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Academicianul Ionel Valentin Vlad, inginer electronist ºi doctor
inginer, cercetãtor ºtiinþific I la Institutul Naþional de Cercetare
- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi Radiaþiei, dar
ºi profesor asociat la Facultatea de Fizicã a Universitãþii din
Bucureºti, este membru titular al Academiei Române din anul 2009. A fost vicepreºedinte al Academiei Române.
Academicianul Ionel Valentin Vlad a absolvit Institutul Politehnic din Bucureºti, în 1966. A susþinut cursuri ºi
conferinþe la Universitatea Bucureºti - Facultatea de Fizicã/ ªcoala Doctoralã de Fizicã), Stanford University
(USA), Imperial College (Londra), Max-Planck Inst. f. Quantenoptik (Garching), University of Oxford,
E.T.H.(Zürich), Univ. Erlangen, Phys.-Tech.Institute A.F.Ioffe (St. Petersburg), ICTP (Trieste),
Forschungszentrum Karlsruhe, Universita La Sapienza din Roma, US Air Force Res. Lab Hanscom (Boston,
USA), DAAD Summer School Trends in Contemporary Optics, (Sinaia, 2005), Ecole Normale Superieure
(Cachan, Franþa) etc. În anul 2008 a fost decorat cu Ordinul Naþional Serviciu credincios în grad de Cavaler.

SÃPTÃMÂNA PORÞILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

ªcoala altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!

Despre suflet. Altfel.

Opinia
naþionalã

Academicianul
Ionel Valentin VLAD
este noul preºedinte
al Academiei Române

Unde te duci tu, mamã?
Conf. univ. dr. Rodica URSU
În unul dintre dialogurile lui Platon, Socrate îi povesteºte
tânãrului Charmides despre obiºnuinþa medicilor traci de a
privi trupul ºi sufletul ca pe un tot întreg. Astfel, înainte de
a trata bolile trupului, trebuia vindecat, mai întâi, sufletul.
Iar sufletul, spunea el, se îngrijeºte cu anumite descântece,
care sunt, la rândul lor, spusele ºi gândurile frumoase. Din
aceste spuse ºi gânduri se naºte în suflete înþelepciunea, care,
dacã se iveºte ºi stãruie în noi, dã lesne sãnãtate, atât capului,
cât ºi trupului întreg.
(Continuare în pag.5)

Echipa USH este în turneul
finalFELICITÃRI!
al Campionatului Universitar de Tenis
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Ambasada SUA - Universitatea Spiru Haret.
Eveniment
comun, expunerea: Instrumente de

Facultãþile din, Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, dar ºi din
þarã, au primit în cadrul acþiunilor din Sãptãmâna altfel: Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!, vizita elevilor de la Liceul Teoretic Nichita
Stãnescu, Colegiul Naþional Gheorghe ªincai, Colegiul Naþional
Sfântul Sava, Colegiul Naþional I.L.Caragiale, Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr, Colegiul Naþional de Arte Dinu Lipatti, Liceul teoretic
Jean Monet, Colegiul Naþional de Muzicã George Enescu, Colegiul
Tehnic Media, Colegiul Naþional Emil Racoviþã, Colegiul Economic
Costin C. Kiriþescu. Asemenea vizite au avut loc ºi la Constanþa, elevi
de la Colegiul Comercial Carol I, Liceul Teoretic Decebal ºi Colegiul
Tehnic Energetic, la Râmnicu Vâlcea, Braºov, Craiova.

promovare a antreprenoriatului feminin
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Sãptãmâna patimilor
Mioara VERGU-IORDACHE
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Înfiinþat în anul 1922, în perioadã interbelicã numindu-se Liceul
Regele Mihai I, ºcoala a funcþionat timp de opt ani ca instituþie
extrabugetarã, ce aparþinea, din punct de vedere administrativ,
de Liceul Mihai Viteazu. Ideea creãrii acestui liceu a apãrut în
conºtiinþa unui dascãl, prof. Ioan I. Roman, directorul din acea
vreme al Liceului Mihai Viteazu, cel care avea sã devinã ºi
primul sãu director. Meritã menþionat faptul cã Liceul Teoretic
Ion Neculce a fost mulþi ani un liceu experimental aparþinând
Institutului de Cercetãri Pedagogice, însuºindu-ºi, astfel, o
misiune ºtiinþificã importantã ºi dificilã, misiune care, pentru
cã a fost bine conceputã, i-a onorat pe dascãli ºi i-a avantajat

pe elevi. Profesorii au constituit întotdeauna coloana vertebralã
a liceului. Rezultatele activitãþii fiecãrei generaþii de elevi, locul
pe care absolvenþii îl ocupã în viaþa societãþii au reprezentat ºi
reprezintã valori esenþiale. Dintre absolvenþi, personalitãþi
culturale ºi politice: Petre Drãgotescu  istoric, asistentul
savantului Vasile Pârvan, Mihai Berza  profesor universitar,
ºeful catedrei de istorie universalã a Universitãþii Bucureºti,
Cezar Coºniþã  matematician, Aretin Corciovei  savant,
specialist în fizica atomicã, Dragu Ion  profesor emerit, Ilie
Nãstase  tenisman, Margareta Pâslaru  artist, Victor Ponta 
prim ministru, Tudor Chirilã  artist.

COLEGIUL NAÞIONAL ION NECULCE
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Am intrat în Sãptãmâna Pãtimirilor Domnului Hristos,
Sãptãmâna Mare. Perioadã cu semnificaþie pentru creºtini, în
care se pomenesc evenimente legate de suferinþele Mântuitorului
ºi evenimente premergãtoare acestor suferinþe, se face pomenire
de lucruri care privesc mântuirea noastrã, lucruri de o importanþã
deosebitã. Credincioºii, în aceastã sãptãmânã, sunt cu mai multã
grijã în ceea ce priveºte rânduiala Postului, sunt cu mai multã
luare aminte la slujbele dumnezeieºti, care se fac în mod deosebit
în aceastã sãptãmânã, slujbe mai lungi, slujbe mai adânci parcã
decât în altã vreme, slujbe mai angajante pentru credincioºii
care iau parte la ele, în dorinþa de a-ºi aduce iubirea ºi recunoºtinþa
lor faþã de Mântuitorul, care, pentru noi ºi pentru a noastrã
mântuire, s-a rãstignit în vremea lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit ºi
s-a îngropat, ca dupã aceea sã urmeze Învierea cea de-a treia zi,
propovãduitã de Scripturi ºi prãznuitã de noi la Sfintele Paºti.
În primele zile ale Sãptãmânii Sfintelor Pãtimiri ale Domnului
Hristos este rânduit ca în Sfânta Bisericã sã se spunã în chip de
mãrturisire ºi de rugãciune urmãtorul text liturgic: Cãmara Ta
Mântuitorule o vãd împodobitã ºi îmbrãcãminte nu am ca sã
intru. Lumineazã-mi haina sufletului meu, Dãtãtorule de
luminã, ºi mã miluieºte. (Pãrintele Teofil Paraian)
Sãptãmâna Pãtimirilor Domnului Hristos, pentru cã, noi
suntem, parcã, hãrãziþi sã trãim o perpetuã Sãptãmânã a
patimilor, în care nu se mai sfârºesc rãul, urâtul, minciuna,
hoþia, nerecunoºtinþa, superficialitatea, ipocrizia, invidia, ura,
vorba rea Institutele de sondare a opiniei publice constatã o
creºtere a religiozitãþii în rândul populaþiei. Nu existã creºtin
care sã nu fi aflat de cele zece porunci. ªi-atunci?
Atunci, poate cã nu stricã sã readucem în atenþie cele zece
porunci, astfel încât, fiecare dintre noi sã ºi le aminteascã ºi sã
gândeascã pe câte le încalcã ºi cât de adevãratã este constatarea
cã suntem un popor credincios:
1. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tãu. Sã nu ai alþi dumnezei
afarã de mine.
2. Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor care
sunt sus în ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în apele mai de jos
decât pãmântul. Sã nu te închini înaintea lor ºi sã nu le slujeºti.
3. Sã nu iei în deºert Numele Domnului, Dumnezeului tãu; cãci
Domnul nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în deºert Numele Lui.
4. Adu-þi aminte de ziua de odihnã, ca s-o sfinþeºti.
5. Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, pentru ca sã þi se lungeascã
zilele în þara, pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
6. Sã nu ucizi.
7. Sã nu fii desfrânat.
8. Sã nu furi.
9. Sã nu mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui tãu.
10. Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta
aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici
mãgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tãu.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Roxana-Daniela PÃUN, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

FORMELE CONCURENÞEI. Abordare succintã
3
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Dreptul concurenþei are o legãturã
intrinsecã ºi indisolubilã cu noþiunile
economice, pentru o înþelegere mai bunã
a conþinutului dreptului concurenþei
ºi a proceselor economice care se
realizeazã în procesul de producere 
distribuire  comercializare a bunurilor,
mãrfurilor, serviciilor etc. în drumul lor
de la producãtor la consumator. Relaþiile
de afaceri presupun, mai ales în
condiþiile unei economii de piaþã libere,
unde cererea ºi oferta face legea, o luptã
permanentã, continuã, cu mijloace care
de cele mai multe ori exced cadrului
legal, pentru acapararea pieþei, a
clienþilor (fidelizarea clienþilor) etc. ªi
aici intervine dreptul concurenþei, cu
norme juridice care au ca scop
intervenþia autoritãþilor acolo unde apar
distorsiuni în jocul cererii ºi ofertei,
intervenþii în ajutorul consumatorului.

