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Mihai Eminescu în anul 1878

CONFERINÞA ANUALÃ DE MATEMATICÃ APLICATÃ ºI INFORMATICÃ
- CAMAI 2013
În lumea ºtiinþei, anul 2013 este rezervat unui
domeniu cu largã aplicabilitate în industrie,
economie, ºtiinþe sociale º.a., anume, statisticii.
Conferinþa Anualã de Matematici Aplicate ºi
Informaticã (CAMAI), organizatã de Centrul
de Cercetãri în Matematicã ºi Informaticã
(coordonat de prof. univ. dr. Gheorghe Duda,
preºedintele CAMAI), Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã (decan lector univ.
dr. Manuela Ghica, preºedinte executiv
CAMAI), aflatã anul acesta la cea-a de-a ºaptea
ediþie, desfãºuratã în perioada 7-9 iunie 2013, participã la evenimentul
International Year of Statistics (IYStat), desfãºurat sub patronajul celor
mai importante societãþi de statisticã (http://www.statistics2013.org/
statistics2013-global-supporters/steering-committee/).
CAMAI 2013 (http://camai.spiruharet.ro) este înscrisã în
calendarul IYStat (http://www.statistics2013.org/statistics2013global-supporters/activities/), iar Universitatea Spiru Haret

este menþionatã în catalogul participanþilor la IYStat
(http://www.statistics2013.org/iyos/participants.cfm).
În cadrul conferinþei s-au impus douã sesiuni:  în cadrul
evenimentelor susþinute cu ocazia Anului Internaþional al Statisticii,
sesiunea dedicatã profesorului universitar Ion Vãduva ºi  Istoria
ºi Didactica Matematicii ºi Informaticii. Au fost prezentate lucrãri
cu caracter teoretic ºi aplicativ, precum ºi lucrãri de istoria ºi
metodica ºtiinþei. Ziua de 7 iunie a fost dedicatã lucrãrilor elaborate
de cercetãtorii consacraþi, din mediul universitar ºi preuniversitar,
iar, în zilele de 8 ºi 9 iunie, tinerii cercetãtori (studenþi ºi masteranzi)
au prezentat rezultatele obþinute în cadrul proiectelor ºi lucrãrilor
de licenþã/disertaþie.
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Ocoliþi neurochirurgia
de la Spitalul Sf. Pantelimon!
Mioara VERGU-IORDACHE
Am fost operatã la coloana vertebralã. Operaþia a reuºit. Însã, de
ºase luni, de la operaþie, umblu pe la uºile doctorilor pentru a scãpa
de osteodiscitã. Între timp, datoritã tratamentului agresiv, am
dobândit ºi alte suferinþe. Doctorii zâmbesc într-un fel complice,
Aþi avut ghinion, doamnã! Ghinion, de ce?! Cã m-am îmbolnãvit?
Nu, ghinion cã am avut încredere în deontologia, în morala unui
medic. Nu este important numele. Pentru cã nu este singurul!
Sunt o persoanã dispusã sã acorde circumstanþe atenuante oricãrei
persoane care sãvârºeºte o eroare, greºeºte, cu alte cuvinte. Cãci tot
omul este supus greºelii! Sunt însã situaþii când perplexitatea îmi
înlocuieºte puterea de înþelegere. Concret, mã întreb ºi vã întreb, poate
fi numitã greºealã scuzabilã, dintr-un motiv sau altul, fapta unui medic
care te îmbolnãveºte cu bunã ºtiinþã? Tu, pacient, mergi la el  de
multe ori ca la pomul lãudat!  cu speranþã, cu încredere cã te scapã de
suferinþã, cã este în empatie cu tine, cã devine partenerul tãu pe drumul
vindecãrii. ªi el? El te invitã sã te opereze într-un spaþiu pe care-l ºtie
ca fiind focar de infecþie. Fãrã scrupule. Fãrã nici cel mai mic dubiu.
Ce-i drept, atent ca reuºita intervenþiei lui chirurgicale, pentru a nu-ºi
strica preþul, sã fie impecabilã. Adicã reparã într-un loc producând
alte numeroase stricãciuni. Cu bunã ºtiinþã!
În toatã lumea existã, în jur de unu la sutã, infecþii intraspitaliceºti,
provocate de nesterilizarea corectã a blocului operator sau a
instrumentarului medical. În România, rata este de, optimiºtii spun,
2-3 la sutã, realiºtii spun, de 4-5 la sutã, iar experienþa-mi personalã,
dobânditã în secþia de neurochirurgie a Spitalului Sf. Pantelimon din
Capitalã, confirmatã de medici din alte instituþii medicale, spune cã aici
depãºeºte cu mult zece la sutã. Medicii neurochirurgi ai spitalului ºtiu
cã au o problemã în blocul operator. ªi, în loc sã închidã secþia pe o
perioadã de timp, sã rezolve problema, adicã sã sterilizeze, sã elimine
focarul de infecþie, doctorii comenteazã în breaslã cã au o problemã!!!
Ba mai mult, îi consoleazã pe pacienþi cu aþi avut ghinion.
ªi pentru cã eu am avut ghinion, scriu aceste rânduri pentru
ca alþi pacienþi sã nu mai aibã! Aºadar, ocoliþi secþia de neurochirurgie
a Spitalului Sfântul Pantelimon!
Medicii, între mai multele locuri de muncã, stat, privat, învãþãmânt,
ar trebui sã nu uite, sau sã afle, cã Sfântul Pantelimon, considerat
ocrotitorul medicilor ºi tãmãduitor al bolnavilor, patronul lor, pomenit
în data de 27 iulie, era doctor fãrã de arginþi, n-a umblat dupã averi ºi
s-a mulþumit cu ceea ce putea avea din rosturile lui ºi nu cerea de la
nimeni sã-i plãteascã pentru binefacerile fãcute. ªi nu ar fi eludat realitatea.
Sfântul Pantelimon a fost un model de doctor, slujitor ºi creºtin.

Muzeul Naþional de
Artã al României
anunþã
redeschiderea
integralã pentru
public a Muzeului
Colecþiilor de Artã,
Bucureºti, Calea
Victoriei nr. 111,
dupã un amplu
proces de
consolidare ºi
renovare a clãdirii ºi
dupã restaurarea
unor importante
piese din
patrimoniul muzeal.
Programul de
vizitare a muzeului
este de sâmbãtã
pânã miercuri,
orele 11.00-19.00
(în perioada mai 
septembrie) ºi
10.00-18.00 (în
perioada octombrie
 aprilie); joia ºi
vinerea - închis.

În perioada 14  19 iunie 2013, la sediul
central al Universitãþii Spiru Haret, se vor
desfãºura Zilele Facultãþii de Arhitecturã.
Manifestarea îºi propune sã evidenþieze
preocupãrile ºtiinþifice ale cadrelor didactice
ºi studenþilor arhitecþi ºi sã reflecte o imagine
obiectivã asupra învãþãmântului universitar
privat din domeniul arhitecturii. În acest scop,
în intervalul menþionat, vor avea loc sesiunea
de comunicãri ºtiinþifice T ransdisciplinitatea
în arhitecturã, organizatã în parteneriat cu
Uniunea Arhitecþilor din România, filiala
sector 5, ºi Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã USH (17,18,19 iunie, Sala Studio),

Titu
Maiorescu:
Ceea
ce
caracterizeazã mai întâi de toate
personalitatea lui Eminescu, este o aºa
de covârºitoare inteligenþã, ajutatã de o
memorie, cãreia nimic din cele ce-ºi
întipãrise vreodatã nu-i mai scãpa (nici
chiar în epoca alienaþiei declarate), încât
lumea în care trãia el dupã firea lui ºi
fãrã nici o silã, era aproape exclusiv
lumea ideilor generale ce ºi le însuºise
ºi le avea pururea la îndemânã. În aceeaºi
proporþie tot ce era caz individual, întâmplare externã, convenþie
socialã, avere sau neavere, rang sau nivelare obºteascã ºi chiar soarta
externã a persoanei sale ca persoanã, îi erau indiferente. ( )Vreun
premiu academic pentru poeziile lui Eminescu, de a cãrui lipsã se
plânge o revistã germanã din Bucureºti? Dar Eminescu ar fi
întâmpinat o asemenea propunere cu un râs homeric sau, dupã
dispoziþia momentului, cu acel surâs de indulgenþã miloasã ce-l avea
pentru nimicurile lumeºti. Regina României, admiratoare a poeziilor
lui, a dorit sã-l vadã, ºi Eminescu a avut mai multe convorbiri
literare cu Carmen Sylva. L-am vãzut ºi eu la Curte ºi l-am vãzut
pãstrând ºi aici simplicitatea încântãtoare ce-o avea în toate
raporturile sale omeneºti. Dar când a fost vorba sã i se confere o
distincþie onorificã, un bene-merenti sau nu ºtiu ce altã decoraþie, el
s-a împotrivit cu energie. Rege el însuºi al cugetãrii omeneºti, care
alt Rege ar fi putut sã-l distingã? ªi aceasta nu din vreo vanitate a
lui, de care era cu desãvârºire lipsit, nu din sumeþia unei inteligente
excepþionale, de care numai el singur nu era ºtiutor, ci din naivitatea
unui geniu cuprins de lumea idealã, pentru care orice coborâre în
lumea convenþionalã era o supãrare ºi o nepotrivire fireascã! ( )
Cine-ºi dã seamã de o asemenea figurã, înþelege îndatã, cã nu-l puteai
prinde pe Eminescu cu interesele, care ademenesc pe cei mai mulþi
oameni. Luxul stãrii materiale, ambiþia, iubirea de glorie nu au fost în
nici un grad obiectul preocupãrilor sale. (...) Eminescu era omul cel
mai silitor, veºnic cetind, meditând, scriind. Lipsit de orice interes
egoist, el se interesa cu atât mai mult de toate manifestãrile vieþii
intelectuale, fie scrierile vreunui prieten, fie studierea miºcãrii
filozofice în Europa, fie izvoarele istorice, despre care avea cunoºtinþa
cea mai amãnunþitã, fie luptele politice din þarã. A se ocupa cu
vreuna din aceste chestii, a cugeta ºi a scrie asupra lor era lucrul cel
mai potrivit cu felul spiritului sãu.(...)
Ioan Slavici: ( )Interesant ºi
astfel ºi frumos într-un fel oarecare
i se pãrea lui Eminescu tot ceea ce
era neobiºnuit în materie de limbã,
ºi el întreba mereu: unde se zice
aºa?. Dar tocmai de aceea lua în
bãtaie de joc pe cei ce vorbeau
cum nu se zice nicãieri. El vorbeºte
adeseori despre o limbã
pãsãreascã, ºi pãsãreascã e
pentru dânsul cum nicãieri nu
vorbeºte poporul, tot ceea ce în
materie de limbã e nãscocit,
rezultat
din
impulsiuni
momentane ori alcãtuit, fie în
pripã, fie fãrã destulã pricepere.
Nu avem sã ne facem limba, ci sã
ne-o iubim ºi sã cinstim pe cei ce
ne-au plãsmuit-o, atât de frumoasã
ºi de înþeleaptã cum o avem. ( )
Eminescu ºi-a petrecut toate
clipele vieþii lui lucrând, fiindcã nu
se socotea îndeajuns pregãtit
pentru ceea ce vroia sã facã, ºi e
foarte puþin ceea ce ne-a rãmas de
la dânsul, iar din puþinul acesta
partea cea mare sunt lucrãri dupã

pãrerea lui încã neisprãvite, pe
care le-a publicat cu inima îndoitã
cedând stãruinþelor puse de alþii.
(...)Exigenþele lui în ceea ce
priveºte forma erau atât de mari,
încât nu se mulþumea, ca limba,
ritmul ºi rimele sã-i fie de o
corectitate desãvârºitã ºi sã se
potriveascã cu simþãmântul
reprodus, ci þinea ca muzica limbii
sã fie ºi ea astfel alcãtuitã, încât
sã simtã ceea ce voieºte el ºi cel
ce nu înþelege vorbele.( )
Aceasta ºi era una din cele mai
constante preocupãri ale lui pânã
în ziua în care i s-a curmat lucrarea.

I. L. Caragiale: Acest Eminescu a
suferit multe, a suferit ºi de foame. Da,
dar nu s-a încovoiat niciodatã: era un
om dintr-o bucatã ºi nu dintr-una care
se gãseºte pe toate cãrãrile.
Generaþii întregi or sã suie cu pompã
dealul care duce la ªerban-Vodã, dupã
ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme,
ºi o bucatã din care sã scoþi un alt
Eminescu nu se va mai gãsi poate...

prelegeri susþinute de invitaþi (17,18,19 iunie,
Sala Rotonda), expoziþii de proiecte studenþeºti
(14-19 iunie, Hol Central USH), precum ºi
workshopuri interdisciplinare (14, 15, 16
iunie, sãlile 300, 615, Sala Studio, Curtea
interioara USH, Sala Rotonda - vezi pag.4).
Totodatã, studenþii arhitecþi vor fi prezenþi ºi
în cadrul evenimentului Street delivery
(14-16 iunie a.c.), desfãºurat pe str. Arthur
Verona. Acþiunea se doreºte a fi un eveniment
de promovare publicã a activitãþilor ºcolii,
adresate atât întregului mediu universitar, cât
ºi spaþiului urban al Bucureºtiului, ca unul
dintre evenimentele culturale ale oraºului.

Facultatea de Arte
la Festivalul
Comediei
Româneºti
- festCo 2013
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DEGRADAREA SOLURILOR
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Prin ce însuºiri se caracterizeazã psamosolurile
ºi cum se realizeazã fixarea lor?

