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Ediþia 2013 a Târgului Internaþional GAUDEAMUS - carte de
învãþãturã, ediþia 20, va avea loc, în perioada 20  24 noiembrie,
în Pavilionul Central Romexpo.
La nivelul 7.70, standul 338, Editura Fundaþiei România de
Mâine vã aºteaptã cu o ofertã de 150 de titluri.
Sâmbãtã, 23 noiembrie, începând cu ora 10, la Spaþiul de
evenimente, nivelul 7.70, vor fi lansate volumele: Limbajul imaginii
filmate (carte însoþitã de CD), autor Ion Bucheru, ºi Literatura
românã între canon ºi modernitate, autor Luiza Marinescu.
Târgul prezintã oferta a peste 400 de edituri româneºti ºi strãine,
tipografii, instituþii de învãþãmânt, centre ºi institute culturale, instituþii
mass-media, agenþii de difuzare de carte, firme multimedia, agenþii literare,
organizaþii non-guvernamentale cu profil cultural ºi educaþional, asociaþii
profesionale, librãrii, biblioteci etc, propunând, totodatã, un maraton de
peste 600 de evenimente culturale Invitat de onoare al ediþiei: Þãrile Nordice Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda ºi Islanda.
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Conf. univ. dr. Cezar TITÃ:

Activitatea ºtiinþificã contribuie din plin la succesele absolvenþilor noºtri

- Domnule conf. univ.
dr. Cezar Titã, în prezentarea Facultãþii de
Drept ºi Administraþie
Publicã Râmnicu Vâlcea,
al cãrui decan sunteþi,
se spune:
O dimensiune definitorie a activitãþii
desfãºurate în facultate
o constituie cercetarea
ºtiinþificã, concretizatã
în numeroase manifestãri ºtiinþifice, sesiuni ale
cadrelor didactice ºi
studenþilor, colocvii etc,
care s-au bucurat de o
largã prezentã ºi de un
binemeritat ecou. În
acest mod, am încercat,
îndeosebi, sã dezvoltãm
spiritul creator al studenþilor, capacitatea de
adaptare la realitãþile în
continuã schimbare.
Vã rugãm sã ne daþi
argumentele convingãtoare cu privire la
activitatea de cercetare
din cadrul facultãþii.

Dupã absolvirea facultãþii, în anul 1999, a devenit, prin concurs, în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, preparator universitar la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Bucureºti, dar ºi la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Râmnicu Vâlcea. A
fost preparator, asistent, lector universitar, iar în prezent, prin Ordinul Ministrului
Educaþiei, este conferenþiar universitar. Titlul de doctor în drept l-a obþinut în anul
2008, cu teza Dreptul natural. Fundamente ºi perspective, coordonator fiind prof.
univ. dr. Nicolae Popa, fost preºedinte al Curþii Constituþionale ºi al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
prestigioasã personalitate la nivel intern ºi internaþional în domeniul teoriei ºi filosofiei dreptului.
Conf. univ. dr. Cezar Titã este decan al Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Râmnicu Vâlcea

Universitatea Spiru Haret  recunoscutã ºi apreciatã în Indonezia
Nimic nu-i este imposibil celui care-ºi doreºte ceva din toatã inima
La sfârºitul lunii octombrie
(29-31), Universitatea Mercu
Buana (UMB) din Indonezia a
organizat, în Bali, un seminar
internaþional pe tema: Business
Management and Environment:
A Comprehensive Study in Asian
Economy. Ca urmare a bunelor
relaþii dintre România ºi
Indonezia, prin grija ºi
amabilitatea însãrcinatului cu
afaceri al Ambasadei Republicii
Indonezia la Bucureºti, domnul
Richard Bharata, profesorii
Aurelian A. Bondrea ºi Carmen
Costea au fost invitaþi speciali la
acest eveniment.

(Continuare în pag.6)

Universitatea
Spiru Haret 
pe locul opt

din 47 de universitãþi
ai cãror absolvenþi au fost
admiºi, anul acesta,
la examenul de primire
în profesia de avocat - pagina 3

Premiile Ad Astra
pentru
excelenþã în
cercetare
- pagina3

Guvernanþii
cred în nemurire!
Mioara VERGU-IORDACHE

(Continuare în pag.3)

PREUNIVERSITARIA

ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu
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În sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune, prin emisiunea
PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru elevii din clasele a opta ºi a douãsprezecea: Matematicã,
Limba ºi literatura românã, Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie  pentru bacalaureat; Matematicã,
Limba ºi literatura românã  pentru evaluarea naþionalã.
Preuniversitaria, orele 15-16: bacalaureat  de luni pânã joi evaluare naþionalã  vineri



- Ca o primã imagine,
generalã, Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã
Râmnicu Vâlcea desfãºoarã
activitãþi de cercetare ºtiinþificã având ca direcþii:
alinierea standardelor de
calitate ale procesului de
învãþãmânt la standardele
internaþionale în domeniu, ca
urmare a prevederilor
reformei în curs de desfãºurare în sistemul naþional de
învãþãmânt din România, a
Legii învãþãmântului superior ºi a hotãrârilor
Convenþiei de la Bologna,
continuarea procesului de
adaptare ºi compatibilizare a
programelor de studii cu
realitãþile socio-economice ºi
juridice din România, cu
noile cunoºtinþe ºi cu legislaþia în vigoare ºi alinierea
acestor programe la cele de
la nivel naþional ºi internaþional, dezvoltarea activitãþii de cercetare ºtiinþificã.





E LA
I TEATRU!
Astãzi, de la ora 20:15,
Teatrul de Artã
Þ laBucureºti,
studenþii
Facultãþii de Arte
A din cadrul
Universitãþii
Haret,
T Spiru
vã invitã sã-i aplaudaþi
în
I
V
N
I

amãnunte în pag.8

Cred cã ºtiu! Guvernanþii noºtri cred în nemurire, de aceea ne
aruncã în suliþele sãrãciei, neîncrederii, deznãdejdii. E normal,
cã doar sunt neam de geþi. ªi nu ne spune Herodot cã geþii
trimiteau soli la Zalmoxis, aruncându-i în suliþe pe cei mai
frumoºi, mai buni, mai curaþi dintre ei? ªi nu ne spune cã erau
întristaþi la naºterea unui copil, tristeþe manifestatã prin plânsul
rudelor apropiate, pentru cã nu vedeau în viaþa pãmânteascã
decât suferinþe ºi greutãþi, ºi cã, în cazul decesului, expuneau
mortul timp de trei zile, îl jeleau, jertfeau tot felul de vieþi, apoi
celebrau cu un ospãþ? ªi nu erau ei fericiþi?!
De ce n-ar crede ºi poporul în nemurire? Cã ofrande aducem
în fiecare zi. Ba mai mult, când pleacã dintre noi, descoperim
valoarea, jelim cu vorbe bine ticluite, adânci ºi sensibile. Oameni
cu credinþã în nemurire!
Dar ce ne facem cu aceia care doresc sã trãiascã azi? Care vor
sã înveþe, sã munceascã, sã iubeascã, sã fie fericiþi aici ºi acum?
Ei, bine, guvernanþii au gãsit soluþia: proiecte  aproape niciodatã
împlinite  pentru un mâine care nu trece prin azi. Agãþaþi între
un ieri definit ca greaua moºtenire ºi un viitor aºternut pe
hârtie refolosibilã, azi asistãm neputincioºi la o sarabandã a
declaraþiilor iresponsabile, a acuzaþiilor ºi contraacuzaþiilor, la
sârba-n cãruþa ce se deplaseazã înspre mâine pe drumul pe care
alþii îl strãbat cu racheta.
Cu gândul la nemurire, guvernanþii ignorã tot mai multele categorii
sociale, care devin vocale, ies în stradã, se revoltã. De altfel, ce e
drept, e drept, însuºi ºeful Executivului considerã cã Guvernul este
un perete. (Nu sunt de acord ca o bãtãlie sindicalã sã se facã cu
peretele, adicã cu Guvernul.) ªi-atunci, ce sã mai pretinzi? Cã doar
un perete este un perete, adicã un element de construcþie care
limiteazã, separã sau izoleazã. Aºa mã gândeam ºi eu!
Izolat, Executivul mediteazã la nemurire.
Eu, care vreau sã trãiesc azi, empatizez cu studenþii, elevii,
cadrele didactice, cadrele medicale. Sunt nemulþumitã de activitatea
din sistemul sanitar. Foarte nemulþumitã! Cred cã trebuie sã se
facã mai mult în educaþie. Mult mai mult! Dar nu pot fi un perete!
ªtiu cã oamenii care servesc sãnãtatea, educaþia, cultura au dreptate
sã fie nemulþumiþi, cum ºi eu, ca plãtitor de taxe ºi impozite, am
dreptate sã fiu nemulþumitã. S-a creat un cerc. Vicios. Pe care
trebuie sã-l spargã guvernanþii, prin mãsuri potrivite, azi, aici ºi
acum! Nu cu faþa sau spatele la perete! Ci cu faþa spre realitatea
zilei de azi ºi cu gândul la ziua de mâine, cu tot ce presupune ea.
ªi dacã tot sunt cei mai buni, mai frumoºi, mai curaþi dintre
noi, pentru a atinge nemurirea, ar trebui sã înveþe umilinþa jertfei.
Nu aruncaþi în suliþe, ci muncind responsabil, cinstit, asiduu.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Florin FÃINIªI, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

