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Ziua de naºtere a lui Mihai Eminescu, 15 ianuarie,
a fost declaratã, prin Legea 238/2010,

ZIUA CULTURII NAÞIONALE
În ziua de 15 ianuarie 2014,

ora 10.00, în Aula instituþiei,
va avea loc Adunarea
generalã a membrilor
Academiei Române dedicatã
Zilei culturii naþionale.
Vor rosti alocuþiuni: acad. Ionel
Haiduc, acad. Eugen Simion,
acad. Dan Berindei, acad. Ioan Aurel Pop.
Participanþii vor avea bucuria de a asista la
un moment muzical ºi la un recital susþinut
de actorul Dorel Viºan.
Vã prezentãm, în pagina 5, alte câteva dintre manifestãrile care marcheazã evenimentele.

Universitatea Spiru Haret
are prieteni în toate colþurile lumii
Dezvoltarea cooperãrii internaþionale ºi participarea
la viaþa comunitãþii academice constituie o componentã
importantã a strategiei Universitãþii Spiru Haret. Încã
din anul înfiinþãrii, 1991, Universitatea Spiru Haret a
devenit membru în: Alianþa Universitarã pentru
Democraþie, fondatã în Statele Unite ale Americii, la
Universitatea Tennessee, Asociaþia Universitarã pentru
Democraþie (AUDEM) Tennessee - 1993; Asociaþia
Universitãþilor Europene (EUA) - 2005; Forumul
Balcanic de Comunicare - 2005; Magna Charta
Observatory - 2005; Magna Charta Universitatum 2005; Agenþia Universitarã a Francofoniei (AUF) 2006; Confederaþia Centrelor de Limbi Strãine
Universitare Europene (CERCLES) - 2006; Asociaþia
Europeanã pentru Învãþãmântul de Arhitecturã

Britanie, Germania, Japonia, Italia, Elveþia, SUA,
Rusia, Grecia, Israel, China, Spania etc.
Universitatea Spiru Haret a încheiat peste 50 de
acorduri de cooperare interuniversitarã, care prevãd
schimburi de cadre didactice, cercetãtori ºi studenþi,
susþinere de cursuri ºi conferinþe, proiecte comune de
cercetare, stagii de practicã, schimburi de publicaþii, cu
instituþii de învãþãmânt superior, institute, companii
internaþionale. În cadrul Programului Erasmus,
Universitatea a fãcut posibil ca studenþi ºi profesori sã
efectueze stagii de studii, de predare, sã participe la
proiecte comune de implementare de curriculã în
universitãþi europene; prin proiectele europene
Leonardo da Vinci (colaborãri cu The Training
Partnership Ltd. din Marea Britanie ºi cu Associatione
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Renumitul profesor arhitect Valerio Olgiati
a conferenþiat în faþa studenþilor de la Universitatea Spiru Haret
(EAAE) - 2008; Asociaþia Internaþionalã a Universitãþilor (IAU) - 2008; Alianþa Universitãþilor Central
- Europene (ACEU) - 2010; Asociaþia Europeanã a
Coordonatorilor Erasmus (EAEC) -2011; Asociaþia
Europeanã a Orientãrii în Carierã (EACG) -2011;
Asociaþia de Studii Engleze din Europa (ESEE) etc.
Universitatea Spiru Haret ºi Fundaþia România de
Mâine au fost vizitate de distinse personalitãþi ale lumii
diplomatice, academice ºi ºtiinþifice, care au exprimat
înalta lor apreciere pentru efortul constructiv ºi
realizãrile remarcabile obþinute, precum ºi dorinþa de
strânsã colaborare. În aceste peste douã decenii,
reputaþi universitari de pe toate continentele au venit
sã susþinã, fie în calitate de visiting professors, fie ca
profesori asociaþi, cursuri sau prelegeri în aulele
universitãþii, din Bucureºti ºi din þarã. Universitatea a
primit oaspeþi din Australia, Canada, Franþa, Marea

Bursa
Tânãrului Cercetãtor
A fost lansatã competiþia dedicatã Bursei
Tânãrului Cercetãtor, care are ca scop
susþinerea tinerilor absolvenþi de liceu cu
rezultate excelente (premiile I, II, III; medalii
de aur, argint, bronz), obþinute la olimpiadele
internaþionale sau în competiþii internaþionale/
globale de inovare.
Prin finanþarea acestor burse se doreºte
stimularea tinerilor performanþi pentru
efectuarea în þarã a studiilor universitare ºi
integrarea acestora în grupuri de cercetare
performante din universitãþi sau din laboratoare
de cercetare, de drept public din România.
Competiþia este organizatã în cadrul
Programului Resurse Umane al Planului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare II
(PNCDI II).
Pentru aceastã competiþie cererile se primesc
în regim continuu, pânã în data de 1 februarie
2014. Evaluarea se face în perioada 16-28
februarie.2014, cu anunþarea rezultatelor în
data de 3 martie 2014.
Pachetul de informaþii este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3480/BursaTanarului-Cercetator.html

Culturale FORTES Italia) se realizeazã stagii de practicã
pentru studenþi ºi schimburi de cadre didactice.
Profesori ai Universitãþii Spiru Haret, cu realizãri de
vârf în domeniile lor de activitate, participã la conferinþe,
sesiuni ºi workshop-uri ºtiinþifice, la schimburi
interuniversitare, în cadrul cãrora promoveazã valorile
Universitãþii. Se susþine astfel, consecvent, obiectivul
sporirii vizibilitãþii învãþãmântului românesc pe plan
european ºi internaþional, al creºterii prestigiului
României în viaþa internaþionalã contemporanã.
În acest context se înscrie ºi protocolul de colaborare
cu Mercu Buana University din Jakarta, în cadrul cãruia
s-a stabilit ca, pentru o mai bunã cunoaºtere, periodic,
publicaþiile universitãþilor sã prezinte, reciproc, aspecte
din activitatea celor douã instituþii de învãþãmânt.
Vã prezentãm, în pagina a treia a revistei, articolul
transmis de universitatea indonezianã.

Presa noastrã  scrisã mare parte într-o limbã
§
cosmopolitã, lesne de învãþat de cãtre orice strãin în

câteva zile  e o presã naþionalã. Cu toate acestea
lucrarea ei zilnicã asupra înþelegerii poporului ºterge
pânã ºi rãmãºiþele de originalitate ale graiului nostru
strãvechi. Dacã cineva compune arii europene cu totul
în alt stil ºi-n alt spirit decât doina, hora ºi jocurile, el
compune fãrã îndoialã muzicã «naþionale», deºi nimic
în ea nu e naþional, nici arie, nici text, în cazurile cele
mai multe nici numele compozitorului. Dacã, în sfârºit,
cineva stricã o piesã francezã, rãzbotezând numele
personajelor ºi bãdãrãnind stilul  care rãmâne strãin
cu toate trivialitãþile care se presarã  e autor naþional,
a scris o piesã naþionalã, a lucrat spre ridicarea teatrului
naþional. Dacã deschidem ziare de ºtiinþe naturale, de
15 ianuarie 1850 
medicinã, de ce-o fi, ne ia ochii lipsa de respect pentru
15 iunie 1889
limbã, primirea de termeni strãini fãrã trebuinþã ºi
numai din lene de-a cãuta echivalentul românesc. Am
vãzut o carte intitulatã Despre cosmeticurile nuisibile sãnãtãþii. Îºi poate închipui
fiecine în ce stare e ameninþatã s-ajungã limba prin pretinºii oameni de ºtiinþã.
În vremea din urmã s-au ivit într-adevãr un ºir întreg de scriitori cu totul naþionali
 unii din ei chiar intraductibili ºi pe deplin înþeleºi numai pentru cel ce ºtie bine
româneºte. Göthe zicea cã partea cea mai bunã a unei literaturi e cea intraductibilã, ºi
avea cuvânt. Cel mai original dintre ei pân-acum e povestitorul Ion Creangã, ale cãrui
basme, traducându-se, ar pierde tot farmecul ºi mai cu seamã tot hazul lor.
Luaþi de la strãini gustul de-a pili ºi a lucra cu dalta toate scrierile voastre, luaþi
de la ei iubirea de adevãr, lipsa de suficienþã, respectul ce ei îl au atât pentru obiectul pe
care-l trateazã cât ºi pentru publicul cãruia i se adreseazã. Dar o adevãratã literaturã,
trainicã, care sã ne placã nouã ºi sã fie originalã pentru alþii, nu se poate întemeia decât
pe graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradiþiile, obiceiurile ºi istoria lui, pe geniul
lui. Tot ce-aþi produce în afarã de geniul într-adevãr naþional (nu patriotico-liberalopolitic) nu va avea valoare ºi trãinicie, nici pentru noi, nici pentru strãinãtate.

§
§

(Mihai Eminescu, Timpul, 6, 7, 8 mai 1880, din Opere, vol. XI, pag, 156, 158, 162)

UN NOU SUCCES
pentru
Facultatea de Arte!
Baritonul Constantin
Traºcã student la clasa
de canto, conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac,
a fost unul dintre laureaþii
Galei Premiile
Creativitãþii ArCub 
UNATC, care a avut loc
vineri, 20 decembrie
2013, la sediul UNATC.
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În sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune, prin emisiunea
R PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru elevii din clasele a opta ºi a douãsprezecea:
Limba ºi literatura românã, Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie  pentru
 Matematicã, Matematicã,
I bacalaureat;
Limba ºi literatura românã  pentru evaluarea naþionalã.
A Preuniversitaria, orele 15-16:

 bacalaureat  de luni pânã joi  evaluare naþionalã  vineri

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

Nu vã vãicãriþi!
Nu vã indignaþi!
Mioara VERGU-IORDACHE
Nepoþelul meu, Luca, are cinci ani ºi jumãtate. Este un
copil frumos, nãzdrãvan ºi foarte inteligent. Îmi place sã-l
învãþ ºi sã-i arat lucruri. Aºa cred eu! De fapt, de multe ori, el
mã învaþã ºi-mi aratã. Aºadar, despre punctele cardinale: sus Nord, jos - Sud, la dreapta - Vest, la stânga - Est. Peste o
jumãtate de orã: Mãtuºã, ca sã fie Vest în dreapta ºi Est în
stânga, unde stãm cu faþa? Cãtre ce?
Aia e! Unde stãm cu faþa? Cãtre ce? Cã dacã stãm mereu
cu faþa spre urât, murdar, mincinos, dacã rãscolim în trecut
doar pentru a descoperi lucrurile dezgustãtoare riscãm sã
încurcãm ºi punctele cardinale. Cãci, aºa cum mi-a explicat
Luca, dacã stãm cu spatele la , spre dreapta este Vestul
ºi spre stânga este Estul. Aºadar, stânga ºi dreapta au
legãturã cu felul în care ne situãm. Astãzi în legãturã cu ieri
 spatele - ºi mâine  faþa. Deci, sã ne situãm cu spatele la
trecut, fãrã a-l uita, ºi sã privim spre viitor, construindu-l.
Zice Sfântul Teofan Zãvorâtul: Nu vã vãicãriþi! Nu vã
indignaþi! Dedicaþi-vã muncii ºi rugãciunii! Prima alungã
plictiseala, iar cea de-a doua, mâhnirea. Pentru nimic
altceva sã nu vã mâhniþi, decât pentru pãcatele voastre.
Ori, noi ce facem? Ne vãicãrim ºi ne indignãm.
Las la o parte subiectele tari din politicã ºi monden, cele
douã domenii care umplu din greu spaþii de emisie, tipãrituri
ºi internet. Mã refer la indignarea ce a cuprins naþia faþã de
întâmplarea de la ªcoala nr. 10, de fiþe, din Bucureºti. Oameni
buni, chiar suntem surprinºi? Chiar este un lucru
nemaiîntâlnit? Chiar nu acceptãm cã nu existã corupt fãrã
corupãtor? Nu mã refer la limbajul impropriu, incalificabil,
revoltãtor al învãþãtoarei. Dar cadourile, mita chiar existã ºi
nu numai în ºcoli! Evident, aceasta nu este o ºtire. Un enunþ
cu conþinut vechi este cã, din cauza subfinanþãrii învãþãmântului,
în multe ºcoli, pãrinþii fac un soi de parteneriat public-privat
pentru a asigura condiþii mai bune în clase. Pãrinþii contribuie
cu bani, produse ºi muncã pentru salubrizarea ºi dotarea
ºcolilor. Este suficient pentru a asigura o cortinã legalã altor
contribuþii. Contribuþii acceptate, deopotrivã, de cadre
didactice ºi pãrinþi, multe dintre ele iniþiate chiar de cei din
urmã. Aºadar, de ce ne-am tulburat? Nu noi înºine, pentru a
ne sta copilul în prima bancã, pentru a merge la un concurs,
pentru a primi o diplomã, o notã mai mare O întâmplare ca
aceea de la ªcoala 10 este reprobabilã, trebuie sancþionatã cu
severitate! Trebuie descoperite ºi alte astfel de situaþii, fãrã sã
plecãm într-o vânãtoare de vrãjitoare.
Sã nu ne mai vãicãrim, sã nu ne mai indignãm! Sã fim
atenþi când aruncãm piatra.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Roxana-Daniela PÃUN de la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

DREPTUL CONCURENÞEI

 Trãsãturile, principiile, raporturile dreptului concurenþei cu alte ramuri de drept, subiecþii raportului juridic de concurenþã

1

Cum poate fi analizat dreptul concurenþei?
Ca orice ramurã de drept consacratã, dreptul concurenþei
poate fi analizat prin prisma trãsãturilor caracteristice, a
principiilor proprii ºi din perspectiva relaþiilor pe care le
stabileºte cu alte ramuri de drept. Trãsãturile dreptului
concurenþei, prezentate sintetic, sunt:  ramurã de drept
specificã economiei, deci un drept economic, pentru cã are o
finalitate economicã ºi influenþeazã în mod decisiv
funcþionarea în condiþii legale ºi profitabile a unei afaceri,
influenþând chiar buna funcþionare a economiei de piaþã la
nivel naþional  ramurã de drept multidisciplinarã  preia
importante instituþii din dreptul public (dreptul administrativ,
penal) ºi din dreptul privat (dreptul civil, dreptul afacerilor/
comercial etc.)  drept intervenþionist  intervin normele,
atunci când concurenþa nu se desfãºoarã la parametri normali,
motiv pentru care unii specialiºti/doctrinari o analizeazã doar
din perspectiva încãlcãrii concurenþei loiale (forma negativã
 concurenþã neloialã). Orice distorsiune în domeniul
concurenþei este aspru sancþionatã de lege, de normele
europene, existând la nivel european o legislaþie specificã.
Mai mult, sunt create ºi reglementate inclusiv structurile
instituþionale cu responsabilitãþi clare în domeniul concurenþei
 drept evolutiv, primind influenþe de la celelalte ramuri de
drept ºi evoluând odatã cu societatea, dar ºi cu restul
disciplinelor din domeniul dreptului, din domeniul economic
etc  drept intersubiectiv  reflectã evoluþia economicului,
care îi conferã un caracter obiectiv , dar reflectã ºi
comportamentul firmelor, profesioniºtilor (comercianþi), care
îi conferã caracterul subiectiv (adoptarea sau reprimarea unui
anumit comportament este prin natura lui unul subiectiv).

