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Ziua Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi

Titlul de Veteran de rãzboi a fost
instituit în urmã cu 112 ani, la 29 aprilie,
de Regele Carol I, în baza prevederilor
Convenþiei de la Geneva, din 1870,
a statelor europene, în onoarea
combatanþilor acoperiþi de glorie pe
redutele Rãzboiului de Independenþã.
Aceastã zi a devenit, din anul 2007,
prin Legea nr. 303 din 13.11.2007, Ziua
Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi.
Ziua Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi
este o zi specialã, un moment de
referinþã pentru a cinsti ºi omagia
venerabilii ostaºi ai þãrii, care au
oferit, de-a lungul timpului, lecþia
demnitãþii ºi a patriotismului. Veteranii
de Rãzboi au demonstrat cã iubirea
de þarã este cea mai nobilã virtute,
pentru care meritã ºi trebuie sã
lupþi pânã la sacrificiul suprem

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Activitatea de cercetare ºtiinþificã la Facultatea
a organizat, vineri, 25 aprilie 2014, în colaborare cu Colegiul de Drept din cadrul Universitãþii ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov
de Stat din Michigan, SUA, cea de-a patra ediþie a Conferinþei Internaþionale
Armonizarea legislaþiei

Law and Social Order / Drept ºi Ordine Socialã

româneºti cu legislaþia
europeanã

Domnule decan, prof. univ. dr. Alexandru Ionaº, care sunt
direcþiile pe care îºi desfãºoarã activitatea de cercetare
ºtiinþificã, în acest an universitar, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative Braºov?
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov desfãºoarã
activitãþi de cercetare ºtiinþificã, în conformitate cu Strategia de
cercetare ºtiinþificã a facultãþii 2012  2016 ºi Strategia de cercetare
de excelenþã a Universitãþii Spiru Haret, pe urmãtoarele direcþii:
 modernizarea activitãþii administrative în cadrul unitãþilor
administrativ  teritoriale, în conformitate cu cerinþele Uniunii
Europene  aspecte privind armonizarea legislaþiei româneºti cu
legislaþia din statele membre ale Uniunii Europene  modalitãþi de
perfecþionare a colaborãrii dintre instituþiile de învãþãmânt superior
ºi O.N.G. uri  componente ale societãþii civile, conform
prevederilor Uniunii Europene  implementarea managementului
electronic în administraþia publicã. Activitatea este grupatã pe
capitole: teme colective de cercetare fundamentalã ºi de cercetare
aplicatã, contracte de cercetare, teme individuale de cercetare cãrþi, tratate, monografii, cursuri, manifestãri ºtiinþifice organizate
de facultate, cercetarea ºtiinþificã a studenþilor/masteranzilor.
(Continuare în pag.6)

Campania pentru
europarlamentare
Mioara VERGU-IORDACHE
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Conferinþa ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice
Facultatea  8-9 mai 2014
de
Traseele imaginarului - imaginaþie
ºi creativitate în lingvisticã Litere

traductologie ºi didacticã

În sprijinul participanþilor la
învãþãmântul preuniversitar,
TVH propune, prin emisiunea
PREUNIVERSITARIA,
consultaþii pentru elevii din clasele
a opta ºi a douãsprezecea:
Matematicã, Limba ºi literatura
românã, Fizicã, Chimie, Istorie,
Geografie  pentru bacalaureat;
Matematicã, Limba ºi literatura
românã  pentru evaluarea
naþionalã. Preuniversitaria, orele
15.30-16.30:
bacalaureat  de luni pânã joi
evaluare naþionalã  vineri
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cãlugãrul buddhist Theravada Bhante Yogavacara Rahula

PREUNIVERSITARIA
LICEUL TEORETIC
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU






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

Pagina 4

Vineri, 25 aprilie, a început campania electoralã pentru
alegerile din 25 mai, în care 15 partide ºi alianþe, precum ºi opt
candidaþi independenþi (în ordinea de pe buletinele de vot:
PDL, Partidul Miºcarea Popularã, UDMR, Alianþa PSDUNPR-PC, PNL, PRM, Alianþa Naþionalã a Agricultorilor,
Partidul Dreptãþii Sociale, Partidul Noua Republicã, Partidul
Verde, Partidul Forþa Civicã, Partidul Ecologist Român,
Partidul Alternativa Socialistã, Partidul Naþional Þãrãnesc
Creºtin Democrat, Partidul Poporului - Dan Diaconescu ºi
independenþii: Corina Georgiana Ungureanu, Constantin Filip
Titian, Dãnuþ Liga, Paul Purea, Pericle Iulian Capsali, Costea
Peter, Mircea Diaconu ºi Valentin Daeanu) se luptã pentru
32 de posturi de europarlamentari. Conform HG 80/2014,
campania electoralã se încheie pe 24 mai, la ora 7 dimineaþa.
Votul va avea loc pe 25 mai, între orele 7 ºi 21.
Mi-aº dori sã fie o campanie pozitivã, prin care sã fie
promovate adevãratele valori europene, democratice, o campanie
în care sã aflãm ce vor sã facã aleºii români pentru afirmarea
dorinþelor ºi necesitãþile poporului român, aº vrea sã am a alege
între oameni cu idei, cu iniþiative, proiecte. Nu-mi doresc eterna
campanie negativã, în care fiecare se luptã cu fiecare, în care
sunt evidenþiate motivele pentru care nu trebuie ales celãlalt.
Aceste alegeri europarlamentare pot fi, vreau sã cred, un model
pentru viaþa politicã româneascã. Fãrã injurii, fãrã demagogie,
fãrã minciunã, fãrã exagerãri. Cei ce vor fi aleºi sunt, înainte de
toate, români. Opþiunea ºi apartenenþa la un grup politic sau
altul pot rãmâne în plan secund. Importantã este România ºi
felul cum va fi ea reprezentatã în forumul european.
Dar, de la dorinþa mea de alegãtor pânã la realitate Este greu
de crezut cã vom avea parte de o Românie relaxatã, în care sã ne
preocupe idei ºi nu persoane, în care sã gândim ºi sã proiectãm
un viitor mai bun pentru noi ºi urmaºii noºtri. Mi-e teamã cã
vom rãmâne cramponaþi în certurile noastre balcanice, în
înjurãturile devenite cotidiene, în veºnicul ba tu, ba tu!.
Plânge cerul pe neputinþa noastrã de a ne elibera de fantomele
trecutului, de a ne elibera de subiectivismul atroce, de urã, de
revoltã perpetuã, revoltã care ne întunecã gândirea cuminte ºi
cu minte. Superficialitatea inteligentã, miºtocãreala, ironia
cu rost ºi fãrã rost, starea permanent vindicativã au provocat
în sufletul nostru rãni greu vindecabile. ªi totuºi, leacul stã tot
în puterea noastrã. De aceea zic,
ce bine ar fi ca aceastã campanie electoralã sã fie începutul
pentru o altfel de atitudine, pentru o altã poziþionare faþã de
interesul nostru comun, românesc, într-o lume care-ºi vede,
în primul rând, propriul interes, propria bunãstare.
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Haz de necaz