Când apare ºi care sunt formele de concurenþã imperfectã?
Concurenþa imperfectã poate apãrea din cauza lipsei de informare
a cumpãrãtorilor ºi vânzãtorilor despre preþuri ºi despre bunurile de
pe piaþã. Forme de concurenþã imperfectã sunt:  monopol, situaþie
în care existã un singur vânzãtor al unui bun economic;  oligopol,
situaþie în care existã un numãr redus de vânzãtori ai unui bun
economic;  concurenþã monopolisticã, situaþie în care existã mulþi
vânzãtori de bunuri total diferite;  monopson, situaþie în care existã
un singur cumpãrãtor al unui bun economic;  oligopson, situaþie în
care existã un numãr restrâns de cumpãrãtori ai unui bun economic.
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Ce presupune monopolul?
Monopolul presupune referirea la o zonã geograficã. Puterea de
piaþã a monopolului poate fi maximã, fiindcã firma de monopol stabileºte
preþul produsului, iar acesta este un preþ mare cu siguranþã. Caracterizat
prin oferta pentru un produs, monopolul este fãcut de o singurã firmã,
care se numeºte monopolist sau firmã de monopol. Produsul se numeºte
produs de monopol. Monopolul este opus concurenþei (nu existã
concurenþã fiindcã nu existã concurenþi, nu existã concurenþi fiindcã existã
monopol pe piaþa respectivã). Existã, totuºi, anumite forme de concurenþã,
care fac ca firmele de monopol sã practice o politicã moderatã de preþ
ºi sã nu exploateze la maxim situaþia de monopol. Monopol, definit, în
legislaþia europeanã, antitrust, reprezintã acea situaþie a unei pieþe pe
care nu existã decât un singur vânzãtor (monopolist) care, datã fiind
absenþa concurenþei, deþine o putere de piaþã extrem de puternicã,
echivalentã cu existenþa unei poziþii dominante. În caz de monopol,
Care sunt formele concurenþei?
producþia este, în mod normal, inferioarã, iar preþurile superioare celor
Formele concurenþei sunt:  Concu- care-ar fi în condiþii concurenþiale. O situaþie analogã, în domeniul
renþa perfectã - descrie o formã ipoteticã a cererii, adicã o piaþã cu un singur cumpãrãtor, este denumitã monopson.
pieþei în care niciun producãtor sau
Concurenþa indirectã la ce se referã?
consumator nu are puterea de a influenþa
Dacã produsul de monopol nu deci va avea profit dacã produce
preþurile de pe piaþã. Aceasta ar conduce la
un rezultat eficient, þinând cont de definiþia este cerut pe piaþã, atunci vânzarea ceea ce se cere pe piaþã. Din acest
standard a economiei (Pareto-eficienþa). este nulã ºi puterea de monopol este motiv, multe firme, mai ales în
Analiza pieþelor perfect competitive nulã. Mai existã biroul de invenþii situaþiile de recesiune/crizã, când
asigurã fundamentul teoriei cererii ºi unde ies tot felul de produse noi; consumul se micºoreazã, îºi schimã
ofertei.  Concurenþa imperfectã, în teoria acestea aparþin celui care le-a creat, obiectul de activitate ºi se
economicã, este situaþia de pe piaþã în care deci acea persoanã sau firmã, deþine reorienteazã în funcþie de cerinþele
condiþiile necesare pentru existenþa monopol asupra acelui produs. Însã pieþei, pentru a rezista în condiþiile
concurenþei perfecte nu sunt satisfãcute. existã multe firme care inventeazã date. Pentru ca o firmã de monopol
 Concurenþa neloialã - când activitatea produse noi ori servicii ºi nu toate sã aibã cu adevãrat putere monocomerciantului se realizeazã prin folosirea acestea ajung pe piaþã, rãmânând la polistã, aceasta nu trebuie sã aibã
de procedee nelegale, contrare uzanþelor stadiu de prototip, sau în alt caz în preajma ei alte firme substituente,
comerciale. Procedeele care caracterizeazã reuºesc sã le producã, dar în serii care sã vândã produse ori servicii
concurenþa neloialã sunt numeroase. mici, astfel încât în aceste cazuri asemãnãtoare ori substituibile. În
Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii ºi monopolul nu se poate exprima pe analiza monopolului se þine cont ºi
uzanþelor cinstite, pot fi grupate în piaþã. A avea monopol asupra unei de elasticitatea preþului unui produs
infracþiuni, contravenþii ºi/sau delicte civile. pieþe nu înseamnã totuºi succes de monopol, în raport cu un alt
asigurat, fiindcã trebuie sã existe ºi produs substituibil acestuia. De
cerere pe acea piaþã pentru exemplu, nu ar trebui exagerat preþul
Ce se înþelege prin
respectivul produs sau serviciu unui produs de monopol, dacã mai
concurenþa perfectã?
monopolist. Din acest motiv se existã un alt produs substituibil
Concurenþa perfectã este un model al teoriei spune cã firma este performantã ºi acestuia, care este mult mai ieftin.
economice. Este o teorie absolutã, deoarece
nu existã exemple de piaþã perfect
Care sunt condiþiile de apariþie a concurenþei potenþiale?
competitivã. Sub aspect economic, preþul
Concurenþã potenþialã apare pentru cã existã anumite firme
reprezintã reflectarea bãneascã a valorii care ar putea considera cã preþul unui produs de monopol este prea
bunurilor sau serviciilor, comparate ºi mare pe acea piaþã ºi ar putea sã pãtrundã pe acea piaþã cu un produs
corelate prin prisma cantitãþii, calitãþii ºi a asemãnãtor, substituibil, cu un preþ mult mai mic prin care sã atragã
altor criterii. Principalele funcþii ale cererea pentru acel produs (clientela) ºi astfel puterea de piaþã a
preþurilor sunt:  funcþia de corelare a ofertei monopolului sã fie pusã în pericol. Aceste forme de abordare fac sã
cu cererea;  funcþia de calcul sau de mãsurare disparã ori sã deterioreze puterea monopolului pe o anumitã piaþã a
a cheltuielilor ºi rezultatelor;  funcþia de unui anumit produs, sau serviciu. Aceste noi firme încearcã sã
recuperare a costurilor ºi de restituire a serveascã piaþa cât mai bine, iar câºtigãtor iese în final consumatorul
veniturilor;  funcþia de stimulare a agenþilor ºi firma nou apãrutã, care va deþine puterea de cumpãrare a acestui
economici. Preþul influenþeazã direct consumator, date fiind preþurile mai mici faþã de firma monopolistã.
proporþional mãrimea profitului. În practica
Oligopol ce reprezintã?
economicã se întâlnesc douã mari categorii
de preþuri: 1) preþuri de aprovizionare (preþ
Oligopolul, formã a concu- lua, în considerare, eventualele reacþii
de achiziþie, preþ negociat, preþ cu ridicata, renþei imperfecte, reprezintã o ale celorlalþi actori de pe piaþã. În
preþ de import, preþ de livrare al importa- structurã de piaþã caracterizatã cazurile de concurenþã, oligopolul
torului, preþ de vânzare al firmei de comerþ printr-un numãr foarte limitat de este utilizat, adesea, ºi pentru a
cu ridicata, preþul bursei); 2) preþuri de vânzãtori mari, care asigurã cea mai desemna situaþiile în care un mic
vânzare (preþul de vânzare al producãtorilor, mare parte a ofertei unui anumit bun numãr de mari vânzãtori dominã,
al importatorilor, al firmelor de comerþ cu sau serviciu, solicitat de numeroºi împreunã, structura concurenþialã
ridicata ºi cu amãnuntul). Nivelul preþului cumpãrãtori sau consumatori, ºi ºi în care ceilalþi vânzãtori, mai mici,
depinde de raportul dintre cerere ºi ofertã, care sunt conºtienþi de interde- se adapteazã la comportamentul
de gradul de utilitate, de calitatea ºi accesibi- pendenþa lor în adoptarea de decizii acestora. Marii vânzãtori sunt
litatea sau raritatea produselor. Un exemplu strategice, privitoare la preþul, calificaþi, atunci, ca oligopoliºti.
de concurenþã perfectã: se spune cã agricultura, volumul producþiei ºi calitatea
În anumite circumstanþe, aceastã
cu un numãr mare de ofertanþi, o cerere produselor, fapt care le conferã o situaþie poate fi consideratã ca
relativ inelasticã ºi produse aproape perfect poziþie dominantã colectivã. În poziþie dominantã colectivã sau
substituibile, este o aproximare a modelului interiorul unui oligopol, fiecare oligopolistã. Cazul similar, din
concurenþei perfecte. Acest lucru poate fi întreprindere/firmã este conºtientã punct de vedere al cumpãrãtorilor,
adevãrat în anumite locuri ºi perioade de faptul cã, prin comportamentul se numeºte oligopson.
istorice, dar nu este adevãrat în cazul sãu de piaþã, va afecta, în mod
Numãrul de vânzãtori prezenþi pe
economiilor moderne. De pildã, pe piaþa sensibil, pe ceilalþi vânzãtori ºi piaþã este suficient de mic, iar puterea
globalã a agriculturii, agricultorilor europeni comportamentul lor pe piaþã. Chiar economicã a fiecãruia dintre ei este
sau americani li se oferã subvenþii, iar dacã nu o recunosc, scopul multor destul de mare, pentru ca acþiunile
aceºtia îºi exportã produsele la preþuri de oameni de afaceri este de a elimina întreprinse de fiecare firmã, luatã
dumping, preþuri sub costurile de producþie. concurenþa ºi de a se instala lider separat, sã aibã un impact semnifiOrice formã de intervenþie guvernamentalã, de piaþã pe un anumit sector, cativ asupra condiþiilor generale de
cum ar fi subvenþiile, deformeazã piaþa, ceea produs/serviciu. În consecinþã, vânzare-cumpãrare de pe piaþa
fiecare întreprindere/societate va bunului sau serviciului respectiv.
ce duce la dispariþia concurenþei perfecte.
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Prin ce se caracterizeazã oligopolul?

Un oligopol se caracterizeazã prin:  numãrul redus
de producãtori prezenþi pe
piaþã, dar care au o forþã economicã mare. Se considerã
oligopol dacã pe piaþã existã
cel puþin trei producãtori.
Dacã sunt doar doi sau unul,
se considerã cã existã un
duopol sau un monopol;
 existã bariere la intrarea pe
piaþã în calitate de producãtor;
 este o formã mai mult caracteristicã þãrilor dezvoltate;
 este foarte clar evidenþiatã
diferenþierea mãrfurilor;
 producãtorii deþin un
oarecare grad de control al
preþurilor. Deoarece în cadrul
unui oligopol fiecare producãtor sau vânzãtor cunoaºte
foarte bine procentul pe care
îl deþine din piaþa produsului
sau a serviciului respectiv ºi
pentru cã orice modificare a
preþului sau a volumului
producþiei de cãtre una din
firmele oligopoliste este
reflectatã în volumul de
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vânzãri al celorlalte, existã
tendinþa ca gradul de interdependenþã între firme sã fie
foarte mare, încât fiecare
firmã trebuie sã-ºi stabileascã
preþul ºi producþia în funcþie
de reacþia celorlalte firme din
oligopol, astfel cã odatã
stabilite, preþurile într-un
oligopol sunt rigide.
De obicei, oligopoliste sunt
pieþele producþiei siderurgice,
ale automobilelor, ale maºinilor
ºi echipamentelor destinate
energeticii ºi industriei chimice, deoarece complexitatea
utilajelor ºi tehnologiilor nu
permit apariþia mai multor
firme mici. În cazurile de concurenþã, termenul oligopol
este utilizat, adesea, ºi pentru
a desemna situaþiile în care un
mic numãr de mari vânzãtori
dominã, împreunã, structura
concurenþialã ºi în care ceilalþi
vânzãtori, mai mici, se
adapteazã la comportamentul
acestora. Marii vânzãtori
sunt calificaþi, atunci, ca

Când este o societate comercialã
definitã ca monopson?
Monopson este un termen economic care
desemneazã o structurã a pieþei cu concurenþã
imperfectã, în cadrul cãreia existã un singur
cumpãrãtor pentru un anumit bun ºi mulþi
vânzãtori pentru acel bun. Concret, o firmã
sau întreprindere unicã cumpãrã cea mai mare
parte a unei anumite mãrfi sau a unui anumit
bun, marfã care este furnizatã de mai mulþi
producãtori sau ofertanþi. Un monopson este
forma extremã a unui oligopson, care, din
perspectiva cererii, stabileºte preþul pe piaþã,
deoarece, fiind singur, acesta poate impune
condiþiile care sã-i defavorizeze pe producãtori
sau vânzãtori. Pentru a putea fi încadratã ca
monopson, respectiva societate comercialã
trebuie sã nu fie concuratã de alþi cumpãrãtori
autohtoni sau strãini, produsul trebuie sã fie
omogen ºi sã nu poatã fi substituit, cel puþin
pentru o perioadã de timp. Situaþiile în care un
numãr mare de ofertanþi se confruntã cu un
singur cumpãrãtor este uzualã pentru
producãtorii de echipamente militare, nave,
avioane etc. Monopsonul anuleazã concurenþa
economicã în sfera cererii dar o menþine în sfera
ofertei (diametral opus comparativ cu
monopolul). Din acest punct de vedere,
monopsomurile se pot clasifica din douã
puncte de vedere:  monopson productiv, care
cumpãrã forþa de muncã la preþ de monopson
ºi vinde bunurile obþinute la preþ de concurenþã
perfectã. Aceastã situaþie se poate produce atât
în cazul existenþei pe piaþã a unui singur
cumpãrãtor de forþã de muncã, care controleazã
piaþa muncii la nivelul unei zone sau pentru
o ocupaþie datã, cât ºi atunci când lucrãtorii au percepþii diferite privind firmele
care oferã locuri de muncã în legãturã cu
aspecte nonsalariale ale angajãrii (proximitate, climatul de muncã etc.);  monopson
comercial, care cumpãrã bunurile la preþ de
monopson ºi le vinde la preþ de concurenþã
perfectã. Monopsonul apare ca rezultat al:
 specializãrii extreme;  sindicalizãrii
(îndeosebi pe piaþa forþei de muncã, dar ºi în
domeniul creditului bancar sau în alte domenii).
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oligopoliºti. Cazul similar,
din punct de vedere al
cumpãrãtorilor, se numeºte
oligopson. La problemele
întreprinzãtorilor oligopoliºti
s-au gãsit douã tipuri de
soluþii: cu sau fãrã acordul
pãrþilor. Acordul poate fi
definit ca fiind orice contract
care restrânge lupta concurenþialã între companii.
Forma maximã de înþelegere, cea care maximizeazã
beneficiile oligopoliºtilor este
cartelul, un acord între toþi
producãtorii industriei, care
poate avea urmãtoarele forme:
 concurenþã fãrã preþuri:
fiecare companie încearcã sã
îmbunãtãþeascã calitatea,
prezentarea sau orice alt
factor, dar respectând preþul
stabilit de comun acord;
 împãrþirea cotelor-pãrþi sau
a pieþelor: fiecãrei întreprinderi i se distribuie o zonã
unde poate sã vândã, i se
fixeazã o producþie maximã
care nu poate fi depãºitã.