Cum pot fi combãtute ravenele?
Mãsurile de combatere pentru ravenele de dimensiuni mici se realizeazã prin
nivelare cu ajutorului buldozerelor, ºi anume, cu decopertarea ºi apoi recopertarea
stratului arabil dupã nivelarea ravenei. Nivelarea ravenelor mari însã este foarte
costisitoare ºi de aceea trebuie sã se apeleze la alte soluþii. Una din acestea ºi cea
mai bunã, este împãdurirea acestora cu diferite specii, cu creºtere rapidã (salcâm,
salcie, plop, etc.). În aceastã situaþie se planteazã ambele maluri ale ravenelor,
fundul lor, precum ºi o bernã de asigurare împotriva surpãrii. Vârful ravenei trebuie
sã se planteze pânã la canalul de dispersare a scurgerilor, ce se executã cu scopul de
a proteja, evitând înaintarea ravenei în teritoriu. O altã soluþie este cea a lucrãrilor
hidrotehnice: baraje din beton ºi pãmânt, praguri, gabioane, etc., lucrãri foarte
costisitoare ºi care, aplicate singure, nu-ºi ating întotdeauna scopul. Lucrãrile
hidrotehnice menþionate, completate obligatoriu cu mãsuri biologice, însãmânþãri
de ierburi ºi plantaþii silvice, sunt salutare în anumite situaþii, deosebite: protecþia
unor localitãþi, obiective economice ºi cãi de comunicaþii.

Caracterizate printr-o texturã grosierã
sau mijlociu-grosierã, psamosolurile
prezintã douã însuºiri negative esenþiale:
 slabã rezistenþã la acþiunea erozivã a
vântului, deci deflaþie eolianã. Spulberate
de vânt, solurile nisipoase dau producþii
mici ºi în acelaºi timp reprezintã un pericol
pentru solurile fertile învecinate, pentru
cãile de comunicaþii etc., pe care le acoperã
cu nisip. Rezultat al eroziunii eoliene este
ºi formarea dunelor ºi interdunelor; 
fertilitate scãzutã, cauzatã de conþinutul
redus în substanþe coloidale (argilã,
humus) ºi substanþe chimice asimilabile.
Spulberarea nisipurilor, cu efectele
negative, are loc sub influenþa Austrului,

care bate la începutul lunii martie ºi în
luna aprilie, când terenurile nu sunt
protejate de culturi agricole. A doua
perioadã criticã se produce în timpul
creºterii plantelor, care pot fi astfel
distruse parþial sau total.
Intensificarea deflaþiei este cu atât mai
mare cu cât umiditatea nisipului este
mai micã. Pe mãsurã ce tãria vântului
scade, se depun ºi particulele de nisip,
iniþial cele cu diametrul mai mare de
0,1 mm, apoi ºi nisipul fin.
Combaterea deflaþiei eoliene se face
Ne puteþi explica unde se amplaseazã drumurile agricole sau
prin mijloace de reducere a vântului ºi
tehnologice?
prin mãsuri de mãrire a rezistenþei la
eroziune a psamosolurilor.
Se amplaseazã pe direcþia generalã a taluze înierbate atât în amonte, cât ºi în
curbelor de nivel. Abaterea lor de la avalul drumului amplasat pe curba de
direcþia curbelor de nivel nu poate nivel, pe pante mai mari de 15% (fig. 3).
Cum se face fixarea nisipurilor?
depãºi 2-3% în funcþie de gradul de
Platforma acestor drumuri nu va fi
Fixarea prin perdele forestiere. Fixarea nisipurilor prin perdele forestiere eroziune a solului. Nu se recomandã dreaptã, ci uºor înclinatã (1-2%) spre
este recomandatã pentru nisipurile puternic spulberate de pe dunele înalte ºi amplasarea de drumuri pe firul vãilor aval pentru a permite traversarea
abrupte, unde nivelarea este neeconomicã. S-a ajuns la concluzia cã lãþimea optimã deoarece se colmateazã foarte uºor ºi eventualelor scurgeri de apã peste drum
a perdelelor de protecþie este, pentru condiþii de uscãciune, de 10 m; distanþa vor fi apoi pãrãsite. Dacã
dintre arbori poate fi de 3-5 m ºi mai micã în condiþii de irigare. Esenþele forestiere drumurile de exploatare sunt bine
folosite sunt în funcþie de zonã ºi de felul psamosolurilor. În Delta Dunãrii, cele ºi corect amplasate pe direcþia
mai bune rezultate le-au dat: plopul alb, mãlinul, arþarul american, cãtina. Un curbelor de nivel care sã permitã
sortiment mai larg de esenþe forestiere se pot folosi în Oltenia: pinul negru, disiparea ºi nu concentrarea
salcâmul, jugastrul, aninul, plopul american, mãlinul. Pe nisipurile din nord- scurgerilor, nu se recomandã
vestul þãrii reuºesc: pinul silvestru sau negru, stejarul pedunculat, plopul.
executarea de canale marginale din
Fixarea prin metode agrofitotehnice. Metodele agrofitotehnice protejeazã cel puþin trei motive. Mai întâi cã
terenurile nisipoase de acþiunea vântului în perioada de ogor, când solul nu este execuþia acestora cu respectarea
acoperit de vegetaþie. În mod frecvent se folosesc paranisipurile (fig. 1), cu tuturor parametrilor ºi detaliilor
Fig. 3. Drumuri agricole sau tehnologice
lãþimi de 4-6 m, alcãtuite din tulpini de porumb sau floarea-soarelui ºi metoda stabilite prin proiectare este
mulcirii, care constã din acoperirea solului cu un strat de paie, de 5-6 cm grosime, foarte dificilã; apoi ca urmare a unei ºi a evita concentrarea lor pe lungimea
revenind la 1 ha circa 1 tonã paie.
amplasãri greºite sau execuþii drumului. Efectul antierozional al
defectuoase, aceste canale devin drumurilor de exploatare tehnologicã
nefuncþionale, apa fie cã le ocoleºte, este asigurat de taluzul înierbat care,
circulând pe drum, fie cã, neavând datoritã rugozitãþii asiguratã de
asiguratã viteza criticã de neeroziune, vegetaþie, filtreazã ºi atenueazã viteza
circulã cu vitezã mare producând de scurgere din amonte, depunâneroziune sau invers, viteza fiind micã du-se în partea superioarã a taluzului
se colmateazã foarte repede ºi provoacã ºi, dupã o anumitã perioadã de timp
concentrarea scurgerilor ºi deci (4-5 ani), favorizatã ºi de rãsturnarea
eroziune, în culturile din aval. În al primei brazde, an de an, tot pe coama
treilea rând, proiectarea, execuþia ºi taluzului se realizeazã în mod natural
întreþinerea lor este costisitoare. o platformã de 2-5 m lãþime. Rolul
Practica a demonstrat ºi ºtiinþa a acestei platforme, este de a asigura
justificat cã, rolul acestor canale atenuarea scurgerilor ºi a permite
marginale poate fi luat de un taluz bine depunerea materialului solid
înierbat, amplasat în partea din amonte transportat din amonte, disipând
a drumului de exploatare situat pe curba energia lor, micºorând astfel eroziunea
de nivel pânã la panta de 15% sau de de suprafaþã.
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Fig. 1. Paranisipuri
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Ce este ravena ºi care sunt mãsurile de combatere?

Ravena este una din formele cele
mai avansate ale eroziunii de adâncime
ce brãzdeazã, neplãcut, formele de relief
ale þãrii noastre. Ar putea fi consideratã
un ogaº multilateral dezvoltat, deoarece
este, de fapt, continuarea acestuia,
putând atinge adâncimi cuprinse între

3 ºi 30 m ºi lãþimi de 8-50 m. În afara
aspectului inestetic produs de ravene
pe terenurile agricole, ele pot afecta
obiective economice, cãi de comunicaþie
ºi sunt un adevãrat pericol pentru
localitãþile în preajma cãrora se aflã
(fig. 2).

Fig. 2. Ravenã în Podiºul Moldovei
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Ce sunt debuºeele ºi cum se realizeazã amenajarea lor pe
terenurile arabile în pantã ?
Debuºeele sunt canale pe versanþi, legãturã între bazinul de recepþie ºi
amenajate în scopul colectãrii ºi evacuãrii cursul de apã.
dirijate a surplusului de apã din preciAmenajarea debuºeelor pe terenurile
pitaþii ºi izvoare de coastã (fig. 4).
arabile trebuie sã corespundã urmãtoaPrezenþa, densitatea ºi complexitatea
debuºeelor pe terenurile arabile în pantã
sunt condiþionate de
gradul de frãmântare a
terenului, pantã, existenþa ºi poziþia izvoarelor, condiþiile de
exploatare agricolã,
etc. În general, se
deosebesc debuºee
situate pe versanþi ºi
debuºee în lungul
vãilor înguste formate
Fig. 4. Debuºeu într-o livadã terasatã cu cãderi consolidate:
la poalele versanþilor
a - vedere generalã; b- debuºeu dalat; c - cãdere consolidatã
adiacenþi. Primele au
pante mari, urmãrind obiºnuit traseele relor cerinþe:  sã aibã capacitatea de
microdepresiunilor orientate din deal în transport corespunzãtoare scurgerii
vale, au lungimi scurte, suprafeþe de maxime;  sã asigure pentru circulaþia
colectare ºi debite de transport reduse.
apei viteze convenabile pentru a nu fi
Debuºeele de la baza versanþilor erodate sau colmatate;  sã fie ecocolecteazã scurgerile de pe unul sau mai nomice;  sã nu stânjeneascã lucrãrile
mulþi versanþi, direct sau prin debuºeele de organizare a teritoriului ºi executarea
confluente, au pante relativ mici (<5%), mecanizatã a lucrãrilor agricole.
lungimi ºi capacitãþi de transport mari.
Execuþia debuºeelor se începe din
Debuºeele joacã un rol important în amonte în aval ºi se realizeazã înaintea
regularizrea scurgerii de pe terenurile tuturor lucrãrilor de evacuare a apelor
înclinate, ele constituind lucrarea de din cadrul amenajãrii.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Cum definiþi districambosolul
ºi ce mãsuri de ameliorare
necesitã?
Tipul de sol districambosol se
defineºte printr-un orizont Bv având
Vd 55% ºi cel puþin în partea
superioarã prezintã culori cu valori ºi
crome e 3,5 la materialul în stare
umedã, cel puþin în interiorul
elementelor structurale; prezintã
proprietãþi districe de la suprafaþã ºi
cel puþin în prima parte a orizontului
B. Districambosolurile au o fertilitate
scãzutã, în principal din cauza aciditãþii
reacþiei soluþiei solului. Totuºi, dau
rezultate bune în situaþia în care sunt
folosite în scopuri silvice, mai ales
pentru unele specii de rãºinoase (pin ºi
molid) puþin exigente faþã de troficitatea
mineralã. Când sunt folosite pentru
pãºuni, obþinerea de rezultate bune este
condiþionatã de aplicarea de
îngrãºãminte organice ºi mai ales de
aplicarea de amendamente calcice
pentru corectarea reacþiei acide.
Cea mai simplã, economicã ºi
eficientã metodã de fertilizare a
districambosolurilor din zona montanã
este târlirea.Târlirea constituie o
îngrãºare organicã efectuatã direct cu
animalele ce folosesc pãºunea, în
perioada de odihnã a acestora. Este cea
mai eficientã îngrãºare a pajiºtilor,
întrucât nu necesitã cheltuieli cu
transportul ºi împrãºtiatul unor
cantitãþi de îngrãºãmânt organic, cum
este cazul gunoiului de grajd.
Eficacitatea târlirii este mai mare decât
a altor îngrãºãminte organice, întrucât
pe pajiºte rãmân atât dejecþiile solide,
cât ºi cele lichide, iar pãtrunderea
elementelor fertilizante la nivelul
rãdãcinilor este facilitatã de animale. În
scopul îmbunãtãþirii pajiºtilor prin
târlire se calculeazã mai întâi suprafaþa
târlei pentru odihna întregului efectiv
de animale ce folosesc pãºunea, în
funcþie de suprafaþa necesarã pentru un
animal (1-1,5 mp pentru ovine ºi 2,5-3
mp pentru taurine). Apoi, se stabileºte
numãrul de nopþi cât animalele se vor
odihni pe aceastã suprafaþã, în funcþie
de tipul pajiºtii, care pentru cele mai
degradate poate fi de 5-6 nopþi, pe cele
mediocre 3-4 nopþi ºi pentru cele slab
degradate 1-2 nopþi. Delimitarea târlei
se face prin garduri mobile (porþi de
târlire), pentru a putea fi schimbate cu
uºurinþã.
Efectul cantitativ ºi calitativ al târlirii
se menþine timp de 3-4 ani ºi se executã
în timpul sezonului de pãºunat,
exceptând perioadele de intemperii.
Suprafaþa ce se poate îngrãºa anual de
cãtre o vitã mare este de 300-400 mp,
iar de cãtre o oaie 70-100 mp. Avantajele
mari se resimt mai pregnant în al doilea
an, când apar gramineele ºi
leguminoasele valoroase, concomitent
cu târlirea se recomandã a se efectua ºi
supraînsãmânþarea cu ierburi adecvate
zonei.
O altã metodã folositã pe aceste
soluri este administrarea gunoiului de
grajd. Pentru fertilizarea pajiºtilor se
foloseºte un gunoi bine fermentat, care
se împrãºtie pe pajiºte toamna sau
primãvara timpuriu. Pentru a asigura
o fertilizare de calitate bunã ºi
economicã a pajiºtilor cu gunoi, aceastã
lucrare este recomandat sã se execute
mecanic cu maºina MIG5, tractatã de
tractor.
Pe pajiºtile unde condiþiile de teren
nu permit accesibilitatea acestor
utilaje, se vor folosi atelajele, iar
gunoiul se va împrãºtia manual.
Gunoiul dã bune rezultate când pajiºtile
se îngraºã cu circa 30-40 tone/ha.
Gunoiul în anii secetoºi asigurã ºi un
regim hidric favorabil pajiºtilor.
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Conferinþa Anualã de Matematicã
Aplicatã ºi Informaticã
- CAMAI 2013

