºi întreprin
derilor sã utilizeze facilitãþile online (a se vedea
IP/10/1718). În prezent Comisia evalueazã
progresele înregistrate ºi va prezenta un raport
în aceastã privinþã pânã la sfârºitul
anului 2013.
Comisia s-a angajat sã
sprijine dezvoltarea ºi utilizarea unor servicii publice online care sã funcþioneze
dincolo de frontiere. În special, Comisia a contribuit la
finanþarea unor Proiecte-pilot la scarã largã care creeazã
legãturi între diferite sisteme online naþionale ºi pun temelia
serviciilor publice trans-frontaliere europene. În prezent
sunt în curs de pregãtire proiectele eID (STORK 2.0),
e-Sãnãtate (epSOS) ºi e Justiþie (e CODEX). Proiectelepilot anterioare e-Afaceri (SPOCS) ºi e-Achiziþii publice
(PEPPOL, în prezent Open PEPPOL ASBL) s-au încheiat
cu succes. Pentru perioada 2014-2020, Comisia intenþioneazã
sã continue sã susþinã infrastructurile de servicii digitale
interconectate, precum identificarea electronicã ºi achiziþiile
publice electronice, prin intermediul noului mecanism
Conectarea Europei.
În paralel, proiectele de norme UE propuse anul trecut
în legãturã cu identificarea, autentificarea ºi semnãturile electronice (IP/12/558) au scopul de a garanta cã
persoanele ºi întreprinderile pot utiliza identificarea lor
electronicã la nivel naþional pentru a avea acces la serviciile
publice din alte þãri ale UE. Acestea vor crea, de asemenea,
o piaþã internã pentru semnãturile electronice ºi serviciile
online conexe de asigurare a încrederii.

Mediu.

În Uniunea Europeanã, 94%
din zonele pentru scãldat
respectã standardele minime
pentru calitatea apei, potrivit
raportului anual al Agenþiei
Europene de Mediu cu privire
la calitatea apei pentru scãldat
din Europa. Calitatea apei este
excelentã în cazul a 78% din zone
ºi aproape cu 2% mai multe zone
îndeplinesc cerinþele minime în
comparaþie cu raportul de anul
trecut. Cipru ºi Luxemburg se remarcã prin faptul cã toate zonele lor pentru
scãldat au o calitate excelentã a apei. Alte opt þãri au valori excelente ale
calitãþii apei, depãºind astfel media UE: Malta (97%), Croaþia (95%), Grecia
(93%), Germania (88%), Portugalia (87%), Italia (85%), Finlanda (83%) ºi
Spania (83%). Aceasta este o îmbunãtãþire a rezultatelor faþã de anul trecut,
continuând tendinþa pozitivã de când a început monitorizarea apelor pentru
scãldat în temeiul Directivei privind apa pentru scãldat în 1990.

Invitaþie
la scãldat

În fiecare an, Agenþia Europeanã de
Mediu (AEM) colecteazã date privind
calitatea apei pentru scãldat, strânse
de cãtre autoritãþile locale de la peste
22 000 de zone din cele 27 de state
membre ale Uniunii Europene, Croaþia
ºi Elveþia ºi mãsoarã nivelurile de
bacterii provenite din apele uzate ºi
de la animale. Mai mult de douã treimi
din zone sunt plaje costiere, cu râurile
ºi lacurile alcãtuind restul.
Fiecare raport anual se bazeazã pe
date din sezonul de scãldat precedent,
astfel încât raportul din acest an este
o compilaþie a datelor colectate în vara
anului 2012. În pofida îmbunãtãþirii
generale, raportul din acest an aratã
cã aproape 2% din zonele pentru
scãldat reprezentate de plaje, lacuri
ºi râuri au o calitate proastã a apei.
Cele mai multe zone pentru scãldat
neconforme se aflã în Belgia
(12%), Olanda (7%) ºi Marea