3

Ce raporturi existã între dreptul
concurenþei ºi alte ramuri de drept?
Delimitarea dreptului concurenþei de alte ramuri
de drept: 1) dreptul concurenþei are strânse legãturi
cu dreptul civil  majoritatea practicilor
restrictive sau abuzive de concurenþã sunt rezolvate
pe calea acþiunilor civile; 2) cu dreptul penal 
componenta penalã a fost mereu prezentã în
relaþiile de afaceri, un exemplu concludent îl
reprezintã rãspunderea penalã a persoanei juridice,
subiect analizat în cursul de Dreptul afacerilor;
3) cu dreptul afacerilor/comercial  relaþii
dintre comercianþi, dintre comercianþii ºi consumatori ºi dintre comercianþii ºi prepuºii lor;
elemente de protecþie a mãrcii, ca element al fondului de comerþ, relaþia firmã  vad comercial etc.

5

Orice persoanã fizicã sau juridicã
Pe piaþã nu pot participa orice persoane
fizice sau juridice, pot participa doar cei ce
îndeplinesc condiþiile prevãzute de lege.
Categorii de subiecþi: 1. Statul, reprezentat
de autoritãþile administrative, care aplicã
reglementãrile în vigoare ºi care protejeazã
consumatorul, dar ºi firmele de orice act sau
fapt de naturã a le prejudicia un drept în
domeniul concurenþei (protejarea împotriva
concurenþei neloiale atât pentru persoanele
fizice, cât ºi pentru persoanele juridice).
Aceste instituþii sunt: Consiliul Concurenþei,
Camera de Comerþ ºi Industrie, Registrul
Comerþului, instanþele judecãtoreºti. În Legea
nr. 21/1996, ca reprezentanþi ai statului, avem
ca subiecþii: organele centrale sau locale ale
administraþiei publice, în mãsura în care
acestea, prin deciziile emise sau reglementate,
adoptate internaþional în operaþiuni de piaþã,
influenþeazã direct sau indirect concurenþa.
2. Profesionistul, conform art. 3 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, este persoana
care exploateazã o întreprindere. Exploatarea
unei întreprinderi este definitã în alin. 3 al
aceluiaºi art. 3 din Codul civil astfel:

4

2

Care sunt principiile dreptului concurenþei?
Principiile dreptului concurenþei sunt: 1.Principiul liberei
concurenþe  conform art. 135 din Constituþia României  precizeazã
cã economia României este o economie de piaþã bazatã pe libera iniþiativã
ºi concurenþã, care constã în libertatea fiecãrui agent economic de a-ºi
stabili strategia, momentul când intrã sau iese de pe piaþã, precum ºi
mijloacele pe care le considerã potrivite pentru câºtigarea competiþiei în
raport cu alþi parteneri de afaceri; statul are obligaþia prevãzutã în alin. 2
al aceluiaºi art. 135 sã protejeze interesele naþionale în activitatea
economicã, financiarã ºi valutarã. 2. Principiul eticii concurenþiale
 confirmat de art. 1 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurenþei neloiale. Comercianþii sunt obligaþi sã îºi exercite activitatea
cu bunã-credinþã, potrivit uzanþelor cinstite, cu respectarea intereselor
consumatorilor ºi a cerinþelor concurenþei loiale. Ulterior, s-a introdus
art. 1¹ care expliciteazã textul definind termenii în Legea nr. 298/2001
 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea
concurenþei neloiale din 7 iunie 2001, în Monitorul Oficial nr. 313/2001.
Principiul eticii concurenþiale este confirmat ºi de art. 1 din Legea
concurenþei nr. 21/1996 republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare  care reglementeazã protecþia, menþinerea ºi stimularea
concurenþei ºi a unui mediu concurenþial normal, în vederea promovãrii
intereselor consumatorilor. Etica concurenþialã este confirmatã în aceastã
reglementare prin obligativitatea creãrii ºi menþinerii unui mediu
concurenþial normal. Orice distorsiune asupra acestui mediu constituie o
afectare directã asupra concurenþei în forma ei legalã. 3. Principiul
eficacitãþii  toate normele dreptului concurenþei sunt subordonate
exclusiv obiectivelor economice exercitate de operatorii de pe piaþã.
O afacere profitabilã în mod normal ºi legal trebuie sã respecte
normele legale în materie de concurenþã. Acest principiu confirmã legãtura indisolubilã a dreptului concurenþei cu dreptul afacerilor.

În ce mod se defineºte raportul juridic de concurenþã?
Raportul din domeniul concurenþei este acel raport prin care relaþiile sociale
patrimoniale sau nepatrimoniale din sfera economicã a producþiei, a distribuþiei, a
comercializãrii sau a consumului de mãrfuri sau servicii sunt reglementate prin norme ce
þin de dreptul concurenþei ºi care cuprind drepturi ºi obligaþii corelative ale subiecþilor
acestui raport. În toate normele de drept concurenþial sunt reglementate relaþiile sociale
care privesc: a) comportamentul celor care participã la concurenþã; b)modalitãþile de
desfãºurare a concurenþei; c) relaþiile care se nasc ºi se dezvoltã în cazurile în care
concurenþa este neloialã sau abuzivã. Din definiþie rezultã clasificarea raporturilor juridice
de concurenþã: 1) raport juridic de autoritate sau conformare  în cadrul activitãþii
economice ºi comerciale, operatorii sunt obligaþi prin dispoziþii imperative sã adopte o
anumitã conduitã, astfel încât sã nu restrângã sau sã împiedice ori sã nu denatureze jocul
normal al concurenþei; acestor operatori li se impune sã desfãºoare activitatea cu
bunã-credinþã; 2) raportul juridic este un raport de egalitate  potrivit acestei
caracteristici: participanþii de pe piaþã sunt egali în ceea ce priveºte ºansele de stat,
precum ºi cele ce privesc alegerea mijloacelor necesare pentru câºtigarea competiþiei.

poate fi subiect al raportului juridic de concurenþã?
constituie exploatarea unei întreprinderi de drept al concurenþei sunt ºi operatorii
exercitarea sistematicã, de cãtre una sau mai economici, care acþioneazã pe piaþã (Legea
multe persoane, a unei activitãþi organizate nr. 425/2006 pentru modificarea ºi complece constã în producerea, administrarea ori tarea Legii nr. 296/2004 privind Codul
înstrãinarea de bunuri sau prestarea de servicii, consumului); societãþile comerciale, regiile
indiferent dacã are sau nu un scop lucrativ. autonome ºi organizaþiile cooperatiste ºi, nu
Aceste dispoziþii se aplicã raporturilor dintre în ultimul rând, consumatorul, ca beneficiar
profesioniºti, precum ºi raporturilor dintre al produselor ºi serviciilor oferite de cãtre
aceºtia ºi orice alte subiecte de drept persoanele fizice ºi juridice care deruleazã
civil, conform alin. 1 al art. 3 din Legea afaceri legale pe teritoriul României. 4. Întrenr. 287/2009 privind Codul civil. Aceste prinderea. În sensul legislaþiei comunitare
reglementãri sunt completate cu prevederile antitrust, prin întreprindere se înþelege orice
art. 8 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea entitate angajatã într-o activitate economicã,
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul adicã o activitate constând în oferirea de
civil. Cu toate acestea, dincolo de modificãrile bunuri sau de servicii pe o piaþã datã,
terminologice, subiecþii raportului juridic de independent de statutul sãu juridic ºi de modul
concurenþã rãmân, pe lângã profesionist, de finanþare. Pentru cã aceste condiþii sã fie
persoanã fizicã ºi juridicã, ºi acei profesioniºti îndeplinite, nu este obligatoriu ca entitatea
persoane fizice autorizate, meseriaºii, cei care sã aibã intenþia de a obþine profituri; de
aparþin profesiilor liberale, unde regulile de asemenea, nici organismele publice nu sunt
concurenþã par a fi mai des încãlcate în excluse din oficiu. Regulile care guverneazã
economia de piaþã, unde existã tendinþa de a operaþiunile de concentrare vorbesc despre
nu mai respecta nicio regulã, decât regula de întreprinderile implicate, adicã despre
aur a unei afaceri performante, ºi anume participanþii direcþi la o operaþiune de conobþinerea de profit cu orice preþ! 3. Subiecte centrare sau la achiziþionarea unui control.
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În materie, la ce trebuie sã ne referim când vorbim
de societãþile comerciale?
Noþiunea de societate provine din limba latinã  societas, care înseamnã
întovãrãºire, asociaþie, comunitate, tovãrãºie, unire. Societatea a apãrut ca
instituþie, urmare unor cauze sociale ºi economice, ºi implicã asocierea a douã sau
mai multor persoane, cu punerea în comun a unor resurse, în vederea desfãºurãrii
unei activitãþi economice ºi împãrþirii beneficiilor rezultate, conceputã ca organism
autonom, cãruia legea i-a conferit personalitate juridicã, pentru a îndeplini rolul
sãu economic. Grupãrile de persoane ºi capitaluri, funcþionând juridic sub forma
societãþilor comerciale, au contribuit la îndeplinirea ºi finalizarea unor mari realizãri
ale secolului al XIX-lea. Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, defineºte ºi reglementeazã: fiecare
tip de societate în parte cu drepturi ºi obligaþii, cu reglementãri privind înregistrarea,
funcþionarea, administraþia ºi administrarea societãþii, registrele societãþii ºi despre
situaþiile financiare anuale, modificarea actului constitutiv, reducerea ºi/sau
majorarea capitalului social, excludere, retragerea asociaþilor, dizolvarea, fuziunea
ºi divizarea societãþilor comerciale, fuziunea transfrontalierã (cu domeniul
de aplicare ºi competenþa jurisdicþionalã), lichidarea societãþilor comerciale.
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Care sunt aceste alte criterii
Conform autorilor Smaranda
Angheni, Magda Volonciu, Camelia
Stoica:1. În funcþie de rãspunderea
asociaþilor:  societãþi comerciale cu
rãspundere limitatã;  societãþi comerciale cu rãspundere nelimitatã. 2. În
funcþie de structura capitalului:
 societãþi comerciale cu capital social
împãrþit în acþiuni;  societãþi comerciale cu capital social împãrþit în pãrþi
de interese. 3. În funcþie de titlurile de
valoare:  societãþi comerciale care
emit titluri de valoare;  societãþi comerciale care nu pot emite astfel de titluri.
4. În funcþie de modul de reglementare:
 societãþi comerciale reglementate de
legea generalã (Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã);
 societãþi comerciale reglementate de
legi speciale;  societãþi bancare 
Legea nr. 58/1998, privind activitatea
bancarã, republicatã;  societãþi de
microfinanþare, reglementate de Legea
nr. 240/2005 privind societãþile de
microfinanþare;  societãþi agricole 
Legea nr. 36/1991 privind societãþile
agricole ºi alte forme de asociere în
agriculturã;  societãþi de asigurãri 
Legea nr. 32/2000 privind societãþile
de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor;
 societãþi de intermediere, investiþii 
Legea nr. 297/2004 privind piaþa de
capital. 5. Societãþi: de persoane:  societãþi în nume colectiv;  societãþi în
comanditã simplã; de capital:  societãþi pe acþiuni;  societãþi în comanditã
simplã pe acþiuni; cu rãspundere
limitatã:  societatea cu unic acþionar.
Conform autorului Ion Turcu: 1. În
funcþie de numãrul persoanelor
asociate:  societãþi comerciale
unipersonale (societãþi comerciale cu
rãspundere limitatã  persoana fizicã
sau persoana juridicã);  societãþi
comerciale pluripersonale (societãþi
comerciale constituite din mai multe
persoane fizice sau persoane juridice).
2. În funcþie de factorul predominant
(subiectiv/obiectiv)  factorul subiectiv
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de clasificare?
prevaleazã asupra factorului obiectiv
ºi genereazã distincþia dintre:  societãþi
de persoane (societatea comercialã în
nume colectiv);  societãþi de capitaluri
(societatea comercialã pe acþiuni);
 societãþi intermediare (societatea
comercialã în comanditã simplã,
societatea comercialã în comanditã pe
acþiuni, societatea comercialã cu
rãspundere limitatã). Societãþile de
persoane au numãr redus de asociaþi,
societãþi de capital pot avea numãr de
acþionari nelimitat de lege. Aportul de
capital social al unei societãþi de
persoane constã în prestaþii în muncã,
în creanþe. 3. În funcþie de întinderea
rãspunderii persoanelor asociate:
 datoriile sociale deosebesc societãþile
comerciale cu rãspundere limitatã
(societãþile comerciale pe acþiuni ºi
societãþile comerciale cu rãspundere
limitatã) de societãþile comerciale cu
rãspundere nelimitatã (societatea
comercialã în nume colectiv);
 societatea comercialã în comanditã
simplã ºi societatea comercialã pe
acþiuni. Comanditaþii rãspund
nemãrginit (ºi solidar, dacã sunt mai
mulþi) pentru datoriile sociale, la fel
ca asociaþii într-o societate în nume
colectiv. 4. În funcþie de structura
capitalului social:  societãþi pe acþiuni
(societatea pe acþiuni ºi societatea în
comanditã pe acþiuni);  societãþi cu
pãrþi de interes. 5. În funcþie de
emiterea titlurilor de valoare:
 societãþile pe acþiuni ºi societãþile în
comanditã pe acþiuni emit acþiuni;
 societãþile cu rãspundere limitatã
emit certificate de pãrþi sociale, dar
numai acþiunile sunt titluri de valoare
negociabile;  celelalte societãþi (în
nume colectiv ºi în comanditã simplã)
nu emit niciun fel de titluri. 6. În funcþie
de sursa aportului la constituirea
capitalului social:  societãþi cu capital
integral românesc;  societãþi cu
participare de capital strãin (mixt);
 societãþi cu capital integral strãin.