REGLEMENTÃRI JURIDICE INTERNE ªI INTERNAÞIONALE

ÎN DOMENIUL PROTECÞIEI MEDIULUI

5

7

Legislaþia comunitarã pe ce insistã?
Da Convenþia pentru protecþia
stratului de ozon?
Legislaþia comunitarã insistã mai ales pe reducerea poluãrii produse
Protecþia stratului de ozon face de autovehicule ºi de activitatea industrialã. Ea cere utilizarea celor mai
obiectul acestei convenþii, adoptatã la bune tehnologii disponibile ºi respectarea valorilor-limitã instituite. În
22 martie 1985, la Viena, sub egida domeniul protejãrii stratului de ozon ºi efectului de serã, la nivelul
PNUM. Aceasta are un caracter-cadru, Comunitãþii Europene s-a adoptat, la 15 decembrie 1994, Regulamentul
cu un conþinut mai general, obligaþiile referitor la substanþele care îl distrug, având ca obiect aplicarea Protocolului
concrete fiind asumate de cãtre statele- de la Montreal din 1987. Statele semnatare trebuie sã stabileascã sisteme
pãrþi ºi stipulate în protocoalele de recuperare, reciclare, regenerare ori distrugere acceptabile din punct de
adiþionale ulterioare: Protocolul încheiat vedere ecologic pentru substanþele toxice. O renovare a bazei strategiei
la 16 septembrie 1987, la Montreal, comunitare în ansamblu a adus Directiva nr. 96/62/CE din 27 septembrie
privind substanþele care sãrãcesc stratul 1996 privind evaluarea ºi gestiunea calitãþii aerului ambiant, care a fixat
de ozon, completat ºi modificat prin obiectivele de calitate, criterii de evaluare a calitãþii aerului, obligaþia de a
Ce stabilea Legea nr. 137/1995 privind protecþia mediului?
amendamentele de la Londra (29 iunie menþine calitatea acestuia când este bunã ºi de a o ameliora în celelalte
Prin Legea nr. 137/1995 s-a consacrat o sensul reducerii emisiilor de poluanþi pânã la 1990), Copenhaga (25 noiembrie 1992), cazuri, precum ºi aceea de a informa publicul asupra acestor aspecte,
altã concepþie în domeniu, modernã, stabi- realizarea celor mai scãzute niveluri ºi care Montreal (17 septembrie 1997) ºi completatã prin Decizia nr. 97/101/CE din 27 ianuarie 1997, prin care se
lindu-se cã prin protecþia atmosferei se urmã- sã nu depãºeascã capacitatea de regenerare a Beijing (3 decembrie 1999).
stabileºte un schimb reciproc de informaþii ºi de date provenite de la
reþelele ºi staþiile individuale de mãsurare a poluãrii aerului ambiant din
reºte prevenirea, limitarea deteriorãrii ºi amelio- atmosferei  gestionarea resursei de aer pentru
Cum
este
reglementat
juridic
statele membre. Comisia Europeanã a lansat, în martie 2000, primul
rarea calitãþii acesteia pentru a evita manifes- asigurarea sãnãtãþii umane  modernizarea ºi
fenomenul efectului de serã?
Program european privind schimbãrile climatice, ca bazã pentru viitoarele
tarea unor efecte negative asupra mediului, perfecþionarea sistemului naþional de evaluare
Fenomenul efectului de serã ºi directive în materie, care prevedea reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sãnãtãþii umane ºi bunurile materiale. Legea ºi gestionare integralã a calitãþii aerului. În
stabilea o politicã naþionalã de protecþie a promovarea obiectivelor protecþiei atmosfe- consecinþa sa directã, schimbãrile climei, serã cu 8% în perioada 2008-2012 comparativ cu anul de bazã 1990, iar,
atmosferei, integratã politicilor regionale ºi rei, un rol fundamental este acordat autoritãþii în sensul încãlzirii acesteia, sunt în octombrie 2005, al doilea Program, prin care se indicã reducerea
globale, ºi aplicarea, cu prioritate, a unor ac- centrale pentru protecþia mediului, prin abili- reglementate la nivelul cooperãrii emisiilor de gaze cu efect de serã cu 25-40% pânã în anul 2020 faþã de
þiuni, la nivel local ºi naþional, care se exprimã tarea datã de lege de a elabora normele teh- internaþionale prin Convenþia-cadru 1990. De asemenea, a fost adoptat Programul Aer pur pentru Europa. Un
în principal în:  introducerea de tehnici ºi nice, standardele ºi regulamentele necesare, privind schimbãrile climatice, adoptatã altul, Program de acþiune comunitarã pentru mediu (stabilit prin Decizia
tehnologii adecvate pentru reþinerea poluan- respectiv supravegherea ºi controlul aplicãrii la New York, la 9 mai 1992, ºi deschisã nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului Europei),
þilor la sursã  gestionarea resursei de aer, în prevederilor legale privind protecþia atmosferei. semnãrii în cadrul Conferinþei de la Rio plaseazã schimbãrile climatice printre cele patru prioritãþi ale Uniunii
de Janeiro, la 5 iunie 1992. Documentul Europene în urmãtorul deceniu. S-a impus ºi nevoia adoptãrii unor principii
are ca obiectiv stabilizarea concentraþiilor ºi norme juridice care sã previnã schimbãrile nocive ale spaþiului aerian,
Actuala reglementare în domeniul mediului ce noutãþi a adus?
de gaze cu efect de serã în sistemul
Ordonanþa de Urgenþã nr. 195/2005 privind protecþia mediului (cu modificãrile ºi climatic. Pentru aceasta, statele-pãrþi se terestru ºi acvatic. Tratatul cu privire la principiile care guverneazã
activitatea statelor în explorarea ºi folosirea spaþiului extraatmosferic,
completãrile ulterioare, Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea angajeazã sã întocmeascã periodic inventare inclusiv Luna ºi celelalte corpuri cereºti (din 27 ianuarie 1967), a prevãzut
ºi completarea OUG 195/2005) a schimbat maniera de abordare, reþinând, la acest nivel, naþionale ale emisiilor antropice, sã obligaþia statelor-pãrþi de a desfãºura acþiunile de explorare în aºa fel încât
problemele de naturã politico-strategicã ºi lãsând aspectele juridice în planul reglementãrilor stabileascã ºi sã publice programe sã evite contaminarea Terrei. Documente ulterioare au precizat mai în
cuprinse în actele normative subsecvente acesteia, speciale. În acest sens, stabileºte atribuþiile naþionale ºi chiar regionale conþinând detaliu conþinutul juridic al principiului ocrotirii mediului în activitatea de
ºi responsabilitãþile autoritãþii publice centrale pentru protecþia mediului, cum ar fi: elaborarea mãsuri de naturã a reduce modificãrile folosire a spaþiului extraatmosferic. Astfel, în 1968, s-a adoptat: Acordul
politicii naþionale ºi coordonarea acþiunilor aferente în profil teritorial, a Strategiei naþionale în climatice, de aplicare ºi difuzare de privind salvarea astronauþilor, reîntoarcerea cosmonauþilor ºi restituirea
domeniul protecþiei atmosferice ºi a Planului naþional de acþiune în acest sens, a programelor, protocoale ºi tehnologii necesare acestui obiectelor lansate în spaþiul cosmic; Acordul privind activitatea statelor pe
registrelor ºi altor categorii de documente de reducere a emisiilor anumitor gaze puternic scop. Þãrile dezvoltate trebuie sã adopte Lunã ºi alte corpuri cereºti (1979); Convenþia privind responsabilitatea
poluante, gaze cu efect de serã, reducerea nivelurilor de zgomot ori de supraveghere ºi mãsurile prime ºi substanþiale în aceastã internaþionalã pentru daunele cauzate de obiectele spaþiale (1972) º.a.
control, prin autoritãþile publice din subordinea sa, a aplicãrii prevederilor legale privind protecþia privinþã, iar statele în curs de dezvoltare Alãturi de aceste documente de drept spaþial, protecþia mediului în spaþiu
atmosferei ºi gestionarea zgomotului ambiental. De asemenea, Guvernul este competent sã beneficiazã de un tratament favorabil, în este vizatã ºi de alte acorduri internaþionale, cum ar fi Tratatul privind
aprobe Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efecte de serã ºi sensul cã executarea angajamentelor interzicerea parþialã a experienþelor nucleare (1963). Menþionãm,
condiþiile de elaborare a planurilor naþionale de alocare a acestor certificate, precum ºi asumate depinde de îndeplinirea de cãtre totodatã, cã un alt document internaþional, respectiv Convenþia privind
obligaþiile în domeniu ale persoanelor fizice ºi juridice. Atribuþiile ºi responsabilitãþile celorlalte þãrile industrializate a obligaþiilor de ordin interzicerea modificãrilor mediului în scopuri militare ori pentru alte
autoritãþi publice sunt prevãzute prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 234/2000. Cadrul juridic financiar ºi de transfer de tehnologie.
obiective ostile, din 1978, este aplicabil ºi spaþiului extraatmosferic.
specific actual priveºte prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorãrii ºi ameliorarea calitãþii
Care sunt atribuþiile organelor de stat româneºti în privinþa protecþiei atmosferei?
atmosferei, în scopul evitãrii efectelor negative asupra sãnãtãþii omului ºi asupra mediului
ca întreg. Stabilirea ca scop imediat al legii a alinierii la normele juridice internaþionale ºi la
Potrivit Constituþiei României, statul este obligat sã ia atmosferei ºi conduce ºi coordoneazã întreaga activitate de
reglementãrilor comunitare aratã cã dispoziþiile sale trebuie completate ºi interpretate în mãsuri pentru asigurarea igienei ºi sãnãtãþii publice ºi trebuie transpunere în practicã a acestei politici. Conþinutul politicii
sensul ºi spiritul acestora din urmã.
sã asigure refacerea ºi ocrotirea mediului, precum ºi menþinerea naþionale de protecþie a atmosferei este stabilit de legiuitorul
echilibrului ecologic. Conform acestor prevederi constituþionale, român luând în considerare ºi recomandãrile formulate de
Cum este reglementatã protecþia aerului
statul român elaboreazã politica naþionalã de protecþia organismele internaþionale, în primul rând europene.
Care sunt
(atmosferei), la nivel internaþional?
prevederile
Ce atribuþii au, pe plan teritorial,
Cum este pusã în practicã politica naþionalã
La ce se referã Convenþia privind poluarea
OUG 152/2005?
autoritãþile pentru protecþia mediului?
de protecþie a atmosferei?
atmosfericã
transfrontalierã
la
lungã
distanþã?
Ordonanþa de Urgenþã
Pe
plan
teritorial, autoritãþile publice pentru protecþia
Autoritatea centralã pentru protecþia mediului, cu
Au fost adoptate o serie de texte cu valoare juridicã, care
nr. 152/2005 privind
mediului elaboreazã planuri de acþiune ºi programe de
consultarea
ministerelor
competente,
elaboreazã
normele
prevenirea ºi controlul vizeazã cu prioritate trei sectoare principale: problema poluãrii tehnice, standardele ºi regulamentele de aplicare privind: ameliorare a calitãþii aerului, asigurând corelarea lor cu
integrat al poluãrii sta- atmosferei transfrontaliere pe distanþe lungi (ploi acide), stratul  menþinerea calitãþii aerului, emisiilor de poluanþi atmosferici planul local de acþiune pentru protecþia mediului ºi le conbileºte mãsurile nece- de ozon ºi schimbãrile climatice. Primul document a fost pentru surse fixe ºi mobile; calitãþii combustibililor ºi troleazã aplicarea; întocmesc inventarul de poluanþi în
sare pentru prevenirea Declaraþia de principii privind lupta contra poluãrii aerului, carburanþilor  stabilirea pragului fonic ºi de reglementãri atmosferã la nivel teritorial; informeazã populaþia ºi autosau, în cazul în care adoptatã, în 1968, de Consiliul Europei. Fenomenul poluãrii pentru limitarea zgomotelor  supravegherea calitãþii aerului, ritãþile locale în cazul depãºirii pragurilor de alertã etc.
Organele de stat pot preveni ºi controla eficace
aceasta nu este posibilã, transfrontaliere sub forma ploilor acide este reglementat prin procedurii de prelevare ºi analizã, amplasarea punctelor ºi
pentru reducerea emi- Convenþia privind poluarea atmosfericã transfrontalierã la lungã instrumentelor pentru probare ºi analizã, frecvenþa problematica protecþiei atmosferei folosind dreptul lor de
siilor provenite din distanþã, semnatã la 13 noiembrie 1979, la Geneva. Scopul sãu mãsurãtorilor º.a.  identificarea, supravegherea ºi controlul a elibera acordul ºi/sau autorizaþia de mediu, în urmãtoarele
activitãþile prevãzute în este limitarea ºi, pe cât posibil, reducerea progresivã ºi agenþilor economici a cãror activitate este generatoare de risc condiþii:  sã fie prevãzute toate mãsurile de prevenire a
anexa I a ordonanþei, în prevenirea poluãrii atmosferice pe lungã distanþã, înþeleasã ca potenþial ºi/sau poluarea atmosfericã  notificarea rapidã, în poluãrii aerului, inclusiv folosirea cele mai bune tehnici
disponibile  sã menþioneze cã funcþionarea unitãþii de producþie
aer, apã ºi sol, inclusiv poluarea atmosfericã a cãrei sursã fizicã este cuprinsã total caz de poluare acutã a atmosferei cu efecte transfrontaliere nu determinã poluarea semnificativã a aerului, cã nu sunt
sau
parþial
într-o
zonã
supusã
jurisdicþiei
unui
stat
ºi
care
diverse etc. Autoritatea centralã mai are urmãtoarele atribuþii:
mãsurile privind gesdepãºite valorile limitã de emisie pentru poluanþi  sunt
tionarea deºeurilor. exercitã efecte prejudiciabile într-o zonã supusã jurisdicþiei  constatã primele semne de poluare a atmosferei, dã alertã avute în vedere valorile limitã privind calitatea aerului pentru
altui stat la o distanþã la care nu este în general posibil de a ºi/sau emite prognoze legate de acestea  dispune încetarea
Documentul reglemendistinge aporturile surselor individuale ori grupelor de surse temporarã sau definitivã a activitãþilor generatoare de poluare toþi poluanþii. Obþinerea acordului de mediu este obligatorie ºi
teazã cerinþa ºi condiþiile
de emisie. Convenþia-cadru impune obligaþii cu caracter general în vederea aplicãrii unor mãsuri de urgenþã  solicitã mãsuri pentru operaþiuni de dezafectare a instalaþiilor existente,
autorizãrii pentru inscare au impact asupra calitãþii mediului. În zonele în care
statelor-pãrþi, în sensul dezvoltãrii schimbului de informaþii,
talaþiile existente sau cercetãrii ºi dezvoltãrii proceselor industriale, coordonãrii tehnologice, aplicã restricþii ºi interdicþii în vederea prevenirii, sunt depãºite valorile limitã privind calitatea atmosferei, pe
noi, care desfãºoarã politicilor naþionale. De asemenea, prevede dezvoltarea limitãrii sau eliminãrii emisiilor toxice  aplicã sancþiunile baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului,
activitãþile industriale Programului concertat de supraveghere ºi evaluare a prevãzute de lege în caz de nerespectare a mãsurilor dispuse. autoritãþile publice teritoriale pentru protecþia mediului
Autoritãþile publice centrale pentru sãnãtate, pentru stabilesc valori limitã de emisie specifice fiecãrei activitãþi
specificate (ºase cate- transportului la lungã distanþã al poluanþilor atmosferici în Europa
industrie ºi comerþ, pentru transporturi, agriculturã ºi
gorii: industrii ener- (EMEP), care permite asigurarea unei supravegheri continue a alimentaþie, pentru lucrãri publice ºi amenajarea teritoriului din zonã, mai restrictive decât valorile stabilite de legislaþia
getice, producþia ºi pre- emisiilor de poluanþi. Textul-cadru al convenþiei a fost urmat de au urmãtoarele atribuþii în acest domeniu:  elaboreazã în vigoare. O importanþã deosebitã o are ºi activitatea ce
lucrarea metalelor, mai multe protocoale adiþionale, cu caracter mai concret, strategiile sectoriale în domeniul protecþiei atmosferei trebuie sã o desfãºoare organele de stat pentru elaborarea ºi
industria mineralelor, adoptate în perioada 1984-1999, respectiv:  privind finanþarea  evalueazã riscul asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei ºi aplicarea unor programe de educaþie ºi sensibilizare a
industria chimicã, ges- programului de supraveghere continuã (Geneva, 28 septembrie prevenirea îmbolnãvirilor determinate de poluarea publicului asupra schimbãrilor climatice ºi a efectelor
acestora. De asemenea, trebuie sã susþinã eforturile destiunea deºeurilor, alte 1984)  privind reducerea emisiilor de sulf (Helsinki, 8 iulie atmosferei, reducerea ºi limitarea acesteia  elaboreazã ºi fãºurate la niveluri internaþionale ºi interguvernamentale de
activitãþi). Nu fac obiec- 1985, ºi Oslo, 14 iunie 1994)  referitor la lupta contra reactualizeazã normele ºi reglementãrile specifice privind cãtre alte state ºi guverne pentru a întãri observarea sistematicã
tul ordonanþei instalaþiile compuºilor organici volatili (Geneva, 18 noiembrie 1991) emisiile de poluanþi în aer, prevenirea ºi limitarea lor ºi mijloacele naþionale de cercetare ºtiinþificã ºi tehnicã, a
sau pãrþi ale acestora fo-  vizând emisiile de azot (Sofia, 31 decembrie 1988);  participã la derularea activitãþilor din cadrul sistemului na- încuraja accesul la datele care provin din zone ce nu depind
losite pentru cercetarea,  asupra metalelor grele ºi poluanþilor organici persistenþi (Aarhus, þional de monitorizare integratã a calitãþii aerului  pun la de jurisdicþia naþionalã, precum ºi pentru promovarea
dezvoltarea ºi testarea 24 iunie 1998)  referitor la reducerea acidifierii ºi ozonul dispoziþia autoritãþilor teritoriale pentru protecþia mediului schimbului acestora, în scopul cunoaºterii din timp a
informaþiile necesare în activitatea de gestionare a aerului ºi altele. schimbãrilor climatice ºi efectele lor asupra atmosferei.
noilor produse ºi procese. troposferic (Göteborg,1 decembrie 1999).
În þara noastrã, primele reglementãri juridice vizând calitatea aerului au urmãrit mai ales obiectivele
de sãnãtate publicã. Ulterior, prima lege-cadru privind protecþia mediului, Legea nr. 9/1973, prevedea
cã este interzisã evacuarea în atmosferã a substanþelor dãunãtoare sub formã de gaze, vapori, aerosoli,
particule solide ºi altele, peste limitele stabilite ºi, în al doilea rând, s-a interzis darea în exploatare
de noi unitãþi sau dezvoltarea unitãþilor existente care prin activitatea lor puteau constitui surse de
poluare a aerului. Prin Ordinul nr. 623 din 4 decembrie 1973 al ministrului sãnãtãþii (anexa 2) s-au
stabilit concentraþiile maxime admisibile  C.M.A. (momentane ºi medii în 24 de ore) pentru 35 de
substanþe poluante din atmosfera zonelor locuite, printre care: acetonã, acid clorhidric, clor, fluor ºi
compuºi, funingine, mercur, metanol, plumb ºi compuºi de plumb, tetraclorurã de carbon etc. De
asemenea, se considerau substanþe poluante ale atmosferei, peste limita admisã, ºi cele care erau
perceptibile prin mirosuri persistente sau supãrãtoare.
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Workshop organizat de Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic

Învãþare
asistatã de
calculator

Miercuri, 13 noiembrie 2013,
în cadrul Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic,
a avut loc un workshop, cu tema
Învãþare asistatã de calculator,
moderator lector univ.dr. Iulia
Gonþa. Tema, deosebit de interesantã ºi actualã, a reunit studenþi
de la facultãþi diferite. Directorul
Departamentului, conf.univ.dr.