Realitãþi
moderne
cu privire
la activitatea
normativã
a statului

În zilele de 23 ºi 24 mai, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Bucureºti a organizat conferinþa internaþionalã cu tema Realitãþi moderne
în activitatea normativã a statului, eveniment la care au participat
importante personalitãþii ale vieþii ºtiinþifice, academice ºi universitare din
þarã ºi din strãinãtate, specialiºti în domeniul ºtiinþelor juridice, dar ºi cu
specific interdisciplinar, respectiv, economic, sociologic, psihologie socialã,
cadre universitare, studenþi, masteranzi.
Comitetul ºtiinþific al
conferinþei:
prof. univ.dr. Yves Petit,
Universitatea Nancy din Franþa,
prof. univ. dr. George Antoniu,
Academia Românã,
prof. univ. dr.(hab) Andrei Smochinã,
Institutul de Istorie, Stat ºi Drept
al Academiei de ªtiinþe al Moldovei,
prof. univ. dr. Verginia Vedinaº,
Universitatea Bucureºti,
prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu,
Academia de Poliþie Alexandru
Ioan Cuza,
prof. univ. dr. Sache Neculaescu,
Universitatea Valahia
din Târgoviºte.
Conferinþa a fost deschisã de decanul
facultãþii, conf. univ.dr. Marian Ilie.
Preºedintele Senatului Universitãþii, conf.
univ. dr. Florin Fãiniºi, a prezentat
mesajul rectorului Universitãþii Spiru
Haret, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea.
Au urmat prezentãri ºi dezbateri deosebit
de interesante cu abordãri interdisciplinare
în ceea ce priveºte problematica actualã a
activitãþii normative din care amintim:
 academician prof. univ. dr. Gheorghe
Zaman, Institutul de Economie Mondialã,
Academia Românã, Cerinþe ºi provocãri
de naturã macro-economicã privind
activitatea normativã a statului român,
generatã de integrarea în U.E., criza
economicã, financiarã internaþionalã,
globalizarea ºi dezvoltarea durabilã
 prof. univ. dr. Steliana Sandu, Institutul
de Economie Mondialã, Academia
Românã, Abordãri normative moderne
privind domeniul Cercetãrii-Dezvoltãrii
ºi Inovãrii în România, în context
european  prof. univ. dr. George Antoniu,
Institutul de Cercetãri Juridice, Academia
Românã, Probleme actuale ale dreptului
penal  prof. univ. dr. hab. Mihail
Gheorghiþã, Universitatea Liberã
Internaþionalã din Republica Moldova,
Expertologia judiciarã - o nouã ramurã
de drept  chestor de poliþie Sorin Oprea,
director Agenþia Naþionalã Antidrog,
Factori de risc ºi de protecþie în consumul
de droguri la tineri  conf. univ. dr.
Gheorghe Golubenco, Universitatea
Liberã Internaþionalã din Republica
Moldova, Perfecþionarea legislaþiei
procesuale privind aplicarea mijloacelor
tehnico-ºtiinþifice în expertiza judiciarã 
prof. univ. dr. Lazãr Cârjan, O nouã
redimensionare a Criminalisticii
internaþionale  prof. univ. dr. Costicã
Voicu, Despre corelaþia între drept,
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politicã ºi economie  conf. univ. dr.
Gheorghe Alecu, Universitatea Spiru
Haret, asist. univ. drd. Nela Manole,
Universitatea Liberã Internaþionalã din
Republica Moldova, Aspecte de drept
comparat privind cauzele de neimputabilitate ºi cauzele justificative în
viziunea noului Cod Penal al României.
 conf. univ. dr. Emilian Ciongaru,
Universitatea Nicolae Titulescu, Elemente
de continuitate ºi discontinuitate în
evoluþia dreptului Uniunii Europene.
Conferinþa s-a bucurat ºi de participarea
studenþilor: student Floriana Sabina
ªerban, Aspecte privind vinovãþia
persoanei juridice în dreptul penal,
student Emilia Duinea, Sezina, student
Cristina Câmpean, Consideraþii cu
privire la limitele exercitãrii dreptului de
proprietate privatã, student Oana
Veronica Nichifor, Dreptul la respectarea
vieþii private ºi de familie.
În ziua de 24 mai 2013, lucrãrile s-au
desfãºurat în douã secþiunii: drept privat,
moderatã de conf. univ. dr. Florin Fãiniºi,
ºi drept public, moderatã de lect. univ.dr.
Antonio Mutulescu. Secþiunea de drept
privat a debutat cu prelegerea prof. univ.
dr. Adrian Pricopi, Fiducia, ºi a continuat
cu: conf. univ. dr. Mariana Rudãreanu,
Aspecte de noutate în materia rãspunderii
civile delictuale, conf. univ. dr. Radu
Stancu, lect. univ. dr. Mãdãlina Viziteu,
Consideraþii cu privire la sesizarea Curþii
de Justiþie a Uniunii Europene cu
întrebare prealabilã, conf. univ. dr.
Nicolae Pavel, Dreptul la învãþãturã în
sistemul constituþional român ºi dreptul
la educaþie, la instruire ºi la învãþãmânt
în sistemul convenþional universal ºi
european - o abordare selectivã, conf.
univ. dr. Roxana Pãun, Elemente de
noutate cu privire la practicile
anticoncurenþiale, conf. univ.dr. Florea
Bujorel, Unele contribuþii asupra
studiului contractului de fiducie, conf.
univ. dr. Narcis Godeanu, Noþiunea de
rea-credinþã în sensul dreptului
comunitar al mãrcilor, lect. univ. dr
Emilia Mãdulãrescu, Executarea titlurilor
europene în materie civilã, lect. univ. dr.
Gabriel Iliescu, Operatori din logica
normelor ºi relaþiile dintre ei, lect. univ.
dr. George Gruia, Problematica dreptului
mediului cu implicaþii economice, lector.
univ. dr. Ciprian Adrian Pricopi,
Autoritatea pãrinteascã în reglementarea
Codului Civil Român, lect. univ. dr.
Cristina Florescu, Din nou despre
impreviziune. Drept comparat ºi
jurisprudenþã, lect. univ. dr. Mirela
Sabãu, Consideraþii cu privire la

Conferinþa anualã pe Matematicã
În fiecare an, conferinþa este dedicata
Aplicatã ºi Informaticã este organizatã unui eveniment major la nivel local,
de Facultatea de Matematicã ºi naþional sau internaþional.
Informaticã ºi de Centrul de Cercetare
Organizatorii doresc ca aceastã
în Matematicã ºi Informaticã, afiliata la conferinþã sã fie un eveniment naþional
Institutul Central de Cercetãri ªtiinþifice în matematici aplicate ºi informaticã,
din Universitatea Spiru Haret.
dar cercetãtorii strãini sunt bineveniþi
Conferinþa se adreseazã în principal sã participe.
cercetãtori în matematicã ºi informaticã
Prima ediþie a avut loc în 2007.
ºi include matematicã teoreticã ºi
Începând din 2013, Conferinþa
aplicatã ºi subiecte de informaticã.
include o secþiune specialã de Istoria ºi
În fiecare an, conferinþa are loc la Pedagogia Matematicii ºi Informaticii.
mijlocul lunii iunie ºi se desfãºoarã în
În viitor, organizatorii doresc sã
reprezentarea societãþilor comerciale, Bucureºti, strada Ion Ghica 13, sediul transforme aceastã conferinþã într-un
lector univ. dr. Bianca Droc, Legea Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã. eveniment internaþional.
aplicabilã obligaþiilor contractuale, lect.
univ. dr. Ion Diaconu, Drepturile omului
Comitetul de organizare
ºi protecþia mediului, lect. univ. dr.
prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Duda - preºedinte
Claudiu Butculescu, Unele consideraþii
lector univ. dr. Manuela Ghica - preºedinte executiv
privind leziunea în dreptul civil, lect. univ.
Silviu Bârzã -Web editor
drd. Diana Artene, Reflecþii cu privire la
conf. univ. dr. Argus Dunca - membru
respectul datorat fiinþei umane ºi a
Dan Dumitru - membru
drepturilor ei inerente, asist. univ. drd.
Polixenia Grecu, asist. univ. drd. Gabriela
Comitetul ºtiinþific
Stroe, Nedemnitatea succesoralã - aspecte
Vasile STAICU, Departamentul de Matematicã, Universitatea din Aveiro,
teoretice ºi de practicã judiciarã, asist.
Portugalia Gheorghe MISCOI, ULIM, membru corespondent al Academiei
univ. drd. Adela Maria Cerchez, Scurte
de ªtiinþe din Moldova Veturia CHIROIU, Institutul de Mecanica Solidelor
consideraþii privind rãspunderea juridicã
al Academiei Române Ligia MUNTEANU, Institutul de Mecanica Solidelor
pentru malpraxis medical, asist. univ. drd.
al Academiei Române Vasile Preda, Facultatea de Matematicã ºi Informaticã,
Zaira Bamberger, Consideraþii asupra
Universitatea din Bucureºti Ion Chiþescu, Facultatea de Matematicã ºi
aportului la capitalul social constând în
Informaticã, Universitatea din Bucureºti Tudor BÃLÃNESCU, Facultatea
bunuri comune ale soþilor, asist. univ.
de Matematicã ºi Informaticã, Universitatea din Piteºti Luminiþa STATE,
Daniela Petre, Caracterele juridice ale
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Universitatea din Piteºti Mihai
contractului de asigurãri sociale, asist.
Ion
TÃLMACIU, Facultatea de ªtiinþe, Universitatea din Bacãu
univ. Georgiana Alina Singurel, Aspecte
POPESCU, Universitatea Spiru Haret Rodica IOAN, Facultatea de
juridice relevante privind etapa
Matematicã ºi Informaticã, Universitatea Spiru Haret Grigore Albeanu,
dezvoltãrii unei capacitãþi de producþie a
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Universitatea Spiru Haret
energiei regenerabile pânã la stadiul de
Manuela Ghica, Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Universitatea
iniþiere a construcþiei (Ready to build).
Spiru Haret Silviu Bârzã, Facultatea de Matematicã ºi Informaticã,
Secþiunea de drept privat a debutat
Universitatea Spiru Haret
cu prelegerea prezentatã de prof. univ.dr.
Nicu Jidovu, Consecinþele modificãrilor
legislative în materia recursului aduse
prin Legea nr. 2/2013, ºi a continuat cu:
prof. univ. dr. Ion Dragoman, Importanþa
claritãþii legii în administraþia publicã,
conf. univ. dr. Florin Fãiniºi, O instituþie
de inspiraþie externã, recent apãrutã în
spaþiul juridic românesc: medierea, conf.
univ. dr. Marian Ilie, De la cetãþenie la
apatridie în sistemul normativ
contemporan, conf. univ. dr. Aura Preda,
Cadrul juridic al criminalitãþii
transfrontaliere în mileniul III, conf. univ.
dr. Constantin Duvac, Aplicarea legii
penale mai favorabile în raport cu noua
Foto: Mihãiþã ENACHE
legislaþie penalã, conf. univ.dr. George
Coca, Legãtura dintre Dreptul procesual Lucrãrile prezentate în cadrul conferinþei
penal ºi Criminalisticã. Scurte  2013 - Anul Internaþional al Statisticii Complete Subgraph  Dana Vîlcu: CPU
consideraþii, conf. univ. dr. Luminiþa  Ion Vãduva: On Simulation Some Life Consumption, from Real-Time
Ionescu, Principiile privind frauda ºi Data Distributions  Ion Chiþescu: The Embedded Systems to Mobile Devices 
corupþia în mamagementul financiar- Formula of Faà di Bruno: Old and New Horia Vîrgolici: On the Exponential
contabil al administraþiei publice, conf.  Grigore Albeanu: Industrial and Diophantine Equation x2 + D = yn: a
univ. dr. Daniela Coman, Medierea în Business Statistics in Europe  Luminiþa brief survey  Adrian Dunca: The
dreptul intern ºi internaþional, lect. univ. Dominica Moise, Ruxandra Cristea: Numerical Analysis and Testing of a
drd . Antonio Mutulescu, Reacþia Confluenþe între învãþãmântul Mathematical Model for Fluids  Alina
organismelor internaþionale ºi regionale preuniversitar ºi cel universitar. Olteanu: Coverage and Detection in
la ameninþarea reprezentatã de spãlarea Abordãri bazate pe proiecte în spaþiul Wireless Sensor Networks  Alexandru
banilor pe plan mondial. Reglementãri virtual  Maria Dinicã, Luminiþa Sterian: Stable Ample 2-vector Bundles
internaþionale în domeniu, lect. univ. drd Dinescu: Perspective moderne ale on Hirzebruch Surfaces  Mihaela
. Antonio Mutulescu, student Dumitru utilizãrii calculatorului în procesul Poienariu: Contributions on the
Badea, Structura finanþelor publice locale instruirii la fizicã  Grigore Albeanu: Optimization of the Hystereric
în condiþiile actualei legislaþii, lect. univ. Problem Solving Strategies in Characteristic of Composites with BOI
dr. Roxana Ifrim, Politica penalã în Mathematics and Computer Science  Inspiration from Fish  Rodica Ioan:
contextul crizei economice ºi a crizelor, Vlad Copil, Rodica Ioan: Nicolas Some Applications of Perturbation
lect. univ. dr. Iuliana Rîciu, Noua Copernic - Viaþa ºi opera  Angela Method  Rodica Trandafir: Problems
reglementare a excepþiei de nelegalitate, Filimon, Ion Otãrãºanu. Transformãri of Geometrical Probabilities in E 
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lect. univ. dr. Gheorghe Merlã, Excepþia geometrice  Grigore Albeanu: On some Manuela Ghica: Some Game Theorys
de nelegalitate din perspectiva intuitionistic fuzzy models  Silviu Sets Studied for a Reinsurance Market
modificãrilor aduse Legii 554/2004 a Bârzã: Sets Approach Algorithms for  Silviu Bârzã: Some Characterizations
contenciosului administrativ prin Legea Determination of Component Minimal on Clustering Using Equivalent Graphs
nr. 76/2012, lect. univ. dr. Gheorghe
Moroianu, Conceptul de contract colectiv
de muncã aplicabil, lect. univ. dr. Dan
Dimitrie Raiciu, Competenþa materialã
ºi teritorialã a instanþelor de judecatã în
litigiile de muncã ºi asigurãri sociale, lect.
univ. dr. Ion Flãmînzeanu, Brevetul de
La sfârºitul lunii mai, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative din Braºov
invenþie, lect. univ. dr. Viorel Miulescu,
Filozofia dreptului ºi teoria generalã a a organizat douã evenimente: cursul festiv pentru studenþii din anii terminali ai
dreptului în opera lui Mircea Djuvara, specializãrilor drept ºi administraþie publicã ºi Conferinþa internaþionalã cu tema
asist. univ. drd. Alina Pãtru, Obiectivele Justiþia ºi societatea civilã. În prezenþa membrilor ºi prietenilor familiilor precum
politicii Uniunii Europene de dezvoltare ºi a studenþilor din anul doi, cãrora absolvenþii le-au predat ºtafeta, a avut loc
regionalã, asist. univ. drd. Bogdan Lãcraru, cursul festiv în care studenþi ºi profesori au sãrbãtorit împreunã, în Aula Magna
Integrarea europeanã din perspectiva a facultãþii, finalizarea studiilor.
Aflatã la cea de-a doua ediþie, Conferinþa internaþionalã Justiþia ºi societatea civilã.
teoriei generale a dreptului, asist. univ.
Loredana Mariana Gârniþã, Delincvenþa s-a desfãºurat pe douã secþiuni: Administraþia publicã din România ºi Revizuirea
juvenilã în Noul Cod Penal, asist. univ. Constituþiei. În cadrul primei secþiuni, au fost abordate probleme precum: cerinþele
Ruxandra Toader, Consideraþii privind noului management public, relaþia legislaþie-administraþie, noile media ºi administraþia
criminalitatea economico-financiarã ºi româneascã, soluþionarea litigiilor privind achiziþiile publice º.a. În cea de-a doua
secþiune, s-au fãcut comentarii ºi s-au formulat sugestii privind revizuirea actului
efectul acesteia.
Toate comunicãrile vor apãrea fundamental al statului român, Constituþia. Printre participanþi s-au aflat profesori ºi
cercetãtori de la Institutul de ªtiinþe Administrative din Republica Moldova.
într-un volum al conferinþei.






