Ce înþelegem prin oligopson?
Oligopson este un termen care
desemneazã o formã a pieþei cu concurenþã
imperfectã, în cadrul cãreia un numãr mic de
firme mari cumpãrã cea mai mare parte a
unei anumite mãrfi, marfã care este furnizatã
de mai mulþi producãtori sau ofertanþi.
Numãrul de solicitanþi este suficient de mic,
iar puterea lor economicã este suficient de
mare, pentru ca acþiunea întreprinsã de fiecare
firmã cumpãrãtoare, luatã separat, sã aibã
un impact semnificativ asupra condiþiilor
generale de cumpãrare-vânzare de pe piaþa
mãrfii respective. În concluzie, oligopsonul
este piaþa pe care un numãr redus de cumpãrãtori controleazã puterea de cumpãrare ºi,
în consecinþã, dicteazã producþia ºi preþul de
piaþã al unui anumit produs sau serviciu.
Într-un oligopson preþurile tind sã fie mai
mici decât într-o piaþã liber concurenþialã,
aºa cum preþurile într-un oligopol tind sã fie
mai mari. Practic, un oligopson este inversul
unui oligopol. Concurenþa de tip Bertrand
sau duopolul este un model al concurenþei în
economie, purtând numele matematicianului
francez Joseph Louis François Bertrand
(1822-1900). Acest model este un model al
competiþiei firmelor aflate în duopol.
Supoziþiile modelului:  existã douã firme care
produc produse omogene;  firmele nu
coopereazã;  firmele au acelaºi cost marginal;
 costul marginal este constant;  cererea este
linearã;  firmele concureazã prin preþuri ºi îºi
stabilesc preþurile simultan;  amândouã firmele au comportament strategic;  amândouã
firmele concureazã doar prin preþuri ºi oferã
cantitatea cerutã;  consumatorii cumpãrã de
la firma cu preþurile cele mai mici sau de la
fiecare firmã cantitãþi egale, dacã preþurile
stabilite de fiecare dintre cele douã firme sunt
egale. Concurenþa prin preþuri înseamnã cã
firmele pot sã îºi modifice cu uºurinþã
cantitãþile oferite, însã odatã ce au ales un
anumit preþ, este foarte greu, dacã nu
imposibil ca acestea sã-l modifice, de
exemplu barurile, magazinele sau alte
companii care practicã preþuri ne-negociabile.

Concurenþa neloialã când apare?

Concurenþa este consideratã neloialã atunci când activitatea comerciantului se
realizeazã prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanþelor comerciale, respectiv unei
conduite morale în afaceri. Etica în afaceri dezbate inclusiv comportamentele agenþilor
economici, operatorilor economici, în materie de concurenþã. Procedeele care caracterizeazã
concurenþa neloialã sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii ºi uzanþelor
cinstite, pot fi grupate în infracþiuni, contravenþii ºi/sau delicte civile. Faptele pe care legea le
considerã acte de concurenþã neloialã (Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenþei neloiale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare) sunt cele care urmãresc crearea unei
confuzii, tinzând sã producã, în viziunea consumatorului, ideea cã întreprinderea, produsele
sau serviciile provin de la concurent sau existã legãturi strânse între oferte; sau obþinerea în
detrimentul concurenþei de foloase sau avantaje în activitatea economicã prin practici contrare
legii sau moralei. De aceea, reclama comparativã, implicând elemente de neloialitate în
scopul obþinerii unor avantaje de piaþã, este ilicitã, când comparaþia este inexactã ºi neobiectivã.
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UNIVERSITARIA

Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã

10 aprilie 2014, ora 14.00,
la Joi
sala 200 a Facultãþii de

Matematicã ºi Informaticã din
sediul Universitãþii Spiru Haret,
situat în str. Ion Ghica nr. 13,
a avut loc o nouã manifestare din
cadrul Seminarului Momente ºi
personalitãþi în istoria matematicii.
Cu ocazia acestei întâlniri, conf.
univ. dr. Rofica Ioan ºi lector univ.
dr. Vlad Copil au evocat personalitatea matematicianului Eugene
Charles Catalan (30.05.1814 14.02.1894) la 200 de ani de la naºtere.
11 aprilie 2014, ora 12.00,
totVineri
la sala 200 a Facultãþii de

Universitatea Spiru Haret ºi-a prezentat oferta educaþionalã
la Târgul Universitãþilor, în data de 10 aprilie, de la Piteºti. Evenimentul a fost
organizat de cãtre Consiliul Judeþean al Elevilor Argeº, cu sprijinul Direcþiei
Judeþene pentru Sport ºi Tineret ºi al Inspectoratului ªcolar Judeþean Argeº.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Matematicã ºi Informaticã din
sediul Universitãþii Spiru Haret,
a avut loc o nouã întâlnire în
cadrul Seminarului de criptanalizã Alan Turing. A prezentat lector univ
Dana Vilcu, doctor în Informaticã
al Université Paris XII  Val de Marne,
Créteil, France.

Felicitãri! Echipa USH este în
turneul final al Campionatului
Universitar de Tenis

La Campionatul Universitar de Tenis, etapa zonalã, organizat
de Asociaþia Student Sport din Bucureºti, în perioada 4 - 6 aprilie
2014, echipa de tenis a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, alcãtuitã din Raluca
Elena Platon, an I, ºi Alexandru Daniel Carpen, anul III,
s-a clasat pe primul loc ºi s-a calificat la turneul final,
ce va avea loc, în perioada 9 -11 mai 2014, în Bucureºti.
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POATE VÃ INTERESEAZÃ!

Programe postuniversitare
de formare continuã

Facultatea de Sociologie-Psihologie anunþã începerea înscrierilor
pentru urmãtoarele programe:
 Practici de Psihologie Clinica pentru copil si adolescent
 Tulburãri de dezvoltare
 Consilierea copiilor cu cerinþe educative speciale
 Selecþia, recrutarea ºi evaluarea resurselor umane
Perioada de înscriere*: 28 aprilie  16 mai 2014
(luni - joi 8.00-16.00, vineri 8.00-14.00)
*Înscrierile se fac la Secretariatul Facultãþii de Sociologie-Psihologie,
Universitatea Spiru Haret, str. Fabricii nr. 46 G, corp A, etaj 2
Documente necesare pentru înscriere:  copia legalizatã a
certificatului de naºtere;  copia legalizatã a diplomei de licenþã
sau diplomã de licenþã în original;  copia legalizatã a foii
matricole/suplimentului la diploma de licenþã  copia actului de
identitate;  copia legalizatã a certificatului de cãsãtorie, în
cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu
cel din actul de identitate;  adeverinþã medicalã tip, eliberatã
de cãtre cabinetul medical sau de medicul de familie, din care
rezultã cã sunteþi apt pentru profilul la care candidaþi;  douã
fotografii format 3/4.
Informaþii suplimentare:  http://www.spiruharet.ro/facultate/
31/sociologie-psihologie/programe-postuniversitare.html
 telefon: 021.455.11.44.

BREAKING NEWS

O lume a fanilor CBG

Povestea acestor rânduri este cât se poate de simplã, pe care
o puteþi trãi, dacã nu aþi trãit-o deja. Într-o lume stresatã ºi
stresantã am descoperit, pentru început virtual ºi apoi pe viu, o
nouã lume Vã invit, aºadar, sã o descoperiþi în jocurile de
societate jucate inteligent, cu inteligenþã.

Conf. univ.dr. Marilena COJOCARU

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

Cultura socio-juridicã: între Regionalizare
ºi o nouã Constituþie
 Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale
studenþilor ºi masteranzilor
Vineri, a avut loc cea de-a
XXI-a sesiune de comunicãri
ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor din cadrul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa, cu tema: Cultura
socio-juridicã: între Regionalizare
ºi o nouã Constituþie.
În cadrul sesiunii, studenþii au
prezentat referate la disciplinele
de drept civil (coordonator conf.
univ. dr. Roxana Topor), drept
administrativ (coordonator
lector univ dr. Flavia Lucia
Ghencea) ºi englezã juridicã
(coordonator lector univ. dr.
Anca Magiru). Membrii Cercului de drept penal, condus de
conf. univ. dr. Gheorghe Alecu,
au expus rezultatele studiului
din acest an. Iatã doar câteva
titluri: Aspecte teoretice privind prescripþia extinctivã, Ana
Georgeta Zlotea, Mihaela

ªerban, anul I, Deosebiri ºi
asemãnãri între capacitatea de
exerciþiu a persoanei fizice ºi a
persoanei juridice, Florin
Agape, Florenþa Babita, Andreea
ªerban Mihaela Gurguta,
studenþi anul I, Noul cod penal
despre aplicarea legii penale în
timp. Aspecte de drept comparat,
Andrei Chiujdea, anul II,
Conceptul de raport juridic
penal de conformare, ªtefana
Ragaciovschi, anul II, Principiul
rãspunderii pentru vinovãþie,
Iulia Alexoiu, anul II, Procedura
de judecatã în contencios
administrativ, Ionuþ Mitu,
anul II, ºi Actele ºi rãspunderea
Preºedintelui României, Cãtãlina
Lebedov, anul II.
La sesiune au asistat ºi
participat activ elevii liceelor din
Constanþa aflaþi în Sãptãmâna
altfel. (Onorina Botezat)

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Foto: Andreea Ioana Marinescu

Dupã determinarea lipidelor totale, în Laboratorul de biochimie, studenþii Facultãþii de Medicinã Veterinarã au imortalizat
starea de satisfacþie pentru însuºirea unor noi cunoºtinþe de specialitate

Virtual, am cunoscut-o cu totul întâmplãtor, când, încercând
sã fug de BREAKING NEWS de pe canalele tv, am descoperit
o lume a fanilor CBG. Am descoperit nu numai jucãtori,
dar ºi colecþionari înrãiþi, al cãror campion este un ieºean,
cu 700 de jocuri, aranjate precum cãrþile în bibliotecã. Am
mai aflat cã astfel de locuri sunt în Iaºi, Cluj-Napoca,
Timiºoara, Braºov iar, în Bucureºti, sunt patru.
Real, aveam s-o descopãr întâmplãtor, într-o vineri, pe
bulevardul Unirii nr.14. Era ora 19 ºi, pe uºa larg deschisã,
rãzbãtea o voce care striga nume. Intrând, am dat, la o rapidã
evaluare, peste circa 30 de tineri, fete ºi bãieþi, majoritar între
17 ºi 30 de ani, care se aºezau la mese în ordinea nominalizãrii.
Dupã surpriza tinereþii celor întâlniþi, aveam sã constat cã în
local nu se fumeazã ºi nu se consumã bãuturi alcoolice, fapt
confirmat ºi de patroni. Aveam sã aflu, de la cei doi iniþiatori
ai acestei afaceri, cã ºi ei au 26 de ani, cã ea, Ioana, absolventã
a Facultãþii de ªtiinþe Politice la SNSPA, ºi el, Cosmin, absolvent
de ASE, ºi-au luat inima în dinþi, cum se spune pe la noi, ºi au
deschis acest loc cu jocuri destinate inteligenþei, atât pentru
vânzarea pentru acasã, dar ºi pentru petrecerea timpului liber, în
spaþiul amenajat în magazin. Nu au uitat sã-mi atragã atenþia cã
patronii spirituali ai magazinului lor sunt Creangã, care exprimã
copilãria, Eminescu, care este chiar limba românã, ºi Caragiale,
care criticã moravurile zilelor noastre. Aceºtia îºi vor gãsi, în
curând, un loc de cinste în local. Am mai aflat cã numai cu o apã,
un suc, o cafea, o grisinã poþi sã-þi petreci timpul jucând jocurile
puse la dispoziþie cu doi, trei pânã la ºase parteneri, la o masã,
(sunt ºapte) cunoscuþi sau nu, sau chiar singur. Existã o gamã
largã de jocuri, care se adreseazã tuturor categoriilor de vârstã ºi
praguri de cunoaºtere. Printre jucãtori, aveam sã constat, de pe
postul de chibiþ, se aflau elevi de liceu (de la M. Eminescu, care
se aflã în proximitate), studenþi, (de la Universitate, Arhitecturã,
Spiru Haret), dar ºi medici, ingineri, economiºti, arhitecþi,
designeri, dar ºi IT-iºti. În discuþia cu unul dintre cei doi IT-iºti,
aveam sã aflu, la întrebarea mea: de ce nu se joacã pe calculator,
rãspunsul prompt: Abia aºtept sã vinã vinerea sau sâmbãta ºi
sã vin aici sã socializez, sã scap de ecranul calculatorului.
Complexitatea jocurilor de societate mã relaxeazã, îmi încarcã
bateriile. Apoi, spaþiul este generos, lumea care vine aici este de
bunã calitate, ca ºi muzica, nu se fumeazã, iar preþurile sunt cu
mult sub ale unui bar unde cel mult poþi sã oboseºti fizic, pe
când, aici, se aplicã principiul cui pe cui se scoate.
A fost o surprizã plãcutã sã constat, la vârsta mea care
aleargã spre 70 de primãveri, cã existã români dãtãtori de
speranþã pentru viitor, tineri ºi nu numai, preocupaþi de sporul
lor de cunoaºtere ºi testare a propriei inteligenþe, într-un
mediu social sociabil, fãrã alcool ºi fum de þigarã, pe durata a
cinci ore cât poate dura un joc.
Vã invit sã constataþi ºi dumneavoastrã! Ar fi pãcat sã nu
descoperiþi locul ºi jocurile destinate inteligenþei!