Taxa pe Valoarea Adãugatã - credit fiscal gratuit,
statuat prin Codul fiscal, pentru comerþul en detail
Un document privind analiza fiscalitãþii, dat publicitãþii de Comisia
Europeanã în 2013, aratã cã România a pierdut 10,3 miliarde euro din
TVA necolectatã în 2011, stabilitã ca diferenþa dintre veniturile
teoretice ºi cele înregistrate de stat, care reprezintã 7,86% din
PIB-ul realizat, de 131,1 miliarde de euro, faþã de 1,5%, la un PIB de
12 669 de miliarde de euro la nivelul Uniunii. Deºi pierderi au
înregistrat ºi Italia, 36,1 miliarde de euro (2,3 % din PIB), Franþa,
32,2 miliarde de euro (1,6%), Germania, 27 miliarde de euro (1%),
Marea Britanie, 19,5 miliarde de euro (1,1%), România ocupã primul
loc, deºi, dupã nivelul cotei de bazã de 24 %, ocupã locul trei,
dupã Ungaria, cu 27%, ºi Suedia, cu 25%, dar peste Polonia ºi
Finlanda (23%), Belgia, Irlanda, Italia, Lituania (21%), Austria,
Bulgaria, Cehia, Slovacia, Slovenia ºi Regatul Unit, cu 20% etc.