Simona Teodorescu, a încurajat
studenþii sã-ºi manifeste liber
opiniile, sã demonstreze profesionalism ºi creativitate. Astfel,
lucrãrile s-au desfãºurat într-o
atmosferã distinsã ºi prietenoasã.
La workshop au fost prezentate, pentru dezbateri,
lucrãri, concepute de studenþi în
formatul PowerPoint, pe teme

alese de ei, din domeniile în care
se specializeazã. Cadrul
interdisciplinar a trezit interes,
dorinþã de afirmare ºi a promovat
idei constructive. Au fost
abordate teme din domeniul
sportiv (ºah, înot, handbal,
gimnasticã, atletism, volei,
fotbal), teme legate de kineto-

Universitatea Spiru Haret 
recunoscutã ºi apreciatã în Indonezia
Nimic nu-i este imposibil celui care-ºi doreºte
ceva din toatã inima

(Urmare din pag.1)
În alocuþiunea adresatã participanþilor la
eveniment, reprezentatul Universitãþii Spiru Haret
a subliniat rolul educaþiei în dezvoltarea sustenabilã
a unei naþiuni, care este menirea ºi viitorul ei în
modernitate. În prezenþa a 250 de participanþi din
ºase þãri: Japonia, Turcia, Malaiezia, Filipine,
România, Indonezia, a guvernatorului insulei Bali
ºi a ministrului Planificãrii ºi Bugetului, s-a subliniat
importanþa revenirii la relaþiile istorice de prietenie
ºi colaborare dintre þãrile noastre, dintre universitãþile noastre. Alãturi de rectorul Universitãþii
Mercu Buana ºi preºedintele executiv al Fundaþiei
UMB s-a anticipat ºi linia de colaborare dintre
UMB ºi USH. Prof. univ. dr. Carmen Costea a
primit invitaþia de susþine un curs public la UMB,
la Jakarta. În faþa a peste 500 de participanþi de la
UMB ºi de la alte universitãþi, a unui numãr impresionant de oameni de afaceri, reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale, elevi de la câteva licee,
cu care MB are relaþii de colaborare, prof. dr. Costea
a conferenþiat, peste douã ore, pe tema Emerging
countries facilitators in Promoting People
Satisfaction and Sustainable Development, atrãgând
o sesiune de întrebãri, urmatã de discuþii libere ºi
finalizatã cu o conferinþã de presã. Dialogul cu presa
localã s-a dezvoltat aproape instantaneu. Problemele
cele mai importante sunt cunoscute ca fierbinþi ºi în
România: plagiatul, corupþia, modelele particulare
de dezvoltare, viitorul universitãþii antreprenoriale.
La solicitarea prof. dr. Arissetyanto Nugroho,
rectorului UMB, au avut loc încã douã sesiuni, de

câte trei ore, cu conducerea facultãþilor din UMB,
care au programe educaþionale similare cu facultãþile
din Universitatea Spiru Haret. Scopul acestor
întâlniri a constat în identificarea de posibile
colaborãri concrete. S-au purtat discuþii cu decanii
ºi directorii de departamente din Facultatea de
Inginerie civilã, Planificare ºi Design, Facultatea de
Psihologie, Facultatea de Litere, Facultatea de ªtiinþele Comunicãrii, Departamentul de Arhitecturã,
Facultatea de Management, Departamentul de Relaþii Publice, Departamentul de Cooperare ºi Relaþii
Publice, directori de programe de master etc.
Discuþiile au continuat la Bandung, la
Universitatea Widyatama, cu care s-a semnat un
contract de colaborare. Convorbirile purtate cu
prof. Mame Sutoko, rector, ºi prof. dr. Cristina
Victoria Marta Davidescu, originarã din România,
prorector cu relaþiile internaþionale, au convers cãtre
o singurã concluzie activitatea ºi emblema
Universitãþii Spiru Haret sunt din ce în ce mai
cunoscute pe piaþa educaþiei internaþionale, datoritã
logisticii sale impresionate, a valorii întregii
comunitãþi academice, a viziunii creative ºi a
strategiei sale, ce denotã forþã, amploare, entuziasm.
În final, a reieºit clar posibilitatea de a merge mai
departe cu colaborarea, interesul comun asupra
iniþierii de programe duale ºi joint - de licenþã ºi
master (3 plus 1), programe de master (1 plus 1),
identificarea de posibilitãþi de realizare de programe
francofone în Indonezia, la iniþiativa ºi sub asistenþa
Universitãþii Spiru Haret ºi a Ambasadei Franþei la
Jakarta, posibilitatea apariþiei unei rubrici în Opinia
naþionalã, în care, o datã pe lunã, sã aparã un articol
în limba englezã despre
universitãþile ºi activitatea academicã din
Indonezia ºi, reciproc,
despre
USH,
în
Newsletter-ul UMB,
inaugurarea unui ºir de
expoziþii online ale tinerilor arhitecþi din
Indonezia ºi din USH,
identificarea posibilitãþii de accesare de
fonduri la ASEAN,
programe Erasmus 4 All
etc. Cu alte cuvinte, nimic nu-i este imposibil
celui care-ºi doreºte ceva
din toata inima.

terapie, muzicã ºi drept.
Studenþii s-au prezentat în
calitate de actori activi ai
procesului de învãþãmânt, care
sprijinã ºi promoveazã educaþia
prin intermediul tehnologiei
moderne.
Prin prezentãrile lor,
participanþii la workshop - Petre
Busuioc, Dãnuþ Chiran, Andrei
Cioarã, Ion Dogaru, Aura
Gafiþeanu (Nechita), Daniela
Garagancea, Viorel Gîlã, Marian
Ionete, Lixandru Mihalcea, Ionel
Musceleanu, Mioara Neagu,
Constantin Palaghia, Cristina
Radu (Scarlat), Corneliu
Octavian Rodeanu, Ionuþ Marian
Stoica, Eduard Mihai Voicu - au
demonstrat cunoºtinþe vaste ºi
temeinice în domeniul ales,
promovând valoarea. Prezentãrile au avut o amprentã
personalã, iar cei ce le-au susþinut
au ales sã-ºi împãrtãºeascã
experienþa (sau pãrerea) personalã, dovedind talent ºi vocaþie
în a fi dascãli, a îndruma ºi a motiva spre performanþã ºi succes.
La finalul dezbaterilor,
moderatorul workshopului a
subliniat faptul cã evoluþia
tehnologiei, informaþiei, dezvoltarea sistemului de comunicaþii
induce noi abordãri ºi noi tehnici
de învãþare. Toþi participanþii au
fost de acord cã utilizarea noilor
tehnologii
eficientizeazã
procesul de învãþare, permite o
deschidere cãtre noi resurse de
informare ºi formare.

Lector univ. dr.
Iulia GONÞA

Universitatea Spiru Haret
 pe locul opt

din 47 de universitãþi ai cãror absolvenþi
au fost admiºi, anul acesta, la examenul
de primire în profesia de avocat
Uniunea Naþionalã a Barourilor din România (UNBR) a efectuat
o statisticã privind mediul academic de provenienþã a candidaþilor
admiºi anul acesta la examenul de primire în profesia de avocat, fie în
calitate de avocat stagiar, fie de definitiv. Aspiranþii la avocaturã din
acest an ºi-au luat diplomele de la secretariatul a 47 de universitãþi.
Una dintre acestea este, potrivit UNBR, din afara României, un
singur candidat cu licenþã obþinutã în acest fel promovând concursul.
Potrivit statisticii întocmite de UNBR, pe primul loc în
clasament se situeazã Universitatea Bucureºti, din cadrul cãreia
au promovat 291 de concurenþi, procentul fiind de 37,40%. Al
doilea loc îl ocupã Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca cu
134 de avocaþi, procent de 17,22%, ºi Universitatea Alexandru
Ioan Cuza Iaºi  82, procent fiind de 10,54%.
Universitatea Nicolae Titulescu a dat 52 de avocaþi anul acesta,
cu un procent de 6,68%, Universitatea de Vest din Timiºoara 
36 (4,63%), Universitatea din Craiova  18 (2,31%), în timp ce
de pe bãncile Universitãþii Petre Andrei Iaºi ºi al Universitãþii
Româno-Americane Bucureºti au intrat 17 persoane, procentul
fiind de 2,19%. De la Universitatea Spiru Haret au intrat 16
absolvenþi de drept - 2,06%, în timp ce Universitatea Transilvania
Braºov, Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir ºi Universitatea
din Oradea au dat anul acesta 15 avocaþi - 1,93%.
Pe urmãtoarele locuri s-au situat Universitatea Titu Maiorescu
cu un procent de 1,67%, Universitatea Ovidius Constanþa - 1,41%,
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia - 0,90%, Universitatea
Lucian Blaga Sibiu - 0,77% ºi Universitatea de Vest Vasile Goldiº
din Arad - 0,51%. Procente de 0,39% au înregistrat foºtii studenþi
de la Universitatea Danubius Galaþi, Universitatea George Bariþiu
Braºov ºi Universitatea Petru Maior Târgu Mureº.
Pe urmãtoarele locuri se aflã 15 universitãþi, cu procente cuprinse
între 0,26% ºi 0,13%. Acest ultim procent este înregistrat ºi de
forma de învãþãmânt din afara României. Alte 12 universitãþi care
au avut concurenþi la examenul de intrare în avocaturã au înregistrat
procente de... 0%. (http://www.avocatura.com)

Premiile Ad Astra
pentru excelenþã în cercetare
Înfiinþatã în 2000, Asociaþia Ad Astra reuneºte
cercetãtori români de pretutindeni ºi promoveazã
excelenþa în cercetare. Scopul principal al Ad Astra
este dezvoltarea cercetãrii fundamentale în România.
În aceastã linie se înscrie ºi identificarea ºi popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepþionale
ale cercetãtorilor români din þarã ºi din afara ei.
Începând din 2014, Ad Astra instituie Premiile
Ad Astra pentru excelenþã în cercetare, în
domeniile: ªtiinþe fizice ºi chimice (Chimie, Fizicã,
Biochimie, Biofizicã); ªtiinþele vieþii (Biologie,
Farmacie, Medicinã); ªtiinþele Pãmântu-

lui ºi ªtiinþele spaþiale; ªtiinþe inginereºti;
Matematicã ºi Informaticã; ªtiinþe sociale ºi
Discipline umaniste.
Se aºteaptã propuneri ºi autopropuneri,
conform Regulamentului de organizare.
La aceastã primã ediþie, Premiile Ad Astra
acordate cercetãtorilor pentru activitatea lor din
România vor include o componentã financiarã
(500 euro).
Data limitã de înscriere sau nominalizare a
candidaþilor este 15 martie 2014.
Amãnunte: http://www.ad-astra.ro/premii/?lang=ro
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O nouã promoþie de viitori medici veterinari, care ºtiu sã îmbine distracþia cu studiul
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Baza materialã: 30 sãli de clasã, 6 cabinete, 2 laboratoare informaticã, Smart Classroom, laborator de ºtiinþe,
cabinet pentru Firmã de exerciþiu, bibliotecã, centru de documentare, salã de festivitãþi, salã de sport, cabinet
medical, cabinet stomatologic, cabinet consiliere ºcolarã, Club European.

Nu, falimentului! Da, reuºitei!

Pe parcursul celor 149 de ani, ºcoala ºi-a constituit un
însemnat patrimoniu mobiliar, povesteºte directorul
unitãþii de învãþãmânt, prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu.
Astfel, între anii 1889  1890 primarul Capitalei, Emanoil
Protopopescu  Pake, care a fost unul dintre directorii
ºcolii, a reuºit sã construiascã un edificiu adecvat, înscris
astãzi în rândul monumentelor istorice. De asemenea,
este bine de ºtiut cã, între anii 1889 ºi 1900, ºcoala a
participat cu exponate proprii în cadrul Pavilionului
României, la Expoziþiile Universale de la Paris, ºi a
întreþinut corespondenþã cu Institutul de Instrucþie
Comercialã din Viena ºi cu Societatea Internaþionalã
pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Comercial din
Berna  Elveþia. Istoria ºi performanþele strãmoºilor
ne-au mobilizat sã menþinem standardele de calitate ºi
performanþa la un nivel ridicat. Astãzi, ºcoala noastrã
funcþioneazã potrivit unui principiu economic de succes:
Nu, falimentului!, iar în viaþa personalã ºi public: Da,
reuºitei! Totodatã, ªcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu îºi asumã misiunea de a pregãti
tineri de succes printr-o educaþie eficientã, creativã,
performantã, pentru facilitarea dezvoltãrii unei cariere
în domeniul financiarcomercial, pentru formarea unor
competenþe profesionale, care sã le permitã elevilor
exercitarea autonomã ºi creativã a unei profesii,
continuarea studiilor sau realizarea propriei afaceri.
Astfel, pentru realizarea acestor deziderate, pe lângã

domeniul financiar-contabil, ºcoala noastrã mai oferã
condiþii propice calificãrii într-o serie de domenii cum
ar fi: tehnician în activitãþi economice, tehnician în
administraþie, tehnician în contractãri ºi achiziþii,
tehnician în turism ºi tehnician în comerþ internaþional.
În conjunctura actualã, adaptarea la schimbare,
calitatea ºi competitivitatea reprezintã principalele
trãsãturi cãrora trebuie sã li se subordoneze educaþia
tinerilor pentru integrarea în viaþa profesionalã activã.
Avem un corp profesoral de excepþie, (39 titulari, 20 de
suplinitori, 29 cu gradul didactic I, 18 cu gradul didactic
II, ºapte definitivat ºi cinci stagiari), printre care ºi cinci
profesori cu titlul ºtiinþific de doctor în specializãrile:
limbã germanã, geografie ºi discipline economice.