Mircea TOMA

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

662  14 aprilie 2014

PREUNIVERSITARIA

Colegiul Naþional
Ion Neculce

Prof. dr.
Cãtãlina Simina Olaru,
ACTIVITÃÞI EXTRAªCOLARE. CONCURSURI directorul liceului:

Elevii pot alege dintr-o multitudine de
activitãþi extraºcolare:  Proiectul
INTEPA, derulat prin programul
Leonardo da Vinci, valorificarea
Patrimoniului Naþional prin realizarea
profesiei de Interpret al Valorilor
Patrimoniului. La proiect au participat
organizaþii din Estonia, Letonia, Turcia,
Spania ºi Bulgaria, ca parteneri externi,
ºi alte 10 organizaþii din România.
 Programul Clubul Viitorilor Diplomaþi,
o serie de întâlniri cu reprezentanþi ai
Parlamentului, ai Consiliului Europei.
 Programul de schimb intercultural cu
Liceul I.I.Galileo din Oristano, Sardinia,
Italia, realizat prin parteneriatul între
EFIL Bruxelles, Asociaþia Parteneriat
pentru Europa ºi Primãria Sectorului 1.
 Schimb cultural COMENIUS în Italia:
Confluenþa tradiþiilor în studiul
geografiei europene  Proiectul Câþi pixeli
are creativitatea ta?, proiectul a fost
susþinut de cãtre Nokia România,
XServes România ºi Algernon România.
 Proiectul municipal Veºmânt ºi
podoabã  ediþia a 6-a, în parteneriat cu
ISMB, Muzeul Naþional de Artã ºi alte
unitãþi de învãþãmânt.  Proiectul ºcolar

Apa, resursa naturalã susþinãtoarea
mediului economic  Proiectul Robot
building workshops @IFRO, organizat
de liceu împreunã cu SC Infineon
Technologies Romania  Tradiþii ºi
obiceiuri de Crãciun în UE - activitate
organizatã la nivelul unitãþii ºcolare
 Program de Voluntariat SNAC  Artã
fotograficã, proiect la care au participat
elevi din toate liceele bucureºtene
 Proiectul Cantus Mundi, organizat de
corul Madrigal  Proiectul interjudeþean
Oameni de ieri pentru oameni de azi
 Proiectul EVO1-Sectorul 1 evolueazã,
organizat împreunã cu primãria
Sectorului 1  Programul internaþional
GROW  pentru dezvoltarea valorilor
personale- organizat de AIESEC
 Sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale
elevilor dedicate unirii Principatelor
Române, cu participarea prof. univ. dr.
Constantin Hlihor.
Pe lângã activitãþile extraºcolare, elevii
au participat ºi participã la diverse
concursuri, la care au obþinut premii, dintre
care olimpiadele ºcolare la limba românã,
matematicã, fizicã, chimie, informaticã,
biologie, religie, limba italianã, geografie.

 Care este punctul forte al ºcolii dvs.?
Putem afirma cu certitudine ca elevii au reprezentat ºi
reprezintã ºi azi fondul de aur al liceului. În ultimii cinci ani,
promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost cuprinsã
între 90-95%. Apoi, este remarcabil numãrul de parteneriate
cu diverse instituþii de anvergurã din þarã ºi din strãinãtate
(facultãþi, colegii, din Europa ºi nu numai, cluburi de excelenþã
în diverse domenii, ambasade, trusturi economice, cercuri
de educaþie vizualã, exemplu Centrul Nikon, condus de
psihologul Cãlin Cãtãlin). Astfel, ceea ce intereseazã, în
momentul de faþã, echipa managerialã este deschiderea cãtre
spaþiile europene ºi educaþia pentru cetãþenie democraticã.
 Vã ajutã programa, manualele sã îndepliniþi aceste deziderate?
În cadrul Colegiului Naþional Ion Neculce cadrele didactice
au ca preocupare importantã transmiterea cultului pentru
materia predatã de fiecare dintre aceºtia. Elevii învaþã limba
românã, englezã, italianã, francezã, germanã, informaticã ºi
TIC, matematicã, istorie, geografie, artã graficã ºi web design,
sport, dar ºi religie, în ºcoala noastrã existând chiar un spaþiu
pentru pictarea icoanelor pe sticlã.
Programa ºcolarã? Nu este centratã pe cerinþele pieþei, care
are o dinamicã deosebitã, pe care ºcoala româneascã o urmeazã
cu greu. Au existat tendinþe de modificare a programelor, mai
ales în domeniile umaniste. Din nefericire, profilul real nu a
cunoscut tendinþe inovatoare, ceea ce a fãcut sã existe mobilitãþi
frecvente de la profilul real la cel uman. Manualele ºcolare
sunt diverse, toate urmãrind o ºcoalã didacticã anume. ªi în
acest caz, marile modificãri au fost fãcute în domeniile
umaniste, unde studiile de caz sunt variate, implicând activ
elevii ºi profesorii. Noi utilizãm doar manuale aprobate de
M.E.N.; fiecare catedrã le analizeazã ºi alege, de obicei, douã
tipuri, în funcþie de profil. Elevii se documenteazã, atât pe
baza manualelor, cât ºi a auxiliarelor didactice, ºtiut fiind cã
formarea ºtiinþificã presupune studiul mai multor tipuri de
informaþie, culeasã, din mai multe direcþii didactice. Sunt utile,
le folosim, însã nu considerãm cã doar utilizarea lor acoperã
conþinuturile programelor ºcolare.
 Cum aþi sintetiza problemele învãþãmântului românesc?
Problematica lumii contemporane, provocãrile acesteia ºi
consecinþele din domeniul educaþiei au condus la operaþionalizarea unor sintagme cum ar fi: educaþie de-a lungul vieþii, educaþie
permanentã, autoînvãþare, educaþie globalã. Pentru

ELEVII DESPRE PASIUNI ªI VIITOR

 Aurora Brignola, clasa a XII-a: Pasiunile mele? Dansul, brãþãrile  am o colecþie foarte mare de
brãþãri. Viitorul înseamnã urmarea unei facultãþi de informaticã în Danemarca. Aº rãmâne în
România ca sã îmi continui studiile, dacã s-ar schimba programa în ceea ce priveºte informatica,
pentru cã, din câte ºtiu eu, programa, la noi, rãmâne în urmã, faþã de tehnologia care evolueazã
rapid. Mi-aº dori ca studenþii sã fie mai mult implicaþi în proiecte, pentru a conferi pãrþii teoretice
practica de care avem nevoie ºi, astfel, sã depãºim bariera experienþei atunci când dorim sã ne
angajãm. Mã atrage foarte mult sistemul educaþional, viaþa ºi societatea din Danemarca. La
sistemul de învãþãmânt românesc, aº schimba, în primul rând, mentalitatea. Mi-a plãcea sã existe
o comunicare mai uºoarã ºi mai amplã între profesor ºi elev, sã existe mai multe proiecte în care
sã fim implicaþi. Voluntariatul ar trebui sã fie recunoscut ca un stagiu de practicã.

 Daniel Nicolae
Cocor, clasa a XII-a:
Îmi plac foarte
mult dansul ºi
muzica; se combinã foarte bine.
Mi-aº dori o
carierã în dans,
însã în România
este deosebit de
greu Am activat în cadrul a douã trupe
de dans, însã am luat o pauzã pentru a mã
putea pregãti pentru Bacalaureat. Este un
examen care presupune exerciþiu foarte
mult, meditaþii, atenþie în timpul orelor ºi
totul o sã fie ok. Diploma de BAC este
un document cu care îþi construieºti
cariera. Dupã absolvire, înclin sã urmez
Facultatea de kinetoterapie, deoarece,
având probleme cu spatele, fac
kinetoterapie de opt ani ºi am vãzut ce
presupune ºi a început sã mã atragã.

Ne intereseazã deschiderea cãtre
spaþiile europene ºi educaþia pentru
cetãþenie democraticã

 Alexandru Dumitru, clasa a XII-a: Muzicã 
cânt la chitarã, baschet  pentru competivitate ºi
sãnãtate, sã interacþionez cu oamenii. Din pãcate,
aceste hobby-uri nu sunt în mãsurã de a-mi oferi
un viitor stabil, astfel cã mã gândesc serios sã mã
orientez spre informaticã. Este un domeniu care îþi
pune creierul la contribuþie, unde trebuie sã ai o
viziune de ansamblu ºi sã ai o privire analiticã.
Graniþa între acest domeniu ºi viaþa de liceu o
constituie, dupã cum bine ºtiþi, examenul de
Bacalaureat, prin care faci un prim pas în lume. Depinde doar de tine cum
faci acest pas.
 Glad Nicolici, clasa a XII-a: Sunt pasionat de
muzicã, în primul rând, ºi de sport: baschet ºi
karate. Domeniul în care doresc sã îmi construiesc
un viitor este muzica. Activez într-o formaþie de
bluzz  rock. Sper sã ajung cât mai departe. În
România, în zona de bluzz  rock nu prea existã
formaþii, astfel cã noi vrem sã impresionãm
publicul, care, pânã acum, a reacþionat bine, prin
noutate. Aceasta este mulþumirea cea mai mare: sã
ai un public care îþi apreciazã munca.

învãþãmântul românesc, se impune polarizarea domeniilor:
învãþãmânt tehnic ºi învãþãmânt teoretic; filiera tehnologicã
trebuie sã prindã contur ºi, astfel, elevii sã deprindã o meserie
cerutã de piaþã, prin urmare, ar fi de bun augur ca firmele sã
ofere burse private, posibilitãþi de practicã pentru elevi, astfel
încât piaþa muncii sã fie uºor de abordat de cãtre absolvenþi.
 Ce rol are orientarea ºcolarã? Dar modelele?
Orientarea ºcolarã ºi profesionalã reprezintã un proiect
important al educaþiei, chiar dacã acesta se distanþeazã tot
mai mult de cerinþele economiei naþionale, de exemplu. Elevii
noºtri sunt mereu în cãutare de modele, cautã sã-ºi spunã
problemele care îi preocupã, doresc rãspunsuri la întrebãri.
Profesorul, cel puþin ºi instituþia noastrã, mai este un model
de onestitate, deschidere, relaþionare cu mediul; atunci când
trebuie sã redacteze scrisorile de recomandare, atât elevii,
cât ºi pãrinþii discutã pe marginea acestui subiect cu
profesorii, ºi astfel, se realizeazã orientarea ºcolarã ºi
profesionalã. Pãrinþii sunt ºi ei modele pentru elevii noºtri,
mulþi din aceºtia participând la traininguri, ºedinþe de followup, prezentãri ale facultãþilor, ceea ce indicã încã o relaþionare
între generaþii.
 Ce viitor au absolvenþii?
Absolvenþii Colegiului Naþional Ion Neculce urmeazã
cursurile facultãþilor din þarã ºi strãinãtate, în proporþie de
95%. Astfel, ei urmeazã tradiþia pãrinþilor lor, care, aprox.
60 la sutã, au absolvit tot Ion Neculce. În general, elevii îºi
gãsesc uºor de lucru, deoarece sunt bine pregãtiþi, cunosc
bine limbi strãine, computer, deþin multe cunoºtinþe generale,
adicã au la bazã eul triptic care îl ajutã pe individ sã se
adapteze la mediu foarte uºor.
 Care sunt planurile la Colegiul Naþional Ion Neculce?
Planurile de viitor sunt mai puþin îndrãzneþe ca altãdatã, în
sensul cã gândim mult mai la rece, în liniºte asupra a ceea ce
îþi rezervã ziua de mâine, în sensul adaptãrii individului la
mediul socio-profesional. Astfel, planurile de ºcolarizare la
concepem împreunã cu colegii care performeazã în cursuri
de formare în domeniul educaþiei sociale, economice,
diplomatice. Echipa managerialã este mereu centratã pe
cultul pentru lucrul bine fãcut, temeinic, cultivând educaþia
pentru cetãþenie democratã ºi pentru rezultate bune ºi foarte
bune la examenele de final de ciclu.