TVA - credit fiscal pentru comercianþi

CONCLUZII

Pânã la comunicarea rezultatelor reducerii TVA la pâine la 9% ºi, în perspectivã,
reducerea la carne ºi produse din carne, legume ºi fructe, sau revenirea la cota de
19 %, semnalãm cã actualul sistem de regularizare ºi platã a TVA - exigibilã (TVA
colectatã  TVA deductibilã) la bugetul de stat, pe 25 ale lunii curente pentru
luna precedentã (dupã 25 de zile), transformã TVA în credit fiscal în detrimentul
producãtorilor agricoli ºi a consumatorului. În timp ce industria de morãrit ºi
panificaþie ºi comerþul au livrãri ºi/sau încasãri zilnice, dupã caz, producãtorul
agricol obþine producþia la intervale mari de timp, cu unele excepþii, care au
implicaþii economice uºor de evaluat.
Prin fenomenul bulgãrelui de zãpadã, un leu/euro, investit în comerþ, ajunge,
în 30 de zile, la 634,48 lei/euro, în ultima zi a lunii, la care se adaugã acumulãrile
pe perioada de graþie, între 1-25 ale lunii curente, pânã la plata T.V.A. exigibile
a lunii precedente, ajungând la 100.730 lei, procesul reluându-se cu a 26-a zi a
lunii curente. Aºa se explicã deschiderea ºi promoþiile organizate, de regulã,
dupã 26 ale lunii sau la început de lunã, întrucât comerciantul îºi recupereazã
În România, este unanim recunoscutã evaziunea în comerþul cu produsele capitalul investit de un leu/euro dupã numai 4 zile.
agroalimentare, dar aceasta a fost ºi este determinatã ºi de lipsa unor prevederi
legale, care sã þinã cont de mutaþiile ce au avut loc în structura de proprietate,
de organizare ºi realizare a producþiei agricole.
Dupã aprobarea, condiþionatã, a reducerii cotei de bazã a TVA, de la
24 la 9 %, la pâine ºi fãrã a avea încã o evaluare a efectelor acesteia
pe filierã, se anunþã deja intenþia reducerii TVA ºi la carne ºi preparate
Schema standard pentru plata T.V.A.
din carne, legume ºi fructe.
Mall-urile, supermarket-urile au raportat cifre de afaceri de peste un miliard de
Deºi de la introducerea sa (1 iulie 1993), ca formã modernã de impozitare a
consumului, T.V.A. a suferit numeroase modificãri, acestea nu au rezolvat creºterea euro/an, ceea ce înseamnã vânzãri de circa 2739 mii euro/zi, respectiv încasarea a
veniturilor bugetare ºi diminuarea evaziunii fiscale, ba, mai mult, a complicat circa 657,5 mii euro TVA/zi (la cota de 24%). Suma astfel obþinutã este folositã
pentru finanþarea afacerii, la care se adaugã diversele taxe de raft, promovare etc. ºi
gestionarea acesteia ºi a creat mai multe pieþe paralele:
 piaþa þãrãneascã  pe relaþia producãtor individual (asociat)ð consumator; plata furnizorilor (producãtorilor) în termen de 90 de zile de la încasarea facturii,
 piaþa reglementatã  pe relaþia producãtori agricoli organizaþi juridic (societãþi deºi normele o limiteazã la 30 de zile. În aceste condiþii, comercianþii îºi pot plãti
comerciale, asociaþii agricole) ð angrosiºti ðprocesatori ð comercianþi cheltuielile curente cu salariile, utilitãþile ºi aprovizionarea cu mãrfuri din sumele
atrase din TVA, fãrã a fi nevoiþi sã apeleze la credite bancare. Efectul poate fi
ðconsumator;
 piaþa speculativã  pe relaþia producãtori individuali ð angrosiºti (comercianþi) diminuat prin plata TVA exigibilã la încasare, în special în comerþ, dar presupune
corectitudine ºi un control exigent din partea organelor fiscale. Mãsura nu afecteazã,
ð consumator.
însã, evazioniºtii, care nu folosesc facturi/bonuri fiscale, prin natura activitãþii; cei
mai avantajaþi sunt comercianþii en-detail, prin încasarea zilnicã a vânzãrii mãrfurilor.
Prin liberalizarea comerþului, s-a sperat cã se va dezvolta o economie integratã
pe verticalã, prin reinvestirea profitului, realizat de cãtre comercianþi, în activitãþi
economice. În fapt, procesul a fost invers, producãtorii au încercat sã-ºi dezvolte
reþele de valorificare integratã a producþiei pe filiera producþie  procesare - comerþ.
Din pãcate, reuºitele sunt încã nesemnificative. Lipsa resurselor financiare, acordarea
de subvenþii, prin PAC, sub nivelul practicat în þãrile fondatoare ale UE, pãtrunderea
produselor agroalimentare din þãrile membre UE, prin mall-uri, marketuri,
supermaketuri, a favorizat migraþia profitului din sfera producþiei agricole în
sfera comerþului fiscalizat sau speculativ-evazionist, transformând România întrSchema circulaþiei bunurilor ºi serviciilor
o þarã net importatoare la unele produse agroalimentare, chiar dacã, în 2013, per
total, s-a înregistrat, pentru prima datã o balanþã pozitivã. Aºa se explicã sãrãcirea
Rezultatele unui studiu privind impactul TVA pe filiera producãtor  continuã ºi dependenþa producãtorului agricol de subvenþiile UE ºi naþionale, dar ºi
procesator - comerciant-consumator - bugetul de stat, publicate (vezi de condiþiile pedoclimatice în permanentã schimbare.
Opinia naþionalã nr 660/2014), dar transmise ºi ministrului delegat cu
bugetul, ministrului agriculturii, consilierului prezindenþial cu agricultura, Mãsuri sunt, cine le aplicã, cine le contestã?
unor patronate (inclusiv ROMPAN), organizaþiilor sindicale etc., ºi
În acord cu tendinþele ºi mutaþiile care au loc în societatea umanã, globalizarea
de la care nu am primit nicio reacþie, scot în evidenþã cã din cota
standard de 24%, suportatã de consumator, numai 56% devine, teoretic, taxã ºi terþializarea, propunem unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea mediului economic
exigibilã, date confirmate de Comisia europeanã, care ne situeazã ºi organizaþional, care nu solicitã resurse financiare, ba, mai mult, accelereazã
printre þãrile cu cel mai redus grad de eficienþã a colectãrii TVA. Din încasãrile la bugetul de stat:
1) Introducerea plãþii TVA exigibile la bugetul de stat de cãtre comerþul
pãcate, s-a indus o confuzie privind evaziunea fiscalã (sustragerea de la
obligaþiile fiscale), respectiv, între acþiunea de a-ºi însuºi, prin fraudã en-detail în douã rate, sub forma unui avans de 60 % din suma datoratã în luna
sau prin viclenie, încasarea, neevidenþierea ºi utilizarea TVA în precedentã, care sã fie plãtit pânã la 10 ale lunii curente, cu regularizarea, pe
scopuri oneroase, faþã de TVA - exigibilã evidenþiatã ºi neachitatã baza decontului TVA, pânã pe 25 ale lunii curente pentru luna precedenta ca în
la bugetul de stat din lipsa capacitãþii de platã, determinatã de durata prezent, având ca efect îmbunãtãþirea încasãrilor la buget dar ºi diminuarea
realizãrii producþiei. Situaþia este frecventã în cazul producþiei agricole, efortului financiar pentru comercianþi.
2) Acordarea unui bonus, cu drept de deducere din suma datoratã,
unde obþinerea producþiei de cereale ºi plante tehnice se realizeazã,
de regulã, dupã nouã - zece luni, dar plantaþiile de vii ºi pomi dupã tuturor operatorilor economici care achitã integral TVA exigibilã pânã pe 10 ale
trei ani, vacile pentru lapte dupã 36 de luni etc. Cu cât ciclul de lunii curente pentru luna precedentã la nivelul dobânzii de referinþã a
producþie este mai lung, cu atât cresc sumele imobilizate în TVA achitatã BNR, acum de 3,5% pe an (o,o1%/zi), pentru suma datoratã pe perioada
(deductibilã), aferentã inputurilor necesare realizãrii produsului finit, 16-25 ale lunii, cu efecte benefice pentru operatorii economici.
3) Acordarea unei perioade de graþie ºi/sau calculul penalizãrilor pentru
ºi cea încasatã la livrarea producþiei (colectatã). TVA exigibilã este acum
pãsuitã la platã, prin lege, la 90 de zile, deºi, un alt act normativ obligã neplata TVA în raport de ciclul de obþinere a producþiei agricole finite. (ex.
producþia de cereale de toamnã, grâu - orz, dupã nouã luni de la înfiinþarea culturii etc.).
plata furnizorilor în termen de 30 de zile, conform Directivelor UE (?!).
Contracararea crizei nu poate face abstracþie
de schimbãrile survenite în structura ocupaþionalã
a populaþiei ºi a structurii cheltuielilor, prin
terþializarea societãþii umane în procesul de
globalizare a fenomenelor economice, de efectele
directe, dar ºi de efectele subsidiare (colaterale)
ale taxelor, contribuþiilor ºi impozitelor datorate
cãtre bugetul de stat ºi repartizarea profiturilor,
pe filiera: Instituþii financiare ð Furnizori de
inputuri ð Producãtori agricoli ð Angrosiºti ð
Industria procesatoare ð Comercianþi en-detail
ð Consumator ð Bugetul de Stat. De aceea,
soluþiile adoptate impun transparenþã,
solidaritate, echitate, justiþie socialã în
repartizarea eforturilor ºi a uzufructului
(profitului) pe toatã filiera participanþilor la
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realizarea bunurilor ºi serviciilor utile societãþii
umane. Criza actualã trebuie gestionatã cu mare
responsabilitate ºi transparenþã, cu repunerea în
centrul atenþiei a drepturilor ºi personalitãþii
umane; dezvoltarea societãþii nu mai poate fi
lãsatã hazardului, forþelor pieþei ca regulator. De
aceea, reiterez spusele economistului, politicianului ºi jurnalistului român M. Manoilescu
acum aproape 90 de ani: Oricare ar fi necesitãþile
bugetare ale momentului ºi oricare ar fi
reformele fiscale menite sã le satisfacã, nu trebuie
sã uitãm cã banul contribuabilului trebuie folosit
în folosul lui ºi numai în folosul lui, cã orice
cheltuialã trebuie fãcutã cinstit. (1925 ).
Fãrã pretenþia de a epuiza tema pusã în discuþie,
taxele, impozitele ºi contribuþiile trebuie privite
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nu numai ca simple resurse bugetare, dar ºi ca
mecanisme eficiente în orientarea operatorilor
economici, prin politicile, nivelul ºi instrumentele
de impozitare pe care le pot promova instituþiile
abilitate ale statului în stabilizarea pieþei
bunurilor ºi serviciilor, ca parte a unei economii
de piaþã funcþionalã. Reformele din economia
româneascã trebuie sã cumuleze, sã ardã, dar sã
ºi evite unele greºeli din etapele deja parcurse de
þãrile dezvoltate. Aceste deziderate nu se pot
realiza fãrã analize fundamentate ºtiinþific,
adaptate la realitãþile româneºti, ºi prin VOINÞA
POLITICÃ transpusã în legi.
Cine dã, totuºi, a priori, mintea românului
cea de pe urmã?
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Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Statistica,
bat-o vina!