Ce trebuie sã înþelegem prin societãþi transnaþionale?
Nu existã o definiþie unanim acceptatã a societãþilor transnaþionale (multinaþionale), datoritã multitudinii de situaþii practice, oferite de viaþa concretã ºi
relaþiile de afaceri, care de multe ori exced cadrului de reglementare stabilit de
cãtre legiuitor (naþional sau internaþional) ºi chiar de cãtre doctrinari. În doctrina
românã de specialitate: societãþi care se fondeazã, chiar de la constituirea lor,
pe elemente fãrã caracter naþional (capital provenind de la asociaþi din state
diferite, stabilirea de sedii principale pe teritoriul mai multor state), lipsite de o
legãturã juridicã cu un anumit stat, iar litigiile izvorâte din interpretarea ºi aplicare
actelor lor constitutive nu se aflã (total sau parþial) sub competenþa instanþelor
naþionale, fiind date spre soluþionare unor instanþe speciale. Societatea transnaþionalã nu trebuie confundatã cu societatea internaþionalã, care este constituitã
prin convenþii internaþionale (interstatale). În organizarea ºi funcþionarea societãþilor internaþionale (interstatale) se aplicã numai normele cuprinse în actele
constitutive, fãrã a se face referire la un anumit sistem de drept naþional. Societatea
europeanã este reglementatã de aceeaºi Lege nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi prezintã importanþã în studiul dreptului concurenþei pentru cã, în derularea oricãrei afaceri,
trebuie respectate ºi normele legale în materia dreptului concurenþei, având în
vedere cã produce efecte juridice asupra consumatorului din orice stat european.
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Ce sunt regiile autonome ºi organizaþiile cooperatiste?

Regiile autonome (devenite mai apoi companii naþionale)
au luat fiinþã prin reorganizarea
unitãþilor economice de stat, în
temeiul Legii nr. 15/1990, în ramuri
strategice ale economiei naþionale ºi
desfãºoarã o activitate comparabilã
cu cea a societãþilor comerciale, fiind
persoane juridice care funcþioneazã pe
bazã de gestiune economicã ºi
autonomie financiarã. Organizaþiile cooperatiste, care desfãºoarã
activitãþi de producere ºi desfacere de
mãrfuri ºi prestãri de servicii, au

personalitate juridicã ºi îºi desfãºoarã
activitatea pe baza principiilor
gestiunii economice. Analiza acestor
structuri, din punct de vedere al
concurenþei, sunt relevante datoritã
distorsiunilor care pot apãrea pe piaþã,
prin existenþa unor structuri monopoliste. Regulatorul pieþei este
concurenþa, astfel cã fiecare îºi urmãreºte propriul interes, satisfacerea
cât mai avantajoasã a necesitãþilor
de producþie sau de consum ºi
obþinerea de câºtig (cu orice preþ,
în opinia multor oameni de afaceri).

Cum sunt clasificate
societãþile comerciale?
Art. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare reglementeazã imperativ ºi
limitativ formele societãþilor comerciale, dupã cum
urmeazã: Societãþile comerciale se vor constitui în
una dintre urmãtoarele forme: a) societate în nume
colectiv; b) societate în comanditã simplã; c) societate
pe acþiuni; d) societate în comanditã pe acþiuni ºi
e) societate cu rãspundere limitatã. Aceste forme
asociative pentru activitatea comercialã ºi de afaceri
sunt aceleaºi atât în România, cât ºi în alte state
Dar grupurile de interes economic?
europene, ca o dovadã a faptului cã aceste forme nu
Grupul de interes economic (GIE) reprezintã o asociere între douã
sunt o invenþie a specialiºtilor, ci rezultatul practicii
îndelungate în domeniul comercial ºi al afacerilor sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituitã pe o perioadã
din statele cu economie de piaþã. În doctrinã, existã determinatã, în scopul înlesnirii sau dezvoltãrii activitãþii economice a
ºi alte criterii de clasificare a societãþilor comerciale. membrilor sãi, precum ºi al îmbunãtãþirii rezultatelor activitãþii respective.
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UNIVERSITARIA

MERCU
BUANA
UNIVERSITY
Mercu Buana University was founded in 1985
in West Jakarta, and has been accredited by
the government of Indonesia. The main campus
of university is located in the West side of
Jakarta and it takes at least one hour drive
from the International Airport Soekarno
Hatta.The university ranks 20 best private
universities in Indonesia by webometrics
version. Mercu Buana University Currently
has 22 programs of studies and the student
bodies around 18,000 at the undergraduate and
graduate levels. University has around 600
lecturers hold master and doctoral degrees. In
academic year of 2008 the university has
established six faculties with 21 department
(study programs). Our faculties are
Psychology, Engineering, Economics and
Business, Computer Science, Technic and
design and Communication. We are planning
to open a design program by first semester of
2014. Our main campus covers about 6.1
hectare located in west of Jakarta. We have
three other campuses in South, East and
Central of Jakarta. Declaring its long efforts
and strategies, MBU is aiming to be one of the
best 100 Universities in Indonesia. Since one
of our program is extending the cooperation
through universities around the world, the
university would like to have the cooperation
in the field of projects that mutually benefit
for partner parties, general academic
collaboration including the exchange of
educational resource materials and publications
that are of mutual interest, development and
implementation of students, exchange program
for lecturer, staff and students, identification
of special short-term academic programs (e.g.
seminars, workshops, and trainings), projects
and research cooperationwhich gives mutual
benefit to partner institutions and any other
projects that shall be mutually identified and
agreed by both at a later stage.
MERCU BUANA UNIVERSITY has six
faculties with 22 departments (study
programs). Declaring its long term efforts and
strategies, Mercu Buana University is aiming
to be one of the 100 best universities in
Indonesia. Academic Year of 2009/2010 active
students in Mercu Buana was about 15.000
students furthermore, five superior study
program with Excellent Accreditation. In
this year Mercu Buana University also
succeed in getting Webometric Rank & 20th
Position of 4 International and Colleges
Universities (4 ICU). Disciplines areas for
undergraduate coursework programs are
across six faculties:  Engineering: Mechanical
Engineering, Electrical Engineering, Industrial
Engineering,  Civil Engineering and
Architecture  Design: Design Interior,
Graphical Design  Business: Management
Studies, Accounting  Communication: Public
Relations, Broadcasting, Marketing
Communication  Psychology  Computer:
Information System, Informatics Engineering
Graduate studies consist of five programs:
Master of Industrial Engineering, Master of
Electrical Engineering, Master of Management
Studies Master of Communication Science
and Master of Accounting.

COOPERATION DEVELOPMENT
COOPERATION
AND INTERNATIONAL OFFICE
In moving into a World-Class University, MBU
have been responding positively to the dynamic
change in the severe higher education
competition. Progresses achieved by MBU in
the third decade have shown significant
development, either in MBUs academic
environment as well as in the international
cooperation with foreign Higher Education
Institutions. The cooperation is established
among universities from China, Malaysia,
Europe, Australia, Korea, Thailand, United
Emirate Arab and Japan. The International
cooperation would enable students to be
exposed into global environment through
exchange of students. Inviting foreign lecturers
with a world-class expertise will facilitate the
development of MBU students into globally
qualified professionals. While the wide-arrays
of business and industry cooperation nationally
as well as internationally, would enable a quality
internship, credit earnings, twinning and double
degree programs for students of different
faculties at MBU. International programs are
managed by International Office of Mercu Buana
University. Multi-national teaching faculty
members, of the partnering academic
institutions, as well as exchange students, or
MBU students who will continue their further
studies abroad at the partner institutions, would
be taken care bypartner internationally staffs
of MBU International Office.
RESEARCH CENTRE
The Research Centre serves as a resource and
provides administrative assistance for research
activities at Mercu Buana University. The
Research Centre team works together to develop
and maintain efficient administrative and business
processes and practices that provide seamless
and consistent support to MBU researchers for
both internal and external research awards, as
well as provides information and assistance to
meet human research ethics requirements. The
Research Centre also provides clerical, budgetary,
and administrative support services for the
Universitys research related Committees.
CAREER CENTER (MBUCC)
Mercu Buana University Career Center
(MBUCC) is a division which helps last
semester students to compete in finding jobs.
It distributes alumni to work at the companies
and helps the students to progress in their
careers. One of the activity in MBUCC is holds
various seminars and career development
training for alumni, so they can compete in
employments. The various seminars and training
include:  Business English Training with LIA
(Indonesia  USA Language Foundation)
 Professional Resume (CV) Training by Resume
Professional Consultant  Internet Job Hunting
Training  Work Culture, Motivation and Soft
Skill Training. MBUCC is also working together
with more than 300 companies in Indonesia,
through several ways:  Campus Hiring;
Company do the selection of MBUs alumni at
campus.  Job Expo at campus; MBUCC holds
Job Expo regularly and invites all partner
companies to meet and recruit MBUs alumni.
MBUCC is bridge between MBUs freshgraduate and the company. On few universities
in Indonesia have career center division, having
the thought that the main task of university is to
educate, the students job finding for the alumni
is not the universities task.
ENTREPRENEURSHIP CENTRE.
Entrepreneurship has been the spirit of MBU
since the foundation of this private university.
Therefore, the graduates are expected to be
successful entrepreneurs or qualified managerial
professionals in business and industry. Mercu
Buana University Entrepreneurship Center is
working together with the Ministry of
Cooperative and National Small Medium
Entrepreneur Center provides students with
capital for students to become entrepreneur. In
the process of enabling the students to start
having their own businesses, although they are
still pursuing their studies, MBU provide a live
laboratory to foster the students to start doing
business of their own. Funding of businesses are
supported by the cooperating financial
institutions, thus the vision of MBUs Founders
and Management Team Members is to create
the entrepreneurs could be a way of eradicating
poverty in Indonesia, which is one of the MBU
goals. Inspiring speakers of various lines of
business and industry are invited in consecutive
schedules, who share their real experiences in
making them prominent business practitioners.
VISIT OUR WEBSITE: www.mercubuana.ac.id;
http://kerjasama-internasional.mercubuana.ac.id
Prepared by Mochamad Rizki BBA, MBA

Investeºte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013
Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie: 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului: GeoTurismPractic
ID: POSDRU/109/2.1/G/81724; CONTRACT nr.: CNDIPT  OI/13589/08.12.2011
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEªTE ÎN OAMENI!

CONFERINÞA FINALÃ A PROIECTULUI POSDRU/109/2.1/G/81724

GEOTURISMPRACTIC

Printre activitãþile desfãºurate în al II-lea an de implementare a proiectului de tip grant, intitulat GeoTurismPractic cu
ID: POSDRU/109/2.1/G/81724, proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, desfãºurat la Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
s-a regãsit ºi Activitatea cu nr. 16  Conferinþa de finalizare proiect, diseminare rezultate ºi acordarea premiilor.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Creºterea nominalizaþi în urma competiþiei Cel mai bun plan
ocupabilitãþii ºi a nivelului de calificare a studenþilor de afaceri (care au primit 16 premii). Toþi
de la specializarea Geografia Turismului. Proiectul practicanþii au primit Certificate de participare la
a promovat parteneriatul între instituþiile de cele cinci ocupaþii din domeniul turismului pentru
învãþãmânt superior ºi firmele de turism, prin care au efectuat stagii de practicã, precum ºi
corelarea sistemului de educaþie ºi formare Adeverinþe de participare la activitãþile proiectului
profesionalã cu dinamica pieþei muncii în domeniu. (Consilierea ºi orientarea profesionalã în carierã,
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:  creºterea Workshop-ul Tineri antreprenori în turism ºi
calitãþii instruirii practice a studenþilor;  realizarea Stagiile de practicã efective în unitãþile turistice).
de parteneriate între Universitate ºi întreprinderi
Urmãtorii invitaþi au prezentat, în plen, opinii ºi
în vederea facilitãrii inserþiei pe piaþa muncii a impresii:  conf. univ. dr. Gheorghe Heriºanu, decan
viitorilor studenþi;  monitorizarea inserþiei pe piaþa al Facultãþii de Geografie, Universitatea Spiru Haret;
muncii a absolvenþilor de la specializarea Geografia  prof. univ. dr. Manuela Epure, prorector al
Turismului.
Universitãþii Spiru Haret, director al ICCS;  prof.
În perioada 15 noiembrie - 17 decembrie 2013 a univ. dr. doc. HC Grigore Posea, membru fondator
fost anunþatã public organizarea acestei activitãþi, al Universitãþii Spiru Haret, manager grup þintã în
atât prin prin intermediul website-ului proiectului, cadrul proiectului GeoTurismPractic; lect. univ. drd.
www.geoturismpractic.ro, prin mail-uri persona- Marin Cruceru, manager, în anul 2012, ºi iniþiator
lizate transmise cãtre partenerii din proiect (agenþii al proiectului GeoTurismPractic;  expert consiliere
de turism, pensiuni turistice, hoteluri), cãtre Adela Mihaela Þãranu  responsabil pentru
practicanþii din proiect ºi oficiali din domeniul mass- activitatea A12  Consiliere ºi orientare
media, cât ºi prin afiºare la avizierul facultãþii.
profesionala în carierã în cadrul proiectului
Astfel, Facultatea de Geografie din cadrul Univer- GeoTurismPractic;  expert consultant Pompiliu
sitãþii Spiru Haret a organizat, în data de 20 decembrie Constantinescu din cadrul SC ASERS SRL Craiova
2013, la sediul central al Universitãþii (str. Ion Ghica  partener în cadrul proiectului GeoTurismPractic,
nr. 13, sala 400), Conferinþa finalã a proiectului care a prezentat practicanþii premiaþi în urma
GeoTurismPractic, ID POSDRU/109/2.1/G/81724. competiþiei Cel mai bun plan de afaceri în cei doi
În cadrul evenimentului au fost prezentate ani de implementare (16 premii);  Silviu Beldeanu
rezultatele proiectului, impresii ale beneficiarului  tutore de practicã de la Agenþia de turism BeldiTour
ºi ale partenerului din perioada de implementare. Bucureºti;  Marilena Diaconu  tutore de practicã
Au participat membrii echipei de implementare, de la Agenþia de turism EasyTravel Bucureºti;
reprezentanþii partenerului din proiect (SC ASERS  Cristina Maria Partal  tutore de practicã de la
SRL din Craiova), reprezentanþi ai unitãþilor de Pensiunea Casa cu tei din Sãrata Monteoru, jud.
cazare în care s-au desfãºurat stagiile de practicã Buzãu;  lect. univ. dr. Cezar Constantin Gherasim 
(agenþii de turism, pensiuni turistice ºi hoteluri), coordonator de practicã din cadrul Facultãþii de
reprezentanþi ai mass-media (Opinia naþionalã ºi Geografie, Universitatea Spiru Haret, care a prezentat
TVH) ºi numeroºi practicanþi (studenþi ºi practicanþii subvenþionaþi în urma rezultatelor
masteranzi de la specializãrile Geografie ºi cumulate obþinute dupã desfãºurarea stagiilor de
Geografia Turismului din Facultatea de Geografie) practicã în cei doi ani de implementare (24 subvenþii);
din cadrul proiectului.
 lect. univ. dr. Florin Vartolomei, manager, în anul
Cu aceastã ocazie s-a organizat ºi o festivitate 2013, al proiectului GeoTurismPractic, care a
de premiere pentru practicanþii care s-au remarcat prezentat sinteza rezultatelor proiectului.
în timpul desfãºurãrii stagiilor de practicã (care au
Andreea Ioana NECULA,
primit 24 de subvenþii) ºi pentru practicanþii
asistent Relaþii Publice ºi Comunicare
Zece studenþi ai Facultãþii de Medicinã
Veterinarã - Universitatea Spiru Haret
vor participa la cursul intensiv,
organizat de Asociaþia Medicilor
Veterinari de Diagnostic Imagistic din
România, în zilele de 25 ºi 26 ianuarie la
hotelul Parliament.
* Colegiul Medicilor Veterinari a acreditat
acest curs cu 50 de puncte în prima zi ºi 55
de puncte în a doua zi (total 105 puncte/curs).