Conferinþa internaþionalã

Justiþia ºi societatea civilã





pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

623  10 iunie 2013

Facultatea de Arte

S-au ridicat din umbrã ºi luminã
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Marþi 4 iunie 2013, la Sala 116 a
Facultãþii de Arte, anul II, clasa conf.
univ. dr. Mirela Gorea, asist. univ. drd.
Dana Voicu, a prezentat, în modul clasic,
examenul de Arta Actorului.
Prima parte a acestui examen a fost
inspiratã de dramaturgia lui William
Shakespeare. Ridicându-se din umbre ºi
lumini, au apãrut în faþa noastrã
cunoscutele personaje ale marelui Will.
Totul a început cu sensibila poveste de
dragoste Romeo ºi Julieta (scena Julieta/
Alexandra Ioana Mojoiu  Doica/Iulia
Alexandra Carnaru; monolog Romeo/
Adrian Lepãdatu; monolog Julieta/
Florentina Medves), urmatã de Othello
(monologul Emiliei /Iulia Alexandra
Carnaru), Henric al VI-lea (monolog
Gloucester / Florin Galan), Poveste de
iarnã (monologul Paulinei /Alexandra
Gabriela Niþã/ Alexandra Ioana Mojoiu),
Mult zgomot pentru nimic (monolog
Benedick /Gabriel Huian; scena
Benedick/Marius Rotaru - Beatrice/
Ruxandra Hule), A douãsprezecea
noapte (monolog Viola/Adina Stetcu;
monolog Malvolio/ Marius Rotaru),
Comedia erorilor (monolog Adriana/
Ioana Bocºa), Richard al II-lea (monolog
Richard/Vlad Milotoi), Henric al VI-lea
(monolog Margareth/Ruxandra Hule;
monolog Ioana/Daniela Cupcencu), Cei
doi tineri din Verona (scena Iulia/Adina
Stetcu  Lucetta/Alexandra Gabriela Niþã;
monolog Iulia/Simona Taman), Henric
al VIII-lea (monolog Regina Katharine /
Mioara Dima ), Iulius Cezar (monolog
Marc Antoniu /Alexandru Mandu). A fost
ca o readucere la rampã a unei istorii de
mult apuse, ca o revenire la viaþã, o
reîntrupare a cunoscutelor personaje, cu
specificul lor, cu trãirile lor, cu viaþa lor.
A urmat, dupã o pauzã binemeritatã,
o repetiþie-spectacol cu piesa de teatru
contemporan Recviem pentru un
iepuraº, de Mihai Ignat. Alexandru
Mandu ºi Gabriel Huian au avut dublã
distribuþie în personajul Damian (de 17
ani), Adina Stetcu a fost Laura (prietena
lui Damian, tot de 17 ani), Vlad Milotoi
a fost Big (prietenul lui Damian, 17 ani),
Marius Rotaru a întruchipat pe Andrei
(tatãl lui Damian), Mioara Dima a fost
Maria (mama lui Damian), iar Ruxandra
Hule a fost agenta-criminalã -tânãra de
27 de ani Serinela/Liliana/Mãdãlina. A
lucra cu lirismul e ca ºi a lucra, mutatis
mutandis, cu nitroglicerinã: dacã n-ai
grijã, arunci totul în aer - spune chiar
autorul piesei, Mihai Ignat. Subiectul
este unul înfricoºãtor de real: un tânãr
de 17 ani plãteºte un criminal sã îi
omoare pãrinþii, spre a rãmâne singurul
proprietar al casei pãrinteºti, al maºinii
ºi al banilor familiei. Din întâmplare
apeleazã la un agent sub acoperire, care
acceptã misiunea. Dupã ce simuleazã
moartea tatãlui, agenta nu poate evita

dezechilibrul psihic al mamei, care, la
aflarea veºtilor incredibile despre
familia sa, evadeazã într-o altã realitate.
A urmat apoi repetiþia-spectacol cu
piesa Dupã ploaie, de Sergi Belbel.
Acþiunea se întâmplã pe terasa unui
zgârie nori de 49 de etaje. Pretextul
întâlnirii personajelor în acest loc
special este interdicþia de a fuma în
interiorul clãdirii. De la secretare la ºefi,
toþi vin pe ascuns pentru a sfida
interdicþiile ºi pentru a-ºi fuma þigara.
Plasând personajele sub semnul
pericolului permanent, Sergi Belbel
dezvãluie toate micimile care existã în
relaþiile umane, în mod special în situaþii
de putere, dar ºi dificultatea de a
comunica singurãtatea fiecãruia.
Oamenii înveºmântaþi în gri, cu priviri
obosite ºi resemnate, fixate în gol,
oamenii robotizaþi de munca încleºtatã
în rutinã par sã învie pur ºi simplu
atunci când se întâlnesc la locul pentru
fumat. Simplul gest al scoaterii unei
þigãri, urmat de cerutul unui foc, îi leagã
unii de alþii, creând rapid o punte de
comunicare. Confesiunile vin apoi una
dupã alta, se leagã relaþii, fie cã sunt de
prietenie, amoroase, sau de afaceri, se
schimbã destine. Se întâmplã tot ceea
ce nu se poate întâmpla în aerul îngheþat
de aparatele de aer condiþionat din
birourile luxoase ale unei mari firme
internaþionale, de genul celor
specializate parcã în anularea
personalitãþii umane, în tehnologizarea
individului în scopul permanentei lui
eficientizãri. Fumatul îi face pe bãrbaþi
mai virili, iar pe femei sã arate mai sexy,
dar asta numai pentru cã în acest spaþiu
interzis - fumatul e considerat un viciu
ºi pedepsit de firma cu pricina - cu toþii
capãtã, ca prin magie, puterea de a fi ei
înºiºi mãcar pentru câteva minute
trecãtoare.
Lumea pestriþã a unei firme se
întâlneºte aici, la magicul loc de fumat.
Secretara blondã/Simona Taman,
secretara brunetã/Iulia Alexandra
Carnaru, secretara ºatenã/Alexandra
Ioana Mojoiu, secretara roºcatã/
Alexandra
Gabriela
Niþã,
programatorul/Adrian Lepãdatu,
curierul local/Vlad Milotoi ºi
directoarea
executivã/Daniela
Cupcencu apar prin perdeaua finã de
fum. Pentru tot ceea ce înþelegi despre
oameni, aºa cum sunt ei, pentru
sentimentul de solidaritate trezit de
singurãtatea dureroasã a fiinþelor
întrupate pe scenã, meritã sã asiºti la
acest spectacol devenind pentru un
timp fumãtor pasiv, admiþând, în mod
cu totul excepþional, cã fumatul e
necesar dacã dã oamenilor o ºansã de
comunicare.
Felicitãri corpului profesoral pentru
un asemenea examen, pentru
seriozitatea cu care a fost tratatã
bibliografia acestui semestru, dar ºi
pentru inventivitate ºi creaþie. Nota 10.

La Festivalul Comediei Româneºti - festCo 2013
În perioada 16-23 iunie,
cu ocazia celei de-a XI-a
ediþii a Festivalului
Comediei Româneºti festCo 2013, Teatrul de
Comedie proclamã
Centrul
Vechi
al
Bucureºtiului drept Oraº
al Comediei Româneºti.
În cadrul secþiunii
oficiale a festivalului au
fost selecþionate patru
spectacole inspirate de
opera marelui dramaturg
I.L. Caragiale, toate
produse ale Teatrului
Naþional din Bucureºti Conu Leonida - regia
Silviu Purcãrete, Douã loturi - regia Alexandru Dabija,
Scrisoarea - regia Horaþiu Mãlãele ºi Dale noastre - regia ºi
coregrafia Gigi Cãciuleanu. Douã dintre cele mai jucate texte
ale dramaturgiei româneºti din secolul al XX-lea  Gaiþele,
de Al. Kiriþescu, regia Dan Tudor, producþie a Teatrului
Metropolis, ºi Zãpezile de altãdatã, de Dumitru Solomon,
regia Mircea Corniºteanu, producþie Teatrul de Comedie vor fi prezentate de asemenea în secþiunea oficialã. Secþiunea
oficialã cuprinde ºi spectacole montate în sãli de tip studio

- Capra cu trei iezi, dupã Ion Creangã, regia Alexandru Dabija
(Teatrul ACT), Crize, de Mihai Ignat, regia Vlad Cristache
(Teatrul de Comedie), O piesã deºãnþatã, text ºi regia Lia
Bugnar (Teatrul LUNI) ºi Iubirea e un lucru foarte mare,
dupã Ion Bãieºu, regia Marius Gîlea (Teatrul Arca).
În festCO sunt prezentate ºi recitaluri pe texte scrise de
autori contemporani - Fata din curcubeu, autor ºi regie Lia
Bugnar (TNB), Moºtenitoarea, de Lucia Verona, regia Dan
Tudor (Teatrul de Comedie), Parfum de viaþã, de Cristina
Keresztes, regia Sorin Militaru (Teatrul de Comedie).
La Sala Nouã vor fi prezentate spectacole de licenþã ale
facultãþilor de teatru din cadrul UNATC, Universitatea
Hyperion ºi Universitatea Spiru Haret.
Timp de trei zile, festCO gãzduieºte proiectul Scrie
despre Tine, un atelier de scriere dramaticã bazat pe
explorarea realitãþii, susþinut de Vera Ion ºi Sorin Poamã.
În cadrul festivalului vor fi lansate, de asemenea, trei cãrþi
publicate recent la Editura All ºi semnate de Radu Beligan,
Horaþiu Mãlãele, Doina Papp.
În ultima zi a festivalului, pe 23 iunie, Gala Comediei
Româneºti va închide festCO 2013 cu un eveniment în care
se vor decerna premiile Festivalului Comediei Româneºti
ediþia a XI-a ºi premiile Concursului de Comedie
Româneascã, ediþia a VIII-a. Seara se va încheia cu un
spectacol susþinut de Jeremy Stockwell - actor ºi regizor
britanic, care îmbinã cu multã creativitate limbajul verbal ºi
gestual, într-un mod amuzant ºi plin de spontaneitate.