Pânã la lichidarea, prin privatizare,
ºi fizicã a economiei naþionale, erau
la modã operativele, anchetele,
critica ºi autocritica,rotaþia
cadrelor pentru pãstrarea
sistemului de nezdruncinat.
Într-una dintre operativele ajunse
SUS, s-a strecurat o informaþie
care anunþa cã, la un CAP, au murit
50 la sutã dintre efectivele de
cabaline. Deºi nu prea iubitã,
specia în cauzã a fãcut mare
vâlvã în epocã. Telefoanele au
fãcut drumul întors, pe firul pe
care a venit informaþia, s-au format
comisii la CC, la MA, la DGAA,
au fost atrase organele specifice
ºi s-a descins la inculpata CAP,
pentru a se stabili cauzele ºi a se
lua mãsurile de rigoare împotriva
celor vinovaþi. La vãzul celor
cincisprezece cadre, care i-au
umplut ograda, preºedintele CAP,
fãrã a bãnui cât de vinovat este, a
dat, dupã datina strãbunã, sã-i
îmbie la un pãhãrel ºi la masã.
Dar nimic. Pânã nu sfârºesc treaba,
pentru care au fãcut atâta drum,
nici pomenealã. ªi apoi nu cadra.
Dacã ar fi avut alt obiectiv al
deplasãrii, poate nu refuzau.
Dar muriserã 50 la sutã dintre
efectivele de cabaline ºi ordinul era
clar: vinovaþii ºi mãsurile luate.
Preºedintele comisiei, cãci fiecare
comisie avea un preºedinte, rupe
tãcerea ºi îl întreabã scurt pe
preºedintele CAP: Sã ne spui
unde þii caii. În grajd, rãspunde
CAP-istul ºef. ªi câþi cai ai ?
Vine a doua întrebare. Unul, câþi sã
am, pe care îl are inginerul - ºef la
ºaretã. Cum unul !? întreabã cineva
dintre cei cincisprezece.  Aveam
doi, dar cel care îl foloseam eu la
ºaretã a murit acum o sãptãmânã,
de bãtrâneþe. Asistenta rãmase
înmãrmuritã, parcã lovitã de
trãsnet. Unul dintre anchetatori,
trezindu-se mai repede din
buimãcealã, îl întreabã pe
preºedintele CAP împricinat:
Unde ziceai cã ai pregãtit þuica aia
ºi masa?. Fãrã a primi rãspunsul,
toþi l-au urmat pe bietul þãran ºef,
care parcã preluase buimãceala
celor cincisprezece. ªi s-au veselit
ei, aºa, ca în poveste, pânã spre
ziuã, când unul, cu mintea românului
cea de pe urmã, avu curajul sã
întrebe cu glas tare: Dar, pe tovarãºul,
cum îl informãm? Întrebarea cãzu
ca un trãsnet. Chiar aºa. ªi s-au
aºezat ei la masã, de data asta de
lucru, sã producã materialul. Pânã
la urmã, nici nu le-a fost greu. În
conformitate cu indicaþiile preþioase
primite, a politicii de modernizare a
agriculturii, la CAP respectivã,
prin achiziþionarea de noi utilaje,
a mai rãmas un singur «cal putere»,
ceea ce a încheiat, practic, procesul
de mecanizare integralã a lucrãrilor
ºi deci se propune acordarea
titlului de EROU al MUNCII
SOCIALISTE, clasa a III-a a,
preºedintelui CAP, clasa II,
prim-secretarului judeþean, clasa I-a,
ministrului Agriculturii, popularizarea
lor, în presa de partid ºi de stat, ºi
organizarea unei conferinþe judeþene
extraordinare. Semnarã toþi.
Acum, eu nu ºtiu de unde
nostalgia, generatã de actualii
specialiºti ai Institutului Naþional
de Statisticã, în întocmirea
ºi finalizarea indicatorilor
macroeconomici ai economiei
ºi nu numai

Dr. ec. Mircea TOMA
REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
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de platã, se pot adresa
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sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
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Conferinþa ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice  8-9 mai 2014

Traseele imaginarului
- imaginaþie ºi creativitate în lingvisticã traductologie ºi didacticã

Pornind de la premisa definiþiei lui Joël Thomas - cã imaginarul este un sistem, un dinamism
organizator al imaginilor, care le conferã o anumitã profunzime, asociindu-le între ele... nu un
corpus de imagini, ci o reþea, în care sensul se aflã în relaþie  organizatorii sugereazã
identificarea ºi comentarea (criticã) a instanþelor fondatoare ale imaginarului prin abordãri de
teorie, retoricã, poeticã ºi semioticã; circumscrierea termenilor unor asemenea reþele textuale
specifice  prin studii de literaturã, literaturã comparatã; cercetarea relaþiilor structurale ºi de
semnificaþii - prin abordãri lingvistice ºi din perspectiva comunicãrii.
Conferinþa îºi propune o totalã deschidere spre ficþionalizarea realului  Paradoxurile
diversitatea aspectelor subiectului ºi spre dinamica imaginarului: modernitatea clasicilor ºi
lor, de la imaginarul social / naþional (colectiv, cu clasicizarea (post)modernitãþii  Lumi imaginare
specificul reprezentãrilor identitare variabile în ºi imaginaþia lumii  Celãlalt: imagine ºi
timp, cu miturile, formele ºi formulele proprii de reprezentare în timp ºi spaþiu sau mesaj (de)spre
mitizare) spre imaginarul personal (subiectiv, sine?  Voiajul fictiv ºi cãlãtoriile interioare 
profund individualizat ºi individualizant).
Memorialistica trucatãºi ficþionalizarea eului 
Considerând imaginarul puntea imaterialã Elemente pentru o poeticã a imaginarului: alte
între real(itate) ºi imaginaþie / ficþiune, care locuri ale imaginarului  Retorica imaginarului:
mobilizeazã forþele creatoare ale reprezentãrii regimurile antropologice, ºi (re)structurãri
expresiei ºi expresivitãþii, sunteþi aºteptaþi, deopo- mitocritice. Comunicare. Lingvisticã ºi
trivã, cu studii de caz ºi cu abordãri teoretice, din semioticã (Muzeele imaginarului):  Privire
diverse perspective: fenomenologie ºi herme- ºi imagine  Imaginar colectiv / personal: modã,
neuticã, mitocriticã, antropologie structuralã, modele, modernitate  Imaginarul ºi impactul
istoria culturii / mentalitãþilor, gramatica transfor- social: de la sugestie la manipulare  Provocãrile
maþionalã ºi etc.
comunicãrii asupra imaginarului tradiþional,
Rãmânând deschiºi propunerilor potenþialilor modern / contemporan  Competenþã ºi
participanþi, organizatorii sugereazã câteva repere performanþã / imaginaþie lingvisticã  Dinamica ºi
tematice orientative: Teoria literaturii, literaturã mobilitatea creatoare a structurilor lingvistice 
ºi poeticã (Labirintul irealitãþii/ Biblioteca Tendinþele limbii  repere ale reprezentãrii
imaginarului):  Imaginaþie ºi imaginar. imaginarului contemporan. Didactica imaginaDelimitãri ºi interferenþe teoretice. Ieºiri tivã ºi studii interdisciplinare:  Didactica /
(post)moderne din contur  Relaþia social-personal metodica predãrii limbilor strãine-între principii,
în reprezentarea esteticã individualã  Canonul- norme ºi creativitate  Form(ul)e creative de
expresie a imaginarului colectiv / clasicizat?  predare / învãþare a limbilor strãine  Portofoliul
Mit(izare)ºi demitizare  Realitatea ficþiunii ºi ºi jocul didactic  Studii interdisciplinare.