Gânduri noi. Elevii colegiului
sunt foarte deschiºi la tot ceea ce
înseamnã cultul pentru Galaxia
Marconi (miºcare, sunet virtual,
sistem online etc). Astfel, sunt
încântaþi atunci când un jurnalist
vine în ºcoalã, când participã la
traininguri cu teme jurnalistice,
când se aflã în studioul de filmare,
când merg în strãinãtate, în cadrul
programului Model European
Parliament, ºi dau interviuri în
 Andrei ªocan, clasa
limba englezã, francezã, italianã;
a IX-a: Fotografia ºi
mulþi profesori aleg, pentru opþionale, cursuri de dezbateri,
baschetul. Fotografia este o media, ceea ce aratã interesul pentru acest domeniu.
pasiune pe care am
De la vorbã la faptã e doar un pas. Colectivul
moºtenit-o de la tatãl meu,
redacþional, compus din profesori ºi elevi, editeazã
iar baschetul este tot la fel o revista ºcolarã Gânduri noi, care se publicã o datã pe
pasiunea de familie,
an, de regulã în luna mai.
transmisã însã din partea
bunicii mele, care a fost
conducãtor de joc în divizie
ºi încet, încet, m-a îndrumat
cãtre baschet. Referitor la
fotografie, acesta este
domeniul în care mi-aº dori
sã îmi construiesc o carierã;
studiez în continuare tot ce
þine de acest domeniu.
Mi-ar plãcea foarte mult sã
reuºesc în acest domeniu
sau, mai bine spus, sã ajung
în punctul în care sã
reuºesc sã mã susþin singur
Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
din fotografie.
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Despre suflet. Altfel.

Colþ românesc
la European
Bookshop

Unde te duci tu, mamã?
(continuare din pag.1)
Ideea lui Socrate mi-a revenit în minte
recent, în timp ce participam la
aniversarea (sau comemorarea, greu de
spus!) celor 96 de ani de la unirea
Basarabiei cu România (27 martie 1918),
organizatã în cadrul Bibliotecii Naþionale
a României. Deºi spaþiul a fost mai mult
decât generos, oferind celor interesaþi
posibilitatea de a vizita, în acelaºi cadru,
câteva expoziþii dedicate evenimentului
(colecþia de cartofilie, reprezentând
aºezãri ºi urbe din Basarabia perioadei
interbelice, o altã colecþie de hãrþi istorice
oglindind evoluþiile politice din actualul
spaþiu românesc, din preistorie ºi pânã în
contemporanitate, precum ºi o expoziþie
de carte româneascã de peste Prut,
apãrutã dupã 1989), prezenþa a fost,
oarecum, formalã. În special, la nivelul
oficialitãþilor. Am rãmas cu un gust amar.
ªi nu pentru cã participarea oamenilor
politici ar fi dat mai multã substanþã
evenimentului, ci pentru cã remarc, cu
mare tristeþe, un dezinteres din ce în ce
mai accentuat al societãþii pentru istoria
noastrã naþionalã ºi, implicit, pentru
Basarabia. E un lucru care dã de gândit, în
joc fiind puse aspecte mult mai subtile,
legate de identitatea noastrã naþionalã ºi
conºtiinþa de neam. Or, în afara limbii, a
istoriei ºi a valorilor culturale comune,
un popor nu existã, cel puþin aºa cred eu.
Pornind de la aceastã convingere, scopul
oricãrei strategii naþionale vizavi de
românii din afara graniþelor României ar
trebui sã fie axatã, dupã mintea mea, pe
instruirea ºi cultivarea unui spaþiu cultural
comun, nu pe pomeni la ceas electoral.
Înainte de a relua anual, fix de 27 martie,
discuþia doctã privind de ce ºi cum, atunci
ºi acum, dacã ar fi, poate s-ar potrivi, ar
fi fost mai indicat sã ne gândim - în spiritul
medicilor traci - înainte de ipotezele
geopolitice, la sufletul românesc de
dincolo de Prut. Vindecarea acestuia nu
se poate face în afara unui cadru unitar,
de largã respiraþie culturalã româneascã,
capabil sã le redea basarabenilor
sentimentul întoarcerii acasã - în fãgaºul
normal al istoriei, în culturã ºi limbã - de
pe drumurile pribegiei prin timp ºi spaþiu.

Mã gândeam cã ar fi o revenire la
normalitate includerea Chiºinãului în
itinerarul Caravanei Gaudeamus din
România, pentru a aduce cartea ºi scriitorii
faþã-n faþã cu cititorii din Basarabia. Sau,
extinderea spectacolelor din cadrul
prestigiosului Festival internaþional
George Enescu ºi la Chiºinãu, unde existã
o splendidã Salã cu Orgã ºi un Teatru de
Operã ºi Balet, notoriu pentru prestaþia
de înaltã clasã a interpreþilor ºi a
orchestrei. Sau promovarea monumentelor istorice, arheologice, naturale din
Basarabia, a tradiþiilor locale în cadrul
emisiunilor Televiziunii Române, alãturi
de celelalte zone etnografice. De ani de
zile am tot fãcut demersuri, alãturi de alþi
colegi din Basarabia, pentru compatibilizarea curriculei ºcolare din cele douã
state româneºti, pentru eliminarea
decalajelor în pregãtirea elevilor ºi,
implicit, facilitarea inserþiei lor, în calitate
de studenþi bursieri ai Statului Român.
Au rãmas suspendate, din pãcate, ºi
propunerile de a elabora manuale ºcolare
comune, de a asigura participarea copiilor
români din afara graniþelor României la
olimpiadele naþionale, de a asigura o mai
mare mobilitate la nivelul profesorilor ºi
a studenþilor în cadrul unui program
naþional de genul Erasmus Mundus, prin
care sã fie susþinut învãþãmântul românesc
din vechea provincie româneascã. Dar,
fãrã implicarea ministerelor de resort din
cele doua state, lucrurile se miºcã destul
de greu, în detrimentul unor generaþii de
copii, de aici ºi de dincolo, care se
îndepãrteazã tot mai mult de matcã,
convinºi cã un paºaport de România este
necesar doar pentru a ajunge în Europa,
dupã un trai mai bun.
O revenire la normalitate ar însemna
ºi vindecarea unor suflete, tot mai puþine,
ale celor care au trãit drama anului 1940.
Altfel, cum se explicã teama de fiecare
datã a bunicii când mã vedea hotãrâtã la
drum, spre Bucureºti: Unde te duci tu,
mamã? ªi dacã se închide hotarul?!
*** Ce spunea, pânã la urmã,
Socrate? Cã, dacã ne îngrijim sufletele,
se iveºte ºi stãruie în noi înþelepciunea,
care dã lesne sãnãtate, atât capului, cât
ºi trupului întreg? Doamne-ajutã!

Invitaþie în lumea artelor plastice

Primul punct de vânzare a cãrþii româneºti în
original din strãinãtate va fi deschis la Londra, la
iniþiativa ºi cu sprijinul Institutului Cultural
Român, în cadrul Librãriei Europene, situatã în
vecinãtatea celebrei Piccadilly Circus.
Colþul românesc, care se adaugã colecþiilor
francezã, italianã, germanã, spaniolã ºi portughezã
ale librãriei, va cuprinde volume ale marilor clasici
ºi ale autorilor interbelici importanþi, dar ºi cele mai
vândute titluri din literatura contemporanã, cãrþi
de poezie, cãrþi pentru copii, albume de artã,
instrumente filologice ºi de învãþare a limbii române,
precum ºi CD-uri ºi audiobooks.

3 Graþii

Pânã în data de 3 mai 2014, la Galeria de artã ºi
design GALATECA poate fi vizitatã expoziþia 3
Graþii a artistului Cãtãlin Nãstãsoiu. Într-o
scenografie minimalistã, ce trimite deliberat la
Soborul Zeiþelor din complexul ritual precucutenian,
concepute la New York în 2012 ºi realizate în 20132014 în România, cele 3 Graþii sunt primele obiecte
RONATIV, generatoare de conversaþie identitarã,
prezentate în premierã publicului.

Expoziþie
de
fotografie
la
Sfântul
Tuº
În perioada 10-23 aprilie 2014, Andra Oancea îºi
va prezenta în cadrul Galeriei Saint Ink (Sfântul
Tuº), strada Doamnei 3, expoziþia de fotografie
omonimã. Andra Oancea este fotograf ºi artist
digital. Lucrãrile prezente sunt portrete cu o subtilã
tentã de suprarealism, prezentate într-o atmosferã
misterioasã de ceaþã sau clar obscur, ºi reprezintã
cea de-a treia expoziþie semnatã Andra Oancea.

Mihai Horea - in memoriam
Ion LAZÃR
A mai plecat dintre noi un reprezentat al
ºcolii vechi de picturã... ªi câþi oare or mai
fi rãmas, ºi câþi dintre noi, cei care le-am
urmat, vor mai fi urmând învãþãturile lor ?
Mihai Horea s-a format în perioada cea
mai pregnantã a învãþãmântului românesc
în domeniul picturii, cea postbelicã  deºi
stigmatizatã ca obsedantul deceniu, arta
n-a þinut mai niciodatã cont de tulburãrile
sociale, croindu-ºi, cu nobleþe ºi chiar
trufie, drumul ei aparte!  marcatã de
personalitãþile unor pictori precum Nicolae
Dãrãscu, Francisc ªirato, Jean Al. Steriadi
sau Camil Ressu, urmaþi de Alexandru
Ciucurencu ºi Corneliu Baba.
Nu ºtiu în ce mãsura l-a cunoscut pe
Ciucurencu, însã arta lui conþine multe
dintre preceptele lecþiei maestrului, iar cel
mai bun exemplu mi se pare a fi acesta: în
anii 60 se tradusese la noi tratatul despre
arta culorii a lui Johannes Itten, cel mai
complet în domeniu, numai cã nu era o

lucrare editatã, ci o copie redactatã la
maºina de scris, care circula cu frenezie de
la profesori la studenþi ºi absolvenþi,
întrucât umplea un gol teoretic resimþit ca
extrem de necesar în ºcoala superioarã de
arta. La un moment dat, Ciucurencu a
observat printre elevii sãi aceastã agitaþie,
care-i cuprinsese pe toþi în tendinþa de a
se raporta cu orice preþ la nivelul artei
occidentale al ultimelor cuceriri ºtiinþifice,
i-a adunat ºi le-a spus simplu, cum îi era
felul: Mãi bãieþi, mai lãsaþi contrastele
ºi ocupaþi-vã de acorduri! Altfel spus,
ca sã te împlineºti armonios ºi sã înaintezi,
sã evoluezi în meserie, cel mai sigur este a
o face cu paºi mai mici, din aproape
în aproape, fãrã sã visezi la marea artã
pe care te iluzionezi ca o vei înfãptui de pe
o zi pe alta.
Ei bine, opera de maturitate a pictorului
tocmai acest îndemn l-a urmat: s-a ocupat
de acordurile dintre culori, dintre nuanþele
ºi tonurile lor, ºi a
fãcut-o ca nimeni altul.
Paleta lui, de s-o mai
fi pãstrând pe undeva,
conþinea, cu siguranþã,
aceastã frãmântare
permanentã de a crea
raporturi cromatice
unice, câteodatã greu
de reprodus cu fidelitate într-o fotografie,
deoarece nuanþele
gravitau atât de strâns,
apropiate unele de
altele, încât deveneau
aproape imposibil de
diferenþiat cu ochiul
liber. Compoziþiile
suprafeþei erau geome-

Mihai Horea (25 martie 1926  27 ianuarie 2014)

trice, axate pe forme de regulã hexagonale,
asemeni unui fagure supradimensionat ºi
fantastic colorat.
Înainte de a-mi fi profesor, timp de doi
ani, la Liceul de artã N. Tonitza, îi cunoºteam
pictura din expoziþiile colective anuale de
la sala Dalles, ºi  iubitor ºi fervent lector
de poezie fiind  ºtiam ca este fratele
poetului Ion Horea, din opera cãruia îmi
mai rãsuna ºi azi în memorie poezia E
târziu, e prea târziu: Sãlbatec trebuia sã
fiu/nepãsãtor, sfidându-mi soarta/sã plec,
trântind în urma poarta/dar e târziu, e prea
târziu// Nici de iubiri sã nu mai ºtiu/cu
soarta sã stau faþa-n faþã/sã nu m-agaþ
de-un fir de aþã/dar e târziu,... e prea târziu.
În practicile de varã din liceu, când
profesorii însoþeau elevii la lucru în peisaj
din diverse locuri ale þãrii, ascultam cu
interes discuþiile dintre ei: îmi amintesc
cum dl. Horea, în acribia lui de a reinventa
parcã percepþia cromaticã, de care era
obsedat, susþinea cã, în afarã de cele ºapte
contraste de culoare definite de Itten, ar
mai exista un al optulea, pe care îl
identifica drept contrastul centrului de
interes cromatic.
Parafrazându-l pe Vasile Grigore, cel care
mi-a fost profesor de atelier la clasa lui de
picturã, din superba caracterizare pe care
i-o fãcuse lui Ciucurencu, într-un articol
aniversar, l-aº putea portretiza succint pe
cel dispãrut azi: ªi-a risipit gloria care i-ar
fi fost destinatã într-un fum de þigarã...
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Valori româneºti

Anghel SALIGNY,

un inginer constructor de geniu
Nãscut pe 19 aprilie 1854, în comuna ªerbãneºti, judeþul Tecuci
(azi judeþul Galaþi), Anghel Saligny a urmat primele clase de ºcoalã la
pensionul de copii din Focºani, înfiinþat de tatãl sãu, Alfred Saligny,
pedagog de origine francezã, din Alsacia, stabilit în România, apoi,
studiile secundare, la gimnaziul din Focºani, Colegiul Naþional Unirea,
din aceeaºi localitate, ºi, ulterior, liceul în Germania, la Potsdam. Fiind
iniþial atras de astronomie, a frecventat cursurile Universitãþii din
Berlin, avându-l ca profesor ºi pe celebrul fizician Hermann von
Helmholtz (1821 - 1894). În perioada 1870 - 1874, a urmat studiile
inginereºti, la ªcoala Tehnicã Superioarã din Charlottenburg, unde
erau profesori iluºtrii ingineri Schwedler ºi Franzius.