*
În Europa, apa pentru scãldat trebuie sã fie conformã cu standardele
stabilite în Directiva privind apa pentru scãldat din 2006 (Bathing Water
Directive), care actualizeazã ºi simplificã legislaþia anterioarã. Directiva
trebuie sã fie pusã în aplicare de cãtre statele membre ale UE pânã în
decembrie 2014. UE publicã anual un raport de sintezã privind calitatea
apei pentru scãldat, pe baza rapoartelor pe care statele membre trebuie sã
le transmitã înainte de sfârºitul anului precedent. Pentru raportul din acest
an, toate cele 27 de state membre, precum ºi Croaþia ºi Elveþia, au
monitorizat ºi au raportat calitatea apei pentru scãldat, þinând seama,
cele mai multe dintre ele, de noile dispoziþii.
Pentru a monitoriza calitatea apelor pentru scãldat, laboratoarele analizeazã nivelurile anumitor tipuri de bacterii, inclusiv enterococii intestinali
ºi bacteria Escherichia coli. Acestea pot indica prezenþa poluãrii, determinatã
în principal de apele uzate sau de la animale. Zonele sunt clasificate ca fiind
conforme cu valorile obligatorii, conforme cu valorile orientative mai stricte
sau neconforme. Cetãþenii pot obþine informaþii despre calitatea apei din
zona preferatã de scãldat accesând site-ul web al AEM dedicat apei pentru
scãldat. Site-ul permite utilizatorilor sã descarce date ºi sã consulte hãrþi
interactive. Publicul poate, de asemenea, sã transmitã informaþii privind
calitatea apelor locale, utilizând site-ul Eye on Earth.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Despre sentimentul profund al ratãrii

Silviu ªERBAN
Dacã Milos Forman în Èerný Petr
îndulcea perspectiva lipsei de
orizonturi a tânãrului erou ºi a
conflictului dintre generaþii, tratând
sentimentul unei existenþe ratate în
primul rând într-un registru comic,
Andrei Blaier, în Dimineþile unui
bãiat cuminte, dramatizeazã
(aproape pânã la tragic) destinul
tânãrului sãu personaj cu nume
simbolic, Vive (imperativul latin al
lui a trãi), interpretat ireproºabil
de Dan Nuþu. Întreaga poveste
cinematograficã este aºezatã sub
semnul desluºirii semnificaþiei unui
presupus accident suferit de tânãrul
de 22 de ani. Deschiderea este
bruscã, prim-planul fiind ocupat de
o carabinã, de care se leagãnã o
frânghie, în timp ce, în fundalul
neclar, ce se limpezeºte treptat ºi
ocupã întreg ecranul, un grup de
bãrbaþi pare a ajuta pe cineva cãzut.

Într-un nou cadru, construit pe
acelaºi principiu al jocului de scharf,
se iveºte, dinspre stânga, jumãtate
din chipul lui Vive, dupã care
camera, mai întâi, coboarã, apoi se
retrage pânã în spatele celui care îl
intervieveazã pe tânãr pe un
ton de procuror. Un plan detaliu
cu ochelarii de pe birou ai intervievatorului, ale cãror lentile
focalizeazã numele lui Vive, face
trecerea cãtre un alt detaliu
(semnificativ al filmului), de care
camera se îndepãrteazã rapid, ca
de-o amintire neplãcutã: schiþa unui
chip de femeie, semnul cu care
Fane (Sebastian Papaiani), ºeful
echipei de sudori, îºi personaliza
toate realizãrile. Un scurt raff
însoþit de strigãte pare a sugera
o cãdere în gol. Revenim la interogatoriu, cu Vive ridicând uºor
privirea spre procuror în timp ce
camera revine în spatele acestuia.
Vedem încã o datã grupul din primul
cadru, uºor blurat ºi dintr-un unghi
raccourci, ceea ce înseamnã cã
percepem prin simþurile celui cãzut,
apoi auzim vocea lui Fane
chestionând camera de luat vederi:
Ce trebuie sã înþeleg eu din asta,
Vive? Rãspunsul este amânat
de tema muzicalã tulburãtoare
(semnatã de compozitorul Radu
ªerban), ce însoþeºte derularea
genericului ºi revine repetitiv pe
parcurs, ca un laitmotiv destinat a
aminti întotdeauna de întrebarea
din debut. Desfãºurarea narativã, ce

constituie substanþa filmului, vine,
printr-un flashback explicativ, sã
limpezeascã apele tulburi ale
circumstanþelor celor petrecute.
Din când în când, frânturi vizuale
din memoria accidentului întretaie
coerenþa discursului cinematografic
montat alert, cu treceri bruºte de la
o scenã la alta, uneori chiar prin
raff-uri, ca ºi cum camera s-ar roti
pur ºi simplu de la decor la celãlalt.
Mesajul personajului jucat de Dan
Nuþu aparþine unei întregi generaþii