Oportunitãþi CERN
Departamentul de Matematicã ºi Informaticã din cadrul Facultãþii
de Matematicã ºi Informaticã organizeazã marþi, 14 ianuarie 2014,
ora 12, în sala 200, sediul central al Universitãþii Spiru Haret, Seminarul
de orientare profesionalã Oportunitãþi CERN, în cadrul cãruia va
vorbi Vlad Vintilã, absolvent al specializãrii Informaticã din cadrul
Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii Spiru Haret.
Domnia sa face parte dintre cei mai buni licenþiati ºi masteranzi ai
facultãþii, care ocupã poziþii profesionale în firme de renume ca IBM,
Oracle, Axway, It Smart Systems, unitãþi de învãþãmânt ºi cercetare,
sunt masteranzi la universitãþi din þarã ºi strãinãtate, alþii doctoranzi,
iar unul a obþinut titlul de doctor în Matematicã.
Studenþii Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã beneficiazã
de planuri de învãþãmânt aprobate de ARACIS ale cãror conþinuturi
sunt puternic corelate cu cerinþele pieþei muncii. Beneficiind de acces
gratuit la tehnologiile informatice Microsoft (programul Dream
Spark Premium) ºi Oracle (prin programul Oracle Academy), de programe internship (prin intermediul
parteneriatelor cu agenþi economici) ºi de programe extracurriculare propuse de angajatori ºi de certificate
profesionale în domeniu (Oracle, MTA-Microsoft Technology Associates etc.), absolvenþii programelor
de studii deþin un evantai de competenþe ºi abilitãþi care faciliteazã angajarea în domeniu.
Cadre didactice de prestigiu, doctori în ºtiinþe cu titluri obþinute la instituþii de prestigiu din þarã
(Academia Românã, Universitatea din Bucureºti, Universitatea din Piteºti) ºi strãinãtate (University of
Pittsburgh, University of Alabama ºi Universite Paris XII - Val de Marne), cu bogatã experienþã didacticã
ºi de cercetare oferã cursuri, seminarii ºi consultanþã (mentorat) pentru o carierã de succes în domeniu.
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Povestea Colegiului Tehnic
Constantin D. Neninþescu începe în
urmã cu peste 65 de ani, mai exact în
anul 1948 când a fost înfiinþatã ªcoala
Medie Tehnicã de Chimie, perioadã în
care cadrele didactice ale unitãþii de
învãþãmânt preuniversitar a pregãtit
aproape 60 de promoþii de tehnicieni
valoroºi, pregãtiþi în domenii cu tradiþie
ºi perspectivã  resurse umane ºi
protecþia mediului, farmacie, medicinã,
chimie industrialã, automatizãri,
electromecanicã ºi electrotehnicã.

Directorul colegiului, prof. Liliana Iºfan, face o scurtã prezentare a instituþiei
de învãþãmânt: ºcoala este un minicampus modern, compus din douã corpuri de
clãdire, care au laboratoare de chimie, chimie aplicatã, fizicã, biologie, informaticã, electronicã ºi automatizãri, respectiv, electrotehnicã, toate echipate dupã
ultimele standarde. Meritã menþionat faptul cã un corp de clãdire este rezervat
pentru stagiile de practicã ale elevilor, care mai au la dispoziþie ºi o bibliotecã cu
34.000 de volume, precum ºi o salã de sport ºi douã terenuri de sport.

! Repere ale succesului
Proiectele ºi programele educaþionale
derulate de Colegiul Tehnic Constantin
D. Neninþescu au numãrat o serie de activitãþi extraºcolare precum: SNAC
(Strategia Naþionalã de Acþiune Comunitarã) cu o serie de activitãþi de voluntariat
în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã
Specialã nr. 2, America in movies, în
parteneriat cu Centrul Cultural American,
ºi Cinema Edu, în parteneriat cu Asociaþia
Macondo. De asemenea, s-au mai derulat
proiectele POSDRU Calitate în educaþie
prin mediere ºi practici restaurative,
Monitorizarea inserþiei absolvenþilor din
învãþãmântul profesional tehnic pe piaþa
muncii, precum ºi Îmbunãtãþirea calitãþii
educaþiei ºi formãrii profesionale prin
reþele parteneriale. Tot aici este cazul sã
amintim ºi proiectul Teatrul ACT, aflat la
cea de V-a ediþie ºi derulat în parteneriat
cu Teatrul ACT cu sprijinul Primãriei
Sectorului 3, un proiect ce a vizat un
grup þintã de 120 de elevi, care au
participat la spectacole de teatru cu teme
specifice vieþii adolescenþilor, a punctat
prof. Liliana Iºfan.
Rezultatele obþinute de elevii liceului
la diferite olimpiade ºi concursuri ºco-

lare reprezintã pentru unitatea noastrã
de învãþãmânt un motiv de mândrie, a
mai spus directorul unitãþii de învãþãmânt. Astfel, la concursul internaþional
Young Energy, organizat de ENEL
România în colaborare cu M.Ed.C.T.,
au participat trei clase, obþinându-se
urmãtoarele premii: la nivel de municipiu  premiile al II-lea ºi al III-lea - ºi
la nivel naþional  premiul al II-lea.
Totodatã, revista ºcolii, CRISTAL,
a obþinut locul II, atât pe sector, cât ºi
pe municipiu, la Concursul Naþional de
Reviste ªcolare.
De asemenea, concursul Cum sã realizãm o paginã web folosind Microsoft
FrontPage a obþinut locul al III-lea la
Concursul Naþional Made for Europe,
concurs de produse realizate în cadrul
proiectelor.
ªi Concursul
de Fizicã ªerban
Þiþeica, pentru
elevii de la Grupurile ªcolare din
Bucureºti, ºi-a
desemnat câºtigãtorii, elevii

Colegiului Tehnic Constantin D.
Neniþescu obþinând premii: la nivel de
municipiu  o menþiune ºi la nivel de
sector - un premiu II, trei premii III ºi
trei menþiuni. Un loc fruntaº a fost
ocupat ºi de elevul Dahma Chilomanas
la Concursul de fotografie organizat în
cadrul proiectului Cu pasul, ochiul ºi
sufletul prin Bucureºti.
În ceea ce priveºte competiþiile
sportive, avem cu ce ne mândri: volei
bãieþi  locul II, faza pe municipiu, ºi
locul I, faza pe sector, handbal fete locul II, pe sector, handbal bãieþi  locul
III, pe sector, ºi volei fete  locul II, pe
sector, a mai punctat prof. Liliana Iºfan
din lungul ºir al succeselor înregistrate
de elevii ºcolii al cãrui director este.

! Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu ºi planuri de viitor
Andrei Alexandru Zmaranda, clasa
a XI-a, preºedintele consiliului de elevi
Andrei, ce responsabilitãþi îþi aduce funcþia
de preºedinte al consiliului de elevi?
Ca preºedinte, în primul rând reprezint ºcoala
în ºedinþele organizate la Ministerul Educaþiei
Naþionale, ºedinþe în care trebuie sã propun
proiecte, pe care sã le dezvolte ori ºcoala ori
ministerul împreunã cu ºcoala. De asemenea,
trebuie o promovare a liceului ºi sã reuºesc
sã atrag lumea aici, pentru cã, printre altele,
este un liceu bun.
Ce proiecte se desfãºoarã în cadrul acestui
liceu?
Pânã acum, am dezvoltat o serie de scenete pentru o serbare de Crãciun, în
cadrul cãreia au fost acordate ºi niºte premii, privind cea mai frumos decoratã
clasã pentru Crãciun. Totodatã, câþiva elevi au participat la diverse excursii
prin þarã. Fiind liceu cu profil de protecþia mediului, recent, am derulat o
acþiune pentru strângerea gunoaielor de pe marginea strãzii, pentru cã, în ziua
de astãzi, lumea nu mai are coº de gunoi; deºi sunt în numãr mare pe stradã,
oamenii le ignorã ºi preferã sã arunce gunoiul tot pe stradã. Pentru cã aºa ne
place ºi aºa am fost obiºnuiþi, din pãcate.
La începutul discuþiei noastre, ai spus cã liceul este unul bun. Dupã pãrerea
ta, care ar fi principalul punct forte al acestui liceu?
În ceea ce priveºte atuurile ºcolii, consider cã prin activitatea întreprinsã în
domeniul voluntariatului este punctat un obiectiv deosebit de important în
evoluþia carierelor elevilor. De regulã, angajatorul se uitã la diplomã ºi la ceea ce
ºtii sã faci cu adevãrat. În cadrul acestui liceu eºti învãþat faptul cã a te implica
într-un proiect presupune o serie de particularitãþi, printre care ºi aceea conform
cãreia voluntariatul înseamnã sã fii tu mulþumit de tine ca om. Dacã eºti,
înseamnã cã ai învãþat lecþia.
Alexandru Ionuþ Cioroi, clasa a XII-a
Începând din clasa a IX-a am început sã
particip la olimpiada de chimie ºi la diverse
activitãþi ale Crucii Roºii Române, acestea din
urmã pentru o perioadã scurtã. Dupã aceste
participãri, am simþit cã sunt mult mai bine
pregãtit în domeniu. Totodatã, prin
participarea mea la activitãþi extraºcolare s-a
întãrit ºi relaþia cu profesorii. Astfel, fiind
boboc, ºi-au format o pãrere bunã despre mine.
Prin cunoºtinþele acumulate cu prilejul pregãtirii
pentru olimpiadã mi-am dovedit cã pot sã fiu
printre elevii fruntaºi ai liceului. Pentru mine
este o mare cinste faptul cã reprezint liceul la diferite concursuri extraºcolare.

Ana Roxana Potoroacã, clasa a XI-a
Anii de liceu reprezintã, atât cea mai
frumoasã perioadã din viaþa oricãrui
adolescent, cât ºi momentul când tânãrul
este prins de mirajul viciilor. Dacã, în ºcoala
generalã, un tânãr a fost þinut în frâu, în
liceu acesta scapã de sub control, în sensul
cã, dintr-o datã, primeºte o libertate de
miºcare mult mai mare, care duce, de cele
mai multe ori, la vicii. Efectul acestora se
reflectã foarte clar asupra procesului de
învãþare,
î n s ã
depinde
foarte
mult ºi
de caracterul fiecãrui
tânãr în
parte,
precum
ºi de familia pe
care o are. Dacã zi de zi îþi zboarã gândul
la distracþie, ºcoala cade pe locul secundar,
iar ºansele pentru un viitor bun scad
simþitor. Dacã te gândeºti, ok, mã distrez
acum, cã am banii pãrinþilor, ce o sã faci
când o sã împlineºti 30 de ani ºi nu o sã
mai ai bani dacã nu ai învãþat la timpul
potrivit? Trebuie sã mergi cu gândul cã ai
venit la ºcoalã sã înveþi, distracþia o laºi în
week-end sau dupã ore. Pentru mine,
biologia este materia care îmi place în mod
deosebit, deoarece îmi doresc sã merg mai
departe pe medicinã, pentru cã îmi doresc
sã duc mai departe tradiþia acestei ºtiinþe,
moºtenitã din familie. În ceea ce priveºte
problema existenþei unei diplome, consider
cã este foarte importantã, întrucât nu poþi
sã reuºeºti în viaþã fãrã aceasta. Cu alte
cuvinte, diploma te face om! Degeaba eºti
deºtept, dacã nu ai diplomã!