Veritabili ambasadori ai României în Europa
Directorul unitãþii de învãþãmânt, prof.
ec. Mirela Nicoleta Dinescu, este de
pãrere cã: prin participarea la
proiectele de cooperare europeanã,
elevii ºi profesorii liceului sunt
veritabili ambasadori ai României în
Europa, contribuind, an de an, la
promovarea unei imagini pozitive a
þãrii noastre, a valorilor ºi implicit a
imaginii liceului. În ceea ce priveºte
acþiunile derulate în calitate de
promoter, ºcoala noastrã faciliteazã
accesul la resursele educaþionale ale

diferitelor þãri partenere, precum:
Marea Britanie, Italia, Franþa,
Germania, Belgia, Suedia, Polonia,
Turcia ºi Portugalia, influenþând
formarea profesionalã de calitate a
beneficiarilor, asigurând incluziunea socialã, a capacitãþii de
angajare, a competitivitãþii precum ºi a pregãtirii necesare pentru
schimbãrile aduse de societatea
cunoaºterii. Participarea la
programele Junior Achievement,
Firma de exerciþiu ºi Business

Plan, proiectul e-Ewinning
MART - Maths in Art, beyond
chalk and talk, proiectul Comenius
multilateral ªcolile europene - loc
de învãþare a curajului civil au
oferit cunoºtinþe ºi informaþii concrete despre funcþionarea mecanismelor economiei de piaþã,
importanþa educaþiei în realizarea
unei cariere ºi impactul economiei
asupra viitorului tinerilor, prin
simularea activitãþilor economice ce
se desfãºoarã într-o firmã.

Repere ale succesului

Anul acesta, pe lângã numeroasele premii obþinute la concursurile ºi olimpiadele ºcolare la nivel municipal ºi
naþional, precum ºi la Târgul firmele de Exerciþiu din þarã ºi strãinãtate, ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae
Kretzulescu a înregistrat ºi alte rezultate, care-i fac cinste:
participare ca partener în cadrul proiectelor:
 POSDRU Dezvoltarea Competenþelor personalului didactic ºi didactic auxiliar de conducere din sistemul de
învãþãmânt preuniversitar  COMPEDIU (2011-2013)  Big Picture Learning  soluþii inovative pentru elevii
13 martie 2013 - prima ediþie a Simpozionului Viitorul a început ieri  tradiþie
cu constrângeri (2012-2014)
ºi inovaþie în educaþie. (Prin organizarea acestei manifestãri anuale, elevii ºi profesorii îºi aratã pregãtirea,
spiritul de competiþie ºi capacitãþile organizatorice. La acest simpozion au participat, în Comitetul ªtiinþific,
cadre didactice universitare, 12 fiind de la Universitatea Spiru Haret. Facultãþile de Marketing ºi Afaceri
20 mai
Economice Internaþionale ºi Finanþe-Bãnci din cadrul USH s-au numãrat printre partenerii liceului.)
2013 - liceul a câºtigat, pentru a doua oarã, titlul de ªcoalã Europeanã. Performanþele ºcolare, promovarea
cetãþeniei democratice ºi a responsabilitãþii sociale au fost recunoscute de cele mai înalte ºi prestigioase instituþii.
17 septembrie 2013  a fost inaugurat primul laborator Smart Classroom din Bucureºti.

ü

ü

ü

ü

ªCOALA SUPERIOARÃ COMERCIALÃ NICOLAE KRETZULESCU

Înfiinþatã în toamna anului 1864, prin stãruinþa ministrului Instrucþiunii Publice, dr. Nicolae Kretzulescu,
este una dintre cele mai înalte trepte ale învãþãmântului preuniversitar economic românesc.
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Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu, promovarea
examenului de bacalaureat ºi viitor
Andrei Zaharia, clasa a XI-a: Sunt pasionat ºi practic
ºah ºi baschet. În sport sunt întotdeauna lucruri noi,
diverse strategii ori lucruri care pot surprinde. Mintea
trebuie sã îþi fie activã. De asemenea, îmi plac lucrurile
exacte, fãcute la timp. Aici mi s-a oferit libertatea de a
alege, nu am fost pus în ipostaza de a accepta ceva
impus. Consider cã avem timp atât pentru învãþat, dar
ºi pentru distracþie. În fiecare an ºcolar participãm la
diferite sesiuni ºtiinþifice, conferinþe ori dezbateri pe
diferite teme, care au, pe lângã rolul educativ, ºi unul
care te ajutã sã te formezi ca om. Referitor la sistemul de învãþãmânt românesc,
l-aº schimba din temelii, în primul rând, prin schimbarea modalitãþii de predare:
profesorul predã, iar elevul trebuie sã scrie ºi sã reproducã ceea ce a spus
profesorul. În al doilea rând, aº introduce o serie de cinci materii obligatorii, iar
în afara acestora, în funcþie de abilitãþile ºi pasiunile elevilor, fiecare sã-ºi aleagã
opþionale, exact ca în ºcolile din SUA. Este un proiect pe care îl susþin, pentru
a revoluþiona sistemul educaþional în scopul de a adapta ºcoala la nevoile reale ale
elevului. Aceste schimbãri vizeazã ºi examenul de bacalaureat, pentru cã, dacã eu
aleg un anumit domeniu, mi-l asum ºi mi se pare mult mai eficient sã fiu testat la
lucrurile pe care am ales sã le învãþ decât sã dau bac-ul la ceva cu care nu mã voi
întâlni niciodatã.
Valentina Niþã, clasa a XI-a: La început nu reuºeam sã
mã acomodez. În douã-trei luni mi-am dat seama cã pot
face multe, mai exact, sã mã implic în proiecte, pentru
cã acestea îþi oferã un avantaj substanþial în viitor. Recent,
am avut ocazia sã vizitez Bosnia-Herþegovina ºi Viena,
într-un proiect internaþional, pe o perioadã de un an.
Tot în cadrul aceluiaºi proiect, am putut sã îmi descopãr
abilitãþile, sã vãd care sunt punctele mele tari, ce trebuie
sã schimb ºi ce pot sã fac pe viitor. Reperul care pune
accentul pe ceea ce ºtiu sã fac este examenul de bacalaureat. Îl consider un
examen care maturizeazã, însã, acest examen ar trebui sã fie mult mai bine axat pe
profilurile fiecãrui liceu, iar la fiecare facultate sã existe un examen de admitere
bazat pe profilul pe care l-ai urmat în liceu.
Andrei Cosmin Angheliþã, clasa a XI-a: Pasiunile mele
sunt înotul, muzica ºi realizarea de proiecte pe calculator,
inclusiv web-design, lucruri care mã atrag foarte mult.
În viitor mi-aº dori sã acþionez în domeniul IT. În ceea
ce priveºte facultatea, oscilez între o facultate cu profil
economic, din ASE, dar ºi spre Politehnicã, aceasta din
urmã pentru cã îmi place ingineria. Din punctul meu de
vedere, ca sã ajungi acolo, trebuie sã îþi dai toatã silinþa ºi
tot interesul pentru a învãþa.
Cãtãlina Mocanu, clasa a X-a: Limba românã ºi
Matematica m-au determinat sã aleg acest liceu. Un alt
motiv a fost acela cã sunt pasionatã de modeling ºi îmi
doresc sã îmi deschid propria mea agenþie, sã pot sã o
gestionez eu, nu sã angajez pe cineva pentru acest lucru.
O cale spre succes este crearea de cercuri, aºa cum existã
în liceul nostru, orientate spre anumite domenii: muzicã,
teatru ori desen, însã nu trebuie neglijat examenul de
bacalaureat. Fãrã promovarea acestuia, orice vis devine
foarte greu de transpus în realitate.
Gabriela Maria Ene, clasa a XII-a: Trebuie sã ne placã
ceea ce facem ºi sã nu venim din obligaþie la ºcoalã. Aici
sunt oameni care ne înþeleg, ne apreciazã ºi ne ghideazã
spre succes. Mã gândesc ce facultate voi urma ºi am
început sã revãd materia. Tind spre Politehnicã, pentru
cã îmi plac matematica, fizica ºi chimia. Iniþial voiam sã
merg la medicinã, însã mi-am dat seama prea târziu,
astfel cã o opþiune ar putea fi ºi tehnica medicalã.
Andreea Luminiþa Dan, clasa a X-a: Îmi doresc sã
urmez o carierã în domeniul economic ºi, cel mai probabil,
voi merge la ASE. Deºi este încã devreme pentru a aduce
în discuþie tema examenului de bacalaureat, consider cã
dacã aloci locul binemeritat învãþãturii nu vei fi
dezamãgit, ba, din contrã, vei avea numai de câºtigat.
Iulia Ana Maria Pãuna, clasa a XII-a: Sunt în clasa a
XII-a, moment în care examenul de bacalaureat bate la
uºã, cum se spune. Cei patru ani petrecuþi aici au însemnat
foarte mult pentru mine. Când eram boboacã am vrut sã
mã mut din liceu. Eram, însã, înscrisã la un schimb de
experienþã cu un liceu din Franþa ºi, astfel, am început sã
cunosc mai bine liceul ºi m-am integrat. Dupã absolvire,
mã gândesc sã merg la o facultate de geografie,
specializarea geografia turismului, un domeniu care miar oferi ºanse mai mari de realizare.
Patricia Drãgoi, clasa a IX-a: Viaþa de liceu a început
ca o provocare pentru mine. În primele sãptãmâni mi-a
fost greu sã mã acomodez, dar acum începe sã îmi placã,
pentru cã m-am implicat într-un proiect care are ca scop
ajutorarea unui copil dintr-o zonã defavorizatã a Africii.
Asemenea implicãri sunt benefice pentru cã îþi pot
deschide noi orizonturi. Mai târziu, mi-ar plãcea sã
profesez în domeniul contabilitãþii ori în arhitecturã.
Roxana Mariana Bereº, clasa a XII-a: Pasiunea pentru
matematicã a fost cea care m-a determinat sã aleg acest
liceu. Au fost ani din viaþã în care m-am dezvoltat ºi în
care am legat unele dintre cele mai bine prietenii, iar cu
unii colegi mã voi întâlni la facultate. Ne desparte de
studenþie doar un semestru ºi un examen, poate cel mai
serios examen de pânã acum, bacalaureatul, un examen
care ne oferã certificatul competenþelor acumulate.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Monede dacice
extrem de rare,
recuperate din
Marea Britanie
Un lot important de 145 de kosoni
dacici din aur a fost recuperat din Marea
Britanie ºi urmeazã a fi expus publicului,
a anunþat Muzeul Naþional de Istorie
a României. Aceste monede extrem de
rare au fost obþinute, în mod ilicit, de
cãtre persoane implicate în activitãþi
ilegale de detecþii ºi sãpãturi în zona
Sarmizegetusei Regia, fiind scoase în mod
clandestin din România ºi puse în vânzare
pe piaþa internaþionalã numismaticã
din Europa ºi SUA. Cele 145 monede
din aur dacice, readuse în þarã acum,
sunt stateri emiºi de regele Koson (cca
44-29 a.C.) unul dintre urmaºii lui
Burebista, care a controlat o parte a
Daciei, inclusiv zona capitalei

Valori româneºti

Emil RACOVIÞÃ
Sarmizegetusa Regia. Dintre acestea,
81 de piese aparþin variantei cu monogramã pe revers, iar celelalte 64 monede
fac parte din varianta fãrã monogramã.
Monedele regelui Koson sunt singurele
emisiuni dacice care poartã o legendã
scrisã cu caractere greceºti, menþionând
numele suveranului emitent. Monedele
au fost bãtute din aur rafinat ºi aluvionar
(provenit din Dacia), în atelierul monetar
de la Sarmizegetusa Regia, în jurul anilor
44-29 a. C. Fapt excepþional, datoritã
acestor monede, cunoaºtem azi mai
multe nu numai despre istoria politicã,
dar ºi despre viaþa economicã, socialã
sau arta ºi religia Daciei în anii care au
urmat dispariþiei lui Burebista.

Orchestra Johann Strauss Ensemble
- în România, între 12 ºi 21 decembrie
Pentru al nouãlea an consecutiv,
Orchestra Johann Strauss Ensemble îi
invitã pe spectatorii români la o cãlãtorie
în paºi de vals, polka sau mazurka, sub
bagheta lui Russell McGregor, într-un
turneu ce se va desfãºura între 12 ºi 21
decembrie: Timiºoara (Filarmonica
Banatul, 12 decembrie, ora 19,00), Arad
(Teatrul Ioan Slavici, 13 decembrie, ora
19,00), Oradea (Teatrul Regina Maria,
14 decembrie, ora 19,00), Cluj (Casa de
Culturã a Studenþilor, 15 decembrie, ora

19,00), Târgu Mureº (16 decembrie,
Palatul Culturii), Braºov (18 decembrie,
Sala Patria), Sibiu ºi Bucureºti (Sala
Palatului, 21 decembrie)
Spectacolul înseamnã o incursiune
în lumea celor mai faimoºi compozitori
ai lumii, precum Strauss, Lehar,
Beethoven, Haydn, Mozart ºi Schubert,
dar include ºi celebrele teme de Crãciun
ale lui Johann Sebastian Bach, precum
ºi colinde arhicunoscute, interpretate
în englezã, germana sau românã.