Vive cautã sensurile unei vieþi
fãrã orizonturi. Parte a jumãtãþii
picate la facultate, ca ºi Romache
(Ion Caramitru), prietenul sãu
conformist, tânãrul neadaptat se
luptã din rãsputeri s-o ia din loc,
renunþând la slujba de la oraº,
risipindu-ºi economiile, destinate
cumpãrãrii unui magnetofon, pe
buchetele de flori oferite blondei
mereu surâzãtoare (Mariana Mihuþ),
preþul unei despãrþiri vinovate, ºi, în
final, într-o secvenþã chinuitoare,

Dimineþile unui bãiat cuminte
(Andrei Blaier, 1967)

debusolate, nu doar din România
comunistã a anilor 60, ci din cadrul
întregului bloc estic aruncat în
braþele Uniunii Sovietice. Filme cu
mesaj similar întâlnim, în aceeaºi
perioadã, în Polonia, Cehoslovacia
sau Ungaria. Am fãcut deja
trimitere la Asul de picã al lui
Forman. Acolo, tatãl pedant, în
mod repetat, îi þine lecþii de viaþã
fiului, criticându-l pentru lipsa de
simþ practic; în Dimineþile unui
bãiat cuminte, tatãl (George
Constantin) ajunge chiar sã-l
agreseze pe Vive pentru incapacitatea acestuia de a-ºi gãsi plãcerea
de a munci. Ca ºi la Forman, munca
fizicã este singura meserie serioasã,
singura care lasã semne, aºa cum
face Fane. Obligat sã trãiascã cumva,

Britanie (6%). Unele din aceste plaje
au trebuit sã fie închise în timpul
sezonului 2012. În general, locurile
costiere pentru scãldat sunt de bunã
calitate, mai mult de 95% din zonele
pentru scãldat din UE îndeplinind
cerinþele minime ºi 81% fiind apreciate
ca fiind excelente. În comparaþie cu
aceasta, 91% din apele pentru scãldat
din lacuri ºi râuri au o calitate peste
pragul minim ºi 72 % au o calitate
excelentã. Deversãrile de ape pluviale,
provocate atunci când canalele nu pot
face faþã ploilor abundente, sunt încã
o problemã în unele zone, deºi o mai
bunã tratare a apei ºi mai puþine
evacuãri în mediu de nãmoluri de canal
netratate au îmbunãtãþit calitatea apei.
La începutul anilor 1990, numai
aproximativ 60% din zonele pentru
scãldat aveau o calitate excelentã a
apei, în timp ce 70% îndeplineau
standardele minime.

filmatã noaptea pe ploaie ºi
acompaniatã sonor de mai înainte
menþionatul laitmotiv muzical,
urcând, în ultimul moment, în
trenul izbãvitor, sub privirile pline
de uimire ale lui Romache, singurul
martor al unui act ce se dorea a fi
un nou început. Pe ºantier, Vive
devine Protecþia Muncii, lucrând
la birouri în apropierea lui Nea
Cioba (ªtefan Ciubotãraºu), un
veteran al domeniului, singur,
bolnav ºi nefericit, aflat la final de
carierã ºi de viaþã. Blonda mereu
veselã de la oraº este înlocuitã cu
Mariana (Irina Petrescu), fugitã de
acasã pentru cã pãrinþii nu o lãsau
sã facã nimic ºi logoditã acum cu
grobianul inginer ªtefan (Octavian
Cotescu). Moartea neaºteptatã a lui