Reprezentanþi ai Universitãþii Spiru Haret au fost premiaþi la
Conferinþa internaþionalã

Dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice.
Învãþãmântul între realitate ºi provocãri

Colegiul Tehnic de Poºtã ºi Telecomunicaþii Gh.
Airinei a gãzduit conferinþa internaþionalã
Dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice.
Învãþãmântul între realitate ºi provocãri (11-12
aprilie). Organizatorii au iniþiat un dialog între
cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar
ºi cel universitar, printre vorbitorii în plenul
conferinþei numãrându-se inspectori ºcolari de
specialitate cu responsabilitãþi în descentralizarea
instituþionalã, resurse umane, educaþie permanentã,
învãþãmânt tehnic ºi alternative educaþionale.
Conferinþa a fost organizatã în cadrul
Parteneriatului Educaþional ºi Proiectului de
Cercetare Îmbunãtãþirea continuã a calitãþii
educaþiei ºi formãrii la standarde europene, cu
sprijinul Colegiului Tehnic de Poºtã ºi Telecomunicaþii Gh. Airinei, Colegiului Tehnic
D. Leonida, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, Colegiului
Tehnic Gh. Asachi, Colegiului Tehnic Petru Poni,
Liceului Teoretic Ecoprof, ªcolii Gimnaziale nr.169,
ªcolii Gimnaziale nr.59, ªcolii Gimnaziale nr.32,
Asociaþiei Europeane pentru Promovarea Excelenþei
în Educaþie ºi Cercetare ºi Universitãþii Wales
România, prin Departamentul pentru Cercetare ºi
Centrului de Informare ºi Consiliere Educaþionalã.
Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã
prin numeroase cadre didactice, membre în
comitetul ºtiinþific al conferinþei sau printre invitaþii
în plen (keynote speaker): conf. univ.dr. Beatrice
Manu, conf. univ.dr. Bogdan Danciu, Facultatea
de Sociologie-Psihologie, conf. univ.dr. Ruxandra
Vasilescu, lect. univ.dr. Sebastian Chirimbu, lect.
univ.dr. Denisa Drãguºin, lect. univ.dr. Mihaela
Barbu-Chirimbu, lect. univ.dr. Silvia Pistol Raºcu,
Facultatea de Litere, asist. univ. drd. Cosmina Savu,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale; conf.univ.dr. Eduard Ionescu,
prorector USH, a mulþumit pentru invitaþia
comitetului de organizare ºi a susþinut o prelegere
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Fenomene psihosociale de masã

Conferinþa ºtiinþificã studenþeascã, organizatã de Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, a promovat cercetarea ºi schimbul de experienþã
Învãþãmântul actual se
orienteazã spre satisfacerea
necesitãþilor curente ale societãþii
ºi creeazã condiþii favorabile
pentru dezvoltarea fiecãrei
personalitãþi. În acest context,
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic încurajeazã investiþia în educaþie,
organizând periodic activitãþi cu
studenþii care doresc sã-ºi
valorifice potenþialul de cercetare, sprijinindu-i prin oferirea
unei pedagogii specifice
momentului.
Conferinþa ºtiinþificã studenþeascã Fenomene psihosociale de
masã - desfãºuratã vineri,
11 aprilie, iniþiatã de directorul
DPPD, conf. univ. dr. Simona
Teodorescu, ºi organizatã de
lector univ. dr. Iulia Gonþa, a fost
pregãtitã de studenþii de la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, specializarea kinetoterapie
ºi motricitate specialã, care, în
urma studierii disciplinei Psihopedagogie, au dorit sã aprofundeze cunoºtinþele în domeniu ºi
sã le exprime în cadrul unei
conferinþe ºtiinþifice. Astfel, evenimentul a fost un prilej de
abordare interdisciplinarã a
ºtiinþelor educaþiei, psihologiei ºi
sociologiei, o oportunitate în individualizarea procesului de învãþare, pentru antrenarea studenþilor în apelarea la surse alternative
de informare ºi iniþierea lor în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice.

Sufletul conferinþei au fost
studenþii din anul I, Cristina
David ºi Constantin Edu, care,
cu mult talent ºi delicateþe, au
condus discuþiile. Axându-se pe
douã subiecte majore: profilul
psihocomportamental format în
anii adolescenþei ºi valoarea
familiei în formarea personalitãþii
copilului, cei prezenþi au identificat problemele educaþionale
rezultate din abordãrile eronate
ale personalitãþii în formare a
adolescenþilor ºi capcanele lumii
contemporane în raport cu
educaþa. Temele au provocat
dezbateri privind rolul ºi
consecinþele educaþiei în plan
comportamental, manifestãrile
sociale provocate de contradicþiile
interne ºi de valorile morale
instabile ale adolescenþilor,
importanþa dialogului între pãrinþi
ºi copii.
În cadrul conferinþei ºtiinþifice
au fost analizate originea ºi
efectele fenomenelor psihosociale
de masã, iar studenþii au cãutat
soluþii educative pentru rezolvarea problemelor actuale din
societate. La eveniment au fost
invitaþi toþi studenþii Universitãþii
Spiru Haret, oferindu-li-se
posibilitatea de a-ºi etala cunoºtinþele acumulate, de a-ºi estima
valoarea ideilor exprimate ºi de
a-ºi argumenta punctul de vedere
prezentat. În mod deosebit
trebuie subliniat interesul
manifestat de studenþii Crenguþa

Braºoveanu, Aurelia Ene (Stan),
Ana Maria Tãnase, Valentin
Marinescu, Vlad Iosif, Cãtãlin
Iancu, Pavel Frunze, Liviu
Hantãr, Marian Dinu, Mihai
Adrian Etegan, Bogdan-Gabriel
Croce.
Fiind
rezultatul
unei
colaborãri fructuoase, manifestarea a lãsat o amprentã
motivaþionalã ºi formativã.
Studenþii prezenþi ºi-au exprimat
interesul pentru repetarea
acestei experienþe, angajându-se
sã organizeze un workshop în
vederea provocãrii unor noi
dezbateri, pentru a face legãtura
între ºtiinþã ºi viaþa cotidianã ºi a
pune în valoare personalitatea
fiecãrui student.
Conferinþa Fenomene psihosociale de masã a condus
studenþii la descoperirea ºi
descifrarea cunoºtinþelor, la
tolerarea ambiguitãþii, la cãutarea
adevãrului ºi crearea unei noi
realitãþi. În acest context, a fost
remarcatã valoarea educaþiei în
formarea elementului intelectual,
cultural ºi a stãrii spirituale a
societãþii. Cei prezenþi au
concluzionat cã adevãratele
cunoºtinþe pot fi dobândite ºi
construite, prin percepþie
individualã, prin efortul propriu
de a înþelege realitatea ºi prin
trãire personalã, de fiecare
student.