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Valori româneºti

ªtefan PROCOPIU,

savantul ieºean
care a amprentat lumea fizicii

Bucureºti  Miercuri, 15 ianuarie 2013, va avea loc cea de a patra ediþie a Galei
Tinerilor Scriitori/ Cartea de Poezie. Se vor acorda urmãtoarele cinci premii:
Tânãrul Poet al anului 2013; Tânãrul Prozator al anului 2013; Tânãrul Critic al
anului 2013; Tânãrul Scriitor al anului 2013; Cartea de Poezie a anului 2013.
Juriul va fi compus din trei tineri critici literari (laureaþi ai ediþiilor 2011, 2012,
2013): Alex Goldiº, Bianca Burþa-Cernat ºi Mihai Iovãnel. Gala Tinerilor Scriitori
este un eveniment-concurs dedicat tinerilor creatori de literaturã românã, între
18-35 de ani, din spaþiul geografic ºi cultural românesc.  La Sala Radio, va avea
loc miercuri, 15 ianuarie, de la orele 19.00, un concert, dedicat acestui eveniment,
susþinut de Orchestra de Camerã Radio, la pupitrul cãreia este invitat dirijorul
german Ralf Sochaczewsky. Publicul va putea asculta lucrãrile semnate de doi
mari compozitori ai epocii romantice  artistul ceh Antonin Dvoøák (Serenada în
re minor), alãturi de contemporanul sãu, Johannes Brahms (Serenada nr. 1 în re
major). Programul serii va fi completat de unul dintre frumoasele concerte
mozartiene: Concertul nr. 15 în si bemol major pentru pian ºi orchestrã, prilej de
a o aplauda pe pianista Dana Borsan, solist al Orchestrelor ºi Corurilor Radio.
Craiova  Filarmonica Oltenia din Craiova organizeazã, miercuri, 15 ianuarie 2014,
ora 19:00, un Concert de muzicã româneascã. Îºi dau concursul: Victoria Stan
(flaut), Rozalia Pataky (harpã), Geo Fabian (vioarã), Olga Sain (sopranã), Cristian
Radina (tenor), Ciprian Ion (flaut), Corina Stãnescu (pian), Cvartetul Carmina al
Filarmonicii Oltenia: Pompilia Popescu (vioara I), Floarea Bãlãºoiu (vioara a II-a),
Nicoleta Gherghiceanu(violã), Ruxandra Haliþki (violoncel), Corala Academicã a
Filarmonicii Oltenia. Dirijor: Manuela Enache. Cluj-Napoca  Miercuri, 15 ianuarie
2014, de la ora 12.00, la sediul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, va avea
loc o nouã conferinþã din seria Scriitorul în cetate. Invitatul, de aceastã datã, este
Cãlin Teutiºan, care va vorbi despre Eminescu, umbra ºi reflectul vizionar.
Intervenþia sa va fi urmatã de o dezbatere dedicatã Zilei Culturii Naþionale, dar ºi
comemorãrii, în acest an, a 125 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, Ion Creangã
ºi Veronica Micle. Participã: Florina Ilis, Rodica Marian, Constantin Cubleºan.
Moderator: Irina Petraº. (agentiadecarte.ro) Bistriþa  Primãria Bistriþa ºi Centrul
Cultural Municipal George Coºbuc vor marca Ziua Culturii Naþionale ºi ziua
naºterii poetului Mihai Eminescu, prin Balul culturii bistriþene, ce înlocuieºte
Gala premiilor culturii bistriþene. Ca o recunoaºtere pentru munca depusã tot
anul, vor fi invitaþi toþi artiºtii Bistriþei, în onoarea cãrora vor cânta soprana
Daniela Vlãdescu ºi trupa Distinto, iar Florina ºi Adrian Gãzdaru, de la Teatrul
din Bacãu, vor recita poezii de Eminescu. Botoºani  Ziua Culturii Naþionale
va fi celebratã miercuri, 15 ianuarie 2014, printr-o serie de evenimente organizate
în Botoºani de cãtre Asociaþia Judeþeanã a Profesorilor de Limba ºi Literatura
Românã, Colegiul Naþional Mihai Eminescu Botoºani, Memorialul Ipoteºti 
Centrul Naþional de Studii Mihai Eminescu. Între acestea, amintim: vernisajul ºi
expoziþia de picturã Pe urmele lui Eminescu , prezentarea ºi lansarea Festivalului
Naþional de Poezie ºi Prozã Mihai Eminescu, ediþia a III a  Poesis Litera, vizitarea
Casei Memoriale de la Ipoteºti, unde se va realiza ºi un workshop de fotografie.
Stockholm  Institutul Cultural Român de la Stockholm va marca Ziua Culturii
Naþionale printr-un program avându-le în prim plan pe scriitoarea Gabriela
Melinescu ºi pe naista Dana Dragomir, douã personalitãþi remarcabile ale culturii
române stabilite în Suedia. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, la ora 18.30, la
sediul institutului. Berlin  Cu ocazia Zilei Culturii Naþionale, ICR Berlin prezintã
la sediu, în data de 15 ianuarie 2014, piesa de teatru Marea iubire a lui Sebastian,
cu Rodica Mandache, Marius Manole, Ana-Ioana Macaria ºi Istvan Teglas.
Spectacolul are la bazã fragmente din însemnãrile lui Leny Caler, jurnalul lui
Mihail Sebastian ºi piesa Jocul de-a vacanþa. Londra  Apreciatul actor ºi
animator cultural vizionar Constantin Chiriac, cunoscut pentru evenimentele
Sibiu - Capitalã Culturalã Europeanã 2007 ºi Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu, va susþine miercuri, 15 ianuarie, la sediul ICR Londra, un recital, pe
care l-a scris ºi realizat, omagiu original, dramatic, adus lui Eminescu ºi lui
Creangã, urmat de proiecþia filmului Undeva la Palilula ºi un Q & A cu Constantin
Chiriac. Budapesta  Institutul Cultural Român Budapesta organizeazã în
perioada 15 ianuarie  15 aprilie 2014 expoziþia de picturã Excelsior  pictori
contemporani din România. Vernisajul expoziþiei va avea loc miercuri, 15 ianuarie
2014, orele 18:00, la sediul ICR Budapesta în prezenþa criticului de artã Oliv
Mircea, cu ocazia Zilei Culturii Române. Expun: Paul Gherasim, Horea Paºtina,
Cristian Paraschiv, Doina Mihãilescu, Gheorghe Ilea, George Mircea, Mihai
Sârbulescu, Bogdan Vlãduþã. Excelsior face o etalare a feþei luminoase-diurne
pe care o are arta ºi creativitatea româneascã a ultimelor decenii.(Oliv Mircea,
curator) Praga  ICR Praga, împreunã cu Asociaþia Cehia-România ºi Catedrele
de Romanisticã ale Universitãþii Caroline din Praga ºi Universitãþii Komensky
din Bratislava, organizeazã, la sediul ICR, în data de 15 ianuarie 2014, recitalul
La steaua care-a rãsãrit, susþinut de actorul Emil Boroghinã. Recitalul va
cuprinde poezii precum La steaua, O, rãmâi, Floare-albastrã, Venere ºi Madonã,
Epigonii, Dorinþa, Dormi, Luceafãrul, Glossã ºi altele. Poeziile vor fi recitate
în limba românã ºi vor fi însoþite de proiecþia traducerilor în limba cehã (realizate
de Jitka Lukeová). Totodatã, va fi prezentatã o expoziþie tematicã de carte
(cãrþi de ºi despre Mihai Eminescu, din fondul bibliotecii institutului), deschisã
timp de o lunã publicului larg. Paris  Cu ocazia a 164 de ani de la naºterea
poetului naþional Mihai Eminescu, Institutul Cultural Roman din Paris a organizat
duminicã, 12 ianuarie 2014, un recital de muzicã ºi poezie Mihai Eminescu Geniu pustiu, susþinut de actorul Ion Caramitru ºi Aurelian Octav-Popa - clarinet,
Constantin Bogdãnaº  vioarã, Kazuko Hiyama  pian, cu participarea editorului
poeziei eminesciene, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, de la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii, Universitatea Spiru Haret.

Lansare de carte
La Librãria Mihail Sadoveanu din Bucureºti
a avut loc lansarea volumului Martor vizual
semnat de Corneliu Ostahie. Cartea, apãrutã
la Editura Detectiv, cuprinde eseuri ºi cronici
plastice consacrate unor nume marcante din
artele plastice româneºti contemporane. Au
vorbit despre Corneliu Ostahie ºi despre noua
sa apariþie editorialã Firiþã Carp (directorul
Editurii Detectiv), Nicolae Dan Fruntelatã,
ªtefan Mitroi, Florentin Popescu, Paula
Romanescu, Tudor Octavian.

Fizician de excepþie, profesor la Universitatea din Iaºi (din 1925), membru al Academiei
Române, descoperitorul magnetonului teoretic Bohr-Procopiu, al fenomenului Procopiu
în opticã (1921) ºi al efectului Procopiu în magnetism (1929), savantul Stefan Procopiu
(19 ianuarie 1890 - 22 august 1972) a fost un creator de valoare, larg apreciat în cercurile
ºtiinþifice din întreaga lume.
Între 1908 ºi 1912, a urmat studiile Procopiu s-a afirmat ca un strãlucit cãldurã. În afarã de cele trei remarcabile
universitare la Iaºi, luându-ºi licenþa în profesor, care a închinat ºcolii toate realizãri: magnetonul Bohr-Procopiu,
fizicã. La 22 de ani, ca asistent al prof. resursele sale intelectuale ºi morale. fenomenul Procopiu ºi efect Procopiu,
Dragomir Hurmuzescu, pe care-l Creator al unor mari valori ºtiinþifice, savantul a contribuit la întocmirea
urmeazã de la Bucureºti (1913-1919), ªtefan Procopiu s-a impus prin þinuta hãrþilor magnetice ale României, pentru
ªtefan Procopiu face dovada unor profesionalã, exemplu personal, spirit perioada 1895-1954, hãrþi care au permis
excepþionale aptitudini de cercetãtor critic ºi exigenþã, înaltã atitudine civicã ºi descoperirea unei anomalii magnetice în
publicând lucrarea Sur les elements patriotism. În laboratorul din Iaºi a Moldova, pe linia Iaºi-Botoºani.
denergie. Plecând de la teoria continuat aceeaºi pasionatã muncã de
Valoarea excepþionalã a operei sale
cuantelor, a lui Max Planck, calculeazã cercetare, descoperind un nou fenomen ºtiinþifice e recunoscutã, azi, pe scarã
valoarea magnetonului teoretic, (1930), numit, mai târziu, efect Procopiu. mondialã. Fãrã a încerca sã epuizam
cunoscut astãzi sub denumirea Marele om de ºtiinþã a fost dublat de multipla personalitate a lui ªtefan
magneton Bohr-Procopiu. Aceasta profesorul cu un deosebit simþ al datoriei, Procopiu, vom mai menþiona cã, în afarã
valoroasã lucrare îi aduce consacrarea înzestrat cu un ales talent pedagogic ºi de activitatea ºtiinþificã ºi didacticã, a
ºi-l aºeazã alãturi de savanþi cu renume didactic, ocupând locul între cei mai de activat ca membru în comitetul de
mondial. Pentru desãvârºirea formaþiei seamã profesori ai Universitãþii ieºene. direcþie al Teatrului Naþional din Iaºi ºi
tânãrului fizician dotat cu aptitudini S-au impus, prin vigoare, claritate ºi spirit cã a fost colaborator al revistelor Viaþa
deosebite didactice ºi ºtiinþifice, în 1919 de sintezã, cursurile sale tipãrite româneascã ºi Însemnãri ieºene.
i se acordã o bursã de studii la Paris, Introducere în electricitate ºi magnetism
Intelectual distins ºi rafinat om de
unde, în 1924, obþine titlul de doctor în (2 vol., 1942) ºi Termodinamica (1948). culturã, personalitate marcantã ºi convins
fizicã, cu teza Asupra birefringenþei ªtefan Procopiu a fost primul director al patriot, savant de faimã mondialã, ªtefan
electrice ºi magnetice a suspensiunilor. secþiei de electronicã, primul decan al Procopiu a fost ales, în anul 1955,
O intensã munca de laborator l-a condus, Facultãþii de Electrotehnicã a Politehnicii membru al Academiei Române.
în 1921, la descoperirea fenomenului de Gheorghe Asachi din Iaºi ºi decan al
Savantul ieºean a fost desemnat de
depolarizare a luminii de cãtre suspensii Facultãþii de ªtiinþe din Iaºi.
douã ori în comisia pentru recomandãri
Opera sa ºtiinþificã este vastã ºi la premiul Nobel, ceea ce e, desigur, o
ºi coloizi, denumit fenomenul Procopiu.
Întors în þarã, în 1925, este numit variatã, reprezentând o contribuþie recunoaºtere a prestigiului sãu mondial.
profesor la Catedra de gravitate, cãldurã remarcabilã la îmbogãþirea patrimoniului Pentru meritele sale deosebite în
ºi elasticitate a Universitãþii din Iaºi. Aici, ºtiinþelor fizice. Timp de mai bine de o domeniul învãþãmântului ºi ºtiinþei, i s-a
talentatul profesor ºi cercetãtor neobosit jumãtate de secol, ªtefan Procopiu a acordat titlul de Om de ºtiinþã emerit ºi
va lucra neîntrerupt, ca ºef al Catedrei de elaborat ºi publicat peste 160 de lucrãri a fost declarat Doctor Honoris Causa
elasticitate, pânã în anul 1962. În peste care trateazã, în special, probleme de al Institutului Politehnic Gheorghe
cinci decenii de activitate didacticã, ªtefan electricitate, de magnetism, de opticã, Asachi din Iaºi. (G.N.)

Preselecþie pentru

Orchestra Europeanã de Tineret
Tinerii muzicieni români cu vârste
cuprinse între 14 ºi 24 de ani sunt invitaþi
de ARTEXIM ºi Institutul Cultural
Român sã participe la selecþia anualã
pentru Orchestra Europeanã de Tineret
(European Union Youth Orchestra).
Preselecþia va avea loc pe 7 februarie
2014 la Bucureºti. Termenul limitã
pentru înscriere este 24 ianuarie 2014.
EUYO este un proiect muzical
european care reuneºte cei mai talentaþi
muzicieni din toate þãrile membre
ale Uniunii Europene sub bagheta
unor dirijori de faimã internaþionalã,
într-o orchestrã care transcende barierele sociale, culturale, politice ºi economice. Concertele ºi turneele susþinute
în întreaga lume, colaborarea cu
personalitãþi ale lumii muzicale ºi nivelul

excepþional de pregãtire al muzicienilor
au fãcut din EUYO una dintre cele mai
prestigioase orchestre ale lumii.
Participarea la concerte ºi turnee ºi
sesiunile de pregãtire a tinerilor muzicieni
selectaþi în orchestrã sunt finanþate în
totalitate de EUYO. Pentru cele
aproximativ 130 de locuri din orchestrã
se organizeazã anual selecþii în fiecare
þarã. Chiar ºi membrii actuali ai orchestrei
trebuie sã se prezinte la audiþii pentru aºi pãstra locul. De asemenea, EUYO are
o listã de rezerve de aproximativ 200 de
muzicieni, care au ºansa sã cânte în
orchestrã în timpul anului. Peste 90%
dintre membrii EUYO ajung muzicieni
profesioniºti de marcã, iar cea mai mare

parte a lor îºi gãsesc cu uºurinþã locul în
orchestrele de prim rang ale Europei.
În stagiunea 2013/2014, în urma
audiþiilor de la Bucureºti din februarie 2013,
patru muzicieni români au fost selectaþi ca
membri în Orchestra Europeanã de
Tineret: Adrian Dima (vioarã), Catalin
Constantin Micu (vioarã), Sorin Vlad
Spasinovici (violã), Andrei Mihãilescu
(contrabas) ºi Cristina Ordean (oboi), iar
Irina Teodora Movileanu (vioarã) a
participat la ºcoala de varã EUYO.