Jose Carreras Live - la Bucureºti

Jose Carreras va susþine un concerteveniment, organizat de Project Events,
pe 15 decembrie 2013 la Romexpo
Bucureºti. Orchestra Naþionalã Radio
va fi dirijatã de însuºi nepotul celebrului
tenor, David Gimenez Carreras, care
este, în prezent, ºi principalul dirijor al
Orchestrei Filarmonice din Bucureºti.
David Gimenez a dirijat peste 200 de
orchestre în sãli de renume, inclusiv
Filarmonica din Viena, Orchestra
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Simfonicã din Londra, Orchestra
Filarmonicã din Londra, Orchestra din
Paris, Filarmonica din Japonia, Orchestra
Simfonicã din Chicago. Printre celebritãþile cu care a colaborat se numãrã
Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli,
Placido Domingo, Roberto Alagna,
Agnes Baltsa, Kiri Te Kanawa, Juan
Pons, Bryn Terfel ºi, desigur, Jose
Carreras - pe care îl însoþeºte constant
în turnee.

un savant
printre gheþari ºi peºteri
Eruditul biolog Emil Racoviþã s-a nãscut la Iaºi, la 15 noiembrie
1868, în sânul unei vechi familii de boieri moldoveni: tatãl sãu,
Gheorghe Racoviþã, magistrat de profesie, a fost o prezenþã
proeminentã în viaþa spiritualã a Iaºilor secolului trecut, fiind
membru fondator al societãþii literare Junimea, iar mama,
Eufrosina Stamatopol, o talentatã pianistã. Micul Emil ºi-a
petrecut o copilãrie lipsitã de griji, având parte de o educaþie
aleasã, datã de niºte pãrinþi pentru care poezia, arta, muzica erau
preocupãri de cãpãtâi. ªi-a început studiile la ºcoala din Pãcurarii
Iaºului, lãsându-se pãtruns de farmecul fãrã seamãn al povestirilor
dascãlului sãu, Ion Creangã, pentru a ºi le încheia la liceul Institutele
Unite, unde a fost elev al renumitului Grigore Cobãlcescu. Acesta
a reuºit sã-i insufle lui Emil Racoviþã pasiunea pentru cercetarea
naturii ºi convingerea - pe care o va avea pânã la sfârºitul vieþii cã evoluþia este legea fundamentalã a întregului Univers. În 1866
îºi ia bacalaureatul pentru a urma cursurile Facultãþii de Drept,
potrivit dorinþei tatãlui sãu. Dar, în acelaºi timp, a frecventat
cursurile de antropologie, pe care le þinea la Sorbona Leonce
Manouvrier. Dupã ce ºi-a luat, în 1889, licenþa în drept, s-a
întors la Facultatea de ªtiinþe, îndeplinindu-ºi, astfel, visul.
Racoviþã s-a avântat în cunoaºterea lumii vii cu toatã pasiunea ºi
energia tinereþii sale, dezvãluind calitãþi deosebite.
Teoria însuºitã în amfiteatrele ºi bibliotecile Sorbonei a
transpus-o în realitate, încã din studenþie, în cele douã staþiuni
maritime fondate de Lacaze-Duthiers la Roscoff în Bretania
ºi la Banyuls-sur-Mer, pe þãrmurile Mediteranei. Tot aici ºi-a
început munca de cercetare, dupã strãlucita absolvire a
facultãþii din 1891, îndreptându-ºi cu precãdere atenþia asupra
pasionantelor probleme de etologie a faunei maritime ºi publicându-ºi rezultatele sub titlul generic de Note de Biologie,
începând din anul 1893. La Banyuls-sur-Mer, în reputatul
laborator Arago, Emil Racoviþã a continuat sã-ºi desãvârºeascã pregãtirea de naturalist, elaborând o lucrare de doctorat
pe care a susþinut-o în primãvara lui 1896. Faptul i-a adus
alegerea ca naturalist al expediþiei belgiene pe vasul Belgica,
în Antarctica, între anii 1897-1899. Rodul abnegaþiei ºi
curajului cu care ºi-a îndeplinit dificila sarcinã s-a materializat
în cea mai bogatã colecþie de plante ºi animale care a fost
adusã de la latitudini atât de mari ºi pentru studiul cãreia s-a
cerut concursul a 74 specialiºti din marile centre ºtiinþifice ale
Europei. Recunoaºterea meritelor în reuºita expediþiei i-au
adus titlul de membru corespondent al Academiei Române.
Angajat în laborioasa coordonare a acestei atât de vaste acþiuni,
Racoviþã a reuºit sã elaboreze un consistent studiu consacrat
balenelor, pe care l-a tipãrit în 1903 ºi care l-a situat printre
pionierii etologiei ºi ecologiei animale. Revenit la Banyuls-
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treia ediþie a Salonului European de
Bandã Desenatã este deschis la Victoria
Art Center din Bucureºti. ªapte institute
culturale europene, membre ale reþelei
EUNIC Bucureºti (Reþeaua Europeanã a
Institutelor Culturale Naþionale) - Centrul
Ceh, Institutul Maghiar din Bucureºti,
Delegaþia Valonia-Bruxelles, GoetheInstitut, Institutul Cultural Român, Institutul Francez, Institutul Polonez - dau

Invitaþii în lumea picturii

Lia Sturzoiu:

Pentru mine, orice expoziþie este o sãrbãtoarea a sufletului
Aristotel BUNESCU
La Sala Foaier a Palatului Cercului Militar Naþional din Bucureºti am vizitat o nouã expoziþie
personalã: 33 de tablouri semnate de pictoriþa Lia Sturzoiu. Cei care au trecut pragul acestei
galerii au fost întâmpinaþi de trei icoane pe sticlã de mici dimensiuni, asta ca o bunã introducere
în atmosferã. Vin la rând portretele, peisajele de iarnã, florile de toate felurile.
Faþã de precedentele evenimente artistice, la care a participat cu graþie, de data aceasta,
autoarea este prezentã cu multe
noutãþi. Astfel, în afara icoanelor, se remarcã imaginile din
San-torini, Grecia, sau câteva
tablouri în manierã abstractã.
Insula din Marea Egee este înfãþiºatã în culorile pline de cãldurã specifice peisajelor elene.
Dacã îþi este cumva dor de
Balcic, Bulgaria, tot aici îþi
gãseºti alinarea. Douã tablouri
cred cã au, însã, o valoare
aparte, sentimentalã, pentru
Lia Sturzoiu. Unul este portretul mamei, iar altul prezintã un strãbunic. Raportarea permanentã la generaþiile
trecute oferã nu numai stabilitate tematicã, dar ºi ºansa de
a conferi tuturor tablourilor o
emoþie autenticã, ce se simte
trecând ca un fluid cald ºi
muzical de la o lucrare la alta.
Un loc aparte îl ocupã tabloul
prezentând imaginea României.

Autoarea îmi explicã: România,
cuvânt alcãtuit din numele
locuitorului, român, plus ia, din
folclor. Ia este aranjatã în aºa
fel încât are chiar conturul
României. O replicã a acestei
lucrãri se aflã în Galeria de artã
modernã a Cercului Militar
Naþional din Bucureºti.
Ultimele lucrãri din expoziþie sunt în manierã mai
abstractã, dovadã cã autoarea
se simte acasã în mai multe abordãri stilistice. Sunt folosite
diferite tehnici de lucru: ulei ºi
vopsele acrilice pe pânzã, dar
ºi icoane fãcute pe sticlã. La final, concluzia se desprinde uºor:
expoziþia de la finalul anului
2013 este o nouã dovadã a
faptului cã pictoriþa Lia Sturzoiu
parcurge în mod sigur un drum
artistic ascendent, vegheat permanent de un talent evident,
dar ºi de o muncã tenace. Sunt
douã condiþii necesare pentru
a reuºi în dificila lume artisticã.

sur-Mer cu o
reputaþie substanþial sporitã,
Racoviþã a fost subdirector al laboratorului Arago ºi
codirector al revistei
Archives de zoologie generale et experimentale.
În vara lui 1904 a vizitat celebra peºtera Cueva del Drach din
insula Mallorca ºi a descoperit un mic crustaceu - primul
animal cavernicol pe care l-a pus sub obiectivul microscopului ºi care prezenta foarte multe asemãnãri cu fiinþele marine
deja cunoscute. A fãcut, de asemenea, o mulþime de excursii
în peºterile Pirineilor ºi a întemeiat, pe baza studiilor
fãcute pe animalele descoperite, ºtiinþa numitã Biospeologie,
adicã studiul vieþii în peºteri.
Cei ºapte ani care s-au scurs pânã la izbucnirea primei mari
conflagraþii mondiale au fost pentru Racoviþã perioada cea mai
fertilã din creaþia lui ºtiinþificã, elaborând lucrãrile biospeologice
cele mai substanþiale. Toate aceste cercetãri au însemnat un bilanþ
remarcabil: 800 de peºteri explorate în Europa ºi în Nordul Africii,
în majoritate de Racoviþã ºi Jeanne, în urma cãrora s-a adunat o
colecþie însumând 20.000 eºantioane de faunã cavernicolã. Cei
patruzeci de specialiºti care s-au angajat în studiul ei au publicat
3400 de pagini, în patru volume, sub titlul Biospeologie, ºi care au
construit zestrea ºtiinþificã pe care marele savant o va aºeza în
chip de temelie a viitorului Institut de Speologie de la Cluj.
În anul 1919, autoritãþile române, care intraserã în stãpânirea
legitimã a Transilvaniei, i-au solicitat concursul în reorganizarea
Universitãþii clujene, încredinþându-i misiunea de a crea un
institut de cercetãri menit sã formeze cadre ºtiinþifice. Aºa se
face cã, la 20 aprilie 1920, era promulgatã Legea privitoare la
crearea unui Institut de Speologie la Universitatea Cluj, în
virtutea cãreia lua naºtere primul institut de acest fel din întreaga
lume. Astfel, epicentrul biospeologiei mondiale se va strãmuta
din Franþa în inima Ardealului. Racoviþã, împreunã cu soþia sa,
Helen Boucart, ºi cei trei fii, Rene, Jean ºi Andre, s-a mutat,
definitiv, la Cluj. Cu forþele împuþinate de implacabila scurgere
a anilor, Emil Racoviþã a mai avut de depãºit o grea ºi dureroasa
încercare: refugiul la Timiºoara al Facultãþii de ªtiinþe ºi al
Institutului de Speologie, dupã ce Dictatul de la Viena, din
1940, muºcase din trupul þãrii. Când pacea i-a îngãduit sã
revinã la Cluj, singura dorinþã a profesorului a fost de a-ºi
repune în stare de funcþionare institutul. Dar nu a mai izbutit.
La 11 noiembrie 1947 a fost silit sã-ºi pãrãseascã
laboratorul, doborât de boalã, iar, la 19 noiembrie, inima sa a
încetat sã mai batã. (G.N.)

ocazia bucureºtenilor sã se întâlneascã cu
câþiva dintre cei mai buni desenatori
europeni. Pe toatã durata Salonului,
deschis între 7 noiembrie ºi 5 decembrie,
vor fi prezenþi la Bucureºti invitaþi din
Ungaria, Franþa, Germania, Polonia ºi,
bineînþeles, din România. Banda desenatã
româneascã va fi prezentã prin intermediul
unei selecþii de lucrãri a 34 de artiºti români
- cu lucrãri publicate în peste 15 þãri - ºi de
planºe de bandã desenatã publicate anul
acesta în revista Comics.
Numeroase ateliere sunt deschise
amatorilor pe perioada Salonului
European de Bandã Desenatã: copiii vor
învãþa cum sã creeze benzi desenate sub
îndrumarea lui Octav Ungureanu ºi a
artiºtilor revistei Comics, Valentin Sava îi
va ajuta pe doritori sã-ºi creeze propriul
supererou, Matthias Picard va susþine un
atelier 3D, Atak/Georg Barber va coordona
un atelier de producþie de carte serigrafiatã,
iar librãria Jumãtatea plinã va organiza
un atelier de fanzine DIY. Librãria
Jumãtatea plinã va gãzdui lansarea
romanului grafic Prâslea cel Voinic ºi
merele de aur de Maria Surducan ºi a
albumului de bandã desenatã Jim Curious,
cãlãtorie în adâncul oceanului de

Matthias Picard. La Saint Ink va fi lansat
nr. 18 al revistei Comics. Iubitorii
benzilor desenate vor putea participa ºi
la alte evenimente - lansãri de carte,
lansãri de albume de benzi desenate,
proiecþii, ateliere, workshop-uri - ce se
vor desfãºura la Victoria Art Center
(Calea Victoriei 12C), librãria Jumãtatea
Plinã (Piaþa Amzei), Saint Ink (str.
Doamnei), Anthony Frost English
Bookshop (Calea Victoriei 45) ºi Librairie
Kyralina (str George Enescu).