Workshopul Iniþiere în branding personal pentru tineri arhitecþi se va
desfãºura în cadrul Zilelor Facultãþii de
Arhitecturã, 14, 15 si 16 iunie, de la ora
10. Se adreseazã studenþilor Universitãþii
Spiru Haret, secþia Arhitecturã, din toþi
anii, care sunt interesaþi de subiect ºi care
vor sã se perfecþioneze. El va fi condus
de lect.univ. dr. arh. Dan Georgescu
împreunã cu asist. arh. Maria
Georgescu, asist. drd. Irina Georgescu
ºi arh. Dana Georgescu. Workshopul
exploreazã noþiuni de branding personal
ºi prezentare graficã destinate tinerilor
arhitecþi, fie ei studenþi sau proaspãt
absolvenþi, ºi vizeazã dezvoltarea
capacitãþilor de ordonare, prezentare ºi
transmitere a informaþiilor despre sine
ºi propriile lucrãri, atât în ºcoalã (mape
de lucrãri pentru diferite cursuri, mape
de documentare pentru atelier, prezentãri
planºe pentru proiectare etc), cât ºi ulterior în meserie (mape de portofoliu,
site, blog etc).
Workshopul vine în ajutorul celor care
sunt interesaþi de a se iniþia în modurile
în care arhitecþii pot sã se vândã. Pentru
arhitecþi ºi studenþi arhitecþi parte din
acest proces este portofoliul ºi cartea de
vizitã; la sfârºitul workshopului, toþi

participanþii vor fi cãpãtat cunoºtinþe ºi
vor fi dezvoltat o schiþã de carte de vizitã
ºi mapã de portofoliu.
Workshop-ul va atinge, printre altele,
urmãtoarele capitole, fiind punctat de
sesiuni scurte de prelegeri, materiale
video si exerciþii de creativitate:  Cine
esti tu? Ce este brandingul personal.
Curatoriat personal  Noþiuni de design
editorial, griduri, spaþiere,  Fonturi,
caractere, serife ºi sans serife  Fotografie
ºi imagine. Ilustrarea unui material 
Compoziþie  Logo  Design carte de
vizitã  Design de portofoliu personal
Participarea la workshop este liberã.
Pentru înscriere, studenþii trebuie sã
trimitã la adresa arhdgv@yahoo.com o
piesã reprezentativã pentru activitatea lor
(o fotografie, o lucrare de arhitecturã, o
ilustraþie a cãrui autor sunt o scurtã
descriere a ei ºi de ce cred cã-i reprezintã)
ºi o scurta scrisoare de intenþie (max. 200
cuvinte) în care sã motiveze dorinþa de a
participa la workshop.
Participanþii trebuie sã aducã cu ei la
workshop: un caiet/bloc de schiþe min
A4  gumã de ºters  creioane: 2b, 4b ºi
6b  creioane colorate ºi/sau markere de
diferite culori  hârtie coloratã  foarfecã
ºi cutter  aparat foto (opþional).

Eveniment

Parametrica
Conferinþã susþinutã
de Patrik Schumacher ºi
workshop Dynamic Fields
Evoluþia tehnologiei digitale ajutã
arhitecþii (ºi nu numai) sã înþeleagã ºi sã
rãspundã complexitãþii mediului care ne
înconjoarã, astfel cã structurile inteligente
ºi arhitectura parametricã devin subiectul
principal de discuþie al manifestãrii
Dynamic Fields, eveniment organizat,
între 16 ºi 29 iulie, de Parametrica [digifab
school], cu susþinerea Universitãþii Spiru
Haret, dedicat analizei, identificãrii ºi
simulãrii câmpurilor dinamice ale
NATURII, utilizând Grasshopper,
Rhinoceros, Arduino.
Invitatul special, ales strategic, este
unul dintre cei mai importanþi arhitecþi
ai momentului ºi cel mai fervent
promotor al arhitecturii parametrice:
Patrik Schumacher, director Zaha Hadid
Architects ºi fondator AA Design
Reseach Lab Londra.
Dynamic Fields se adreseazã
studenþilor, absolvenþilor ºi profesioniºtilor: arhitecþi, designeri de interior,
produs ºi urban, ingineri ºi toþi cei care
îºi doresc sã experimenteze practic ce
înseamnã designul unor astfel de
structuri, care sunt aºteptaþi sã participe
atât la workshop, cât ºi la conferinþã.
Pe durata celor douã sãptãmâni de
workshop - 16-28 iulie:  sãptãmâna 1:
IDEA Development  sãptãmâna 2:
FABRICATION Development participanþii vor analiza ºi identifica
diferitele câmpuri dinamice (vânt, apa,
nisip, soare) ce vor sta la baza realizãrii
unei instalaþii interactive.
Ziua de conferinþã, 29 iulie,
înseamnã, pe lângã prezentarea
proiectelor finale ºi a instalaþiei
interactive ºi ziua dedicatã prezenþei
invitatului special, Patrik Schumacher.

Programul conferinþei: Dynamic
Fields:  08:00 13:00: prezentãri proiecte
finale  14:00 14:45: Ina Leonte 
introducere conferinþã  14:45 17:00:
Patrik Schumacher  prelegerea
Parametric Semiology Architecture as
interface of communication  17:00 
18:00: dezbatere liberã cu Patrik
Schumacher.
Alãturi de invitatul special, Patrik
Schumacher (DE) Director Zaha Hadid
Architects, London; Dr Phil, Dip Ing,
ARB, RIBA, fondator AA Design
Research Lab Londra, participã ca
invitaþi:  lector: Ina Leonte (RO) drd,
asistent UAUIM, Bucureºti, România
& cofondator Zest  tutor workshop:
Farshad Mehdizadeh [IR] MArhIaaCUPC, Barcelona & cofondator Tehran
Architecture Studio (Iran)  tutor
workshop: Hooman Talebi [IR] Marh
AADRL, Londra, MSc (AUT, Teheran)
& Lead Designer, Zaha Hadid Londra
 tutor workshop: Arian Hakimi Nejad
[IR] MurbArh 2010 IaaC - UPC,
Barcelona, expert în fabricaþie digitalã
& design parametric. Tutor Parametrica
 tutor workshop: Mohsen Marizad
[IR] Marh 2010 IaaC - UPC, Barcelona.
Expert design parametric.

PARAMETRICA oferã ºi de aceasta datã 10 invitaþii cadrelor didactice ºi, de
asemenea, va organiza un concurs de portofolii pentru a selecþiona doi studenþi
care vor participa gratuit la întreg workshop-ul. Înscrierile se fac pe
www.dynamicfields.ro sau la office@parametrica.ro.

623  10 iunie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 5

Valori româneºti
Orchestra de Camera Radiofinal de stagiune cu Concertul

Patimile dupã Matei,
de Bach

Dupã o stagiune care a însemnat artiºti invitaþi din þarã ºi strãinãtate
ºi un repertoriu variat, Orchestra de Camera Radio îºi încheie stagiunea
2012-2013. Miercuri, 12 iunie (19:00) melomanii pot asculta Patimile
dupã Matei, creaþie a marelui Johann Sebastian Bach. Consideratã
drept o capodoperã a muzicii sacre, bazatã fiind pe pasaje din
Evanghelia lui Matei, lucrarea depãºeºte epoca, mulþi critici afirmând
cã putem presimþi stilul pe care avea sã îl dezvolte Wagner în
compoziþiile sale. Întregul concert se va desfãºura sub bagheta dirijorului
britanic Neil Thomson, muzician care s-a aflat la pupitrul unor
orchestre celebre din Marea Britanie, dar a condus ºi alte ansambluri
prestigioase din întreaga lume. Cinci artiºti lirici sunt invitaþi sã dea
viaþã lucrãrii lui Bach: soprana Adela Zaharia  care face în prezent
parte din colectivul Operei Comice din Berlin, mezzosoprana Mihaela
Iºpan  solistã a Operei Naþionale Bucureºti, tenorul Tony Bardon solist al celor douã instituþii lirice din Cluj-Napoca (Opera Maghiarã
ºi Opera Naþionalã Românã), tenorul Tiberius Simu  cu o bogatã
carierã în România ºi peste hotare - ºi basul Marius Boloº - solist
colaborator al Operei Naþionale Bucureºti.Evenimentul se va desfãºura
cu participarea Corului Academic Radio, condus de Dan Mihai Goia.

Creaturi
din lemn,

la
Muzeul Naþional al Þãranului
Român
Expoziþia de fotografie Creaturi
din lemn a artistului vizual Daniel
Munteanu se deschide joi, 13
iunie, la Muzeul Naþional al
Þãranului Român, ºi se închide în
data de 30 iunie.
Expoziþia, ce poate fi vizitatã la
Sala Acvariu, prezintã diferite
aspecte ale unor fantastice creaturi
din lemn, fiecare cu personalitatea
ºi povestea sa, adunate parcã
dintr-o rezervaþie naturalã a unei
alte lumi. Fotografiile, de mici ºi
mari dimensiuni, sunt imprimate
pe hârtie matã fine art ºi surprind
în felul de prezentare un ceva

strãvechi, uneori melancolic,
alteori abia atunci trezit la viaþã.
Daniel Munteanu, nãscut în
1981, este licenþiat la Facultatea
de Litere, secþia Românã-Englezã,
Universitatea Bucureºti. Ca artist
vizual ºi fotograf se ocupã de
lucrãri în graficã 3D (environment,
landscape) ºi fotografie digitalã
(regizatã, conceptualã, naturã).
Are ºapte expoziþii personale ºi,
din 2009, a participat cu lucrãri în
expoziþii de grup atât în þarã, cât ºi
strãinãtate. A publicat articole sau
imagini în reviste de specialitate
ºi a primit numeroase premii.

Hariclea Darclée,

între splendoare, uitare ºi triumf
Fiica moºierului de origine greacã Ion
Haricli ºi a Mariei Aslan, nepoatã a domniþei
Mavrocordat, viitoarea mare cântãreaþã de
operã Hariclea Hartulari-Darclée (10 iunie
1860, Brãila  10 ianuarie 1938, Bucureºti)
a studiat pianul în particular ºi a luat lecþii
de canto la pensionul Lobkovitz din Viena,
cu profesoara Marchesi, la Bucureºti, cu
profesoara de origine francezã Madame La
Kerre, ºi, la Paris, cu E. Duvernois de la
Conservator. A debutat la 14 decembrie
1888, cu rolul Margareta din Faust, de
Charles Gounod, pe scena Operei Mari din
Paris. A fost un triumf, ce i-a adus contractul
pentru un turneu, început în vara anului
urmãtor, prin marile sãli de operã ale
Europei. La Scala din Milano a jucat pentru
prima datã pe 26 decembrie 1890, în rolul
Chimene, din Cidul, de Jules Massenet,
spectacol la care a asistat însuºi Giuseppe
Verdi. Pe aceastã prestigioasã scenã a urcat
de 116 ori. Apoi, a încântat publicul prezent
la teatrele din Petersburg, Madrid sau Teatrul
Liric din Bucureºti. Activitatea desfãºuratã
în perioada 1893  1910 a fãcut-o cunoscutã
pe întregul mapamond, Darclée impunându-se pe principalele scene din Paris, Berlin,
Florenþa, Roma, Buenos Aires, Lisabona,
Monte Carlo, New York sau Moscova.
Giacomo Puccini a considerat-o singura
cântãreaþã care poate încarna rolul Floriei
Tosca. La cererea Haricleei Darclée, a adãugat
operei aria Vissi darte, vissi damore.
Compozitorul a distribuit-o în premiera
spectacolului, ce a avut loc la Teatro
Constanzi din Roma, în 14 ianuarie 1900,
alãturi de tenorul Emilio de Marchi ºi
baritonul Eugenio Giraldoni. Cunoscãtoare
a mai multor limbi: germana, franceza,

italiana, spaniola, engleza, greaca ºi rusa, a
fost apreciatã de mari compozitori G. Verdi,
Ruggiero Leoncavallo, J. Massenet,
Alfredo Catalani, la G. Puccini, ºi a cântat
alãturi de Enrico Caruso, E. de Marchi,
E. Giraldoni, Titta Ruffo, Tamango sau sub
bagheta dirijorului Arturo Toscanini. Fiind
conºtientã de unele probleme pe care le
înregistra vocea sa, a preferat sã se retragã,
definitiv, dupã ultimul spectacol susþinut la
Teatrul Pergola din Florenþa, în mai 1918.
Presa a catalogat-o de-a lungul timpului
drept: privighetoarea Carpaþilor, privighetoarea adoratã, mãiastra pasãre de
basm, vocea începutului de secol, cea mai
mare cântãreaþã a zilelor noastre, iar,
Enciclopedia dello Spettacolo, cea mai mare
cântãreaþã a lumii timp de 25 de ani. A
primit mai multe decoraþii, Ordinul Bene
Merenti, clasa I, acordat de Carol I, ºi
distincþiile otomane Medalia Artisticã ºi
Marele Ofiþer al Sefakatului. S-a întors
definitiv în România, în septembrie 1936,
cu intenþia de a gãsi un post la Conservator
sau la Opera Românã. Marea ei dorinþã, de a
înfiinþa o ºcoalã româneascã de canto, nu a
gãsit susþinere din partea statului.
A murit în sãrãcie, uitatã, fãrã ca autoritãþile
române sã se intereseze de soarta ei. A fost
înmormântatã la Cimitirul Bellu, funeraliile
fiind finanþate de cãtre Ambasada Italiei.
Postum, mult mai/prea târziu, s-a realizat
ºi, în 1960, a avut loc premiera filmului
Darclée, regizat de Mihai Iacob, iar, la Brãila,
a fost creat, prin grija altei excepþionale valori,
Mariana Nicolesco, în 1995, când s-au
împlinit 135 de ani de la naºterea marii
soprane, Concursul Naþional de Canto,
devenit, în 1997, Concursul Internaþional de

Canto Hariclea Darclée, desfãºurat în
splendidul teatru în care viitoarea mare artistã
debuta în 1881, la numai 21 de ani. În memoria
Hariceei Darclée, Mariana Nicolesco a creat
un eveniment despre care se exprimã mari
personalitãþi ale lumii muzicale internaþionale:
 Marco Balderi, dirijor, Florenþa,
membru al Juriului International: Patru sunt
azi în lume marile concursuri internaþionale de canto: Belvedere la Viena, Maria
Callas la Atena, Luciano Pavarotti la
Filadelfia ºi Hariclea Darclée la Brãila.
Niciunul nu se poate compara cu ce a creat
Mariana Nicolesco în acest încântãtor oraº.
 Josef Hussek, directorul Festivalului de la
Salzburg: Nu cunosc niciun alt concurs de
canto care sã se plaseze în toate momentele ºi
manifestãrile sale la un nivel atât de înalt ca
acela dedicat memoriei Haricleei Darclée.
Aceastã manifestare e mai mult decât un
concurs de canto obiºnuit, este totdeodatã
competiþie, master class ºi adevãrat festival al
muzicii. Iatã ce o face incomparabilã ºi unicã.