* Informaþii suplimentare despre EUYO ºi audiþii sunt disponibile la http://www.euyo.org.uk/

Invitaþii în lumea artei

Vasile Celmare,

un artist renascentist
Aristotel BUNESCU
Cele mai valoroase ateliere de picturã ºi
sculpturã din România sunt amplasate
pe strada Ermil Pangratti din Bucureºti,
dupã numele ministrului lucrãrilor publice, din anul 1921, în Guvernul Titu
Maiorescu. Strada, aflatã lângã sediul
Televiziunii Române, este cunoscutã
pentru adevãratele studiouri de mari
dimensiuni în care lucreazã cei mai apreciaþi

membri ai Uniunii Artiºtilor Plastici din
þara noastrã. Printre aceºtia se aflã ºi un
pictor de mare valoare, Vasile Celmare.
Nãscut la Breaza de Sus, judeþul
Parhova, la 10 mai 1931, Vasile Celmare
a fost vreme îndelungatã profesor la
Catedra de Arta Monumentalã a
Institutului N. Grigorescu, unde a
îndrumat generaþii întregi de tineri pictori

sã facã primii paºi în aceastã dificilã
meserie.
Tablourile purtând semnãtura sa au
fost expuse, în ultimele decenii, în galerii
de pe toate meridianele lumii, de la Atena
la Sao Paolo, la Beijing ºi Boston.
Buchetele de flori impresionante, naturile
moarte, ori peisajele sunt cel mai des
întâlnite în picturile sale.
În afarã de valenþele sale de pictor,
Vasile Celmare a impresionat de multe
ori ºi prin judecãþile sale de valoare
despre alþi artiºti, cu ocazia unor
expoziþii importante.
Criticii care i-au analizat opera au
remarcat faptul cã Vasile Celmare se
aseamãnã, prin forþa sa, cu artiºtii din
Renaºtere.
În debutul anului 2014, care dorim
sã fie pentru dumneavoastrã o perioadã
marcatã de satisfacþii, vrem sã vã
supunem atenþiei o operã cu numeroase
calitãþi, operã prin care Vasile Celmare
îºi autentificã numele.
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C Sondaj
Premiul Natura 2000
eurobarometru
E A crescut încrederea
T în redresarea economicã
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Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru
europenii sunt puþin mai optimiºti cu privire la situaþia
economicã din Europa. Mai mult de jumãtate
dintre europeni (51%) declarã cã sunt optimiºti
în ceea ce priveºte viitorul UE (faþã de 49% în
sondajul Eurobarometru din primãvara anului 2013).
În ansamblu, 43% dintre cetãþeni (+ 1 punct
procentual în comparaþie cu sondajul din primãvara
anului 2013) cred cã UE este pe calea cea bunã
pentru a ieºi din crizã ºi a face faþã provocãrilor la
nivel global. Optimismul este, de asemenea, în creºtere
ºi în ceea ce priveºte impactul crizei. Numãrul
europenilor care considerã cã impactul crizei asupra
ocupãrii forþei de muncã a atins nivelul sãu maxim a
crescut cu 4 puncte procentuale (de la 36% la 40%).
Totuºi, mai sunt multe de fãcut: ºomajul
(49%, -3), starea economicã în general (33%, situaþie
stabilã), inflaþia (20%, situaþie stabilã) ºi datoria
publicã (15%, -1) sunt cele patru probleme
principale cu care se confruntã europenii la nivel
naþional, în timp ce, la nivel personal, principala
preocupare este inflaþia (40%, -1). Europenii sunt
de pãrere cã principalele probleme cu care se
confruntã UE în prezent sunt situaþia economicã
în general (45%, -3), ºomajul (36%, -2) ºi starea
finanþelor publice ale statelor membre (26%, -4).
Situaþia Irlandei: acum, când programul de ajutor
financiar de care beneficiazã Irlanda se încheie,
rezultatele sondajului aratã o îmbunãtãþire
considerabilã a percepþiei cetãþenilor irlandezi cu
privire la situaþia economicã din þara lor. Numãrul
cetãþenilor irlandezi care afirmã cã se aºteaptã ca
situaþia economicã la nivel naþional sã se
îmbunãtãþeascã în anul urmãtor a crescut cu 12 puncte
procentuale, iar numãrul celor care considerã cã
economia naþionalã se aflã într-o stare bunã a crescut
cu 11 puncte procentuale.
În fine, sprijinul pentru uniunea economicã
ºi monetarã, care beneficiazã de moneda unicã
euro, a rãmas aproape acelaºi, peste jumãtate
dintre europeni fiind în favoarea acesteia (52%, + 1
în comparaþie cu primãvara anului 2013). În 21 de
state membre, majoritatea absolutã a persoanelor
care au rãspuns la chestionar sunt în favoarea
monedei euro, cele mai ridicate niveluri fiind
înregistrate în Luxemburg (79%), Slovenia (78%),
Slovacia (78%), Estonia (76%) ºi Finlanda (75%).

* Sondajul Eurobarometru din toamna anului 2013
este cea mai recentã ediþie a sondajului de opinie
bianual organizat de Comisia Europeanã. El a fost
realizat prin intermediul unor interviuri directe între
2 ºi 17 noiembrie 2013. Au fost intervievate 32.409
de persoane din cele 28 de state membre ale UE ºi
din cele 5 þãri candidate (fosta Republicã Iugoslavã a
Macedoniei, Turcia, Islanda, Muntenegru ºi Serbia).

Comisia Europeanã a lansat premiul Natura 2000, premiu
ce recunoaºte excelenþa în ceea ce priveºte cele mai bune
practici în domeniul conservãrii patrimoniului natural al
Europei. Dacã participaþi la activitãþi legate de Natura
2000, aveþi acum ºansa de a vã afirma. Natura 2000 este o
reþea de zone protejate foarte valoroase din punctul de
vedere al biodiversitãþii, reprezentând aproximativ 20% din teritoriul UE. Acesta
din urmã este deosebit de bogat în florã ºi faunã, de la pãdurile de fag din zonele
muntoase ale Republicii Cehe la broaºtele þestoase din luncile Poloniei ºi la
Direcþia Generalã Educaþie ºi Culturã din Comisia Europeanã
delfinii din largul coastelor Spaniei. Pe lângã faptul cã asigurã protecþia patrimo- a publicat, pe pagina dedicatã Programului Europa Creativã
niului natural, aceastã reþea oferã numeroase avantaje sociale ºi economice.
2014-2020, primul apel pentru propuneri de proiecte la
Cetãþenii europeni acordã o mare importanþã subprogramele Cultura ºi Media.
Cele patru linii de finanþare ale componentei Cultura sunt:
conservãrii naturii, însã puþini dintre aceºtia
 Proiecte de cooperare transnaþionalã (termen limitã de
cunosc Natura 2000.
Potrivit unui sondaj Eurobarometru recent, depunere: 5 martie 2014)
 Proiecte de traduceri literare (termen limitã de
nouã din zece europeni considerã cã declinul
habitatelor naturale ºi faptul cã unele animale ºi depunere: 12 martie 2014)
 Platforme europene (termen limitã de depunere: 19 martie
plante sunt ameninþate sau sunt pe cale de dispariþie
reprezintã probleme grave. Majoritatea cetãþenilor 2014)
 Reþele europene (termen limitã de depunere: 19 martie 2014)
(variind între 99% ºi 83%, în funcþie de statele
Ghidurile de finanþare ºi formularele de depunere specifice
membre) considerã cã protecþia patrimoniului
natural joacã un rol important în prevenirea fiecãrei linii sunt disponibile la: http://ec.europa.eu/culture/
distrugerii unor suprafeþe valoroase, atât pe uscat, creative-europe/calls/index_en.htm
Europa Creativã este un program de finanþare al Uniunii
cât ºi pe mare. Numai 27% dintre participanþii la
Europene care va continua, pentru urmãtorii 7 ani, actualele
sondaj au auzit însã de Natura 2000.
Acest nou premiu anual urmãreºte remedierea programe dedicate culturii ºi audiovizualului: Cultura 2007acestei lipse de informare în rândul opiniei 2013, Media 2007-2013 ºi Media Mundus.
Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de euro pentru
publice, ilustrând varietatea siturilor Natura
2000 ºi recunoscând excelenþa într-o gamã largã perioada 2014-2020 ºi este gestionat de Comisia Europeanã ºi
de Agenþia Executivã pentru Educaþie, Audiovizual ºi Culturã din
de activitãþi. În fiecare an vor fi acordate cinci
Bruxelles, unde se trimit ºi se evalueazã toate aplicaþiile. Europa
premii în diferite domenii, cum ar fi comunicarea, Creativã are trei subprograme: Media, Cultura ºi o componentã
acþiunile de conservare, beneficiile socio- transectorialã, dedicatã garantãrii creditelor bancare pentru
economice, concilierea intereselor/percepþiilor, sectoarele culturale ºi creative ºi cooperãrii în domeniul politicilor
crearea de reþele ºi cooperarea transfrontalierã. culturale (disponibilã începând cu 2016).
Sunt acceptate candidaturi din partea oricãrei
La Programul Europa Creativã sunt eligibili toþi operatorii
entitãþi direct implicate în reþeaua Natura 2000 din sectoarele culturale ºi creative, însemnând ONG-uri,
(autoritãþi publice ºi locale, întreprinderi, instituþii publice ºi companii private. Persoanele fizice nu
ONG-uri, proprietari de terenuri, instituþii de pot accesa direct finanþãri. Toate entitãþile care depun proiecte
în-vãþãmânt ºi persoane fizice). Termenul- sau sunt partenere în proiecte în cadrul acestui program trebuie
limitã pentru depunerea candidaturilor sã aibã minimum 2 ani de existenþã juridicã.
este 18 februarie 2014. Pentru informaþii supliPe scurt, schimbãrile esenþiale aduse de subpromentare puteþi consulta pagina de internet a gramul Cultura din Programul Europa Creativã faþã de cadrul
concursului Natura 2000.
anterior, Cultura 2007-2013, sunt legate de: noi obiective
Câºtigãtorii acestei ediþii inaugurale a con- specifice ºi prioritãþi strategice (dezvoltarea publicului, întãrirea
cursului Natura 2000 vor fi anunþaþi în luna mai capacitãþii operaþionale a sectorului etc); mai puþine linii de
2014, iar rezultatele obþinute de aceºtia vor fi finanþare (4 în loc de 9 în cadrul precedent); procent mai mare
prezentate în cadrul unei ceremonii la nivel înalt de cofinanþare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum
care va avea loc la Bruxelles.
trei parteneri; simplificãri procedurale (depuneri ºi raportãri
*Natura 2000 reprezintã elementul central al online); o mai mare deschidere spre cooperarea internaþionalã,
politicii UE în materie de naturã ºi biodiversitate. prin includerea posibilitãþii de a lucra în parteneriat cu organizaþii
Aceasta este o reþea europeanã de zone naturale din þãrile din Politica Europeanã de Vecinãtate (de exemplu,
protejate, instituitã în temeiul Directivei privind Armenia, Egipt, Iordania, Libia, Georgia, Moldova etc) ºi din
conservarea habitatelor naturale ºi a speciilor de Elveþia; introducerea unei finanþãri speciale pentru platforme
faunã ºi florã sãlbaticã din 1992. Scopul reþelei culturale europene dedicate mobilitãþii ºi promovãrii creatorilor
Natura 2000 este acela de a asigura supravie- ºi operelor culturale; finanþarea traducerilor de opere literare
þuirea pe termen lung a speciilor ºi a habitatelor împreunã cu activitãþile de promovare a lor; finanþarea
traducerilor de opere literare în format electronic (e-books).
celor mai valoroase ºi mai ameninþate din
Europa. Deºi reþeaua include ºi rezervaþii naturale, cea mai mare parte a terenurilor Toate informaþiile detaliate despre Europa Creativã sunt
se aflã în proprietate privatã. Se pune accentul pe asigurarea, în viitor, a unei gestionãri disponibile pe pagina programului:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
durabile a acestor zone, atât din punct de vedere ecologic, cât ºi economic.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Povestea începe sã prindã contur

Silviu ªERBAN
În iulie 1893, Birt Acres, care
ulterior va avea un rol important în
cariera mea, mi-a spus cã fusese
invitat sã prezinte un spectacol de
filme ale sale la Marlborough House,
la nunta Ducelui de York cu Prinþesa
Mary de Teck. ( ) Am acceptat
bucuros ºi ne-am prezentat cum se
cuvine la Marlborough House cu
echipamentul, proiectorul, lampa,
rezistenþa ºi restul celorlalte. Întreg
spaþiul era decorat vesel iar în aer se
simþea ceva agitaþie ºi tensiune. ( )
Nu am avut nicio dificultate realã în
procurarea câtorva lucruri necesare
ºi am asamblat aparatul într-un soi
de cort, care era o anexã a camerei
unde invitaþii se strânseserã pentru
spectacol. Acestea sunt amintirile
lui Cecil M. Hepworth, în memoriile sale, Came the Dawn, legate de
primul contact direct cu cinematograful. Mai târziu va lucra
pentru Birt Acres, (cel care,
împreunã cu Robert W. Paul,
construise primul aparat de filmat

în Marea Britanie), iar ulterior va
deveni unul dintre fondatorii
industriei britanice de film. Pelicula
sa Rescued by Rover are o însemnãtate aparte în istoria universalã a
filmului. În timp ce, în The Great
Train Robbery, Edwin S. Porter
utilizase 14 cadre pentru un film de
11 minute, Hepworth, doi ani mai
târziu, realiza, alãturi de asistentul
sãu Lewin Fitzhamon, o poveste
cinematograficã de doar 7 minute,
alcãtuitã din peste douãzeci de cadre.
Diferenþa dintre cele douã raporturi
numerice se rãsfrânge nu doar asupra
ritmului (Rescued by Rover având,
în mod evident, un ritm mai rapid
datorat cadrelor mai scurte), ci ºi
asupra tehnicii narative, naraþiunea
în imagini filmate a lui Hepworth ºi
Fitzhamon fiind una mult mai
coerentã ºi mai clarã. O serie de critici
au considerat cã Rescued by Rover,
prin stilul sãu narativ, ºi-a depãºit
contextul temporal (fiind cu mult
mai avansat decât alte producþii
cinematografice ale vremii), anunþând schimbãrile revoluþionare la
nivelul montajului de film sãvârºite
ulterior de David Wark Griffith
(Interesant este cã filmul de debut al
regizorului de la Biograph are un
subiect asemãnãtor cu Rescued by
Rover). Intuiþia lui Hepworth legatã
de naraþiunea cinematograficã are
totuºi anumite fundamente. Tatãl
sãu fusese un maestru al lanternei
magice, iar Hepworth junior se
implicase încã de la începuturi în
industria cinematograficã. Dupã ce

o scurtã perioadã îl asistã pe Birt
Acres, Cecil scrie, în 1897, prima
carte despre tehnica cinemaului,
Animated Photography: The ABC
of the Cinematograph, iar în 1899
îºi construieºte studioul Walton
ºi înfiinþeazã Hepworth and Co.
(devenitã, în 1904, Hepworth
Manufacturing).
Subiectul celui mai important
film al sãu, deºi pare unul simplu
astãzi, nu era aºa de uºor de transpus
în imagini în 1905, când limbajul
cinematografic era în formare. Cu