Lector univ. dr. Iulia GONÞA

La Muzeul Naþional al Literaturii Române

SHAKESPEARE  450

privind starea învãþãmântului românesc ºi evaluarea
calitãþii în învãþãmântul superior.
Participanþii (143, în cele douã zile ale
conferinþei) au subliniat, prin comunicãrile
academice ºi prin discuþii, rolul calitãþii, echitãþii
ºi eficienþei - piloni ai reformelor educaþionale din
ultimele decenii din Europa ºi din lume, care
trebuie avuþi în vedere la construirea sistemelor
naþionale de management ºi de asigurare a calitãþii
în învãþãmânt, inclusiv a celui din România.
Invitaþii din Franþa, Iran, Bulgaria, Maroc au
prezentat diferite instrumente ºi practici sustenabile
de management, dar ºi beneficiile dezvoltãrii formãrii
continue de tip e-learning /blended learning (învãþarea
mixtã) în þãrile de provenienþã.
Conferinþa Internaþionalã s-a remarcat ºi prin
decernarea premiilor de excelenþã în educaþie ºi
cercetare înmânate de organizatori (director adj.
Daniela Bãdescu, director adj. Dana Zloteanu)
personalitãþilor cu contribuþie marcantã în
învãþãmântul românesc din ultimii doi ani (printre
cei nominalizaþi: director Eugen Iordãchescu,
inspector Adriana Stoica, conf. univ. dr. Mihaela
Ionescu, conf. univ. dr. Bogdan Danciu, inspector
Gabriela Lichiardopol, inspector Laurenþiu Oprea,
inspector Elena ªtefan, inspector Mioara Marcu,
lect. univ. Karla Peter Barth, director Elena Stan,
director Adina Greavu, consilier Tatiana Buscã).
Cadrele didactice ale Universitãþii Spiru Haret au
obþinut un loc de frunte printre cei premiaþi pentru
calitatea comunicãrilor ºi implicarea în organizarea
conferinþei.
Conferinþa s-a încheiat cu concluzii referitoare
la obiectivele concrete legate de optimizarea
sistemului de educaþie din România ºi dorinþa
cadrelor didactice de a fi implicate mai des în astfel
de evenimente cu caracter ºtiinþific ºi academic.

Lector univ. dr. Sebastian CHIRIMBU

În ziua de 24 aprilie, Muzeul
Naþional al Literaturii Române
din Bucureºti a gãzduit un
important eveniment cultural 
aniversarea a 450 de ani de
la naºterea lui William
Shakespeare, a celui considerat,
nu doar de Harold Bloom,
centrul Canonului Occidental,
ci socotit, pretutindeni în lume,
cea mai importantã figurã a
literaturii universale.
Despre posteritatea lui
Shakespeare (caracterul durabil
al operei sale, evoluþia receptãrii
canonului shakespearian ºi
ultimele metode critice aplicate

în cercetarea biografiei ºi
operelor Bardului) au vorbit, în
cadrul unei mese rotunde,
profesorul univ. dr Mihaela
Anghelescu-Irimia de la
Universitatea Bucureºti, anglist
de largã recunoaºtere internaþionalã, conferenþiarul univ. dr.
George Volceanov de la Facultatea
de Litere a Universitãþii Spiru
Haret, iniþiatorul proiectului
editorial Un Shakespeare
pentru mileniul trei (care a ºi

condus dezbaterea în absenþa
moderatorului anunþat în programul manifestãrii, directorul
muzeului, Ioan Cristescu,
presat de obligaþii administrative),
ºi asist. univ. dr Dana Monah
de la Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iaºi, care a obþinut
titlul de doctor în teatrologie la
Sorbona, sub îndrumarea
reputatului teatrolog George
Banu. O echipã de filmare a
postului de televiziune TVH a
înregistrat acest moment
interesant, urmând sã prezinte,
selectiv, secvenþe ale dezbaterii,
în cadrul emisiuni Univers
Shakespeare, al cãrei realizator
este George Volceanov.
Aceastã primã dezbatere a
fost urmatã de o nouã masã
rotundã, dedicatã prezentãrii
noii integrale Shakespeare,
proiect aflat în curs de derulare
la Editura Tracus Arte din
Bucureºti, care a ajuns la
Volumul 8, volum ce urmeazã a
fi lansat în cadrul Festivalului
Internaþional Shakespeare de la
Craiova. De data aceasta,
discuþia moderatã de George
Volceanov, coordonatorul ºi
îngrijitorul ediþiei, i-a avut ca
invitaþi pe traducãtorii Violeta
Popa (anglistã, poetã, secretar
literar la Teatrul Naþional din
Bucureºti), Lucia Verona
(scriitoare) ºi Horia Gârbea
(scriitor). Dezbaterile au fost
prefaþate de intervenþia lui Ioan
Cristescu, care a susþinut ideea
cã traducerile literare (ºi,

implicit, calitatea lor) sunt
vitale în configurarea unei culturi naþionale, prin deschiderea
ºi dialogul pe care le faciliteazã,
ºi cã Shakespeare nu este doar
contemporanul nostru, ci (graþie
traducerilor) ºi unul dintre marii
autori de limbã românã. Ioan
Cristescu ºi-a exprimat speranþa
cã, în câþiva ani, noua ediþie va
cuceri ºi scenele teatrelor
româneºti, contribuind la o mai
bunã ºi mai justã receptare a lui
Shakespeare în România.
Manifestarea
dedicatã
Bardului a continuat cu un
spectacol de fragmente din
piese shakespeariene, jucate de
o trupã de tineri amatori, ºi s-a
încheiat cu spectacolul Visul unei
nopþi de varã, în interpretarea
unei trupe de actori-studenþi,
magistral coordonaþi de actorul
Constantin Florescu.
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LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Directorul liceului, prof. Marlena Dârmon:

Dorim sã fim demni de modelul cultural brâncovenesc
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Adresã: strada Pajurei nr. 9, sector 1
Profil:  Uman (Filologie,
ªtiinþele Sociale)  Real
(Matematicã  Informaticã,
ªtiinþele Naturii)
Dotãri: 22 cabinete,
7 laboratoare, bibliotecã,
sãli de sport ºi teren de sport

R ELEVII DESPRE PASIUNI ªI VIITOR
Andrei Mogoºanu, clasa a X-a: Încã din clasa a VIII-a mi-am dorit sã
S
învãþ la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu ºi am reuºit, prin
muncã ºi strãduinþã. Sunt mândru cã sunt elev în acest liceu deoarece
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aici se fac diverse activitãþi extraºcolare foarte interesante. Sunt implicat
în concursuri extraºcolare legate de activitãþile romanilor în antichitate.
Dintre toate specializãrile, am ales filologia, pentru cã este domeniul
care mã va ajuta cel mai în construirea carierei. Dupã ce voi termina
studiile liceale, mi-aº dori sã urmez Facultatea de Drept pentru a deveni
procuror. Deºi mai am timp pentru a mã pregãti, de câteva luni de zile
am început sã citesc diverse reviste ºi cãrþi de drept pentru a acumula
cât mai multe informaþii legate de viitoarea mea profesie.