Anghel Saligny, academician,
preºedinte al Academiei
Române (1907-1910), inginer
constructor, ministru ºi pedagog
român, este considerat unul
dintre pionierii tehnicii mondiale
în proiectarea ºi construcþia
podurilor ºi silozurilor cu structurã metalicã, respectiv de beton
armat, unul dintre întemeietorii ingineriei româneºti.

A lucrat, sub conducerea profesorului G. Mehrtens, la construcþia
cãii ferate Cottbus-Frankfurt pe Oder ºi, sub conducerea lui
Gh. Duca (în perioada 1877 - 1879), la construcþia cãii ferate PloieºtiPredeal. A proiectat liniile ferate Adjud - Târgu Ocna, realizând primele
poduri combinate - ºosea ºi cale feratã - din þara noastrã (1881 - 1882).
A proiectat ºi construit numeroase poduri metalice, înlocuindu-le pe
cele necorespunzãtoare, executate de firme strãine, aºa cum ar fi podul
peste Siret, la Cosmeºti, de 430 m lungime (1888). Între 1884 - 1889
a lucrat la construcþia docurilor ºi antrepozitelor de la Galaþi ºi Brãila,
dând soluþii total originale. Pe baza unor invenþii proprii, Anghel Saligny
a construit, în premiera mondialã, silozurile din beton armat, de la
Brãila (1888) ºi Galaþi (1889), la numai douã decenii dupã ce francezul
Joseph Monier (1823 - 1906) obþinuse, în 1867, primul brevet pentru
elemente de construcþii (grinzi, plãci, stâlpi) din beton armat, acest
material puþin studiat în acele timpuri. Silozurile, proiectate ºi executate,
sub directa îndrumare a lui Anghel Saligny, puteau cuprinde peste 25.000
de tone de cereale (aveau 30 m x 120 m la bazã ºi peste 18 m înãlþime).
Pereþii celulelor hexagonale ale silozurilor au fost realizaþi, tot în premierã
mondialã, din piese fabricate la sol, sub formã de plãci. Prefabricarea
plãcilor la sol, colþurile de rigidizare ºi de joncþiune, sudura barelor
metalice ºi mecanizarea la montaj constituie alte prioritãþi pe plan
mondial. Soluþioneazã problema înlocuirii podurilor de lemn cu poduri
metalice, cu console fãrã culee, pe linia feratã Filiaºi - Târgu Jiu (1886).
Lucrarea sa cea mai importantã este podul peste Dunãre de la
Cernavodã, proiectat în 1888 ºi construit între 1890 - 1895, care era, la
acea vreme, cel mai lung din Europa ºi printre cele mai importante
poduri metalice cu deschidere mare din lume. Proiectul elaborat de
Saligny a adus douã mari inovaþii în construcþia de poduri: sistemul nou
de grinzi cu console pentru suprastructura podului ºi folosirea oþelului
moale în locul fierului pudlat ca material de construcþie pentru tabliere
de poduri. Începerea lucrãrilor de execuþie a avut loc, la 26 noiembrie
1890, în prezenþa regelui Carol I. Podul de peste Dunãre are o deschidere
centralã de 190 metri ºi alte 4 deschideri de 140 metri, alãturi de un
viaduct cu 15 deschideri de 60 metri. Podul se aflã la 30 m peste nivelul
apelor mari ale Dunãrii pentru a permite trecerea vaselor cu cele mai
mari catarge. Podul peste Borcea cuprinde 3 deschideri de câte 140
metri ºi un viaduct cu 11 deschideri a 50 metri. În Insula Borcea, care în
acea vreme constituia o baltã, pe care o traversa un tronson de 14 km al
cãii ferate, s-a mai realizat un viaduct de 34 deschideri a 42 metri.
Costul total al tronsonului de linie feratã Feteºti-Cernavodã, inclusiv
liniile de cale feratã ºi staþiile, a fost de 35 de milioane lei aur.
Festivitãþile de inaugurare a podului Carol I  cum s-a numit
construcþia iniþial - s-au desfãºurat în data de 26 septembrie 1895. La
eveniment au participat ºi regele Carol I ºi cei mai importanþi oameni în
stat la vremea aceea. Aceºtia au traversat podul la bordul trenului regal.
Înaintea acestuia, însã, pe pod a trecut un convoi format din 15 locomotive
grele. În tot timpul acestui test, inginerul Anghel Saligny ºi coordonatorii
echipelor de muncitori s-au aflat într-o ºalupã ancoratã sub pod, în
semn de garanþie a construcþiei. (G.N.)

Luni, 14 aprilie, la ora 18:00, are
loc la Institutul Cervantes din
Bucureºti lansarea cãrþii Convergenþe româno-spaniole de la
Renaºtere la modernism, publicatã
în 2013 de cercetãtor ºtiinþific III
dr. Oana Andreia Sâmbrian
(Academia Românã, Craiova). Vor
lua cuvântul Teresa Julio (Universitatea din Vic), Ovidiu Cristea
(Institutul de Istorie Nicolae Iorga),
Horia Barna (Institutul Cultural
Român), Oana Andreia Sâmbrian.

Convergenþe româno-spaniole de
la Renaºtere la modernism realizeazã, pentru prima datã în
istoriografia româneascã, o abordare complexã ºi surprinzãtoare a
relaþiilor româno-spaniole în
secolele XVI-XVIII, îmbinând
descrierea ºi analiza rapoartelor de
tip politico-militar cu cele culturale,
imaginea Spaniei în Þãrile Române
pe vremea cronicarilor cu imaginea spaþiului românesc în teatrul
spaniol al Secolului de Aur.
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Ambasada SUA - Universitatea Spiru Haret

Eveniment comun, expunerea:

Instrumente de promovare
a antreprenoriatului feminin

Sediul central: BUCUREªTI ROMÂNIA
str. Ion Ghica nr. 13, sector 3,
Cod poºtal: 030045
telefon: (0040 21) 314.00.75;
tel/fax: (0040 21) 312.21.46
E-mail: infocercetare@spiruharet.ro

Ambasada S.U.A. ºi Universitatea Spiru Haret,
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, au
organizat luni, 7 aprilie 2014, la Sala Senatului,
prezentarea: Instrumente de promovare a
antreprenoriatului feminin. Lector: SAMIRA
COOK, vicepreºedinte pentru Dezvoltare
Antreprenorialã al Coaliþiei Naþionale Comunitare
pentru Reinvestiþii Washington D.C. Ca
recunoaºtere a activitãþii sale cu întreprinderile
mici, doamna Samira Cook a fost nominalizatã,
recent, în calitate de Campion al Casei Albe
pentru Schimbare în domeniul mentoratului în
antreprenoriat.
Din partea Ambasadei SUA au participat
Marjorie Stern, ataºat cultural, ºi Isabella
Alexandrescu, coordonator programe culturale,
iar din partea Universitãþii Spiru Haret: prof. univ.
dr. Manuela Epure, prorector al USH, director
al Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã, ºi
Cãtãlin Radu, referent cercetare.
La acest eveniment au fost prezenþi studenþi
ºi cercetãtori din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Samira Cook a þinut o prelegere în care a
explicat participanþilor munca pe care o
desfãºoarã în cadrul Coaliþiei Naþionale
Comunitare pentru Reinvestiþii. În aceastã
calitate, ea oferã viziune ºi leadership
pentru centre de dezvoltare a afacerilorCentrul de Afaceri pentru Femei,
Wahington D.C., Centru de Afaceri pentru
Minoritãþi, Washington D.C ºi New York.
Samira Cook a fost, anterior, director al
Centrului de Afaceri pentru Femei din
Washington D.C., care sprijinã femeile
întreprinzãtor prin cursuri de formare, consultaþii individuale, mentorat, precum ºi
dezvoltarea mediului de afaceri, prin intermediul oportunitãþilor de achiziþii publice ºi
de export. Sub conducerea doamnei Samira
Cook, Centrul de Afaceri pentru Femei din
Washington D.C a asistat peste 1000 de femei
în atingerea obiectivelor lor de afaceri .
Serviciile oferite de Coaliþia Naþionalã
Comunitare pentru Reinvestiþii ajutã micile
afaceri prin oferirea de asistenþã la demararea afacerii, elaborarea strategiei de
dezvoltare a afacerii, acces la capital, spaþiu
de incubare a afacerii, consultanþã aprofundatã, seminarii ºi sesiuni de instruire,
evenimente de networking.
Samira Cook a evidenþiat participanþilor
la eveniment principalele calitãþi necesare
înfiinþãrii unei afaceri: multã determinare
ºi dorinþã de a te descurca pe cont propriu.
Totodatã, pentru dezvoltarea unei afaceri

sunt necesare: inspiraþie-identificarea nevoilor sau soluþiilor la o anumitã problemã
(problemã + soluþie = oportunitate);
cercetare asupra modelelor existente ºi competiþiei, studiu de fezabilitate; planificarea
afacerii - descrierea companiei, analizã de
piaþã, organizare ºi management, linia de
produse sau servicii, marketing, proiecþii
financiare. Samira Cook a enumerat ºi cele
trei elemente ce pot avea un impact major
asupra carierei profesionale: educaþia continuã, mentorii ºi persoanele care îþi
recomandã activitatea profesionalã.
Dorind sã existe o cât mai mare
interacþiune cu publicul, Samira Cook a
selectat studenþi ºi profesori din audienþã,
pentru a le adresa o provocare: de a
identifica o problemã realã a comunitãþii,
problemã ce poate fi transformatã într-o
oportunitate de afacere.
Rãspunzând provocãrii adresate, studenþii ºi profesorii au identificat o problemã
majorã a Bucureºtiului, câinii fãrã stãpân.
Aceastã chestiune a fost transformatã
într-o oportunitate de afacere, prin înfiinþarea unui adãpost pentru câini, care sã
ofere servicii de dresaj, ce pot transforma
câinii fãrã stãpân în câini de companie
pentru copii, câini de pazã, câini antrenaþi pentru a acorda asistenþã persoanelor
cu disabilitãþi. Astfel, o problemã majorã
din Bucureºti ºi din România poate fi
transformatã într-o afacere de succes,

potenþialii clienþi putând fi, atât din þarã, cât
ºi din celelalte þãri ale Uniunii Europene.
Universitatea Spiru Haret sprijinã, la
rândul sãu, dezvoltarea spiritului antreprenorial feminin, atât prin cursurile de
specialitate, oferite în cadrul facultãþilor
cu profil economic, cât ºi prin cursurile
desfãºurate prin intermediul proiectului
ProFeminAntrep-promovarea egalitãþii
de ºanse în antreprenoriat, proiect realizat
în parteneriat cu Uniunea Naþionalã pentru
Drepturile Femeilor din România. Finanþat
din Fondului Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul, având
ca þintã un numãr de 7.200 femei interesate
de dezvoltarea unei afaceri, din toate
cele opt regiuni de dezvoltare, a oferit, pe
parcursul a trei ani de desfãºurare,
cadrul perfect pentru însuºirea noþiunilor
necesare, care sã ajute la deschiderea ºi
administrarea unei afaceri
Participanþii la eveniment au avut prilejul de a beneficia de un curs intensiv
de promovare a instrumentelor necesare
dezvoltãrii antreprenoriatului feminin,
profitând, din plin, de experienþa doamnei
Samira Cook, activitatea domniei sale
fiind în concordanþã cu misiunea ºi
obiectivele Universitãþii Spiru Haret.