îndepãrtat cãtre planul apropiat,
sãrind, mai întâi, pe fereastrã, apoi,
de-a lungul a douã strãzi, traversând
înot un canal, ºi, în final, verificând,
pe rând, mai multe uºi ale unor
locuinþe dintr-un cartier sãrãcãcios.
Filmãrile se mutã iarãºi în interior,
dezvãluind într-o mansardã mizerabilã pe cerºetoare în timp ce-i
schimba hainele bebeluºului. În
cadru apare Rover, izgonit imediat
de rãpitoare. Prin acelaºi numãr de
cadre, din aceeaºi poziþie a aparatului
de filmat, cu deosebirea cã acum

Rescued by Rover
(Cecil M. Hepworth, Lewin Fitzhamon, 1905)
atât mai mult cu cât eroii erau un
câine ciobãnesc scoþian, Rover, ºi
un bebeluº, prezentaþi publicului
în chiar primul cadru al filmului,
o tehnicã de introducere a
personajelor deja acceptatã printre
realizatorii de film la începutul
secolului al XX-lea. În urmãtoarele
douã cadre se consumã intriga. Doica
plimbând bebeluºul în cãrucior
este distrasã de flirtul cu un soldat ºi
nu observã cum cerºetoarea, cãreia
îi refuzase ajutorul, îl rãpeºte pe
micuþ. Femeia îi anunþã mamei
dispariþia copilului, dupã care
câinele, atent la ceea ce se întâmplã,
pãrãseºte cadrul. Urmeazã traseul
lui Rover în cãutarea bebeluºului.
În poziþie fixã, camera vizualizeazã
alergarea animalului din plan

câinele aleargã din plan apropiat
spre planul îndepãrtat, este refãcut
drumul în sens invers la capãtul cãruia
animalul îi vesteºte stãpânului (Cecil
Hepworth însuºi) descoperirea
fãcutã. Tatãl însoþeºte câinele, gãseºte ascunzãtoarea cerºetoarei, îºi
recupereazã copilul ºi se întoarce
acasã, împreunã cu Rover, unde sunt
aºteptaþi ºi întâmpinaþi de mamã.
Camera nu mai insistã a doua oarã
pe drumul parcurs, la ducere
scurtându-l cu un cadru, iar la întoarcere eliminându-l complet, ca redundant (imediat dupã cadrul cu interiorul mansardei cerºetoarei din
care tatãl cu bebeluºul ºi Rover
tocmai ieºiserã este alipitã imaginea
cu mama aºteptând acasã).
Scurtmetrajul celor doi englezi
aduce ºi alte inovaþii în industria

Creative
Europe

117
producãtoare de
film. Mai întâi,
pentru prima oarã
sunt utilizaþi actori
plãtiþi, deºi, în mare
parte, filmul, aºa
cum recunoaºte ºi
Hepworth în memoriile sale, a fost
o afacere de familie. Soþia mea a
scris scenariul,
noteazã cineastul englez în Came
the Dawn, bebeluºul meu în vârstã
de opt luni a fost eroina, câinele
meu, eroul, soþia, mama cãreia i
s-a rãpit copilul, eu, tatãl necãjit.
Legat de cei doi actori plãtiþi,
acelaºi Hepworth ne spune: A fost
pentru prima oarã când actori
profesioniºti au fost angajaþi la
studiourile din Walton, domnul ºi
doamna Sebastian Smith interpretând soldatul cu care flirteazã
doica, respectiv bãtrâna cea rea care
furã copilul. Ei au primit fiecare câte
o jumãtate de guinee. Doica a fost
jucatã de Mabel Clark, o angajatã a
Hepworth Manufacturing, care,
anterior, în 1903, interpretase rolul
principal în prima transpunere

cinematograficã a romanului lui
Lewis Carroll, Alice in Wonderland.
Hepworth aminteºte ºi de succesul
deosebit pe care Rescued by Rover
l-a avut la acea vreme: Din
anumite motive, acest mic nostim
film ºi-a gãsit locul în National Film
Library ºi a fost deseori dat ca
exemplu, fie pentru economia sa
în ceea ce priveºte producþia, fie
pentru genialitatea construcþiei sale.
A avut un succes financiar ºi o
popularitate enorme la vremea sa
ºi a trebuit sã-l refacem cadru cu
cadru ºi a doua oarã, iar, apoi, chiar
ºi a treia oarã, întrucât negativele
se deteriorau în urma producerii
celor patru sute de copii necesare
pentru a satisface cererea.

* * *
Segundo de Chomón a fost un Mélies al Spaniei, producþiile sale
excelând în imagini trucate. Spaniolul ajunge sã facã filme pentru Pathé
Freres în 1905, prin intermediul soþiei sale, Julienne Mathieu, care juca
în filmele produse de compania francezã. Unul dintre cele mai importante filme ale lui De Chomón este El hotel eléctrico, o comedie
fantasticã în care realizatorul joacã alãturi de soþia sa.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  13 ianuarie 2014
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  Umbrele trecutului (r)
Preuniversitaria*
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar 
Supertehnologii
Film serial  Umbrele trecutului
Film documentar 
Landmarks
Preuniversitaria*
Film serial  Grachi
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
ªtiri
Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film documentar 
Teatre renumite
Sportlife.
Realizator Claudiu Giurgea
Film documentar 
Cinemania
Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Film artistic 
Domiciliu temporar (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar 
Supertehnologii (r)

MARÞI  14 ianuarie 2014

MIERCURI  15 ianuarie 2014

JOI  16 ianuarie 2014

VINERI  17 ianuarie 2014

06:00 Film serial  Grachi (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Landmarks
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film documentar
 Teatre renumite
20:30 Ce zici, te bagi?
Realizator Robert Tache
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Film documentar - Cinemagia (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 
Supertehnologii (r)

06:00 Film serial  Grachi (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Landmarks
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film documentar 
Teatre renumite
20:30 Film artistic românesc 
Celebrul 702 (1961)
22:30 Analiza zilei.
Realizator: Simona ªerban
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 (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (r)
07:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Iulia Anghel
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Landmarks
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film documentar
- Teatre renumite
20:30 Film artistic românesc 
Prin cenuºa imperiului (1976)
22:30 Analiza zilei
Realizator Simona ªerban
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Film documentar 
Teatre renumite (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  Umbrele trecutului (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
13:00 Film documentar 
Supertehnologii
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Landmarks
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film documentar 
Teatre renumite
20:30 Film artistic românesc 
Directorul nostru (1955), comedie
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)

SÂMBÃTÃ  18 ianuarie 2014
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
Film documentar 
Teatre renumite
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
16:00 Ce zici, te bagi? (r)
Realizator Robert Tache
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Baltagul (1970) - dramã
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

DUMINICÃ  19 ianuarie 2014
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

Joi, 16 decembrie, 20:30

Prin cenuºa imperiului

v
i
n
e
r
i
ora 12:30

Vorbiþi,
scrieþi
româneºte

Mihai Eminescu afirma cã limba românã este dovada culturii
omului. Crezând în cuvintele poetului nostru naþional, emisiunea Vorbiþi,
scrieþi româneºte!, fãrã sã urmãreascã a fi un curs universitar, se adreseazã
tuturor celor care doresc sã dobândeascã o culturã lingvisticã, parte importantã
a culturii generale. Pentru atingerea acestui obiectiv, emisiunea este structuratã
pe douã rubrici permanente: Greºelile ºi gramatica lor ºi Orizonturile limbii
române. În cadrul primei rubrici, este atrasã atenþia asupra modului în care se
pronunþã corect anumite cuvinte, se semnaleazã, corecteazã, astfel, prevenind
unele greºeli de exprimare.
Rubrica intitulatã Orizonturile limbii române spune povestea unor cuvinte ºi
expresii (adicã le explicã sensul), prezintã originea ºi semnificaþia unor nume de
persoane, abordeazã teme precum Formule de adresare în limba românã, Limba
românã în Uniunea Europeanã, Folosirea limbii române în mass-media etc.
Uneori, este propusã telespectatorilor ºi o a treia rubricã, Invitatul emisiunii,
atunci când sunt prezenþi reputaþi lingviºti, profesori universitari sau specialiºti recunoscuþi în domeniu.
Nu în ultimul rând, emisiunea este deschis propunerilor de teme lingvistice venite
din partea telespectatorilor prin intermediul scrisorilor sau al mesajelor electronice.

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

(1976)
Regie: Andrei Blaier
Distribuþie: Gheorghe Dinicã, Gabriel
Oseciuc, Cornel Coman, Irina Petrescu
Film de rãzboi. Recrutaþi cu forþa, în
toamna anului 1917, cei doi eroi ai
filmului  Darie, un tânãr neprihãnit,
ºi Diplomatul, personaj ambiguu,
amestec de nobleþe si josnicie, rãtãcesc
printr-un imperiu, cel austro-ungar,
care se destramã, confruntându-se cu
ororile si disperarea rãzboiului
Vineri, 17 ianuarie, 20:30

Directorul nostru
(1955), comedie

Regie: Jean Georgescu
Distribuþie: Alexandru Giugaru,
Grigore Vasiliu-Birlic, Constantin
Ramadan
Într-o întreprindere liniºtitã în care
viaþa se desfãºoarã domol, fãrã
zguduiri, are loc, totuºi, o zguduire:
în ºedinþa de împãrþire a fondului
premial, un funcþionar refuzã sã
primeascã recompensa bãneascã,
cerând sã se facã o analiza a modului
în care se desfãºoarã activitatea
profesionalã a angajaþilor. Directorul
acceptã propunerea ºi cautã sã
se apropie mai mult de angajaþi, sã
înþeleagã problemele cu care aceºtia
se confruntã.

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  O altã viaþã
(SUA, 2004)  dramã, muzical
21:00 Film artistic  Ultima strigare
(SUA, 1995)  comedie
23:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar
 Superstars (r)
03:00 Film artistic 
Ultima strigare (r)
05:00 Weekend show (r)

Duminicã

19:00

O altã viaþã

(SUA, 2004), dramã, musical
Film artistic
Regie: Kevin Spacey.
Distribuþie: Kevin Spacey, Kate
Bosworth, John Goodman.
Pentru Bobby Darin, scena era
viaþa sa. Era cea care-i fãcea inima
sa batã mai repede. Se trezea la
viaþã când era pe scenã, chiar dacã
în culise era la un pas de moarte.
În film, Bobby ne spune povestea
vieþii sale ºi a ultimului sãu mare
spectacol.

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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ªerban
GEORGEVICI
sau

Cum sã faci bani
din talent

ªerban Marius Georgevici s-a nãscut pe malurile
Begãi, în Timiºoara, pe 9 septembrie 1967. ªi-a
petrecut copilãria la Marila, localitate aflatã între
Oraviþa ºi Anina, unde mama sa primise repartiþie
ca medic ftiziolog. Odatã cu absolvirea Liceului
C.D.Loga din Timiºoara, au apãrut ºi problemele
pentru ªerban, pentru cã înclinaþiile sale erau
spre teatru, iar tradiþia familiei se îndrepta cãtre
inginerie. Deºi a dat admitere la Politehnicã, ªerban
nu a reuºit din prima, nici din a doua încercare sã
intre la facultate. S-a angajat ca lãcãtuº I.J.T.L.
(tramvaie), apoi ca dispecer la cap de linie, ºi, în
cele din urmã, ca pompier la Opera Românã ºi
Teatrul Naþional Timiºoara. Înclinaþia sa cãtre arta
teatralã s-a manifestat încã din liceu, când a fost
cooptat într-o trupã de teatru de amatori, primul
spectacol în care a jucat fiind Întotdeauna oamenii
înving, de Al. Voitin. Începutul carierei cu adevãrat
profesioniste a fost când ªerban a intrat, în 1988,
ca actor cu studii medii, la Teatrul German de Stat
din Timiºoara, unde joacã, în perioada 1988-1990,
mai multe roluri. Pe plan local era cunoscut
ºi pentru cã prezenta spectacole de divertisment
ºi se implica în crearea unor momente vesele.
În septembrie 1990, se înscrie ºi urmeazã cursurile
de arta actorului la Facultatea de Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, clasa prof. univ. regizor
Cristian Munteanu ºi prof. asoc. Sorin Gheorghiu.
Îºi susþine spectacolul de licenþã cu rolul Vicleþian din
spectacolul Râul de Bâlci, de Ioana Crãciun, premierã
pe þarã, în anul 1994. A fost angajat la Teatrul Masca,
unde a avut o experienþã interesantã alãturi de Mihai
Mãlaimare, directorul teatrului, ºi noii sãi colegi. De-a
lungul timpului, ªerban Marius Georgevici a jucat în
filme de scurt ºi lung metraj, în peste 50 piese de
teatru radiofonic, fiind colaborator la proiectul Piaþa
Rotundã ºi Imagines, iniþiat de B.B.C., dar ºi la
activitãþile fundaþiei Dale Bucureºtilor sau la
proiectul UNITER, Loveºte ºi fugi (dramaterapie
în penitenciare). De asemenea, el a fost director
artistic al programelor culturale iniþiate de Fundaþia
Explorer ºi, pentru o perioadã, colaborator al
publicaþiei Academia Caþavencu. ªerban Georgevici
s-a fãcut remarcat pe scena Teatrului de Comedie,
Teatrului Masca, Teatrului Ion Creangã, Teatrului
de Stat din Reºiþa, Teatrului Evreiesc din Bucureºti,
în spectacole sub direcþia regizoralã a unor cunoscuþi
ºi apreciaþi regizori. În televiziune a fost realizator,
colaborator, actor al unor emisiuni la PRIMA TV,
PRO TV, ACASÃ TV, ANTENA 1, Etno TV, TVR 1
Actorul ªerban Georgevici mai apare pe ecranele
televizoarelor interpretând roluri în spoturi
publicitare, în coproducþii ºi producþii internaþionale,
interpretând personaje speciale: Infirmierul din
serialul Jeunesse eternelle  la revenante (regia
Sylvie Ayme, produs de Atlantis Film) ºi Hector în
Return of the livind dead 4- Necropolis (regia Elleroy
Elkayem, produs de Castel Film), dar ºi în filme
româneºti: precum Proprietarii de stele (regia
Savel Stiopul) ºi Marfa ºi Banii (regia Cristi Puiu).
Cu o aºa de bogatã carierã, actorul ªerban
Georgevici se mândreºte ºi cu numeroase premii.
Având numeroase abilitãþi, dintre care jongleria,
cântatul la trompetã, cãlãria, mersul pe catalige, dans
profesionist ºi patina, actorul ªerban Georgevici
este solicitat ºi în alte activitãþi adiacente profesiei
sale. De asemenea el are cunoºtinþe deosebite ºi în
domeniul limbilor strãine, vorbind fluent engleza,
germana, sârbo-croata, franceza ºi italiana. Cu aceste
talente, ªerban reuºeºte sã facã ºi bani. Acum câþiva
ani a fost rugat sã fie Moº Crãciun la petrecerea
unor prieteni. Atunci mi-a venit ideea: divertismentul
la petrecerile particulare reprezintã o excelentã
ocazie de a face bani, spune ªerban Georgevici. El a
început sã lucreze în timpul liber, pe cont propriu,
ºi în cinci ani a înfiinþat o firmã de succes, Media Art
Show, care organizeazã spectacole cu clovni, numere
de magie ºi marionete, la petrecerile pentru copii.
Absolventul Facultãþii de Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, ªerban Marius
Georgevici, este un actor talentat, dar ºi un spirit
întreprinzãtor ºi scrutãtor. Ne bucurãm de
succesul sãu ºi îi dorim la mai mulþi colaboratori
ºi la mai multe colaborãri fructuoase în carierã!