97

Cioba, un tatã de împrumut blând ºi îngãduitor,
îl destabilizeazã pe Vive,
care se întoarce acasã
la tatãl real, violent ºi
zeflemitor. Noua plecare
pare un adio, neînþeles
însã de ceilalþi: blonda
continuã sã râdã invariabil,
Romache s-a resemnat cu
ideea cã va muri fãrã sã
lase urme, tatãl îl ignorã
batjocoritor. În sfârºit, ceea
ce spectatorul bãnuieºte pe tot parcursul flashbackului, ce urmeazã secvenþelor din debut, pare a
fi ºi rostit. Adresându-se
lui Fane ºi bãieþilor,
care-l aduseserã pe Vive
la spital, medicul care
urmeazã sã-l opereze pe accidentat
remarcã: ªi sunteþi convinºi cã în
urma acestui accident s-ar putea
vorbi despre.... Cadrele urmãtoare
continuã sã explice ce s-a întâmplat, detaliind circumstanþele
evenimentului. Ceea ce nu se
vede însã este interiorul, adevãrata motivaþie pentru care Vive, la
înãlþime, pe un bazin imens,

încercând sã imite desenul lui Fane
cu un electrod, îºi desfãcuse
carabina de la frânghia cu care era
legat ºi rãmãsese neasigurat. Tot
ceea ce vãzuse spectatorul pânã
acum îi dãdea dreptul sã presupunã
cã fusese o tentativã de sinucidere.
Dezminþirea vine însã chiar din
gura personajului vizat: Nu-i
adevãrat! Am cãzut, atâta tot!

* * *
Încheiem scurta incursiune prin clasicul cinema românesc cu unul
dintre filmele grele ale acelei perioade, interzis la scurt timp dupã
lansarea din septembrie 1967 ºi redescoperit abia dupã 1989. Nici
regizorul nu a avut o soartã mai bunã, emigrând în 1987, dupã o lungã
perioadã în care nu a mai putut face film. ... Meandre ºi Mircea Sãucan.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  3 iunie 2013

MARÞI  4 iunie 2013

MIERCURI  5 iunie 2013

JOI  6 iunie 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 Giurgea
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 Maria
Mirabela (1981). Scenariul
ºi regia: Ion Popescu Gopo
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  Furt de identitate (Selfless) (SUA)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe concert
Realizator: Sorin Petre
23:30 În alertã (r)
00:00 Cinefilia (r)
01:00 Liceenii (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientare în carierã (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)

06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
13:00
14:00
15:30

SÂMBÃTÃ  8 iunie 2013

Laboratorul emoþiilor (r)
Agenda culturalã (r)
Analiza zilei (r)
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
Enciclopedia animalelor, ep.16
Film pentru copii 
Madison (SUA)
Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
Senzaþii în bucãtãrie (r)
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film artistic  Furt de
identitate (Selfless) (SUA)
Week-end show (r)
Playlist. (r)
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 în
Tranzistoria (1988).
Regia: Ion Popescu Gopo
00:00 Petrecere româneascã (r)
02:00 IT Focus (r)
03:30 Obiectiv 2.0 (r)
04:30 Liceenii (r)
05:30 Film documentar Mans Great Achievements (r)

Film documentar

 SOS viitorul

Înapoi la viaþa sportivã! Vine un
moment când cei care ºi-au fãcut
din sporturi un hobby sau un stil
de viaþã doresc sã aibã parte de o
schimbare fundamentalã. Acel
moment coincide cu pragul de saturaþie faþã de scandaluri, limbaj
suburban, dezvãluiri sordide sau
cãutarea senzaþionalului de proastã
facturã ce este scormonit cu orice
preþ. În faþa unui astfel de moment
crede Claudiu Giurgea cã au ajuns
telespectatorii.
Este motivul pentru care, din
13 mai, propune emisiunea Sportlife.
Aceastã invitaþie la viaþã
sportivã pe micul ecran a început
printr-un pariu ambiþios adresat
privitorilor micului ecran: dacã
vrei sã vezi ceea ce se întâmplã
cu adevãrat în sport ºi sã-i asculþi
pe cei care chiar au ceva de spus,