Tia Peltz (1923-1999), cu ocazia sãrbãtoririi
a 90 de ani de la naºterea graficianei ºi
pictoriþei. Vernisajul are loc luni, 10 iunie,
prilej cu care vor fi fãcute proiecþii de cãrþi

poºtale digitalizate despre Bucureºti, cu
ilustraþie muzicalã semnatã de compozitorul
Adrian Enescu, precum ºi o succintã
prezentare a patrimoniului bruxelez. Potrivit
ICR Bruxelles, expoziþia reuneºte cãrþi poºtale ilustrate despre Bucureºtiul de odinioarã,
precum ºi fotografii care pun în valoare
patrimoniul arhitectural al capitalei României.
Exponatele provin din colecþii private româneºti, în principal cea a lui Sorin
Rãdulescu. Expoziþia este organizatã cu ocazia
unui salon de cartofilie ºi beneficiazã de
sprijinul Direcþiei pentru Monumente
ºi Situri a Regiunii Bruxelles Capitale.

Bucureºtiul cãrþilor
poºtale de odinioarã
expus la Bruxelles
Între 10 si 25 iunie, la sediul librãriei
EuropaNova din Bruxelles, va fi deschisã
expoziþia de cãrþi poºtale româneºti vechi
dedicatã patrimoniul arhitectural al
Bucureºtiului. În cadrul expoziþiei vor fi
expuse ºi câteva dintre peniþele semnate de

Invitaþiile Doamnei Pictura

România, la
din Londra

Virgiliu Parghel,

România este prezentã pentru a patra oarã consecutiv la Festivalul de Arhitecturã
din Londra (LFA), cea mai amplã manifestare de gen din Marea Britanie, dedicatã
anual celor mai interesante proiecte internaþionale de arhitecturã, design ºi urbanism
din peste 40 de þãri. La aceastã ediþie, participarea româneascã are douã componente:
proiectul de remodelare a Universitãþii de Artã din Bucureºti, prezentat cu o machetã
în expoziþia Atlas of the Unbuilt World de la Bartlett School of Architecture, desfãºuratã
între 7 ºi 20 iunie, ºi expoziþia Arhitecþi români creatori de patrimoniu cultural
naþional, care se deschide pe 10 iunie în galeria Brâncuºi de la ICR Londra.

un artist marcat de Corneliu Baba
Aristotel BUNESCU
Pictorii îºi trag puterea de la un
profesor care a marcat destinul lor. Tot
de la el vin principiile muncii de ºevalet,
tehnicile pentru punerea pe pânzã a
desenelor ºi culorilor. Un artist precum
Virgiliu Parghel nu face excepþie. Dupã
Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice Octav
Bãncilã, din Iaºi, în anul 1975, Virgiliu
Parghel intrã la Institutul de Arte Plastice
Nicolae Grigorescu din Bucureºti, la
picturã, clasa profesorului Corneliu
Baba. Aºa începe drumul sãu spre
cunoaºterea tainelor în artele vizuale.

De la Corneliu Baba pãstrez
anumite teme: interioarele, portretele,
îmi fac deseori autoportretul, precum
ºi respectul pentru meºteºug ºi marii
maeºtri, mãrturiseºte pictorul Virgiliu
Parghel. Tot ce avea sã urmeze de la
acest moment se leagã de o etapã
marcatã profund de opera lui Corneliu
Baba. La rândul sãu, Virgiliu Parghel
devine profesor, mai întâi pentru
elevii din Suceava, apoi lector pentru
studenþii de la Universitatea Naþionalã
de Arte din Bucureºti.

Festivalul de Arhitecturã

Din anul 1973 începe ºirul multelor
sale prezenþe în expoziþii personale ori
de grup. Din palmaresul sãu amintesc
anul 1972, cu Premiul I la Festivalul
Tineretului, ºi anul 1985, cu Premiul I
la Concursul Naþional Voroneþiana.
Lucrãri purtând semnãtura sa se aflã
în Muzeul de Artã din Suceava, în
colecþii particulare din România: în
Bucureºti, Suceava, Bacãu, Iaºi,
Târgoviºte, Ploieºti, ori în colecþii
particulare din strãinãtate, în: Germania
(Beratzhaussen, Oldenburg, Berlin),
Franþa (Paris), Belgia (Bruxelles),
Austria (Viena), Suedia, Italia (Venetia),
Anglia (Londra), Statele Unite ale
Americii ºi Canada.
Mereu optimist, cu gândul la soþia
sa ori la copiii sãi, mari acum, Virgiliu
Parghel este, pretutindeni, o prezenþã
tonicã. Într-un târg de antichitãþi, la
vânãtoare dupã un tablou nedescoperit
încã, în atelier în faþa viitoarelor lucrãri,
în galeriile unde expune, în mijlocul
admiratorilor sãi, Virgiliu Parghel
palpitã pentru arta care îi dominã
întreaga viaþã - Pictura de calitate.

ªcoli de varã
în domeniul
Artelor plastice
Fundaþia Calea Victoriei propune
ªcoli de Varã în domeniul artelor
plastice, cursuri cu program intensiv,
pe durata unei sãptãmâni (de luni pânã
vineri), seara dupã ora 18.30; fiecare
ºedinþã dureazã circa douã ore, iar
materialele de lucru sunt incluse în preþ.
 ªcoala de varã de picturã pe sticlã
(10-14 iunie), cu artista Alina Cosma,
in care se experimenteazã tehnica
picturii pe sticlã.Fiecare cursant va
realiza o lucrare cu subiect la alegere:
icoana, peisaj, portret etc . ªcoala de
varã de Ilustraþie ºi reclame vintage (8-12 iulie), cu Arina Gheorghita. Participanþii
vor descoperi vechi tehnici de ilustrare, pe care le vor realiza fãrã intervenþia
impersonalã a computerului sau a altor mijloace moderne.  ªcoala de varã de
picturã: Stiluri ºi mari pictori (17 - 21 iunie), susþinutã de artistul plastic Ioana
Stanca, se adreseazã celor care iubesc pictura sau care pur ºi simplu doresc sã-ºi
exprime creativitate în culori. Va fi descoperit câte un nou pictor, o personalitate
ce a schimbat faþa artei de sfârºit de secol XIX - început de secol XX.
Se va picta în stilul lui Vincent Van Gogh, Herni Rousseau, Gustav Klimt, Wassily
Kandinsky si Joan Miro. Cursurile au loc la sediul Fundaþiei Calea Victoriei.

pag. 6

C
E
T
Ã
Þ
E
A
N
E
U
R
O
P
E
A
N

623  10 iunie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

Mai multe
eforturi
pentru
îngrijirea

Diferenþele de
pensie dintre
femei ºi bãrbaþi

copiilor
Statele membre vor trebui sã îºi intensifice
eforturile pentru a îmbunãtãþi dispoziþiile
privind îngrijirea copiilor în cazul în care UE
urmeazã sã realizeze obiectivul de a obþine o
ratã de ocupare a forþei de muncã de 75 % pânã
în 2020, a declarat Comisia Europeanã într-un
raport publicat la 3 iunie. Conform concluziilor
raportului intermediar, numai opt þãri au
îndeplinit ambele obiective convenite la nivelul
UE în privinþa disponibilitãþii ºi accesibilitãþii
serviciilor de îngrijire a copiilor. Aºa-numitele
obiective de la Barcelona, aprobate de liderii
UE în 2002, prevãd ca serviciile de îngrijire a
copiilor sã fie disponibile pentru 90 % dintre
copiii cu vârste cuprinse între 3 ani ºi vârsta
de ºcolarizare obligatorie ºi pentru 33 % dintre
copiii cu vârsta sub trei ani.
Cifrele pentru 2010 aratã cã majoritatea
þãrilor UE nu ºi-au atins propriile obiective în
materie de furnizare de servicii de îngrijire a
copiilor: numai opt þãri au reuºit sã respecte
obiectivele pentru ambele categorii de vârstã
(între 0 ºi 3 ani; între 3 ani ºi vârsta de
ºcolarizare obligatorie): Belgia, Danemarca,
Spania, Franþa, Þãrile de Jos, Suedia, Slovenia
ºi Regatul Unit. Numai 10 state membre au
atins obiectivele în ceea ce priveºte prima
categorie vizatã (între 0 ºi 3 ani) ºi 11 state
membre au atins obiectivele în ceea ce priveºte
a doua categorie vizatã (între 3 ani ºi vârsta
de ºcolarizare obligatorie).
Între timp, datele recente pentru anul 2011
aratã un declin în ceea ce priveºte furnizarea de
servicii de îngrijire destinate copiilor mai mari,
ceea ce înseamnã cã unele þãri, în care au fost
atinse obiectivele în 2010, se situeazã, în prezent,
sub pragul de 90 % (Spania, Þãrile de Jos ºi
Irlanda). Politicile care vizeazã concilierea
activitãþii profesionale cu viaþa privatã - ºi în
special serviciile de îngrijire a copiilor  sunt
cruciale în promovarea încadrãrii în muncã a
femeilor. Creºterea numãrului femeilor care
muncesc este esenþialã pentru atingerea
obiectivelor UE în domeniul ocupãrii forþei de
muncã ºi pentru îmbunãtãþirea strategiei
economice generale. Din acest motiv, la 29 mai,
Comisia Europeanã a prezentat Consiliului, în
cadrul celui de al treilea semestru european,

propuneri de recomandãri
specifice fiecãrei þãri pentru
2013. Au fost adresate recomandãri unui numãr
de 11 state membre (Austria, Republica Cehã,
Estonia, Germania, Ungaria, Italia, Malta,
Polonia, Slovacia, Spania ºi Regatul Unit) privind încadrarea în muncã a femeilor, disponibilitatea/calitatea serviciilor de îngrijire a
copiilor ºi/sau a locurilor în ºcoli cu program
prelungit, precum ºi privind serviciile de îngrijire.
***
În 2002, ºefii de stat ºi de guvern ai statelor
membre ale UE au convenit, în cadrul
concluziilor Consiliului European de la
Barcelona, asupra urmãtoarelor aspecte:
Statele membre ar trebui sã înlãture factorii
care descurajeazã participarea femeilor pe
piaþa forþei de muncã ºi sã se strãduiascã,
luând în considerare cererea de facilitãþi
pentru îngrijirea copilului ºi respectând
modelele naþionale de furnizare a serviciilor
de îngrijire a copilului, sã ofere, pânã în 2010,
servicii de îngrijire a copilului pentru cel puþin
90 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 3
ani ºi vârsta obligatorie de ºcolarizare ºi
pentru cel puþin 33 % dintre copiii cu vârste
sub 3 ani. De atunci, aceste obiective au rãmas
cunoscute ca obiectivele de la Barcelona
în domeniul facilitãþilor de îngrijire a copilului,
iar realizarea acestora s-a aflat în centrul
politicilor ce vizeazã concilierea vieþii
profesionale cu viaþa privatã ºi viaþa de familie
la nivelul UE ºi la nivelul statelor membre.
Facilitãþile pentru îngrijirea copilului au
reprezentat, de asemenea, o prioritate în
cadrul strategiilor Comisiei privind egalitatea
de gen, fiind oferitã, în paralel, finanþare de la
fondurile UE în cadrul fondurilor structurale
(în special Fondul Social European). În ciuda
faptului cã s-au înregistrat unele progrese din
2002 pânã în prezent ºi în pofida angajamentelor statelor membre, în 2010, oferta de
facilitãþi de îngrijire a copilului, stabilite la
nivelul UE, nu respecta încã obiectivele fixate.

Tot la 3 iunie, Comisia a publicat un nou studiu
de specialitate privind diferenþele de pensie dintre
femei ºi bãrbaþi în Europa, primul studiu de acest
fel realizat vreodatã. Studiul aratã faptul cã rata de
ocupare a forþei de muncã mai scãzutã în rândul
femeilor are impact asupra acestora ºi la vârsta de
pensionare: pensiile femeilor sunt, în medie, cu
39 % mai mici decât pensiile bãrbaþilor. Aceastã
discrepanþã este rezultatul a trei tendinþe pe piaþa
forþei de muncã:  numãrul femeilor susceptibile de
a avea un loc de muncã este mai mic decât cel al
bãrbaþilor;  numãrul orelor/ anilor de muncã prestaþi
este mai mic în cazul femeilor decât în cazul
bãrbaþilor;  în medie, salariile femeilor sunt mai
mici decât salariile bãrbaþilor. Sistemele de pensii
nu reflectã în mod neutru parcursul profesional
din trecut: pensiile pot reduce, perpetua sau chiar
întãri inegalitãþile de gen pe piaþa forþei de muncã ºi
în ceea ce priveºte distribuþia responsabilitãþilor
familiale între femei ºi bãrbaþi.

Un nou indicator al egalitãþii de gen, Diferenþele
de pensie dintre bãrbaþi ºi femei, contribuie la
evaluarea amplorii inegalitãþilor de gen pe durata
vieþii. Situaþia este foarte diferitã în rândul statelor
membre ale UE. Într-un numãr mare de state s-au
constatat diferenþe de pensie foarte mari între
bãrbaþi ºi femei: în 17 state membre existã diferenþe
mai mari sau egale cu 30 %. Cele mai mari
discrepanþe între pensiile femeilor ºi pensiile
bãrbaþilor au fost constatate în Luxemburg
(47 %) ºi în Germania (44 %). La polul opus,
cele mai mici diferenþe de pensie s-au înregistrat în
Estonia (4 %), urmatã de Slovacia (8 %). S-a
constatat cã maternitatea ºi cãsãtoria contribuie la
creºterea diferenþelor de pensie dintre bãrbaþi ºi femei.
Diferenþele sunt mai reduse în cazul femeilor
necãsãtorite, chiar dacã acestea rãmân ridicate (17 %).
Datele aratã în mod clar o penalizare a maternitãþii:
maternitatea conduce la dezavantaje în ceea ce
priveºte pensiile femeilor în aproape toate statele
membre. În cele mai multe cazuri, penalizarea
maternitãþii creºte odatã cu numãrul copiilor.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Ca o plutire, ca un zbor...