C
h
i
p
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Oltin Hurezean, absolventul Facultãþii de Arte
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, specializarea Artele Spectacolului (Actorie), clasa
prof. univ. dr. Sanda Manu, prof. univ.
Constantin Codrescu, conf. univ. dr. Vlad
Rãdescu, este un actor frumos, dar ºi cu o vastã
culturã generalã. Aceste atuuri ale sale au fost
valorificate de revista Mens Health, care, în
anul 2006, l-a desemnat cel mai bine bãrbat
din România, dar ºi de emisiunea de culturã
generalã Vrei sã fii miliardar, coordonatã ºi
prezentatã de Virgil Ianþu la Prima TV, unde,
în anul 2003, a câºtigat premiul de un miliard
pus în joc. Dacã l-am întrebat pe Oltin cât de
real era miliardul pus în joc la emisiunea de mai
sus, mi-a rãspuns cã miliardul a fost foarte real.
Pânã sã devinã actorul apreciat de astãzi,
Oltin a încercat mai multe meserii, printre care
cea de model ºi cea de stripper. Sã fiu manechin
a fost mai uºor. Mai greu a fost sã fac
striptease, ne mãrturiseºte Oltin. Cu un chip
care aminteºte de Superman (actorul
Christopher Reeve), Oltin Hurezean este un
împãtimit al fitnessului ºi al nutriþiei, fiind
îndrãgostit ºi de artele marþiale: Un bãrbat
cu muºchi ºi condiþie fizicã lucratã nu
înseamnã inteligenþã zero. Dimpotrivã, ne mai
spune el. Despre Oltin se spune cã a avut
relaþii cu o mulþime de fete frumoase din
showbizul românesc. Una dintre ele ar fi Silvia
Pop. Oltin a întâlnit-o pe acesta pe platourile
de filmare pentru pelicula americanã Bunraku,
în care rolurile principale au fost jucate de
Demi Moore ºi Josh Hartnett. O altã poveste
de iubire o are protagonistã pe actriþa Adriana
Nicolae. Cei doi s-au cunoscut pe platoul

Oltin
HUREZEAN
Actorul miliardar

telenovelei Iubire ca în filme, la Buftea, în care
interpretau roluri de iubiþi. Se pare cã cei doi
au decis sã transpunã scenariul filmului ºi în
viaþã, devenind extrem de apropiaþi. Invitat al
profesorului Amatto Zaharia la emisiunea Ora
de kempo, de la Activ eFeM, Oltin Hurezean
a declarat publicului larg cã este fascinat de
mic de sporturile de contact. Oltin vrea sã
aprofundeze kempo, atât din punct de vedere
ºtiinþific, dar mai ales la nivel sportiv. Am citit
extrem de multe lucruri despre istoria artelor
marþiale ºi aºa am descoperit cã la baza lor
stã kempo, cunoscut ºi sub denumirea genericã
de Arte Marþiale Mixte (MMA). Este pãcat cã
acest sport, cu o asemenea tradiþie la nivel
mondial, nu este olimpic, a spus Oltin Hurezeanu.
Pentru cã a cochetat mai puþin cu scena
de teatru, dar a acordat atenþie platourilor
de filmare, actorul Oltin Hurezeanu apare
pe genericul unor filme importate, precum:
Restul e tãcere (regia Nae Caranfil; 2007),
Supravieþuitorul (regia Sergiu Nicolaescu;
2008), Hellhounds (TV Movie, rol Hades),
State de România  Student la Sorbona
(2009; roluri: Valet ºi Policeman), Efect 30
(TV Movie; 2010; rol Romeo), Ces amoursla (2010; rol Assistent cabaret) ºi Highschool
in Less Than 54 Hours (2011; rol Ramirez).

Oltin Hurezean a participat ºi la lansarea
filmului Liceenii în 53 de ore ºi ceva, o
producþie semnatã de regizorul Adrian
Popovici ºi de secundul sãu, Pascal Ilie
Virgil, în care mai joacã Andi Vasluianu,
Claudiu Bleonþ ºi Cristian Popa. De curând,
a terminat ºi filmãrile pentru lungmetrajul
Love Building, produs de Dragoº Bucur,
Dorian Boguþã ºi Alexandru Papadopol.
Timp de 10 zile, într-un decor special
amenajat în complexul Laguna Verde, cei
30 absolvenþi ai ºcolii Actoriedefilm.ro ºi-au
abandonat viaþa de zi cu zi ºi profesiile de
bazã pentru a intra în pielea unor personaje
complexe. Printre ei ºi absolventul nostru,
al Facultãþii de Arte, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie), Oltin Hurezean.
Noi îi dorim sã primeascã cât mai curând
un rol de Superman de România!

Sclipitoare, perfecþionistã, veselã, cu o voce
puternicã ºi rafinatã, Stella poate fi o
amfitrioanã perfectã pentru o searã de
spectacol incendiarã. Experienþa sa de scenã
se datoreazã ºi emisiunilor de televiziune
Ploaia de stele ºi Star Factory, în care prestaþia
sa deosebitã ºi plinã de ºarm a dus-o pânã în
semifinale. Alexandra  Stela Anita a absolvit
UNATC, Film School Multimedia (editing,
sound design), urmând cursurile în perioada
2004  2008, iar, din 2009 pânã în 2012, a
fost studenta Facultãþii de Arte, specializarea
Pedagogie Muzicalã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Frumoasa roºcatã a colaborat,
de-a lungul timpului, cu trupa Sistem, ea fiind

vocea single-urilor Never ºi Soare. Din 2006
pânã în prezent, Stella a fost vocea de live
a unuia dintre cei mai apreciaþi D.J. din
România, ºi anume D.J. Andi, alãturi de care
s-a bucurat de succesul hiturilor Freedom ºi
Happiness, dar ºi de alte single-uri, precum
Slow Down, Fire, Colors of the Rainbow ºi
Universe. Din 2012 Stella se bucurã de un alt
featuring inedit pentru hitul Push It semnat
MATTEO feat. STELLA.
Iatã cã Stella, alãturi de alte stele din
constelaþia haretistã a artelor, dintre care
amintesc pe Alexandra Crãescu (în anul 2011;
absolventã a Facultãþii de Arte, actualmente
angajata Teatrului Naþional de Operetã Ion
Dacian din Bucureºti), Alina Dincã (în 2011;
actual studentã anul III, la Facultatea de Arte,
specializarea Pedagogie Muzicalã) ºi George
Liliac (în 2012; în prezent student, coleg cu
Alina Dincã), au intrat în panoplia de
participanþi - vedete a unuia dintre cele mai
mari ºi mai mediatizate concursuri de
interpretare muzicalã din România, atât de
bine intitulat Vocea României.
Pe faceboock, Stella converseazã deja cu
zecile de mii de fani: Nu mai am cuvinte sã vã
mulþumesc cã mi-aþi fost alãturi în numãr din
ce în ce mai mare... cred cã scopul meu a fost
atins... acum ºtiþi cine sunt cu adevãrat...
restul vine de la sine... vã iubesc!
ªi noi îi mulþumim absolventei noastre pentru
profesionalismul ºi talentul de care a dat dovadã,
fiind o prezenþã unicã în felul ei la Vocea
României, de care ne vom aminti cu plãcere.
Oricum Stella, prin aceastã participare la Vocea
României, a mai adãugat o stea în constelaþia
carierei sale de solistã. La mai multe stele, Stella!

Stela ANITA
Un nume
predestinat, o stea
Vocea României este unul dintre cele mai
mari concursuri de interpretare muzicalã din
România acestui moment. Concurenþii sunt din
ce în ce mai bine pregãtiþi, aºa cã misiunea
juriului nu este una tocmai uºoarã. Cu toate
acestea. ei reuºesc sã aleagã cele mai bune voci
ºi sã meargã cu ele mai departe în competiþie,
spre alegerea finalã. În acest sezon, din nou,
pe scena acestui concurs a urcat ºi o absolventã
a Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie
Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
respectiv Alexandra  Stela Anita. Cu o voce
de cinci stele, având colaborãri cu Sistem, D.J.
Andi ºi Matteo, Stella (Alexandra Stela Anita)
a cântat melodia Impossible, a lui Shontelle.
Prin prestaþia interpretãrii sale unice, Stella a
întors toate cele patru scaune ale antrenorilor
de la Vocea României ºi a impresionat juriul.
Stella, eu te-am mai auzit cântând, din pãcate
lumea nu ºtie cine cântã piesele respective. Eu
te felicit pentru curaj. E pãcat sã rãmâi anonimã
la vocea pe care o ai, i-a spus Smiley. Acesta
a mai adãugat: Putem face multe lucruri
împreunã. Evident, pe plan profesional. Ceilalþi
antrenori ºi-au încercat ºi ei norocul, dar Stella,
emoþionatã, le-a spus: Vã admir pe toþi patru,
dar intuiþia îmi spune cã vreau sã merg alãturi
de Smiley spre finalã. Loredana Groza i-a prezis
Un nume predestinat, trebuie sã devii o stea.

Mirela
CONSTANTIN:
Cântecul popular
este parte din
viaþa mea,
parte din ce iubesc!
Mirela Constantin s-a nãscut pe 12 martie
1987 în micuþul orãºel Bãlceºti din judeþul
Vâlcea. Primii paºi în muzicã i-au fost îndrumaþi
de cãtre tatãl sãu, Ilie Constantin, cunoscut
instrumentist al Ansamblului Profesionist
Doina Gorjului. În anul 2005 a absolvit Liceul
de Muzicã ºi Arte Plastice Constantin Brãiloiu
din Târgu Jiu, la secþia Flaut. În timpul liceului
a obþinut numeroase premii la olimpiadele
judeþene ºi naþionale, fiind remarcatã ºi apreciatã
ca una dintre cele mai bune eleve olimpice ale
acestui liceu. Odatã absolvit liceul, se înscrie
la examen la Facultatea de Muzicã, specializarea
Pedagogie Muzicalã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Este declaratã admisã ºi urmeazã
cursurile universitare cu mare drag.
Simþind o atracþie lãuntricã cãtre muzica
popularã ºi fiind încurajatã sã se înscrie la un
important festival în anul 2006, participã ºi
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primeºte Marele trofeu al Festivalului Maria
Lãtãreþu, lucru ce avea sã îi schimbe în
totalitate viaþa. Fãcându-se remarcatã prin
calitãþile vocale deosebite, în anul 2007 devine
solistã profesionistã ºi membrã a renumitului
ansamblu profesionist Doina Gorjului. În anii
urmãtori are colaborãri cu maeºtrii dirijori
precum Marcel Parnica ºi Aurel Blondea, dar
ºi spectacole alãturi de nume celebre din muzica
popularã româneascã, precum: Maria Ciobanu,
Laura Lavric, Nicoleta ºi Andreea Voica, Ionuþ
Dolãnescu, Maria Loga, Niculina Stoican,
Petricã Mâþu Stoian, Ion Ghiþulescu, o parte
dintre aceºtia fiindu-i ºi colegi în cadrul
ansamblului Doina Gorjului. Ca membrã în
marea familie Doina Gorjului a avut prilejul
sã cunoascã ºi realizatori de televiziune de
seamã, precum Marioara Murãrescu sau Elise
Stan, fiind invitatã, apoi, în cadrul unor

festivaluri ºi spectacole de mare anvergurã:
Festivalul de la Mamaia  ediþiile 2007 ºi 2012
ºi Festivalul Ion Drãgoi  ediþiile 2008 ºi 2009.
În anul 2009, susþine examenul de licenþã la
Facultatea de Muzicã, specializarea Pedagogie
Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Licenþiatã, cu experienþa anilor de studiu
aprofundat, absolventa noastrã Mirela
Constantin continuã seria de turnee ºi de
concerte în cadrul ansamblului profesionist
Doina Gorjului. Între timp, culege folclor
autentic ºi îl prelucreazã, aºa cum a învãþat la
orele de studiu din facultate, îmbogãþindu-ºi
repertoriul ºi abordând o varietate de melodii,
precum: Neicã, ce pãcat, Neica-l meu, puiul
meu, De s-ar vinde dragostea, Cu tine, cu tine,
Pe deasupra casei mele, Azi mã-ngenunchiazã
viaþa, Mult prin lume am umblat, Foaie verde
de-o cicoare, Mãi neicuþã pui de lele, M-ai
crescut maicã de micã, Vecinã, vecinã, Dor
de-acasã, Foaie verde trei lãmâi, Cu dragoste
la voi am venit, M-a trimis mama la lemne,
Neiculiþã de demult. Prezenþã vie ºi carismaticã,
absolventa noastrã Mirela Constantin poate
fi vãzutã destul de des la posturile TV cu
specific folcloric, precum Etno TV ºi Favorit TV,
dar ºi la alte televiziuni. Mirela Constantin
este, în prezent, una dintre cele mai îndrãgite
interprete de muzicã popularã din judeþul
Gorj ºi nu numai. Frumoasa artistã se bucurã
de un succes rãsunãtor ºi a reuºit sã îºi
construiascã o carierã prin forþele proprii, datoritã talentului cu care Dumnezeu a înzestrat-o.

Grupaj realizat de conf.univ.dr.
George V. GRIGORE