Mircea Eremia, clasa a X-a: Sunt de pãrere cã un element în dezvoltarea
individualã este climatul educaþional, iar liceul unde studiez îmi oferã
acest climat. Sportul ocupã un rol important în viaþa mea, pentru cã
unul dintre principiile dupã care mã ghidez în viaþã este Minte sãnãtoasã
în trup sãnãtos, dar nu aceasta este domeniul pe care vreau sã-l urmez.
Aspir la un viitor politic, pentru cã doresc sã mã implic la construirea
unei Românii mai bune, de aceea mã voi îndrepta spre Facultatea de
ªtiinþe Politice. În aceastã privinþã, funcþia de preºedinte al Consiliului
elevilor din Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, pe care o deþin în
momentul de faþã, reprezintã un prim pas în responsabilizarea faþã de
comunitatea din care fac parte.
Mihai Duca, clasa a XII-a: Anii petrecuþi în Liceul Teoretic Constantin
Brâncoveanu au fãcut schimbãri majore în viaþa mea ºi, totodatã,
reprezintã o perioadã aparte din viaþa mea. Anii de liceu maturizeazã ºi
iniþiazã elevii ºi îi pregãteºte pentru rolurile vieþii. Cu greu îmi amintesc
cum mã purtam înainte, deºi, cronologic, a trecut puþin timp. Oricâte
momente dificile am întâmpinat de-a lungul liceului, oricâte emoþii si
oricâte zile mohorâte, timpul le piaptãnã, astfel cã ne rãmân doar cele
bune, ºi pot spune, din tot sufletul, cã nimic nu se comparã cu viaþa de
liceu. În ceea ce priveºte planurile de viitor, deºi am urmat specializarea
filologie, îmi doresc o carierã legatã de agriculturã, situaþie care mã
îndreaptã spre Universitatea de ªtiinþe Agronomice Bucureºti. ªtiu cã
este foarte neobiºnuit acest rãspuns, însã consider cã într-o lume globalizatã, în faþa agriculturii
se aºtern mari provocãri. Îmi doresc sã fiu printre cei care genereazã rãspunsuri în aceastã
privinþã - rãspunsuri menite sã rezolve probleme curente ºi de perspectivã ale oamenilor. ªtiu
cã þara noastrã are un imens potenþial, nevalorificat însã, la nivelul pe care tehnica ºi ingineria
geneticã îl pot realiza. Visez sã mã alãtur acestor eforturi ºi cred cu putere cã în viaþã trebuie
sã practici profesia care îþi place cu adevãrat.
Georgiana Neagu, clasa a XII-a: Am ales profilul uman ºi pot spune
cã am fãcut o alegere înþeleaptã. Am participat la diverse proiecte ºi
activitãþi extracurriculare, care mi-au oferit prilejul sã interacþionez cu
persoane de la care nu doar am învãþat o mulþime de lucruri, ci mi-au
devenit mentori. Eforturile fãcute pe parcursul anilor mi-au oferit ºi
numeroase beneficii, precum burse ºi excursii, pe care nu le voi uita.
Anul acesta este unul greu, deja am trecut prin emoþiile simulãrii, pe
care le-am depãºit cu bine, dar sunt conºtientã cã adevãrata încercare o
va reprezenta examenul propriu-zis de bacalaureat, pe care îmi propun
sã îl iau cu rezultate foarte bune! Vizez o carierã în domeniul relaþiilor
internaþionale ºi consider cã informaþiile ºi competenþele dobândite pe
parcursul liceului sunt premizele unui bun start în viitoarea carierã.
Alexandra Rãdulicã, clasa a XI-a: Am multe hobby-uri, dar, dintre
toate, cel mai important este dansul. Dansul mã face sã mã simt liberã,
fericitã ºi, nu în ultimul rând, puternicã. Am luat lecþii de dans când
eram micã, dar la un moment dat m-am oprit. Liceul mi-a oferit ºansa
sã reîncep cursurile ºi sã particip la un eveniment organizat cu ocazia
reîntâlnirii, dupã 50 de ani, a unei promoþii de foºti elevi ai liceului. De
asemenea, datoritã dorinþei de învãþãturã, materializatã în rezultate
foarte bune obþinute pe parcursul clasei a IX-a, am avut prilejul sã
particip la o excursie gratuitã, oferitã de liceu, prin care am descoperit
frumuseþile Europei, nouã þãri, o experienþã la care nu aº fi avut acces
altfel. În timpul liber îmi place sã citesc cãrþi de beletristicã, dar ºi de
psihologie. Pe parcursul anilor de liceu mi-am dezvoltat interesul pentru ºtiinþele sociale ºi de
aceea vreau sã urmez Facultatea de Psihologie. Mi-aº dori ca, pe viitor, sã îmi deschid un
cabinet pentru consilierea elevilor, pentru a le oferi rãspunsuri la întrebãri ºi preocupãri.

Prezentaþi, vã rog, în câteva cuvinte, Liceul
Teoretic Constantin Brâncoveanu.
Istoria Liceului Teoretic Constantin Brâncoveanu
îºi are începutul în anul 1954, când funcþiona în
cartierul Costeasca, sub denumirea de ªcoala medie
mixtã nr. 6. În anul 1956 devine Liceul Teoretic nr.
6. La începutul anilor 60, ºcoala s-a mutat în noul
local,din cartierul Pajura, unde funcþioneazã ºi în
prezent. Pânã la cãderea regimului comunist,
unitatea de învãþãmânt a fost transformatã în liceu
industrial ºi a purtat numele lui Dumitru Petrescu.
În 1990, liceul îºi schimbã profilul ºi denumirea,
redevenind liceu teoretic sub numele de Constantin
Brâncoveanu. Din acest moment, profesorii ºi elevii
beneficiazã de o nouã concepþie despre
învãþãmântul mediu, de mãsurile luate de minister
în vederea descentralizãrii, de modernizarea planului
de învãþãmânt, a programelor ºi manualelor.
Diversificarea acestora apropie structura ºcolii de
standardele europene. În mai 2001, liceul a
sãrbãtorit 40 de ani de funcþionare în actualul local,
eveniment la care au participat oameni de prestigiu,
ca prof. C. Bãlãceanu  Stolnici, E. Stolojan,
F.Oprescu, B.Chiriac, precum ºi foºti profesori ºi
elevi ai liceului. Gândurile câtorva dintre ei au fost
consemnate în Cartea de Aur a ºcolii. O preocupare
constantã a colectivului didactic din unitatea noastrã
o constituie rãspunsul particularizat privind
abordarea fiecãrui elev din perspectiva
potenþialului, nevoilor ºi intereselor lui în raport
cu obiectivele formãrii ºi educãrii în prezent ºi în
perspectivã. ªcoala noastrã oferã absolvenþilor de
învãþãmânt gimnazial posibilitatea de a urma una
dintre cele patru specializãri : filologie, ºtiinþe
sociale, matematicã-informaticã ºi ºtiinþele naturii.
Toate disciplinele din planul de învãþãmânt sunt
încadrate corespunzãtor ºi au rolul lor formativ,
dar, aºa cum se întâmplã de obicei, cele cãrora elevii
le acordã o atenþie deosebitã sunt materiile la care
susþin examenul de bacalaureat.
Vã ajutã programa ºi manualele sã îndepliniþi
obiectivele de performanþã stabilite?
În ceea ce priveºte programa ºcolarã, considerãm
cã, în raport cu cerinþele pieþei, poate fi
îmbunãtãþitã, dat fiind faptul cã încã se transmit
multe cunoºtinþe teoretice în detrimentul formãrii
de competenþe necesare adaptãrii cerinþelor unei