Cu mama la muzeu... de Sãrbãtori!

 ateliere educative pentru copii, la Muzeul Satului
Copiii cu vârste cuprinse intre 3 si 12 ani, însoþiþi de mama, tata, bunica sau bona,
sunt aºteptaþi la atelierele educative organizate de Muzeul Naþional al Satului Dimitrie
Gusti sub genericul Cu mama la muzeu... de Sãrbãtori!.
Proiectul face parte din programul Vacanþã la Muzeul Satului ºi este
dedicat copiilor ºi pãrinþilor spre cunoaºterea datinilor ºi obiceiurilor din calendarul
popular, a meºteºugurilor tradiþionale, prin organizarea de ateliere de creaþie coordonate
de meºteri populari, jocuri distractive, activitãþi educative extracurriculare ºi extraºcolare.
Alãturi de pãrinþi, copiii vor avea posibilitatea sã confecþioneze Sorcova, Steaua de
Crãciun, obiecte ce þin de patrimoniul imaterial ºi care, la momentul lor, capãtã puteri
magice, fiind puse în valoare de cântecele care le însoþesc. În plus, copiii vor putea
realiza ºi felicitãri pentru Crãciun ºi Anul Nou, sã decoreze turtã dulce cu motive de
sãrbãtoare ºi sã pregãteascã decoraþiuni pentru pomul de Crãciun.
Doritorii se pot înscrie în limita a 15 locuri de atelier. Orarul desfãºurãrii atelierelor
este 10,00-12,00, sâmbãta ºi duminica, în perioada 16 noiembrie - 15 decembrie. Atelierele
se desfãºoarã în clãdirea Arhondaric. Preþul pentru participarea la fiecare atelier este
de 20 de lei/copil (include materiale ºi uneltele necesare atelierelor de creaþie).
Înscrierile se fac la adresa de email programeculturale_mnsdg@yahoo.com.
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Conf. univ. dr. Cezar TITÃ:

Activitatea ºtiinþificã
contribuie din plin
la succesele
absolvenþilor noºtri
(urmare din pag.1)
- Concret, despre ce activitãþi de
cercetare este vorba?
- Mã voi referi la anul universitar 20132014. Sunt mai multe linii pe care acþionãm. Existã teme colective de cercetare
fundamentalã, teme colective de cercetare aplicatã, teme individuale de cercetare, manifestãri ºtiinþifice organizate
de facultate, dar ºi manifestãri ºtiinþifice
organizate de alþii, la care unele cadre
didactice îºi propun sã participe, ºi, nu în
cele din urmã, ba, dimpotrivã, cercetarea
ºtiinþificã a studenþilor ºi masteranzilor
- Ce aveþi în vedere în cazul temelor
colective de cercetare fundamentalã?
- Sunt teme de cercetare care se desfãºoarã începând din anul 2009 ºi se terminã
la sfârºitul acestui an: Drepturile omului.
Fundamente ºi perspective, (responsabil: lect. univ. drd. Dana Titã, împreunã cu
colaboratorii), ce a avut ca obiectiv þintã:
analiza drepturilor fundamentale ale
omului, atât din perspectivã istoricã,
cât ºi în contextul actual, ºi ca mod de
valorificare: editarea unei monografii,
un simpozion, realizarea unor cursuri:
Protecþia juridicã a drepturilor omului;
Libertãþi fundamentale; Drept internaþional public; Introducere în dreptul
european; Drept european; Introducere
în drept; Drept constituþional; Drept civil.
Persoanele. Altã temã de cercetare fundamentalã, care va fi finalizatã la sfârºitul anului, temã pentru care eu sunt
responsabil, împreunã cu alþi colaboratori,
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este Dreptul de proprietate. Mijloace de
apãrare, cu obiectiv analiza dreptului de
proprietate, prin prisma mai multor ramuri
de drept, cercetare valorificatã, ºi ea, cu
editarea unei monografii, un simpozion, cursuri.O altã temã de cercetare fundamentalã, cu termen de finalizare
31.12.2014, se referã la Reglementãri în
materia relaþiilor de familie potrivit Noului Cod Civil  Convenþiile matrimoniale
ºi procedura divorþului. Responsabili
sunt conf. univ. dr. Elena Paraschiv ºi
lect. univ. dr. Daniel-ªtefan Paraschiv,
în fruntea unui colectiv. Obiectivul þintã
este reprezentat de cunoaºterea noilor reglementãri  convenþiile matrimoniale
ºi procedura divorþului; analiza acestor
instituþii juridice.
- Care sunt temele colective de cercetare
aplicatã?
- Avem trei contracte de cercetare, în
derulare, pentru Asociaþia pentru Studii
Juridice, referitoare la Dreptul de
proprietate. Mijloace de apãrare,
Drepturile omului. Fundamente si
perspective, Caiete de seminar.
- În enumerarea dumneavoastrã, urmeazã
temele individuale de cercetare
- Da, cadrele didactice din facultatea
noastrã, sunt antrenate în activitãþi de
cercetare foarte interesante, care vor
ajuta în procesul de instruire a studenþilor ºi masteranzilor, vor contribui la
dezvoltarea domeniului cercetat. Vã ofer
câteva exemple: prof. univ. dr. Mihai

Bãdescu: Drept constituþional ºi instituþii
politice ºi Statul de drept în contextul
regionalizãrii ºi globalizãrii, conf. univ.
dr. Constantin Pletea: Criminalisticã ºi
Aspecte teoretice si practice privind
perchiziþia, conf. univ. dr. Ilie Gorjan:
Apariþia ºi evoluþia dreptului internaþional
public ºi Protecþia internaþionalã a
drepturilor omului. Note de curs, conf.
univ. dr. Elena Paraschiv: Dreptul
proprietãþii intelectuale. Note de curs ºi
Aplicaþii practice privind reglementãrile
din noul Cod civil în materia relaþiilor de
familie, cu referire expresã la convenþiile
matrimoniale, conf. univ. dr. Cezar Titã:
Drept procesual civil. Note de curs ºi
Dreptul natural. Categorie a dreptului
obiectiv, lect. univ. dr. Traian Popescu:
Drept internaþional privat, lect. univ.
dr. Miruna Popescu Dinu: Contracte
speciale. Note de curs ºi Aspecte
procedurale privind divorþul cu minori,
pe cale notarialã, lect. univ. dr. Daniel
ªtefan Paraschiv: Dreptul asigurãrilor.
Note de curs ºi Aplicaþii practice privind
reglementãrile din noul Cod civil în
materia relaþiilor de familie, cu referire
expresã la convenþiile matrimoniale, lect.
univ. drd. Elena Georgescu: Puterea
executivã în sistemul constituþional
românesc, lect. univ. drd. Ionuþ Toartã:
Dreptul comercial. Note de curs ºi
Contractul de mandat comercial. Aspecte
teoretice si practice, lect. univ. drd.
Loredana Bîrzan : Suveranitatea fiscalã

ºi Impozitarea indirectã în Uniunea
Europeanã ºi Teritoriul fiscal versus
teritoriul de stat. Coeziune sau coexistenþã,
lect. univ. drd. Dana Titã: Drepturile
individuale ºi statul ºi Revirimentul
drepturilor omului în context contemporan, asist. univ. drd. Alin Lupu:
Drept penal special. Caiet de seminar ºi
Drept procesual penal. Caiet de seminar
ºi Amnistia ºi graþierea în dreptul
românesc ºi dreptul Republicii Moldova,
Simona Duþu: Moºtenitorii rezervatari,
ªerban Lãzãrescu: Retorica romanelor
lui Cezar Petrescu, Dãnuþ Cornoiu:
Drept civil. Persoanele.
- Vorbeaþi ºi despre manifestãri
ºtiinþifice, organizate de facultate.
- Organizãm douã conferinþe naþionale
 Importanþa Unirii în plan naþional ºi
internaþional,(24 ianuarie 2014), Consideraþii privind reglementãrile cuprinse în noul Cod penal ( 14 martie 2014)
ºi o sesiune de comunicãri ºtiinþifice:
Impactul modificãrilor legislative asupra
sistemului de drept românesc (25-26
aprilie 2014), la sediul nostru, cu
participarea, de fiecare datã, a peste o
sutã de cadre didactice, studenþi, masteranzi, personalitãþi din afara Facultãþii.
De asemenea, cadrele didactice participã
la manifestãri organizate în afara facultãþii. ªi, cum vã spuneam, suntem
preocupaþi ºi de implicarea studenþilor
ºi masteranzilor în activitatea de cercetare ºtiinþificã. Ei acþioneazã în cadrul

cercurilor ºtiinþifice, cu activitate lunarã,
Cercul de drept privat, coordonat de prof.
univ. dr. Dãnuþ Cornoiu; lect. univ. drd.
Dana TITÃ; lect. univ. drd. Ionuþ Toartã,
ºi Cercul de drept penal, coordonat de
conf. univ. dr. Constantin Pletea; asist.
univ. drd. Alin Lupu. O manifestare
aºteptatã este ºi sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice ale studenþilor/masteranzilor,
Impactul modificãrilor legislative asupra
sistemului de drept românesc, ce se va
desfãºura în 25-26 aprilie 2014. Conducerea facultãþii ºi Centrul de cercetãri
ºtiinþifice, director conf. univ. dr. Elena
Paraschiv, sunt implicate în buna
desfãºurare a tuturor acestor activitãþi.
De altfel, toate programele de pregãtire
din facultatea noastrã sunt realizate
de un valoros corp de cadre didactice,
cu înaltã pregãtire ºi o bogatã activitate
ºtiinþificã, doctori în drept ºi doctori
docenþi, care s-au implicat in lucrãri
practice puse la dispoziþia studenþilor.
Pregãtirea obþinutã aici deschide
perspectiva ca absolvenþii juriºti sã
exercite oricare din disciplinele de profil,
putând îndeplini funcþii de judecãtor,
procuror, avocat, notar public, consilier
juridic, executor judecãtoresc, grefier,
specialiºti în administraþia publicã, în
domenii de cercetare ºtiinþificã s.a.
Activitatea ºtiinþificã, evident, contribuie
din plin la succesele absolvenþilor noºtri.

Mioara IORDACHE

Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

PITEªTI

IMM-ul românesc

DAVO

- în competiþie
pentru

utilizeazã inteligent fondurile
UE pentru cercetare

Comisia Europeanã a lansat
recent noi consultãri publice
compania contribuie la dezvoltarea unei linii de textile anti- pe diverse teme de actualitate.
bacteriene pentru prevenirea infecþiilor intraspitaliceºti

Capitala
europeanã
verde 2016
În competiþia pentru titlul de Capitalã
europeanã verde au intrat urmãtoarele 12 oraºe
din 11 þãri diferite: Dabrowa Gornicza
(Polonia), Essen (Germania), Larissa (Grecia),
Ljubljana (Slovenia), Nijmegen (Olanda), Oslo
(Norvegia), Reggio Emilia (Italia), Santander
(Spania), Tours (Franþa), Umeå (Suedia),
Zaragoza (Spania), Piteºti (România).
Premiul Capitala europeanã verde este
acordat unui oraº care ocupã o poziþie de lider
în materie de management urban ecologic.
Aceste oraºe urmãresc sã instituie standarde
mai înalte în domeniul dezvoltãrii urbane
durabile, ascultând dorinþele cetãþenilor ºi
promovând soluþii inovatoare la provocãrile
din domeniul mediului.
Anul acesta, pentru prima datã, au fost
eligibile sã candideze la titlul pentru 2016 oraºe
din întreaga Europã având cel puþin 100 000
de locuitori. În anii precedenþi, numai oraºele
cu o populaþie de peste 200 000 de locuitori
erau eligibile. Întrucât s-a dat ºi oraºelor mai
mici posibilitatea de a candida, peste jumãtate
dintre candidaturi provin din partea unor oraºe
cu mai puþin de 200 000 de locuitori.
Un grup de experþi internaþionali va efectua
o evaluare tehnicã a fiecãrei candidaturi
pe baza a 12 indicatori care includ atenuarea ºi adaptarea la schimbãrile climatice;

Consultãri
publice

transporturile locale; zonele verzi urbane,
inclusiv utilizarea durabilã a terenurilor;
natura ºi biodiversitatea; calitatea aerului
înconjurãtor; calitatea acusticã a mediului;
cantitatea de deºeuri produse ºi gestionarea
acestora; gestionarea apei; tratarea apelor
uzate; ecoinovarea ºi crearea durabilã de
locuri de muncã; performanþa energeticã,
precum ºi gestionarea integratã a mediului.
În 2014, oraºele preselecþionate vor fi
invitate sã îºi prezinte propunerile în faþa unui
juriu internaþional, care va evalua cât sunt de
dedicate sã aducã îmbunãtãþiri constante în
materie de mediu, precum ºi obiectivele lor
viitoare. Juriul va evalua, de asemenea,
capacitatea oraºelor respective de a comunica
cu cetãþenii ºi va examina totodatã posibilitatea
ca acestea sã constituie un exemplu ºi sã
promoveze cele mai bune practici în alte oraºe
europene. Pe lângã faptul cã reprezintã o sursã
de inspiraþie pentru alte oraºe, experienþa aratã
cã oraºul câºtigãtor beneficiazã de pe urma
unei vizibilitãþi publice mai accentuate, care îi
poate îmbunãtãþi reputaþia ºi atractivitatea ca
destinaþie turisticã sau ca loc în care oamenii
vor sã munceascã ºi sã trãiascã.
Câºtigãtorul va fi anunþat în luna iunie
2014, la Copenhaga, Danemarca, Capitala
europeanã verde din 2014.

*Din 2010, când a avut loc prima ediþie a competiþiei, ºase oraºe au primit titlul de Capitalã
europeanã verde. Stockholm a fost primul câºtigãtor, apoi Hamburg, în 2011, ºi VitoriaGasteiz în 2012. Deþinãtorul premiului pentru 2013 este Nantes. Copenhaga a obþinut titlul
pentru 2014, iar Bristol pentru 2015. Juriul care decerneazã premiul Capitala europeanã
verde este alcãtuit din reprezentanþi ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, ai
Comitetului Regiunilor, ai Agenþiei Europene de Mediu, ai ICLEI  Autoritãþile locale în
sprijinul durabilitãþii, ai Biroului Pactului Primarilor ºi ai Biroului European pentru Mediu.