Silviu ªERBAN
În general, aº asocia Meandre
cu o plutire, cu un zbor, ca zborul
pãsãrilor flamingo ºi al cailor. ªtiam
tot timpul cã filmul trebuia sã
zboare. Trebuia sã se ridice de la
pãmânt. Sunt cuvintele cu care
regizorul Meandrelor, în cartea
Iuliei Blaga, Fantasme ºi adevãruri.
O carte cu Mircea Sãucan, îºi
defineºte, sintetic, propria creaþie,
fãrã îndoialã, una dintre
capodoperele cinematografiei
româneºti, aproape necunoscutã,
însã, pânã în 1990, când este
redescoperitã. Metafora zborului
surprinde în esenþã unitatea ºi
continuitatea unui discurs filmic
discontinuu prin excelenþã, atât
spaþial, cât ºi temporal. Aceastã
dialecticã este redatã exemplar
printr-o scurtã filosofare rostitã de
unul dintre personaje ºi decupatã
parcã din fragmentele lui Heraclit:

Asta înseamnã unitate! Continua
trecere dintr-una într-alta.
Transformare. Autoschimbare.
Unitate este ºi felul cum viaþa ia
când o înfãþiºare moralã, când una
materialã. ªi cum trecutul se
transformã în prezent, acesta se
rãsfrânge în trecut ... sau
prefigureazã viitorul, în care ºi
trecutul ºi prezentul sunt spiritualiceºte pline. Cu mare dificultate
am putea schiþa o succesiune
narativã a filmului; cel mult am
putea proceda ca Tudor Caranfil (în
Dicþionar universal de filme),
încercând o taxonomie ce ia ca
reper modurile verbelor: prezentul televizorului, un alt prezent,
concomitent, pe plaja de la
Mamaia, al tinerilor, un mai mult
ca perfect pe când Gelu nu mai
era copil, un perfect compus în
secvenþele de retrospecþie ºi
perfectul simplu din garã. Filmul
se deschide cu perfectul simplu,
pãstrând terminologia lui Caranfil,
o secvenþã iterativã, reluatã
incomplet în variate momente ale
zborului ºi, abia în final, în toatã
plenitudinea ei. De-a lungul unui
traveling prelungit, camera de luat
vederi redã un dialog, fãrã sã se audã
ce se spune, al celor douã personaje
centrale, Anda (Margareta Pogonat) ºi Petru (Mihai Pãlãdescu).
Urmeazã cele douã prezenturi.
Mai întâi, filmaþi din spate, Anda,
întoarsã de la garã, ºi soþul ei,
Constantin (Ernest Maftei), aºezaþi

pe scaune, privesc cãtre lumina ce
þâºneºte dintr-un televizor sub
forma zborului pãsãrilor flamingo
ºi a salturilor unor cai peste obstacole
(imagini din filmul Les animaux al
lui Frederic Rossif). Scurte
schimburi de replici informative
trimit cãtre celãlalt prezent:
Gelu, bãiatul tãu, þi-a lãsat o
scrisoare./ Ce scrie?/ Cã s-a sãturat.
Vrea sã respire alt aer/ ªi?/ Cã
pleacã./ Unde? Pe plajã, Gelu (Dan
Nuþu) ºi prietena sa (Ana Szeleº)

limbaj cinematografic deosebit de
expresiv, alta denotativã, a
dialogurilor, oferind reperele
intrigii. Aproape nicio scenã din
Meandre nu este lipsitã de
elemente ce þin de expresivitatea
aparatului de filmat. Travelingul ºi
panoramarea abundã, cadrele fixe
fiind doar scurte momente de
odihnã ale zborului camerei.
Unghiurile plonjate ºi contraplonjate, încadraturile atipice
(chipul personajelor apar de multe

Meandre (Mircea Sãucan, 1967)
repetã simbolic libertatea semnificatã de miºcãrile pãsãrilor ºi
cailor din televizor. Cei doi, filmaþi
în contre-jour, zburdã, alergând
dupã un mânz, dansând, sãrind,
îmbrãþiºându-se. Conþinutul intrigii este relevat prin intermediul secvenþelor retrospective,
mai îndepãrtate (scena în care
Constantin ºi Anda se mutã într-un
apartament nou, iar Petru îi propune Andei sã-l pãrãseascã pe
Constantin) sau mai apropiate
(scenele centrate pe relaþia Andei
cu Petru). Utilizând o gramaticã
destul de complicatã, în care
povestea, deºi lipseºte, se încheagã
uºor-uºor din fragmentele disparate
ale trecutului, Mircea Sãucan
vorbeºte pe douã voci, una
conotativã, a imaginilor, într-un

Libera circulaþie
în UE
Datoritã spaþiului Schengen de liberã circulaþie,
peste 400 de milioane de cetãþeni din 26 de state
membre ale UE ºi un numãr tot mai mare de
resortisanþi ai þãrilor terþe cãlãtoresc fãrã a face
obiectul unor controale la frontierele interne.
Comisia a adoptat cel de al treilea raport al sãu
privind bilanþul de sãnãtate al spaþiului Schengen,
o prezentare generalã semestrialã privind
funcþionarea acestuia. Raportul descrie cu claritate
starea spaþiului Schengen, pentru a asigura, în rândul
tuturor þãrilor care participã la acesta, interpretãri
ºi puneri în aplicare coerente ale normelor.
Raportul se referã la perioada 1 noiembrie 2012 
30 aprilie 2013 ºi evalueazã în special:  Aplicarea
normelor Schengen.
***
În septembrie 2011, Comisia a prezentat
propuneri pentru a consolida eficacitatea ºi
legitimitatea sistemului Schengen. În comunicarea
sa intitulatã Guvernanþa Schengen  a rãspunde
circumstanþelor excepþionale, Comisia ºi-a anunþat
intenþia de a prezenta instituþiilor UE, de douã ori
pe an, o imagine de ansamblu a funcþionãrii
sistemului Schengen. Aceste propuneri legislative prevãd un sistem mai solid de evaluare ºi
monitorizare la nivelul UE pentru verificarea ºi
asigurarea aplicãrii normelor Schengen, precum ºi
un mecanism decizional european mai structurat,
care ar putea permite, în situaþii cu totul
excepþionale, reintroducerea temporarã a
controalelor la frontierele interne în caz de
ameninþare gravã la adresa ordinii publice sau a
securitãþii interne.
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secvenþa de la garã, un fel de pivot
al filmului, care, în final, prin
prezenþa replicilor, þine loc ºi
de punct culminant al intrigii.
Pânã la acest moment, secvenþa
conota, prin expresiile faciale ale
personajelor, prin salturile în mâini
ale saltimbancilor, prin stop-cadrul
sau imaginea în negativ care
coloreazã, tabloul despãrþirii
dintre Anda ºi Petru. Odatã cu apariþia dialogurilor, intriga este
desluºitã. Doi arhitecþi, unul lipsit
de talent, carierist ºi oportunist
(Constantin), altul plin de imaginaþie, însã rebel (Petru), îºi
disputã nu doar profesia, ci ºi aceeaºi
femeie (Anda) ºi chiar acelaºi
copil, fiul lui Constantin (Gelu).
Datoritã unei poziþii sociale avantajoase, Constantin îl înlãturã pe
concurentul sãu mai talentat, în timp
ce Anda preferã, în final, apartamentul larg al lui Constantin ºi nu
baraca lui Petru. Pentru Gelu, însã,
exemplul tatãlui nu este unul de urmat
ºi tânãrul rebel ajunge sã-l admire mai
degrabã pe Petru. Aceastã intrigã
simplã, datoratã lui Horia Lovinescu,
este împãnatã de Sãucan cu elemente, cu simboluri care conoteazã mult
mai mult, precum sabia de jucãrie
a lui Gelu (semn al luptei, al

nonconformismului), mâinile de
ghips purtate de Gelu (semn al
rãcelii ºi falsitãþii unor relaþii) sau
trompeta din care sunã Petru
(semn al strigãtului nedreptãþitului).
Poate tocmai aceastã alcãtuire
ciudatã a Meandrelor i-a determinat
pe ideologii comuniºti ai vremii
sã-l interzicã la puþin timp de la
lansare. Probabil cã le era teamã de
ceea ce nu înþelegeau. Colecþia de
imagini ciudate, de nonsensuri a lui
Sãucan îi împingea în nesiguranþã,
îi silea la un travaliu interpretativ
politico-ideologic uriaº. ªi atunci
au ales, ca sã fie siguri, ascunderea
acestui film, cu totul desprins de
viaþa realã a societãþii noastre
socialiste (Cristian Tudor Popescu,
Filmul surd în România mutã).

ori în colþul sau la marginea
ecranului), utilizarea pronunþatã a
profunzimii (aproape întotdeauna
prim-planul ºi fundalul dialogheazã
în interiorul cadrelor) ºi jocul
scharf-ului structureazã poetica
discursului cinematografic. În
secvenþa sindrofiei mondene, cu
ambient muzical occidental (House
of the Rising Sun al lui The Animals,
într-o variantã francezã, ºi Babys
in Black al Beatles-ilor), la un
moment dat se desfãºoarã un dialog
între Anda ºi Petru, chipul femeii,
în prim-plan, ocupând colþul din
stânga sus al imaginii, în timp ce,
* * *
cel al bãrbatului, în plan îndepãrtat,
Nãscut la Limassol, în Cipru, Michael Cacoyannis ºi-a început cariera
neclar, este dispus oblic în colþul
din dreapta jos. O geometrie regizoralã în Grecia. Filmul de debut, Stella, produs în 1955, înregistreazã
similarã întâlnim ºi în cadrul un succes remarcabil, câºtigând Golden Globes pentru cel mai bun film
dialogului care deschide filmul ºi strãin ºi fiind nominalizat, la Cannes, pentru Palme dOr.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  10 iunie 2013

MARÞI  11 iunie 2013

MIERCURI  12 iunie 2013

JOI  13 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 în Tranzistoria
România (1988).
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  O zi însoritã
(Bright day) (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  15 iunie 2013

Laboratorul emoþiilor (r)
Agenda culturalã (r)
Analiza zilei (r)
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
Enciclopedia animalelor, ep.17
Film pentru copii 
Madison (SUA)
Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
Senzaþii în bucãtãrie (r)
Laboratorul emoþiilor
Emisiune de Andreea Deneº
Film artistic  O zi însoritã
(Bright day) (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 
Calculatorul mãrturiseºte.
România (1981).
00:00 Petrecere româneascã (r)
02:00 IT Focus (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi (r)
05:00 Week-end show (r)

Ilinca
Dumitrescu

ºi invitaþii sãi

Vineri de la 23:00
Încã din antichitate, muzica a avut
un rol deosebit în educaþia tinerilor. Se
considera, de pe atunci, cã muzica este
necesarã pentru dezvoltarea simþului
pentru frumos. Crucialã în viaþã a rãmas
deprinderea ca aceastã formã de educaþie
sã înceapã de la vârste fragede, într-un
context simplu ºi uºor de apreciat. Avantajele acestui simþãmânt artistic sunt
vizibile asupra alegerilor pe care tânãrul
le face în viaþã ºi, mai târziu, omul matur
le asumã în diferite domenii ale existenþei.
În lumea academicã medievalã, muzica
era, alãturi de aritmeticã, geometrie ºi
astronomie, unul din domeniile de
bazã ale instruirii, folosindu-se metodele scolasticii. În urmã cu câteva secole,
au apãrut conservatoarele moderne,
care pregãtesc muzicieni în compoziþie,

interpretare la diferite instrumente, voce,
pedagogie muzicalã. Lumea sunetelor este
plinã de capodopere. Sãlile de concerte,
marile studiouri de înregistrãri ºi casele
de producþie adunã mãrturii tulburãtoare
ale trãirilor compozitorilor ºi ale virtuozilor în subjugarea instrumentelor.
Melomanii constituie o castã aparte, o
congregaþie a spiritului ºlefuit prin culturã, care îºi alimenteazã aceastã pasiune
prin întâlniri periodice în filarmonici, sãli
de concerte, studiouri sau locuri de audiþii
de înaltã fidelitate.
Ilinca Dumitrescu este una dintre rarele
personalitãþi care a transformat pianul,
instrumentul virtuozitãþii sale.
Urmãriþi, întâlnirile Ilincãi Dumitrescu ºi
ale invitaþilor sãi cu muzica, artele plastice
ºi poezia, în fiecare vineri, de la ora 23.00!

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  16 iunie 2013

06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 34
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)

duminicã
ora 11:30

Film documentar

Mans great
achievements
Omenirea este o specie tare
norocoasã. Impresionanta
(ºi încã misterioasa) complexitate a creierului uman
l-a înzestrat pe acesta cu
limbaj, vorbire ºi o gândire creatoare ºi abstractã.
Vreme de mii de ani, inteligenþa noastrã ne-a ajutat
sã ne înjghebãm unelte
ºi sã punem la punct tot
soiul de tehnologii, sã
creãm opere de artã ºi sã
facem descoperiri ºtiinþifice, sã construim societãþi
ºi civilizaþii.
Astfel, în prezent, întreaga umanitate se poate
mândri cu realizãri dintre
cele mai interesante ºi
mai diverse, în domenii
dintre cele mai variate 
arhitecturã (anticã ºi modernã), artã, muzicã, literaturã, comunicare, aviaþie,
medicinã, sport ºi multe
altele.