acum ai alternativã. Realizatorul
emisiunii a promis cã va aduce
cei mai buni invitaþi ºi cã va
aborda cele mai tari subiecte
din sportul românesc. Astfel de
promisiuni îi vor convinge, fãrã
îndoialã, pe telespectatorii care
respirã prin sport sã urmãreascã
în serile de luni, de la 21.30, timp
de o orã, o emisiune dinamicã,
obiectivã, cu imagini proaspete ºi
cu intervenþii în direct de la cele
mai importante evenimente!
ªi un ultim amãnunt, menit
sã sporeascã audienþa: emisiunea
este interactivã, deci fiecare
dintre telespectatori poate interveni în direct cu întrebãri pentru
invitaþii din studio.
Sportlife - o nouã viziune
asupra reflectãrii pe micul ecran
a vieþii sportive de la noi!

luni
ora 20:00

În 1972, a fost prezentat un raport cu titlul: Bãtaia aripilor
unui fluture din Brazilia poate stârni o tornadã în Texas
? De atunci, sintagma Efectul Fluture a devenit extrem
de cunoscutã lumii întregi ºi este folositã pentru a
demonstra cum un simplu ºi nevinovat eveniment poate
produce consecinþe inimaginabile la scarã largã. Da la
modul în care cãlãtorim pânã la felul în care pregãtim
mâncarea, cu toþii producem un lanþ de reacþii în jurul
nostru. Drept urmare, oameni de ºtiinþã, inventatori,
politicieni sau oameni obiºnuiþi încearcã sã gãseascã
metode pentru a reduce impactul pe care-l are stilul nostru
de viaþã asupra mediului înconjurãtor. În acest serial vom
vedea cum viaþa pe care o ducem ºi deciziile pe care le
luãm pot afecta oamenii din jurul nostru, animalele,
plantele ºi relieful întregii planete. SOS viitorul
examineazã factorii care produc schimbãrile grave ale
planetei, modalitãþi de prevenire, mãsuri ce pot fi luate
pentru reducerea efectelor negative, pentru ca generaþiile
viitoare sã poatã spera într-un viitor mai bun.

Film documentar

 Superstars

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.

DUMINICÃ  9 iunie 2013

06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 33
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)

vineri
ora 17:00

Vând reviste, ne fac sã întoarcem capul dupã ele ºi
ºtirile despre ele sunt accesate de milioane de fani
ºi nu numai zilnic. Sunt bogate ºi faimoase, iar
conturile lor de pe Twitter, show-urile reality TV ºi
apariþiile din tabloide îi þin pe oamenii de rând lipiþi
de toate mijloacele de comunicare existente în zilele
noastre ºi-i incitã sã le vadã filmele, sã le savureze
poveºtile de iubire sau pur ºi simplu sã le invidieze
þinutele ºi apariþiile de pe covorul roºu. Fie cã le
adorãm prestaþiile cinematografice, îi iubim la
disperare sau, pur ºi simplu, ne lasã indiferenþi, cu
toþii suntem înnebuniþi sã aflãm ultimele noutãþi ºi
despre celebritãþile acestei planete.

VINERI  7 iunie 2013
06:00
07:00
07:30
08:00

14:30 Doctor H (r)
15:30 Film documentar 
Conectat la tehnologie
16:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 ªtiri
18:30 Sãptãmâna viitoare
Realizator: Graþian Moldovan
20:00 Playlist
Realizator: Sorin Lupaºcu
21:30 Film artistic  O zi însoritã
(Bright day) (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)

sâmbãtã

22:00

Maria Mirabela
în Tranzistoria (1988)

artistic

F
i
l
m

Scenariul: Valentin Ejov, Ion Popescu Gopo.
Regia: Ion Popescu Gopo. Animaþie: Volodea
Pekar. Imaginea: Alecu Popescu. Montajul:
Silvia Cusursuz. Muzica: Eugen Doga,
versuri Grigore Vieru; Decoruri: Constantin
Simionescu. Costume: Constantin Simionescu. Sunet: Dan Ionescu. Distribuþie: Ioana
Moraru, Adriana Cucinschi, Oana Pellea,
Horatiu Malaele, Costin Albu, Grigore Grigoriu,
Stela Popescu, Ion Dichiseanu etc.