Cãtãlin RADU

Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Soarta, de neînduplecat

Silviu ªERBAN
Fritz Lang a fost unul dintre
cei mai mari profeþi ai cinemaului,
fiind regizorul care a evocat o lume
miticã în Die Nibelungen ºi a creat
un viitor fantastic în Metropolis.
Personajul sãu, Dr. Mabuse, a
reprezentat nebunul emblematic al
Germaniei lui Hitler. În M a
explorat adâncimile depravãrii
umane. Dupã ce a refuzat un pact
faustian cu Goebbels, a venit la
Hollywood unde ºi-a descoperit a
doua viaþã sondând profunzimile
Americii, ºi propriii sãi demoni
interiori, în capodopere precum
Fury, You Only Live Once, The
Woman in the Window, Scarlet
Street sau The Big Heat. Este o
descriere sinteticã a operei ºi, în
acelaºi timp, a biografiei regizorului german nãscut la Viena, în
Imperiul Austro-Ungar, cu cinci
ani înainte de prima proiecþie a
fraþilor Lumière, pe Bulevardul

Capucinilor, ºi mort, 86 de ani mai
târziu, la Beverly Hills, în
California. Autorul ei este istoricul
de film american, de origine
irlandezã, Patrick McGilligan, în
cartea sa biograficã din 2013, Fritz
Lang: The Nature of the Beast, al
cãrei conþinut este circumscris unui
motto cum nu se poate mai
expresiv, extras din cuvintele lui
Lang: Viaþa mea privatã nu are
nimic în comun cu filmele mele.
Der müde Tod (Moartea obositã)
este primul mare film al lui Lang,
iar originea scenariului (scris de
regizor ºi viitoarea sa soþie, Thea
von Harbou) este detaliatã, în
aceeaºi lucrare a lui McGilligan,
pornind de la o declaraþie a
germanului potrivit cãreia filmul ar
fi fost inspirat de un vis avut în
pragul adolescenþei, pe patul de
boalã, luptând cu febra. Atunci a
avut viziunea apropierii, prin
fereastra semi-deschisã, a unui
strãin întunecat, contrastant cu
lumina lunii pline, purtând o pãlãrie
cu boruri largi (o descriere care se
va regãsi perfect în imaginea
Strãinului care întruchipeazã
Moartea din Der müde Tod). Am
visat or am fost treaz?, se întreabã
Lang. Privind la faþa brãzdatã de
lacrimi a adoratei sale mame, care
dispãrea uºor, adolescentul de atunci
a simþit cum se ridicã slãbit pe
picioare ºi cum este ademenit de
Moarte, care, dându-i o mânã de

ajutor, l-a înºfãcat, l-a împins în
jos ºi l-a salvat. Oroarea acestei
experienþe onirice, povesteºte
Lang, combinatã cu un soi de extaz
mistic, mi-a dat, deºi adolescent, o
înþelegere completã a stãrii extatice
cu care martirii ºi sfinþii îmbrãþiºeazã venirea Morþii.
O întâlnire cu Moartea se petrece
ºi în Der müde Tod: sosind cu
trãsura într-un orãºel, un tânãr
cuplu de îndrãgostiþi (Lil Dagover
ºi Walter Janssen) este întâmpinat

Leºinatã de durere, fata este salvatã
ºi adãpostitã de un bãtrân farmacist.
Pe o mãsuþã din locuinþa acestuia îi
atrage atenþia un vers dintr-o strofã
din Cântarea Cântãrilor: Cãci
iubirea e la fel de puternicã precum
moartea. Îºi preparã o licoare
otrãvitoare, însã, înainte sã apuce
sã o soarbã, este transpusã într-o
stare hipnoticã, care îi prilejuieºte
(re)întâlnirea cu Moartea. Acum
devine vizibilã ºi uºa strâmtã ºi
înaltã, decupatã în stil gotic în

Der müde Tod
(Fritz Lang, 1921)

de Strãinul întunecat (Bernhard
Goetzke) cu mantaua pânã în
pãmânt ºi pãlãria cu boruri largi.
Un flashback schematic ne
informeazã cum Moartea s-a stabilit
în acele locuri, mituind Consiliul
orãºelului pentru a obþine întinderea
de pãmânt vecinã cu cimitirul, pe
care a înconjurat-o cu un zid imens
lipsit de vreo intrare. Tânãrul
dispare împreunã cu Strãinul dupã
cina de la Hanul Unicornul de Aur,
iar fata, disperatã, rãtãceºte în
cãutarea iubitului ei. Jelind lângã
interminabilul zid, ea zãreºte
mãrºãluind un ºir de suflete osândite, printre care ºi cel al bãrbatului
cãutat, care pãtrund prin zid ºi
dispar în interiorul ascuns de acesta.

128
intercaleazã trei poveºti cu structuri
narative asemãnãtoare, una
desfãºuratã în perioada Ramadanului musulman, o a doua, plasatã în
timpul Carnavalului Veneþiei
medievale ºi, o a treia, în timpul
Sãrbãtorii Împãratului Chinei. Cele
trei personaje, cei doi îndrãgostiþi
ºi Strãinul, reapar în fiecare din cele
trei povestiri, iar finalul este
întotdeauna acelaºi: tânãrul
(Franke, Giovan Francesco, Liang)
este ucis de avatarurile Morþii
(grãdinarul El Mot, maurul ºi
arcaºul), iar iubita lui (Zobeide,
Monna Fiametta, Tiao Tsien) nu
poate face nimic pentru a evita
tragedia. Insistând pentru cruþarea
tânãrului, Moartea îi oferã fetei o
ultimã ºansã: rãscumpãrarea vieþii
acestuia prin intermediul unei alte
vieþi, încã neepuizate. Farmacistul,
un cerºetor ºi un suferind bãtrân
refuzã cu oroare sã renunþe la
puþinul ce-l mai aveau de trãit. Fata
gãseºte în final un bun prilej de a-ºi
readuce iubitul la viaþã. Însã braþele
sale nu-i pot înmâna Morþii
bebeluºul tocmai salvat din
incendiu. Se resemneazã ºi acceptã
ea însãºi sã piarã ºi sã reîntâlneascã,
în felul acesta, pe cel iubit.

Aºa cum observã ºi Kracauer
(From Caligari to Hitler), filmul
lui Fritz Lang induce o imagine
umanã a Morþii, obositã de sarcina
sa impusã de Dumnezeu, dar, în
acelaºi timp, prin umanizarea
agentului Destinului, accentueazã
irevocabilitatea deciziilor acestuia.
Simbolul imagistic echivalent este
tocmai zidul fãrã de uºã sau poartã,
paralel cu ecranul, care ascunde
cerul, fãcând imposibilã orice
estimare a înãlþimii lui, ºi, prin
aceasta, fãcând Destinul inaccesibil
oricãrei fiinþe umane. Deºi
rugãminþile fetei au înduplecat
Moartea, care i-a oferit ºansa
schimbului, toate acestea s-au lovit
de forþa implacabilã a Sorþii.

grosimea zidului, care dezvãluie un
interior alcãtuit dintr-un ºir de
trepte, la fel de nesfârºit ca ºi
înãlþimea zidului. Într-o încãpere
întunecatã, luminatã de flãcãrile a
zeci de lumânãri de diferite înãlþimi,
Moartea explicã fetei: Ceea ce vezi
sunt vieþile oamenilor. Ele pâlpâie
ºi ard pentru un timp, apoi se sting
când Dumnezeu decide pentru
fiecare. Sarcina mea e dificilã. E un
blestem. Am obosit sã vãd suferinþa
oamenilor ºi sã obþin doar ura
lor pentru supunerea mea faþã de
* * *
voinþa divinã. Fata cautã soluþii
Deºi Murnau oferea, în 1922, prin Nosferatu, unul dintre cele mai
pentru a readuce la viaþã iubitul,
iar Strãinul îi oferã trei ºanse pentru reprezentative filme ale expresionismului, acelaºi regizor, alãturi de
a demonstra cã forþa Iubirii o scenaristul Carl Mayer, lanseazã, doi ani mai târziu, cel mai important
depãºeºte pe cea a Morþii. Lang film al Kammerspiel-ului, Der letzte Mann (Ultimul dintre oameni).
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PROGRAMUL TVH
LUNI  14 aprilie 2014

MARÞI  15 aprilie 2014

MIERCURI  16 aprilie 2014

JOI  17 aprilie 2014

VINERI  18 aprilie 2014

06:00 Ecumenica (r)
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba francezã. Realizator
lector univ. dr. Dan Sterian
09:30 Universitaria*. De fapt ºi ...de
drept. Realizator Diana Artene
10:30 Universitaria*. România 2.0.
Realizator Ariel Constantinof
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Stil ºi tendinþe (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar 
Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc 
Corigenþa domnului profesor
(1966)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film artistic românesc (r)
Corigenþa domnului profesor
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba francezã. Realizator
lector univ. dr. Dan Sterian
09:30 Universitaria*. Despre oameni ºi
locuri. Realizator lector univ.dr.
Alexandru Lucinescu
10:30 Universitaria*. Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial 
Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Curs de limbi strãine (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc 
Expresul de Buftea (1978)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial
 Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film artistic românesc (r)
Expresul de Buftea
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba francezã. Realizator
lector univ. dr. Dan Sterian
09:30 Universitaria*.
Academia veterinarã. Realizator:
conf.univ. dr. Violeta Simion
10:30 Universitaria*. ONGmania.
Realizator Ana Maria Stancu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Limbajul imaginii filmate (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Cinefilia (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc 
Moara lui Cãlifar (1984)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Doctor H (r)
00:30 Film documentar 
Lumea tehnologiei (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film artistic românesc (r)
Moara lui Cãlifar
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba francezã. Realizator
lector univ. dr. Dan Sterian
09:30 Universitaria*. Pro Memoria.
Realizator Corneliu Toader
10:30 Universitaria*.Univers
Shakespeare. Realizator
conf.univ.dr. George Volceanov
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Medicina Live.
Realizator: Teodora Pop-Drãgoi
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc.
Marele singuratic (1976)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Oameni aproape invizibili (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film artistic românesc (r)
Marele singuratic
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Kinetoterapie
Realizator lector univ. dr.
Elena Buhociu
09:30 Universitaria*.
Dicþionar cultural. Realizator
prof. univ. dr. Ioan Roºca
10:00 Universitaria*. Ce citim astãzi?
Realizator lector univ. dr.
Florin Pîtea
10:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Curs de limba francezã (r)
15:00 Laboratorul emoþiilor (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Pro Memoria (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator de Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH*
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film documentar 
Pãrintele Arsenie Boca
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00:00 Medicina Live (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)
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06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film documentar (r)
Pãrintele Arsenie Boca
08:00 Film documentar 
Animalia
09:00 Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
09:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
11:30 Interviurile TVH (r)
12:30 Film documentar  Superstaruri
13:00 Curs de limba francezã. Realizator lector univ. dr. Dan Sterian

13:30 Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Night show (r)
16:30 Film artistic 
Scene de viaþã (SUA, 2012)
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film documentar 
Mormântul lui Iisus
23:30 Din darurile Paºtilor  transmisiune directã a Slujbei de Înviere
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film documentar  Superstaruri (r)
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05:30 Gala cântecului
românesc (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
12:30 Liceenii (r)
Emisiune de Tina Toma
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi

Haideþi la show!
Nu conteazã de unde eºti, conteazã cât de bun, cât
de talentat eºti!
Haideþi la show! este o emisiune care descoperã ºi
promoveazã copiii talentaþi ºi inteligenþi. Este un loc
de lansare a viitoarelor vedete.
Cânþi, dansezi, stãpâneºti bine un instrument, ai
talent de moderator tv? Rubricile emisiunii te ajutã
sã-þi dovedeºti valoarea.
Haideþi la show! este o emisiune în care te distrezi,
dar de la care ºi înveþi. Muzicã ºi o jurizare veselã, dar
obiectivã, invitaþi speciali, experienþe inedite, vizite în
oraºe ºi þãri pe care, poate, nu le cunoºti, te aºteaptã în
cele 90 de minute ale fiecãrei ediþii.
Sâmbãtã de sâmbãtã, le poþi fi alãturi, în studio sau la
televizor! La ce ora începe emisiunea? La 16:30!
Puteþi sã vã înscrieþi la preselecþii prin pagina
de facebook HAIDEÞI LA SHOW!