VINERI  14 iunie 2013

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

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

sâmbãtã

22:00

Calculatorul
mãrturiseºte (1981)

F
i
l
m

artistic

România 1981. Regia: George
Cornea. Scenariu: Radu Aneste
Petrescu, Mihai Dimitriu. Imagine:
Vivi Dragan Vasile. Decor: Mircea
Rabinski. Costume: Dorina Sortan.
Machiaj: Elena Rucãreanu. Montaj:
Magda Shise-Chincioiu. Coloanã
sonorã: Nicolae Ciolca. Muzica:
Ramon Tavernier. Cu: George
Constantin, Mircea Diaconu, Sebastian
Papaiani, Alexandru Repan, Dana
Dogaru, Ioana Pavelescu, Tania Filip,
Elisabeta Adam. Comedie, în care unul
dintre personaje (M. Diaconu) devine
peste noapte detectiv, dar în toate
situaþiile, loveºte cu bâta în baltã.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Hit the morning
Week-end activ
(07:00-10:00  luni-vineri)
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun Realizator: Alex Camburu
Light Zone
80 Remember
(10:00-13:00  luni-vineri)
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
Nume: Top 20
(13:00-16:00/luni-vineri)
(17:00-19:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Ambuteiaj
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(16:00-19:00/luni-vineri)
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Iuliana Mardare
Realizator: Maria Ilie
Ultima Ediþie
Nume: Printre rânduri
(19:00-22:00/luni-joi)
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Maria Ilie
Realizator: Iuliana Mardare
Sportlife
Hit Hours
(19:00-22:00/vineri)
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Claudiu Giurgea
Realizator: Alex Camburu
Cafe Nocturn
Poveºti Nespuse
(22:00-23:00/luni -joi)
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Echipa HFM
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Student haretist la specializãrile

MATEMATICÃ

limbilor strãine, educaþie fizicã ºi sport,
discipline de pregãtire psihopedagogicã etc.
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
promoveazã învãþãmântul orientat pe
proiecte cu efecte imediate asupra experienþei profesionale a viitorului specialist, dar
susþine ºi programe extracurriculare de
certificare a competenþelor profesionale
prin programe precum Oracle Academy,
Microsoft Technology Associate ºi cursuri
postuniversitare de scurtã duratã.
Cadrele didactice titulare sunt recunoscute
pe plan naþional ºi internaþional. Dintre
acestea, exemplificãm:  conf. univ. dr. Alina
Olteanu, titular al disciplinelor: Tehnici
avansate de programare, Reþele de calculatoare, Securitatea informaþiei. doctor în
informaticã, titlu obþinut la University of
Alabama, USA, are rezultate semnificative
în: Proiecte de cercetare ºi publicaþii ºtiinþifice
în domeniul reþelelor de calculatoare,
Tehnologii: Tehnologii folosite: J2EE, Web

MATEMATICÃ ªI

INFORMATICÃ

Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
funcþioneazã în imobilul din str. Ion Ghica
nr. 13, proprietate a Universitãþii Spiru
Haret. În acest imobil, studenþii beneficiazã de amfiteatre ºi numeroase sãli de curs ºi
seminar cu dotare modernã; sãlile de seminar
sunt dimensionate pentru grupe de 20-30
de studenþi, iar ambientul creeazã condiþii
optime pentru studiu. Laboratoarele de
informaticã se desfãºoarã pe semigrupe. Se
asigurã cel puþin un calculator per student.
Desfãºuratã sub deviza Excelenþa în
educaþie ºi cercetare!, pregãtirea viitorilor
specialiºti în matematica ºi informaticã se
realizeazã prin planuri de învãþãmânt
moderne, compatibile cu programele de
studii internaþionale (sistem ECTS), care
cuprind discipline obligatorii (cu caracter
teoretic ºi aplicativ), discipline opþionale (la
alegere) ºi discipline facultative. Printre
disciplinele facultative se regãsesc capitole
speciale de matematicã ºi informaticã, studiul

FACULTATEA DE

Perioada de admitere: 18 iunie - 15 august ºi 1 septembrie - 30 septembrie 2013
Bucureºti, sectorul 3, str. Ion Ghica nr. 13; telefon: +40213140075 sau +40213140076 interior 121, 306; +40214551033;
fax: +40213140075 sau +40213140076 interior 121; e-mail: ushmi@spiruharet.ro.

Studiezi la nivel european cu profesori a cãror
activitate este recunoscutã internaþional

services, Java, Javascript, Dojo, Nacar, JSP,
XML, SQL Server, Oracle, Spring, Hibernate,
Struts, Tomcat, Websphere, Ant, JUnit, CVS,
Dimensions, QC, JIRA;  conf. univ. dr. Argus
Adrian Dunca, titular al disciplinelor:
Matematicã, Analizã numericã, Software
matematic, Calcul numeric avansat, doctor
în matematicã la University of Pittsburgh,
USA, predã ºi cursuri de ecuaþii diferenþiale
ºi analizã matematicã la Departamentul de
Matematicã al Universitãþii din Michigan,
USA. Are rezultate remarcabile în:
Elaborarea de metode numerice pentru
fluide turbulente precum si teste numerice,
dar ºi competenþe în informaticã: limbaje de
programare C/C++, PHP ºi sisteme de
operare Linux ºi Windows;  titulara
disciplinelor Limbaje formale ºi automate,
Structuri de date, Fundamentele limbajelor
de programare, Calculabilitate ºi complexitate, lector univ. dr. Dana Vîlcu, doctor
în Informaticã, cu calificativul tres honorable, Université Paris XII  Val de
Marne, cu experienþã în: Analizã de sistem ºi
proiectare-programare aplicaþii la Kepler România, profesor agreat la Université Paris
XII  Val de Marne, cercetãtor ºtiinþific la
IPA S.A Bucureºti, este recunoscutã pentru
Modele, algoritmi ºi rezultate pentru
planificarea multi-procesoarelor, tehnici de
optimizare a procesoarelor ºi realizarea
sistemelor imbarcate (embedded).

Informaticã. Anul acesta, conferinþa a avut loc, în sediul din
Ion Ghica, în perioada 7-9 iunie (vezi pag. 1 ºi pag.3). Reuºitele
studenþilor ºi masteranzilor au fost prezentate în cadrul Sesiunii
de Comunicãri ªtiinþifice ale Tinerilor Cercetãtori (9 iunie 2013)
ºi vor fi publicate în revista ºtiinþificã a facultãþii.

Participarea studenþilor la conferinþe, concursuri ºi dezbateri

Seminarii de orientare profesionalã
Aceste seminarii, organizate periodic, au adus în contact persoane cu foarte
multã experienþã în domeniul IT, care ocupã poziþii importante în mari companii,
studenþi ºi cadre didactice din facultate. Parteneriatele existente dau posibilitatea
studenþilor sã efectueze practicã în situaþii reale de muncã, dar ºi reprezentanþilor
companiilor sã participe în modernizarea ºi optimizarea permanentã a
programelor de studii, atât la nivelul planului de învãþãmânt, cât ºi la nivelul
conþinutilor didactice. Dintre companiile invitate, menþionãm prezenþa d-nei
Miruna Bãdescu, CEO compania EAU DE WEB, ºi dl Victor Dragomirescu,
CEO compania ROMANIAN SOFTWARE. Posterele acestor evenimente au
fost realizate de studenþi ai facultãþii.

Relaþii internaþionale
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã beneficiazã de oportunitãþile
ERASMUS ºi are parteneriate cu universitãþi din Europa ºi regiunea
Mediteranei. Este facilitatã mobilitatea studenþilor ºi cadrelor didactice ºi
parteneriatul în proiecte de cercetare. Acþiunile studenþilor ºi cadrelor didactice
sunt vizibile prin:
- http://www.spiruharet.ro/facultati/facultatea de matematica si informatica),
- http://ushfmi.wordpress.com/,
- http://dmcsh.wordpress.com ºi
- https://www.facebook.com/fmi.spiruharet.ro.
Evenimentele semnificative sunt anunþate ºi pe platforma Twitter 
- http://twitter.com/fmispiruharet.ro

Studenþii ºi absolvenþii te aºteaptã ...
Organizaþia
Studenþilor
Organizaþia Studenþilor de la
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã (OSMI-USH) are ca scop atât
apãrarea demnitãþii ºi drepturilor
studenþilor, cât ºi intereselor acestora pe linie profesionalã, culturalã,
ºtiinþificã ºi artisticã. Participarea
studenþilor în Consiliul Facultãþii ºi în
diverse comisii permite implicarea
activã în asigurarea unui învãþãmânt de calitate centrat pe student.
Parteneriatele ºi acþiunile OSMIUSH
sunt promovate prin intermediul blogului asociaþiei: http://
osmish.blogspot.ro/. Balul bobocilor,
festivitatea de absolvire, acþiuni
cultural-sportive ºi activitãþi de
socializare tematicã sunt câteva
exemple de iniþiative ale OSMIUSH.

Studenþii ºi masteranzii Facultãþii de
Matematicã ºi Informaticã interesaþi
de cazare în timpul studiilor (activitate
didacticã, dar ºi pe perioada vacanþei)
beneficiazã de serviciile oferite
de cãminele studenþeºti ale Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
str. Moldoviþa nr. 5  10, sector 4.
Studenþii ºi masteranzii pot mânca la
cantina restaurant, beneficiind de tarife
subvenþionate de cãtre Universitate.
De asemenea, toþi studenþii Universitãþii Spiru Haret au acces la
biblioteca virtualã ºi platforma electronicã Blackboard, beneficiazã de
manuale universitare (cursuri ºi
caiete de seminar/laborator) la tarife
subvenþionate.

Clubul de Informaticã

 Studentul Costel Pîºlac
a elaborat Biblioteca 2.0,
un software complex extrem
de inovator ºi performant.
Programul a fost descris ca
fiind cel mai bun sistem de
gestionare a cunoºtinþelor/
informaþiilor.
http://costelsoft.ro/dir/.
 Studentul Pavel Alexandru, an III, Informaticã, a participat cu lucrarea Mobile
Application Constraints and Solutions la The 12th International Conference on
Informatics in Economy (IE 2013), Bucureºti, 25-28 aprilie (http://conferenceie.ro/).
 Participarea studenþilor Sergiu Gãinã, Costel Pîºlac ºi Petre Sosa la Hackathon 2013
a adus nu numai un loc bun în clasament, dar ºi o experienþã competiþionalã semnificativã.
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Activitatea ºtiinþificã
Cadrele didactice ºi studenþii au publicat articole ºtiinþifice de
mare valoare în reviste de specialitate sau au prezentat rezultatele
obþinute în cadrul unor evenimente naþionale ºi internaþionale.
Din anul 2007, Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
organizeazã Conferinþa Anualã de Matematici Aplicate ºi
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Membrii Clubului de Informaticã
participã la acþiuni de formare
profesionalã, cursuri facultative, dar
ºi programe extracurriculare ce
asigurã certificarea competenþelor.
În anul universitar 2012-2013, au
fost acordate, gratuit, cinci vouchere
pentru certificarea unor programe
 Studentul haretist Vlad Lucian Vintilã,
anul III, specializarea Informaticã, a aplicat
la începutul acestui an pentru programul:
CERN Openlab Summer Student ºi a fost
selectat pentru participare, în perioada
1 iulie - 30 august. Lista celor 22 de
tineri acceptaþi este disponibilã online
http://openlab.web.cern.ch/news/
announcement-students-selected-cernopenlab-summer-student-programme2013, iar în cadrul paginii web a
programului Openlab sunt disponibile
informaþii care pot fi valorificate pentru
competiþia din 2014.
Anual, CERN organizeazã programe de
instruire în cadrul unor ºcoli de varã în
parteneriat cu companii IT. CERN este
compania unde, acum 20 de ani, s-a nãscut
World Wide Web, iar studenþii acceptaþi
sã lucreze în programele de varã vor avea
oportunitatea sã interacþioneze în diverse
proiecte cu ultimele tehnologii IT.

Alumni
Absolvenþii matematicieni sunt în
instituþii de învãþãmânt ºi cercetare:
cadre didactice ºi manageri de ºcoli.
Absolvenþii informaticieni sunt fie
antreprenori, fie lucreazã în companii
de profil pe diferite paliere. Unii

Oracle (baze de date, Java) ºi 30
de vouchere pentru certificare
Microsoft Technology Associate
(sisteme de operare si administrarea
serverelor, reþelisticã, baze de date,
dezvoltare software, dezvoltarea
aplicaþiilor Web, aplicaþii mobile,
jocuri etc.)
licenþiaþi/masteranzi ºi-au finalizat
sau sunt urmeazã sã finalizeze studiile
de masterat/doctorat la universitãþi
din þarã ºi strãinãtate. Consilierea din
timpul facultãþii continuã ºi dupã
absolvire prin promovarea celor mai
potrivite oferte de joburi în domeniu.

Studenþi/absolvenþí despre facultate
Costel Pîºlac (student)  Mã bucur de cadrele didactice bine pregãtite.
[...] Este minunat faptul cã putem avea cãrþile în format pdf. Pe mine mã
încântã lucrul acesta, eu vreau sã am totul în format electronic.
Daniel Alexandru Bolozan (student)  Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã este o facultatea unde se învaþã, unde materia este bine structuratã,
domnii profesori ºi doamnele profesoare sunt foarte bine pregãtiþi ºi au
multã rãbdare pentru a ne face sã înþelegem materia ºi lucruri din viaþã.
ªtefan Vespe (absolvent)  Facultatea, pentru mine, a fost excepþionalã
încã de la început; ºi modul de predare ºi lucrãrile de laborator la care am
participat au fost excepþionale.
Paginã realizatã de prof. univ. dr. Grigore ALBEANU,
Director Departamentul Matematicã ºi Informaticã