Compania DAVO din Bucureºti a utilizat fondurile Uniunii Europene
pentru a dezvolta o linie pilot de produse textile medicale pe suprafaþa
cãrora sunt depuse, prin procese sonochimice, substanþe antibacteriene.
DAVO a obþinut o finanþare de 500.000 de euro ca participant la proiectul
ce îºi propune sã reducã numãrul infecþiilor dobândite în spital. Proiectul
s-a finalizat cu un proiect pentru construcþia unui prototip al unei
maºini industriale menite sã producã textile antibacteriene cu efecte
dovedite în prevenirea infecþiilor intraspitaliceºti.
Am fost foarte fericiþi pentru oportunitatea de a fi parte din acest
proiect ce are un impact pozitiv asupra sãnãtãþii oamenilor menit
sã reducã semnificativ costurile spitalizãrii, a declarat Daniela
Anton, director general DAVO ºi expert în industria textilã.
Infecþiile dobândite în spital sunt o problemã de sãnãtate majorã
în Europa, precum ºi una financiarã semnificativã. Acestea extind
durata de spitalizare a unui pacient cu o medie de aproximativ opt
zile, crescând astfel cu 10 milioane numãrul anual de pacienþi din
spitalele din Europa. Statisticile legate de siguranþa pacienþilor în
Uniunea Europeana dezvãluie tendinþe alarmante: 1 din 10 pacienþi
sunt afectaþi de infecþii dobândite în spital, în timp ce decesele cauzate
de infecþii intraspitaliceºti ating 3 milioane anual.
Drept rãspuns, un consorþiu format din cercetãtori a pus bazele
unui proces inovator de creare a unor materiale textile antibacteriene
pentru a fi utilizate în spitale. Proiectul a constat în testarea a douã
linii pilot de materiale textile antibacteriene ºi antifungice pentru uz
medical, pe baza unui proces care foloseºte sonochimia (SONO):
una în România ºi alta în Italia. Eforturile cercetãtorilor implicã un
proces de laborator, dovedit ºi patentat recent, de depunere a unui
strat de nanoparticule de oxid de cupru ºi oxid de zinc pe materialele
textile. DAVO, companie din categoria Întreprinderilor Mici ºi
Mijlocii, este una dintre cele peste 220 de companii, care, începând
cu anul 2007, au beneficiat de investiþii UE pentru proiecte din
domeniul cercetãrii. Acestea au reprezentat 22,9% din totalul
participãrilor din România. Proiectele au fost sprijinite cu peste
32,46 milioane de euro, reprezentând 25,67% din totalul bugetului
alocat Românei. Pânã la finalul anului 2013, la nivelul întregii Uniuni
Europene, va fi raportat un numãr de peste 15.000 de IMM-uri
susþinute direct, prin fonduri de peste 5 miliarde de euro.
Participarea cu succes într-un proiect de cercetare în care a investit
Uniunea Europeanã a venit ca o dorinþã naturalã de a investiga noi
sectoare ale pieþei ºi de a ne diversifica activitãþile. Suntem convinºi
cã vom mai participa la astfel de proiecte ºi pe viitor ºi încurajãm,
de asemenea, ºi alte companii sã o facã, a adãugat Daniela Anton.

 Consultare pentru revizuirea
legislaþiei existente privind TVAul aplicat organismelor publice
ºi scutirile fiscale în interes public, pentru a oferi tuturor pãrþilor interesate o ocazie în plus de
a-ºi exprima punctul de vedere
cu privire la acest subiect. În
vederea adoptãrii unei posibile
iniþiative legislative în domeniu,
Comisia Europeanã a lansat douã
studii economice ºi a organizat,
în ianuarie 2013, discuþii cu
statele membre în cadrul Grupu-lui privind viitorul TVA, dar
ºi cu experþi TVA. În plus, a
fost organizatã o conferinþã pe
aceastã temã în Italia, în aprilie 2013, pentru pãrþile interesate.Consultarea este deschisã
pânã pe 14 februarie 2014.
altã consultare lansatã recent
deOComisia
Europeanã vizeazã

opiniile pãrþilor interesate cu
privire la cele mai bune opþiuni
pentru a îmbunãtãþi funcþionarea
ºi eficienþa Regulamentului privind Cooperarea pentru Protecþia Consumatorilor (CPC), în
scopul aplicãrii intereselor economice ale consumatorilor din
UE. Consultarea este deschisã
pânã pe 31 ianuarie 2014.
Pentru mai multe detalii despre
consultãrile publice deschise ºi
despre modalitatea de participare
vizitaþi:
http://ec.europa.eu/yourvoice/
consultations/index_en.htm
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PROGRAMUL TVH
LUNI  18 noiembrie 2013
06:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
02:00
02:30
04:00
04:30
05:30

Ecumenica (r)
Laboratorul emoþiilor (r)
Film serial  Destine furate (r)
Preuniversitaria*
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar 
Medii extreme
Film serial  Destine furate
(ep. 49)
Film documentar 
Gândeºte ecologic
Preuniversitaria*
Film serial  Grachi (SUA) (r)
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
ªtiri
Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film serial  Grachi (SUA)
Sportlife.
Realizator Claudiu Giurgea
Autoapãrarea.
Realizator Sorin Lupaºcu
Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Film artistic 
Brazilia, þara aventurilor (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar 
Medii extreme (r)

MARÞI  19 noiembrie 2013
06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 50)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic  Prietene,
te-ai ars! (SUA, 2004)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Autoapãrarea (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Medii extreme (r)

SÂMBÃTÃ  23 noiembrie 2013
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

Film serial  Grachi (SUA) (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar  Animalia
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
Film documentar 
Superstaruri
Curs de limbi strãine
Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
16:00 Film artistic  Prietene,
te-ai ars! (SUA, 2004)
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Moara lui Cãlifar (1984)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

BUN VENIT ÎN ROMÂNIA!

MIERCURI  20 noiembrie 2013

JOI  21 noiembrie 2013

VINERI  22 noiembrie 2013

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 51)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Racolarea (1985)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Doctor H (r)
00:00 Cãlãtor prin þara mea (r)
01:00 Bun venit în România (r)
02:00 Obiectiv 2.0. (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Toatã viaþã învãþãm (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Supertehnologii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 52)
14:30 Film documentar 
Landmarks
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
K.O. (1968)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Limbajul imaginii filmate (r)
00:30 Curs de limbi strãine (r)
01:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Supertehnologii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 53)
14:30 Film documentar 
Landmarks
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Domiºoara Aurica (1985)
22:30 Week-end show.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Interviurile TVH (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Supertehnologii (r)

DUMINICÃ  24 noiembrie 2013
06:00 Film documentar  Animalia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
12:00 Liceenii (r)
13:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

FILM ARTISTIC ROMÂNESC
Vineri, 22 noiembrie, 20:30

Domniºoara Aurica

duminicã, ora 17.00
Deºi pare paradoxal, este posibil ca o lume întreagã cu tradiþii,
curiozitãþi, obiceiuri strãvechi ºi particularitãþi inedite sã încapã într-o
singurã emisiune.
Toþi cei care vor fi prezenþi în emisiune, întâmpinaþi cu cuvintele
calde: Bun venit în România!, au ajuns sã iubeascã România. O declarã
simplu, sincer, fie cã sunt încã aici sau viaþa i-a dus pe alte meleaguri.
ªi-au grefat pe propriul patrimoniu cultural, clãdit prin educaþia de acasã,
un mod surprinzãtor, dar autentic, de a fi ºi români. În emisiune vor
vorbi despre profesiile lor de credinþã, dar ºi despre uimirea de a fi
descoperit pe plaiurile mioritice un patrimoniu de omenie, ospitalitate
ºi tradiþii care i-a fascinat. Prin graiul lor, aceºti reprezentanþi ai
seminþiilor care ºi-au trimis solii în þara noastrã, recunosc cu bucurie cã
au intrat deopotrivã într-o þarã marcatã de dinamism contemporan, dar
ºi de o zestre culturalã ºi etnofolcloricã de basm.
Bun venit în România! este, preþ de 50 de minute, deopotrivã o
carte de vizitã ºi o fereastrã deschisã prin care oamenii ajung ºi doresc
sã se cunoascã. Emisiunea, realizatã de Simona ªerban, se doreºte a
fi, de asemenea, una dintre punþile culturale pe care România le întinde
cu prietenie ºi bunã-credinþã cãtre celelalte state ale lumii.

TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit)
precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiuni
realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

(1985), dramã
Regie: ªerban Marinescu
Distribuþie: Remus Mãrgineanu, Victoria
Mierlescu, Marga Barbu
Filmul prezintã drama singurãtãþii
unei fete bãtrâne, puþin senilã, naivã ºi
aiuritã, proprietarã a unui magazin de
închiriat rochii de mireasã. Ea îºi
încheie aventura existenþei, încremenitã
printre manechine de cearã, femeie
înfrântã ºi fãrã idealuri, pe care frãmântãrile
sociale ale anului 33 o vor deºtepta.

Sâmbãtã, 23 noiembrie, 22:00

Moara lui Cãlifar

(1984), dramã
Regie: ªerban Marinescu
Distribuþie: Elena Albu, Dan Condurache,
Andrei Finþi
Filmul Moara lui Cãlifar e bazat pe
nuvela cu acelaºi nume scrisã de Gala
Galaction, care trateazã tema pactului cu
diavolul. Stoicea ascultã cu interes
povestea lui Cãlifar, un bãtrân cu puteri
incredibile, capabil sã-i facã pe alþii
bogaþi. Dornic de înavuþire, bãrbatul
pleacã sã-l caute pe morar. Astfel, ajunge
sã o salveze pe Tecla, fiica boierului
Rovin, ºi devine omul de încredere al
acestuia. Puterea lui Stoicea creºte,
însã el se simte nedreptãþit ºi abãtut
din drumul sãu spre bogãþia lui Cãlifar.

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România!
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  Mântuirea
(SUA, 2011)
21:00 Film artistic  Labirintul
trecutului (SUA, 2004)
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 Film artistic  Mantuirea (r)
05:00 Weekend show (r)

Duminicã

19:00

Mântuirea (2011, SUA)
Regie: Carlo Fusco
Distribuþie: Danny Glover,
Michael Madsen
David Spicuzza, orb ºi intrat în al
cincilea deceniu de viaþã, îºi doreºte
cu disperare sã ducã o viaþã normalã,
dar, în acelaºi timp, nu poate renunþa
la viaþa pe care a dus-o în sânul
Mafiei. În trenul ce-l poartã de la
Roma la Sicilia, îl întâlneºte pe
pastorul sud-african Leonard, prilej
cu care descoperã cã are foarte multe
în comun cu acesta, cãci ºi pastorul,
înainte de a intra în rândul prelaþilor,
a fost gangster în San Francisco.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

Hit the morning
(07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone
(10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
(13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj
(16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie
(19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni -joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

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
Week-end activ
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20
(17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Teatrul
este pentru
mine
ca o eternã
poveste de
dragoste

Bianca Zurovski

Ca date personale despre actriþa Bianca
Patricia Zurovski, care a absolvit
Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru
Haret în anul 1994, la clasa profesorilor
Alexandru Dabija ºi Marcel Iureº, putem
spune cã este nãscutã în Craiova, a absolvit,
în 1984, Liceul Industrial Nicolae Titulescu
din oraº, apoi a urmat Facultatea de Teatru
a Universitãþii Spiru Haret (1990  1994),
devenind licenþiatã în Arta teatralã,
specializarea actorie, la ATF, în anul 1996.
În perioada 1996  2002 este asistent
universitar titular la Facultatea de Teatru,
clasa prof. univ. Mihaela Juvara. Ca
actriþã, are o colaborare temporarã cu
Teatrul Nottara din Bucureºti, apoi,
urmeazã, dupã întâlnirea cu directorul
Adrian Lupu, o angajare fructuoasã la
Teatrul Dramatic din Galaþi. În prezent,
este actriþã angajatã a Teatrului Sicã
Alexandrescu din Braºov.
Multe ºi variate sunt rolurile interpretate
pe scena profesionistã de teatru! În afara
acestor roluri de succes, Bianca Zurovski
mai are ºi colaborãri cu Radiodifuziunea
Românã, creând roluri memorabile. Pentru

talentul sãu deosebit ºi pentru dãruirea cu
care îºi învesteºte personajele scenice,
Bianca Zurovski a primit numeroase premii,
dintre care menþionãm: 1994 - nominalizare pentru cea mai bunã interpretare
femininã la Festivalul Tinerilor absolvenþi
de teatru, cu rolul Ofelia din Hamlet, de
William Shakespeare; 1994 - Marele
Premiu ºi Trofeul Galei Tânãrului Actor de
la Costineºti, cu rolul Olimpia din Debit de
tutun, de Aldo Nicolaj; 1999 - Premiul pentru
cea mai bunã interpretare femininã la
Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea, cu
rolul Lisetta din Încercarea, de Marivaux,
regia Al. Colpacci; 2001  Premiul Criticii
la Gala UNITER  12 pentru generaþia 2000,
pentru rolul Natalia Stepanovna din Cerere
în cãsãtorie, de A.P. Cehov, regia Claudiu
Goga; 2001 - nominalizare pentru cea mai
bunã interpretare femininã la Festivalul de
Teatru Scurt de la Oradea, cu Natalia
Stepanovna ; 2007- Premiul pentru cea mai
bunã actriþã (ex aequo) la Festivalul de
Dramaturgie Contemporanã de la Braºov,
cu rolul Teresa din Colonelul ºi pãsãrile,
de H. Boicev, regia Alexandru Dabija.