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

Copii cu o inteligenþã sclipitoare, spontani ºi talentaþi
fac show adevãrat în noua emisiune care se lanseazã. O
ediþie complexã, dinamicã, plãcutã, dar ºi foarte utilã vã
aduce în atenþie copii deosebiþi. Emisiunea cuprinde
rubrici diverse, captivante, cu evoluþie neaºteptatã: un
interviu surprinzãtor, deplasãri în locuri neaºteptate, un
profesor absolut special, interpretãri muzicale live ºi
jurizãri obiective, dans, mistere ºi multã bunã dispoziþie
fac sã nu-þi dai seama când trec cele aproape 90 de minute.
Realizatoarea Irina Haideþ conduce o emisiune derulatã
pe baza unui format original. Aici, copiii demonstreazã
ce însemnã o bunã educaþie, plãcerea de a face lucruri de
care sunt atraºi ºi performanþele la care pot ajunge cu
acestea. Invitaþi din þarã ºi din Bucureºti se împrietenesc
ºi colaboreazã cum numai copiii o pot face pentru
ca emisiunea sã fie una pe care sã vrei sã o revezi.
Haideþi la show! sâmbãta, de la ora 16:30!

17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Legenda lui Nethiah
(SUA, 2012)
23:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Seara cântecului
popular (r)
05:00 Film serial  Grachi (r)

FILM ARTISTIC ROMÂNESC
Joi, 17 aprilie, 20:30

Marele singuratic

(1976), dramã
Regia: Iulian Mihu
Distribuþia: George Motoi, Gheorghe
Dinicã, Ion Caramitru
Ecranizare dupã romanul omonim al
lui Marin Preda.
Nicolae, descendentul intelectual din
familia Moromeþilor, fost activist de
partid în anii '50, devine horticultor dupã
o eroare politicã, ºi refuzã sã revinã în
viaþa obºteascã deºi pasivitatea îl nemulþumeste. Moartea iubitei îl determinã sã
accepte invitaþia vechilor tovarãºi.

PROGRAMUL
R A D I O HFM
În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Hit the morning
Week-end activ
(07:00-10:00  luni-vineri)
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun Realizator: Alex Camburu
Light Zone
80 Remember
(10:00-13:00  luni-vineri)
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
Nume: Top 20
(13:00-16:00/luni-vineri)
(17:00-19:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Ambuteiaj
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(16:00-19:00/luni-vineri)
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Iuliana Mardare
Realizator: Maria Ilie
Ultima Ediþie
Nume: Printre rânduri
(19:00-22:00/luni-joi)
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Maria Ilie
Realizator: Iuliana Mardare
Sportlife
Hit Hours
(19:00-22:00/vineri)
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Claudiu Giurgea
Realizator: Alex Camburu
Cafe Nocturn
Poveºti Nespuse
(22:00-23:00/luni-joi)
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Echipa HFM
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În Campusul Didactica din Bucureºti, elevii de la Colegiul Tehnic Media, Colegiul Naþional Emil Racoviþã,
Colegiul Economic Costin C. Kiriþescu au vizitat spaþiile didactice, tipografia, au stat de vorbã cu cadre
didactice de la facultãþile economice  Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Finanþe ºi Bãnci,
Management Financiar-Contabil, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Facultatea de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie, au primit sfaturi pentru orientarea în carierã de la departamentul de profil.

Facultatea de Arte

Începând cu primele ore ale
dimineþii de 7 aprilie, liceenii din anii
terminali de la Liceul Teoretic Nichita
Stãnescu ºi Colegiul Naþional
Gheorghe ªincai au fost întâmpinaþi
de conducerea facultãþii ºi conduºi sã
viziteze sãlile de curs ºi de pregãtire

artisticã, biblioteci ºi studiourile TVH ºi
Radio HFM. Lect. univ. dr. Anca Iorga le-a
pregãtit un work-shop de miºcare scenicã
ºi jocuri de improvizaþie. Prin modalitatea
de prezentare a materialului didactic, toþi
cei prezenþi au fost implicaþi, participând
activ la exerciþii ºi propuneri de exerciþii.
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov a prezentat
Citirea de partituri din profilul muzicianului
complex, apoi, conf. univ. dr. Maia Ciobanu,
Principiul variaþional - model sonor al
gândirii europene. La ora 14, lector univ.
dr. Otilia Pop Miculi a susþinit conferinþa
Folclorul muzical românesc între tradiþional ºi kitsch, urmatã de o exemplificare pe
viu, cu interpreþi de muzicã popularã, ºi de
o prezentare a istoriei costumului popular
tradiþional românesc. Compozitoarea

conf. univ. dr. Maia Ciobanu, la ora 15, a
prezentat Workshop de compoziþie:
Funcþiile muzicii în spectacolul modern.
La ora 17, elevii au fost invitaþi în Studioul
teatral studenþesc Lucia Mureºan, unde au
vizionat spectacolul Recviem pentru un
iepuraº de Mihai Ignat. Aplauzele au încheiat prima zi din aceastã Sãptãmânã Altfel.
Marþi, 8 aprilie, elevi de la Colegiul
Naþional Sfântul Sava ºi Colegiul Naþional
I.L.Caragiale au intrat, de la ora 10, în
Atelierul Teatral, coordonat de asist. univ.
drd. Dana Voicu, urmat de conferinþa Trãirile compozitorilor romantici în orizontul
muzical al sec. al XIX-lea, susþinutã de
lector univ. dr. Ana Maria Puiu. Apoi, conf.
univ. dr. Sorin Lerescu a prezentat Iniþiere
în compoziþie muzicalã. Ora 17: spectacolul Ziua ispãºirii  Yom kipur, sala, neîncãpãtoare ºi de aceastã datã, lucru care
ne-a bucurat nespus.
Miercuri, liceeni de la Colegiul Naþional
Gheorghe ªincai ºi Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr au dorit sã ne cunoascã
mai bine. La ora 10.00, a început Atelierul
Teatral coordonat de lect. univ. dr. Ioana
Visalon. La ora 14, am prezentat spectacolul cu piesa Haos de Kelly Stuart. Au urmat
atelierul de Teoria muzicii - aspecte de
distributivitate ºi unitate în practica
solfegisticã, lector univ. dr. Crinuþa
Popescu, apoi un Atelier de interpretare
pian, susþinut de lector univ. dr. Fernanda
Romila, ºi Atelier de interpretare canto
classic, prezentat de conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac. Cei interesaþi au
aflat noi informaþii despre Arta interpretativã vocalã în creaþia muzicalã
tradiþionalã, material creat ºi susþinut de
lector univ. dr. Viorica Barbu Iuraºcu. La
ora 17 a fost, din nou... Haos.

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

ªcoala altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!
În sãptãmâna 711 aprilie 2014, ªcoala altfel:
Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!, Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa a
organizat o serie de evenimente, la care au fost
implicaþi studenþi ºi elevi de la Colegiul Comercial
Carol I, Liceul Teoretic Decebal ºi Colegiul
Tehnic Energetic, deopotrivã.
În ziua de 7 aprilie, odatã cu deschiderea
Sãptãmânii Porþilor deschise, elevii au putut face
turul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã,
ghidaþi de decanul acesteia, conf. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea. La Laboratorul de Criminalisticã, directorul Departamentului Drept le-a
prezentat disciplina de studiu criminalistica,
modalitãþi de investigaþie, le-a arãtat trusa de
criminalisticã ºi le-a vorbit despre problemele de
criminalitate infantilã ºi consum de droguri. Toþi
cei interesaþi au putut vizita Biblioteca facultãþii
ºi sala de lecturã.
Marþi, 8 aprilie membrii corpului profesoral
au propus o tematicã variatã de seminarii
interactive despre Drepturile Omului ºi relaþiile
de familie (lector univ. dr. Anca Iulia Stoian),
Relaþiile de muncã (conf. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea), American film noir, mystery

Joi, 10 aprilie, tinerii de la Colegiul
Naþional de Arte Dinu Lipatti au fost
întâmpinaþi cu un Atelier Teatral,
coordonat de cãtre conf. univ. dr. George
Grigore, urmat de atelierul de Magia
muzicii; eu, viitor dirijor ºi artist liric,
prezentat de lector univ. dr. Luminiþa
Guþanu ºi asist. univ. dr. Aurel Muraru. La

ora 17.00, spectacolul Fericire la pãtrat,
dupã Teodor Mazilu. Spectatorii au fost
încântaþi ºi au rãsplãtit cu aplauze pe
tinerii studenþi-actori.
Vineri, am debutat cu Atelierul Teatral
coordonat de lect. univ. dr. Iulia Boroº, în
prezenþa tinerilor de la Liceul teoretic Jean
Monett ºi ai celor de la Colegiul Naþional
de Muzicã George Enescu. A urmat atelierul de Iniþiere în arta instrumentelor prezentarea lor, conf. univ. dr. Viorel Creþu.
La ora 17.00, dupã prezentarea spaþiilor
generoase ale facultãþii noastre, au fost
invitaþi la spectacolul cu piesa Ziua
ispãºirii  Yom kipur. Ne-am bucurat ºi de
prezenþa unor actori profesioniºti, care
au dorit sã vadã spectacolele noastre,
precum Ana Ciontea, de la Teatrul Naþional din Bucureºti, dar ºi cadre didactice
universitare de la alte facultãþi de profil
(prof. univ. dr. H.C. Adriana Marina
Popovici ºi conf. univ. dr. Felicia Dalu).

classics and the legal classroom: a recent
interdisciplinary approach (lector univ. dr. Anca
Magiru), Întreprinzãtor în România, aspecte
practice pentru uzul absolvenþilor de liceu (asist.
univ. drd. av. Georgiana Covrig), Ce trebuie sã
ºtiu ca membru al comunitãþii? Drepturile ºi
obligaþiile cetãþeanului în raport cu autoritãþile
publice (lector univ. dr. Flavia Lucia Ghencea).
Cercul de Oratorie ºi Procese Simulate,
coordonat de lector univ. drd. Bogdan Dumitru
Baraþã, a pregãtit anul acesta o un proces în
formatul de dezbateri Karl Popper, o forma
structuratã de dezbatere educaþionalã având la bazã
dialogul între douã echipe, modificat, în sensul în
care existã o singurã sesiune de întrebãri încruciºate,
iar echipele poartã numele Acuzare ºi Apãrare, în
loc de Afirmatori ºi Negatori. Echipele, formate
din studenþi la Drept, au fost: Acuzare - Cãtãlina
Lebedov, anul II, Elena Miduþ, anul III, Vasilica
Lazãr, anul III, ºi Iulia Alexoiu, anul II; Apãrare ªtefana Ragaciovschi, anul II, Ionuþ Mitu, anul II,
ºi Andrei Chiujdea, anul II. În speþã, inculpaþii
complici A ºi C sunt trimiºi în judecatã pentru
infracþiunea de furt ºi cea de tâlhãrie.

Onorina BOTEZAT

Concert al actualilor ºi viitorilor studenþi
La iniþiativa conf. univ. dr. Georgeta stoicism de-a lungul întregului an universitar
Pinghiriac, decanul Facultãþii de Arte, joi ºi ne oferã momente de o rarã plãcere artis10 aprilie 2014, la ora 14, în Amfiteatrul ticã. Tot cu aplauze au fost rãsplãtiþi ºi
Victor Giuleanu, a avut loc ºi un concert studenþii de la specializarea Pedagogie
de o facturã mai specialã, la care au muzicalã: Alexandru Vasile (anul I), Andrei
participat ºi elevi din anul terminal ai Tudor, Marin Asavei (anul I), Andrei
Colegiului Naþional de Arte Dinu Lipatti, Rotariu (anul I), Adelina Chivu (anul II),
care ºi-au anunþat dorinþa de a fi viitori tenorul Constantin Traºcã (anul III) ºi
studenþi ai Facultãþii de Arte, la specializarea elevii Colegiului Naþional de Arte Dinu
Pedagogie muzicalã. Concertul a fost Lipatti, viitori studenþi ai Facultãþii de Arte:
deschis de Corul de Camerã al Facultãþii Zsuzsana Cerveni, Andreea Nestor, Neti
de Arte, dirijat de lect. univ. dr. Luminiþa Andreea Stoica, Ioana Popa, Mândra
Guþanu ºi asist. univ. dr. Aurel Muraru. În Florescu ºi Samuel Alper Adiguzel, alãturi de
program au fost prezentate lucrãri de profesorii lor îndrumãtori. O iniþiativã mai
cunoscuþi compozitori români ºi strãini. mult decât lãudabilã, o confirmare a valoriÎncã o datã am ovaþionat ºi aplaudat înde- lor studenþilor noºtri, a cadrelor didactice
lung acest minunat cor, ce se pregãteºte cu din cadrul Departamentului de Arte.
Surprinºi de calitatea actului artistic ºi pedagogic, cei prezenþi au fost impresionaþi
ºi au aplaudat cu entuziasm concertele ºi spectacolele noastre. Au promis cã revin, ca
spectatori, dar ºi ca studenþi la aceastã facultate, la cele douã specializãri ale sale,
respectiv Pedagogie muzicalã ºi Artele spectacolului (Actorie).
Vivat academica! Vivat profesores!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