Fantezie muzicalã. Povestea celor douã fetiþe
se continuã în lumea Tranzistoriei, o lume
imaginarã aflatã în interiorul televizorului.
În casa pãrinþilor Mariei ºi Mirabelei se
stricã televizorul. Tatãl, urmat de fetiþe, merge
la un atelier de reparaþii. Universul diurn
va fi prelucrat de imaginaþia copiilor. Desenele aflate în dormitorul fetiþelor se animã ºi
ulterior se umanizeazã.

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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Facultatea de Arte: fereastrã cãtre un viitor program de masterat:

Din studioul nostru teatral Black Box Studio Sud s-au auzit
îndelungi acorduri muzicale în aceastã sãptãmânã, iar afluirea unui
mare numãr de spectatori a confirmat valoarea spectacolului prezentat.
Cadre didactice, studenþi ºi masteranzi, dar ºi tineri liceeni au fost
martorii unui mic fenomen artistic. Proiectul propus de absolvenþii
de master Artã Teatralã, anul II, clasa prof. univ. dr. Adriana Marina
Popovici, lect. univ. dr. Iulia Boroº ºi profesor invitat lect. univ. dr.
Felicia Dalu, din cadrul Facultãþii de Arte, a fost un spectacol de
teatru muzical, respectiv Joia dulce, de John Steinbeck.
Îndrãzneþul proiect artistic are urmãtoarea distribuþie, în ordinea
apariþiei în scenã: Povestitorul - Claudia Drãgan, Mack - Victor
Bitiuºcã, Hazel - Liviu Constantineanu, Frida  Loredana Bãnaru,
Ida  Carmen Moise / Andreea Gaica, Fauna  Teodora Bobeº /
Flavia Cazacu, Mabel - Diana Mãrgulescu, Becky  Alexandra
Postolache / Carmen Moise, Suzy  Ana Vicovan / Larisa Enache,
Ella  Laura Manea, Stela  Flavia Cazacu, Crystal  Ana Vicovan,
Jane  Larisa Enache, Baby  Teodora Bobeº, Jose Maria Rivas 
Alexandru Mandu, Doc  Florin Galan, Jo  Andeea Gaica /
Alexandra Postolache, Louis  George Liliac (chitarã ºi solo voce;
student la specializarea Pedagogie Muzicalã) ºi Armstrong  ªerban
Matei (chitarã clasicã ºi pian; student la specializarea Pedagogie
Muzicalã). Participarea la acest proiect a studenþilor de la
specializarea Pedagogie Muzicalã alãturi de cei de la specializarea
Artele Spectacolului (Actorie) dovedeºte reala colaborare ºi
îngemãnare dintre specializãrile Facultãþii de Arte. Programul
spectacolelor-vizionãri de la Black Box Studio Sud a fost unul
gândit spre a crea posibilitatea diverselor categorii de public de a fi
prezente la acest eveniment artistic. Totul a început cu spectacolele
de luni, 27 mai 2013, între orele 14 ºi16, apoi 17 ºi19, continuate,
în aceleaºi intervale orare, în fiecare zi, pânã joi, 30 mai. A fost un
total de opt spectacole-vizionãri, ce au atras câteva sute de
spectatori, care au dus mai departe mesajul acestui proiect de teatru
muzical unicat pe piaþa media româneascã.
De ce am ales acest muzical ºi nu altul? Pentru cã John Steinbeck
face parte dintre scriitorii aceia, atât de politicoºi ºi de cumsecade,
încât cautã sã respecte pânã ºi aºteptãrile propriilor sale personaje.
Aceasta se întâmplã chiar în Joia Dulce, ca o continuare a îndrãgitelor
întâmplãri de pe Strada Sardinelor. Joia dulce debuteazã cu un prolog
inedit ºi amuzant, cât se poate de postmodern pânã la urmã: personajele
din Cannery Row (Strada Sardinelor) comenteazã despre neajunsurile
romanului în care chiar ei sunt protagoniºti ºi despre propriile aºteptãri