Cronicarii din zona cultural - teatralã au remarcat încã de la început talentul ºi energia
debordantã a tinerei actriþe Bianca Zurovski, semnalând aceasta prin ample articole.
Dintre acestea, menþionãm câteva, în continuare: Bianca Zurovski, cu o voce excelentã,
cu faþa deliberat lipsitã de dulcegãraie femininã, abordeazã rolul Variei cu un halou de
prospeþime. Cu refuzul asumat al graþiei, Varia e înduioºãtoare prin onestitatea frustã pe
care actriþa i-o împrumutã personajului. (Cristina Rusiecki, Adevãrul Literar,
www.adevarul.ro)  În Tineretul liber din iulie 1994, într-un grupaj realizat de Diana
Mitricã ºi Aura Dobre, Valeria Seciu a spus cã impresionat-o la jocul Biancãi Zurovski:
Personalitatea, sensibilitatea ºi mai ales jocul ei  între comic ºi tragic. Cred cã poate
juca foarte bine Shakespeare ºi Pirandello.  Servitoarea Lisette (Bianca Zurovski)
întreþine tensiunea colectivã, arãtându-se interesatã de toþi protagoniºtii, dintre care va
ºti sã aleagã în final pe singurul potrivit ( ) Jocul imaginilor virtualizeazã personajele,
singurã servitoarea pãstrându-ºi consistenþa carnalã. Aceasta este îndeosebi efectul
personalitãþii marcante a Biancãi Zurovski, care, chiar în absenþa replicilor, continuã sã
genereze fascicule de energie, dinamizând spaþiul scenic. (Adrian Mihalache, în revista
Dilema nr 266 din 6-12 martie 1998). Una dintre revelaþiile serii de premierã a fost
Bianca Zurovski (Ala), evoluând cu o nonºalanþã înnãscutã, o prezenþã scenicã emanând
cãldurã, o dicþie perfectã, þinutã elegantã, într-un cuvânt o cucerire pentru scena gãlãþeanã.
( Viaþa Liberã, Galaþi, din 9 februarie 1995)  Bianca Zurovski demonstreazã calitatea
intuirii ºi redãrii stãrilor pe muchie, a stãrilor psihice în care dragostea ºi ura se pot
confunda, la fel precum luciditatea cu patima, ultragiul amintirii cu satisfacþia justiþiei
imanente a prezentului. Bianca Zurovski are calitatea de a marca starea duplicitarã
dintre râs ºi plâns. (Jeana Morãrescu, în Rampa, supliment al ziarului Azi nr. 18/1995)
 Arsenalul procedeelor folosite de protagoniºti este bogat ºi expresiv, de la gesticã,
mimicã, la inflexiunile vocii. ( ) Bianca Zurovski o interpreteazã remarcabil pe Natalia
Stepanovna, þâfnoasã, ºleampãtã, mioapã, împiedicatã la vorbã, plângãreaþã ºi istericã .
( Ludmila Patlanjoglu, în Curentul din 22 decembrie 2000) ... Astfel, Bianca Zurovski
(actriþã de mare sensibilitate, dar încã prea puþin folositã în teatrul braºovean) face de
astã datã dovada ºi a unui accentuat har comic. Ea interpreteazã rolul Nataliei Stepanovna
 tânãrã timidã, care abia aºteaptã sã se mãrite , apãsând cu delicateþe pe clapele unui
instrument ce dã la ivealã o diversitate de tonuri; este când nãbãdãioasã, când toantã,
când plinã de nuri, când sfielnicã. (Maria Laiu, în Luceafãrul din 17 ianuarie 2001) 
Bianca Zurovski este interpreta Nataliei Stepanovna, din spectacolul cu Cerere în
cãsãtorie, de A. P. Cehov, în regia lui Claudiu Goga, pe scena Teatrului Sicã Alexandrescu
din Braºov. Rolul ei, edificator pentru atitudinea creatoare a regiei ºi actriþei faþã de text,
impune printr-o surprinzãtoare îngemãnare de gesturi când moi, catifelate, sau uºor
descumpãnite, când viforoase, dezlãnþuite, în timp ce mimica ºi frazarea configureazã ºi
ele aceastã ºocantã pendulare între francheþe ºi disimulare, ce îºi va pune pecetea pe
expresiile unei feminitãþi la tot pasul bântuitã de convulsii temperamentale, dar
înnobilatã de un umor irezistibil. Sunt demne de remarcat precizia ºi dezinvoltura cu care
interpreta foloseºte fiecare palmã a spaþiului de joc, sau elementele de decor ºi recuzitã
( ) Nu e prima creaþie împlinitã pe scena braºoveanã, dar prin concentrarea, densitatea
ºi mobilitatea interpretãrii, prin forþa expresivã a detaliului ºi prin bucuria manifestã a
jocului (câtã voluptate în histrionismul ºi disimulãrile sale!), putem spune cã rolul
echivaleazã cu o micã bijuterie grãitoare pentru talentul Biancãi Zurovski ºi pentru
iscusinþa regizorului de a pune în valoare calitãþile actorilor. (Ion Parhon, în România
liberã, 10 martie 2001)  Încã de la debutul ei de la teatrul din Galaþi se vedea stofa de
actriþã cu un potenþial real pe care Bianca Zurovschi îl are. Fiecare rol, mai mare sau mai
mic, nu face decât sã confirme, sã-l transforme, pe cred în sigur.(Marina
Constantinescu, în România literarã, martie 2001) etc.
Dupã un asemenea palmares jurnalistic,
o rog pe Bianca Zurovski sã spunã pentru
cititorii noºtri câteva cuvinte despre actriþa
Bianca Zurovski, dar ºi despre rolurile sale.
Despre mine Am avut parte de multe
întâmplãri frumoase, de multe încercãri
dificile, de dragoste, de fericire, de lipsa lor
de VIAÞÃ. Aºa cum este ea, cu de toate.
Unul din cele mai frumoase vise a fost ºansa
de a fi actriþã. Asta îmi dã mereu puterea de
a merge mai departe! Ce ºansã uriaºã sã fii
actor! Mi-e teamã sã spun cã sunt fericitã.
Dar sunt! Toatã viaþa mi-am dorit sã fiu
actriþã. Dar mult timp nu am avut curajul sã

cred cã este posibil ca visele cele mai
frumoase sã se împlineascã.(...) Dacã vrei
sã îþi spun ce înseamnã teatrul pentru mine,
pot spune cã este o eternã poveste de
dragoste. Cu cât suferi mai mult, cu cât te
chinuieºti mai mult în cãutarea unui personaj,
cu atât îþi este mai mare fericirea trãindu-l,
fiind chiar el, Personajul.
Mulþumim Biancãi Zurovski pentru
amabilitatea de a ne oferi aceste gânduri
ºi îi dorim pe mai departe cât mai multe
roluri valoroase, care sã îi provoace
creativitatea-i neadormitã, ºi un public la
fel de valoros, pe care îl ºi meritã din plin!
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Astã searã,
la Teatrul de Artã
Bucureºti,
studenþii  artiºti haretiºti
ne invitã
sã-i aplaudãm
în:

Recviem pentru un iepuraº
În peisajul teatral bucureºtean, dupã o experienþã de câþiva
ani buni de Teatru Joint, a luat fiinþã, ca un gest de
maturitate, Teatrul de Artã Bucureºti, un teatru tânãr, cu
spectacole antrenante ºi valoroase, o alternativã ineditã ºi
nonconformistã la teatrul românesc actual. Cu un repertoriu
deja bogat, cu actori plini de energie ºi de vitalitate, Teatrul
de Artã Bucureºti se impune pas cu pas în reþeaua bogatã a
teatrelor de proiect ce au apãrut de curând.
Zilele acestea am avut bucuria de a ni se confirma cã
spectacolul Recviem pentru un iepuraº, de Mihai Ignat,
al studenþilor anului III de la Facultatea de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a fost programat sã se joace pe
scena acestui teatru. Primul spectacol a avut loc luni, 11
noiembrie, ora 20,15, iar spectatorii au aplaudat cu
frenezie efortul creator al tinerilor actori coordonaþi scenic
de cãtre conf. univ. dr. Mirela Gorea  Chelaru ºi asist.
univ. drd. Dana Eugenia Voicu.
Ca un rãspuns pertinent la acest meritoriu rezultat,
coordonatorii de proiect ai acestui teatru au reprogramat
spectacolul. Astfel cã, în aceastã searã (luni 18 noiembrie),
la ora 20,15, pe scena Teatrului de Artã Bucureºti, actoriistudenþi haretiºti, pe care i-aþi mai vãzut cu aceastã producþie
în câteva seri magnifice pe scena studioului nostru teatral
studenþesc Black Box Studio Sud, din Berceni 24, sau, în
perioada 8-14 iulie, în cadrul celei de a doua ediþii a Festivalului
Zilele Teatrului Studenþesc - În Culise, vor evolua scenic
pentru a transmite mesajul piesei cãtre spectatori.

Piesa Recviem pentru un Iepuraº a devenit spectacol
prin implicarea studenþilor anului III: Gabriel Huian, Vlad
Milotoi, Ruxandra Hule, Marius Rotaru, Mioara Dima,
Alexandru Mandu, Adina ªteþcu ºi Alexandra Mojoiu.
Coordonatorul artistic ºi regizoral al acestui proiect este
asist. univ. drd. Dana Eugenia Voicu.
Spectacolul - realizat pe baza textului contemporan
scris de Mihai Ignat, autor care ne-a onorat cu prezenþa
sa la premiera de galã - vorbeºte despre relaþiile dintre
pãrinþi ºi copii, duse la extrem: inocenþã ºi joc periculos,
lipsã de comunicare ºi vise de adolescent, toate urmate de
decepþie. 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. Tatãl, disperat, îºi
omoarã fiul în bãtaie. Finalul este trist ºi dur.
Felicitãri studenþilor noºtri, care au ajuns pe scena
profesionistã de teatru, felicitãri cadrelor didactice
coordonatoare din cadrul Departamentului de Artã al
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret!
Pe cei care doresc sã îi revadã, îi invitãm la teatru! De
data aceasta, la Teatrul de Artã Bucureºti. (strada
Sfântul ªtefan nr. 21, sectorul 2, (tel. 0737.904.932;
0727.094.612; rezervari@teatruldearta.ro),

Alexandru
Conovaru
Dacã aº fi nevoit sã aleg
aº alege teatrul
Pe actorul Alexandru Conovaru l-am vãzut live, alãturi
de actriþa Delia Nartea, pe scena Teatrului de Comedie din
Bucureºti, în spectacolul regizat de Vlad Masaci Fata de mãtase
artificialã, de Irmgard Keun. În acest spectacol, el joacã rolul
unui bãrbat educat, din Berlinul anilor 30, pãrãsit de soþie,
puþin încurcat ºi jenat de prezenþa tinerei Doris. Alexandru
Conovaru mai joacã pe scena Teatrului de Comedie în
Revizorul, regizat de Horaþiu Mãlãele, interpreteazã personajul
Alain Reille în Doamne ce mãcel!, de Yasmina Reza (regia
Lucian Giurchescu), Pierre din Învaþã-mã te rog, Celine!,
de Maria Pacôme (regia Lucian Giurchescu) ºi Oscar Maddison
din Un cuplu ciudat, de Neil Simon (regia Liviu Lucaci).
S-a nãscut la 1 februarie 1979, în Bucureºti. Dovedind o
realã pasiune pentru arta interpretativã, s-a înscris la Facultatea
de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, pe care a absolvito în anul 2001, la clasa conf. univ. Margareta Pogonat, asist.
univ. drd. Cristian Toma. Dintre rolurile interpretate în timpul
facultãþii menþionãm: Hamlet din Hamlet, de William
Shakespeare, Scapin din Vicleniile lui Scapin, de Moliere,
Baptista din Îmblânzirea scorpiei, de William Shakespeare,
Raskolnikov din Crimã ºi pedeapsã, de F. M. Dostoievski, ºi
Anzzoletto din Piaþeta, de Carlo Goldoni. Dupã susþinerea
examenului de licenþã a urmat, firesc, colaborarea cu teatrele
profesioniste din Bucureºti, jucând: Un domn, în spectacolul
Hamlet (regia Liviu Ciulei, 2001, Teatrul Bulandra), Un
cavaler, în spectacolul Regele Lear (regia Dragoº Galgoþiu,
2002, Teatrul Bulandra), Harry Berlin, din Doamna în negru
(adaptare dupã Murray Schisgal, Teatrul de Comedie, regia
Alexandru Conovaru, 2004), Svistunov, în Revizorul (regia
Horaþiu Mãlãele, Teatrul de Comedie, 2006), Al doilea soldat,
în Galy-Gay (regia Lucian Giurchescu, Teatrul de Comedie,
2007), Erns,t în Fata de mãtase artificialã, de Irmgard Keun
(regia Vlad Massaci, Teatrul de Comedie, 2008), Alain Reille,
în Doamne ce mãcel!, de Yasmina Reza (regia Lucian
Giurchescu, Teatrul de Comedie, 2010), Pierre, din Învaþãmã te rog, Celine!, de Maria Pacôme (regia Lucian
Giurchescu, Teatrul de Comedie, 2011), Oscar Maddison,
din Un cuplu ciudat, de Neil Simon (regia Liviu Lucaci, Teatrul
de Comedie, 2011).
Ca experienþã filmicã, absolventul nostru se aflã în
distribuþia unor firme de marcã, dintre care menþionez:

Neînvinsã-i dragostea (regia Mihnea Columbeanu, 1993),
Regãsire (regia Aurel Badea, 1998), Trei fraþi de belea
(regia Theodor Halacu-Nicon, 2006), 4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile (regia Cristian Mungiu, 2007) ºi Amintiri din epoca
de aur (regia Cristian Mungiu, 2007).
Spirit creativ ºi neastâmpãrat, actorul Alexandru Conovaru
are multe colaborãri cu televiziunile: TVR, ProTv, Acasã
TV; este producãtor al emisiunilor Lanþul slãbiciunilor
(ProTV, 20012002), Moº Crãciun existã, Câºtigi fãrã sã
ºtii (ProTV, 2002), Coca-colaforia (2002). De asemenea,
este regizor al emisiunilor Marea demascare (Acasã TV2002), Revelion (Acasã TV -2003). El mai apare ca
producãtor al Revelionului 2002 de la ProTV, regizor la
Realitatea TV (2005), co-prezentator la emisiunea
Iartã-mã (TVR1; 2006-2007), prezentator la Matinal 710
(B1TV; 2007- 2010)
Apare ca actor în spoturile publicitare: A.N.L.  2001,
Kreskova  2002, Mr. Proper  2004, Ciuc  2005, Bank
Post  2005, Samsung  2006, Ciuc  2006, ING fond de
pensii-2007. Scrie scenariul ºi semneazã regia pentru spotul
Servicii Connex, 2004. Între timp este ºi membru al echipei
 emisiune radio tip podcast pentru diasporã (2005). Pentru
meritele sale, este angajat asistent univ. la Facultatea
de Teatru, Universitatea Spiru Haret (2005), clasa de actorie
a prof. Margareta Pogonat.
Îl întreb de ce aceastã pendulare permanentã între teatru ºi
televiziune? Televiziunea este o ramurã a meserie mele, care
mã ajutã. Dupã ce mã cunosc, oamenii zic: Hai sã-l vedem
pe Conovaru cum este ºi la teatru, cã la TV îl vedem în fiecare
dimineaþã. Dar marea dragoste este, evident, scena. N-aº
renunþa la ea pentru nimic în lume. Doar cã nu pot sã trãiesc
doar din actorie. În acest context, televiziunea joacã un rol
fundamental în existenþa actorului, adicã mã ajutã sã-mi
plãtesc lumina, gazul, telefonul... ªi îmi oferã plãcerea de a
face ceva interesant, câteodatã chiar în direct. Dar dacã aº fi
nevoit sã aleg, între ecran ºi scenã, n-aº sta pe gânduri. Aº
alege teatrul. Este locul meu, ce sã fac?!
Atunci, îi dorim la mai multe roluri întruchipate în teatru,
spre deliciul publicului spectator, tânãrului actor Alexandru
Conovaru, absolventul Facultãþii de Arte, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie), din cadrul Universitãþii Spiru Haret!

Paginã realizatã de conf. univ. dr. George GRIGORE