de lecturã. Astfel cã Mack, liderul gãºtii de pe strada din Montery, îl
înþelege pe autor ºi nevoia acestuia de a bate câmpii, dar preferã ca
acele cuvinte frumoase amestecate (mai ales descrierile) sã fie aºezate
separat ºi nu trântite în mijlocul povestirii. Lucru de care Steinbeck,
printre altele, pare sã ia aminte. Ca legãturã între Strada Sardinelor ºi Joia dulce, la începutul muzicalului apare Doc, biologul
marin din prima poveste, întors în Monterey, California, la finalul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. De când a plecat, lucrurile
s-au mai schimbat pe Strada Sardinelor: amfitrioana bordelului Bears
Flag a murit, bãcanul omniscient Lee Chang ºi-a vândut prãvãlia ºi
a plecat pe vas, Henri, pictorul care trãia alãturi de soþia
sa într-un cazan pãrãsit, a
abandonat ºi el oraºul. Aerul
familiar al strãzii ºi-a pãstrat
însã vitalitatea, pentru cã, în
locul celor dispãruþi, au
apãrut alþi protagoniºti la fel
de plini de culoare: John
Blaikey, poliþistul prietenos,
singurul capabil sã despartã
o încãierare conjugalã, IosifMaria, noul comerciant al
strãzii, nãscut sã învârtã
legea pe degete, preocupat de
grãdini, dar ºi de impresariat
muzical, ºi, desigur, în scenã
intrã ºi Fauna, proaspãta
administratoare a bordelului, la fel de plin de fete ca
întotdeauna. Cu toate cã
strada nu pare sã fi fost
afectatã prea mult, în atmosfera ei prietenoasã - aºa cum
reiese din povestea pe care
Mack i-o spune biologului
marin întors din rãzboi Doc resimte o nemulþumire
fãrã obiect faþã de traiul sãu, pe care nici mãcar vechile lui activitãþi
nu o pot înlãtura. Dacã, înainte de rãzboi, Doc ducea o viaþã tihnitã,
în contemplare ºi liniºte, acum nici berea rece, nici descoperirea ºi
studiul animalelor ºi nici vizita prietenilor nu mai par sã îl bucure
prea mult. Totul se va schimba când pe Strada Sardinelor va poposi
Suzy, tânãra cu trecut misterios care ajunge în orãºelul de la marginea
oceanului, doar cu o valizã, cu 85 de cenþi ºi un ruj în buzunar. Fãrã
sã aibã un viitor strãlucit de damã la localul Faunei  pentru cã are
limba prea ascuþitã - Suzy va face valuri în comunitatea liniºtitã din
Monterey. ªi asta nu pentru cã Doc ºi Suzy se vor îndrãgosti la
prima vedere unul de celãlalt, ci pentru cã, în familiara tradiþie a
bunelor intenþii specifice locuitorilor de pe Strada Sardinelor, aceºtia
se vor gândi sã facã o faptã bunã ºi sã-l salveze pe Doc de la nefericire,
cãutând sã îi apropie pe cei doi cu orice preþ.
Dacã mai punem la socotealã faptul cã Mack
ºi gaºca lui nu pot sta departe de bucluc
oricum, iar previziunile astrologice ale
Faunei vor pune paie pe foc cu orice ocazie,
avem deja pregãtite o mulþime de evenimente
pline de neprevãzut ce vor fi anunþate
de acea zi de joi, cât se poate de dulce (o zi
specialã în care soarele aureºte totul,
muºcatele roºii înroºesc aerul din jurul lor,
iar florile de nemþiºor par niºte ferestruici
deschise spre azuriul cerului).
Respectând recomandãrile personajelor sale,
Steinbeck grupeazã descrierile în câteva
capitole separate ºi redã farmecul comunitãþilor mici ºi simple în tuºe cât se poate de vii.
Fie cã aþi citit, fie cã nu aþi citit romanul Strada
Sardinelor al acelu-iaºi autor, vã va fi uºor
sã urmãriþi ºirul întâmplãrilor. Veþi regãsi ºi în
acest spectacol, într-o abordare cât se
poate de comicã ºi tandrã, marile teme pentru
care Steinbeck este atât de îndrãgit: felul
particular în caremicile mãrunþiºuri cotidiene
îi pot apropia, atât de natural, pe oamenii din
Monterey California, unde, pe o stradã
sãrãcãcioasã, se deschide, încã o datã,
un univers multicolor, într-o zi dulce de joi.

Teatrul muzical este o formã mai aparte de teatru, ce combinã
muzica, cântecele, dialogul vorbit ºi dansul. Conþinutul lui emoþional
cuprinde mult umor, patos, dragoste ºi furie. La fel ca în cazul
naraþiunii, emoþia este transmisã prin cuvinte, muzicã, miºcare, dar
ºi aspectele tehnice ale spectacolului, privite ca un tot unitar. De la
începutul secolului XX, piesele de teatru muzical de pe scenã au
fost numite, în general, pur ºi simplu muzicaluri. Muzicalurile sunt
puse în scenã pretutindeni în lumea întreagã. Ele pot fi prezentate în
locuri largi, cum sunt producþiile cu buget mare de la Teatrul West
End ºi Teatrul Broadway din Londra ºi New York sau din locuri mai
modeste ca Teatrul Fringe, Teatrul Off-Broadway sau producþiile
regionale aflate în turneu sau ale grupurilor de amatori din ºcoli,
teatre ºi alte spaþii destinate spectacolelor. Pe lângã Marea Britanie
ºi America de Nord, existã scene de teatru muzical emoþionante în
multe þãri din Europa, America Latinã ºi Asia. Printre muzicalurile
faimoase sunt incluse: Show Boat, Oklahoma!, Poveste din West
Side, Fantasticii, Hair, A Chorus Line, Mizerabilii, Fantoma de la
Operã (1986), Rent (Chirie), Producãtorii.
În anul 2005, Teatrul Naþional din Bucureºti a încercat o astfel
de experienþã cu montarea muzicalului Chicago, în regia lui
Ricard Reguant, coregrafia Ana Eva Cruellos,
scenografia Cãtãlin Arbore. Distribuþia
de atunci a fost urmãtoarea: Anca
Þurcaºiu, Maia Morgenstern, Carmen
Ionescu, Monica Davidescu, Ilinca Goia, Andrei
Duban, Silviu Biriº, Orodel Olaru, Vasile Calofir,
ªtefan Bãnicã jr., Aurelian Temiºan, Raluca Captari.
Ca program educaþional, Facultatea de Teatru din cadrul
Universitãþii Ecologice Bucureºti a încercat sã formeze, în anii
90, o clasã de muzical, coordonatã de maestrul profesor Marius
Þeicu, apoi experienþa a mai fost repetatã în cadrul UNATC 
Bucureºti, însã tot fãrã finalitate.
Joia dulce de John Steinbeck a fost propunerea colectivului
de cadre didactice coordonatoare ale anului II de masterat
Artã Teatralã, de la Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, pentru a încerca acest gen musical - teatral, spre
a deschide o fereastrã cãtre viitorul program de masterat creat
de cãtre Departamentul de Arte, respectiv specializarea
TEATRUL MUZICAL, ce va fiinþa din anul universitar viitor,
alãturi de masteratul de Pedagogie Teatralã. Existând solicitãri
din partea absolvenþilor de la specializarea Pedagogie Muzicalã,
dar ºi din partea absolvenþilor de Artele Spectacolului (Actorie)
cãtre aceastã laturã a artelor spectacolului, am considerat cã
este momentul de a ne dezvolta latura pedagogicã spre aceastã
specializare mult aºteptatã.

A fost un regal muzical ºi actoricesc, a fost un pariu câºtigat cu
noi înºine, în dorinþa de a putea accesa izvorul acestui gen
spectacular rar: Muzicalul, cu M mare. Reverenþe pentru
stãruinþele profesorilor coordonatori, aplauze pentru efortul tinerilor
masteranzi, care s-au prins într-un liant greu de diluat sau rupt ºi
atât de necesar într-o astfel de meserie vocaþionalã: ECHIPA!
Bravo, la scenã deschisã!
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