pieþe a muncii aflatã în plin proces de globalizare.
Din pãcate, învãþãmântul românesc, în ciuda unei
continue reformãri, nu reuºeºte sã performeze, sã
asigure satisfacþie tuturor celor care sunt angrenaþi
în acest sistem. Cãutarea de soluþii trebuie sã
înceapã prin motivarea resursei umane. Referitor
la manualele ºcolare, acestea au fost ºi sunt
instrumente adresate elevilor ºi, în bunã parte,
reuºesc sã atingã aceastã cerinþã, situându-se în
complementaritatea explicaþiilor profesorului. De
asemenea, existã posibilitatea îmbunãtãþirii acestor
manuale, pentru a fi mai accesibile ºi mai atractive.
Care sunt modelele elevilor dumneavoastrã?
Luptând cu falsele modele, promovate uneori de
mass-media, încercãm, atât noi, profesorii, cât ºi
pãrinþii sã fim, prin atitudine, comportament ºi
mod de relaþionare, adevãrate modele pentru elevii
noºtri, iar ei apreciazã de fiecare datã oferta noastrã.
Momentele în care se evidenþiazã rolul de model,
pe care îl au profesorii, sunt cele prilejuite de
evenimentele care marcheazã absolvirea cursurilor
liceale sau întâlnirile de promoþii.
Ce viitor au absolvenþii?
Elevii liceului nostru au participat ºi au obþinut
rezultate deosebite la concursurile organizate de
Inspectoratul ªcolar ºi de Primãria Sectorului 1.
Remarcabil este faptul cã unul dintre elevii noºtri,
Traian Tomenco, a obþinut, în anul 2012, medalia de
bronz la Koln iar, în anul 2013, medalia de argint la
Kioto, la faza internaþionalã a olimpiadei de geografie.
La examenul de bacalaureat din 2013, absolvenþii
noºtri au obþinut rezultate care ne fac cinste: dintre
cei de la profilul uman au promovat 98%, iar, dintre
cei de la profilul real, 67%. Având în vedere aceste
procente, precizãm f cã absolvenþii noºtri urmeazã
cursuri în învãþãmântul superior în cadrul
Universitãþii Bucureºti, ASE, Politehnicii, SNSPA,
dar ºi în învãþãmântul superior particular. Ne
mândrim cu faptul cã printre cei care au absolvit
liceul nostru se aflã personalitãþi cunoscute, cum
ar fi: Nicolae Vãcãrescu, Bogdan Chireac, Margareta
Pâslaru, Luminiþa Dobrescu, Anca Pandrea, Elena
Stolojan, Cãtãlina Cristea, Adrian Ioniþã º.a.
În anul în care comemorãm împlinirea a 300 de
ani de la martiriul Sfinþilor Brâncoveni, nãdãjduim
ca generaþiile care vin sã fie demne de modelul
cultural brâncovenesc.

ACTIVITÃÞI EXTRAªCOLARE

Elevii Liceului Teoretic
Constantin Brâncoveanu au
reprezentat cu cinste ºcoala la proiectele, competiþiile ºi concursurile
la care au participat. Dintre acestea,
menþionãm: Seara de poveºti
despre Bucureºti - eveniment
organizat de ARCEN în parteneriat
cu Muzeul George Enescu
 Manuale ºcolare la preþuri de crizã
- târg de carte  Întãrirea Guvernãrii
de Mediu, coordonat de Asociaþia de
Asistenþã ºi Programe pentru
Dezvoltare Durabilã  Agenda 21,
în parteneriat cu Primãria Askim
Norvegia - Eco itinerari prin
Bucureºti - concurs de fotografii
(premiu pentru cea mai reuºitã fotografie  Marian Daniel Milescu, clasa a XII-a) - concurs Parada
costumelor din materiale reciclabile (premii pentru cea mai frumoasã creaþie  Diana Constantin,
clasa a XII-a ºi, pentru creativitate, Cãtãlina Canelea, clasa a XII-a) - Sesiune de prezentare a
propunerilor de proiecte de mediu  Junior Achievement Romania Innovation Camp (competiþie de
creativitate anteprenoriala)  Lansarea proiectului Energie vie pentru Brâncoveanu, care, ulterior, a
fost înscris la concursul european U 4 Energy  Hi!school Christmas Festival 2010, Miss Crãciuniþa
(premiul I  Diana Constantin, clasa a XII-a)  1-2-3 Lets go, în parteneriat cu Primãria Municipiului
Bucureºti, în cadrul Programului Norvegian de Cooperare  Proiectul POSDRU Tineri rromi competitivi,
cu ºanse egale pe piaþa muncii  finanþat prin Fondul Social European.

ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

Elevii pot obþine, la finalizarea studiilor, ºi Permisul ECDL (European Computer Driving Licence),
prin care se dovedeºte faptul cã elevii sunt adaptaþi cerinþelor ºi exigenþelor oricãrui angajator în
utilizarea eficientã a computerului: Concepte de bazã ale tehnologiei informaþiei, Utilizarea
computerului ºi organizarea fiºierelor, Procesarea textelor  Word, Calcul tabelar  Excel, Baze de
date  Acces, Prezentãri  Power Point ºi, respectiv, Informaþie ºi comunicare  Internet ºi e-mail. De
asemenea, elevii mai au la dispoziþie ºi o nouã certificare ECDL Web Starter, care a fost creatã special
pentru cei care doresc sã dobândeascã cunoºtinþele de bazã despre crearea ºi întreþinerea unui site web.
Permisul, recunoscut în 146 de þãri ºi instituþii guvernamentale, universitãþi ºi companii, oferã avantaje,
ce se concretizeazã, în principal, în oportunitãþi în carierã, un start mai bun pentru o slujbã de nivel
european, competitivitate ºi mai multã încredere.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Expoziþia
World Press
Photo

- din 8 mai,
în Piaþa Universitãþii din
Bucuresti
Expoziþia de fotojurnalism World Press Photo,
cel mai important eveniment de acest gen la nivel
global, va fi prezentã din nou la Bucureºti, în Piaþa
Universitãþii, în perioada 8-29 mai, informeazã
Agerpres. Expoziþia, organizatã de Fundaþia Eidos,
include 140 de fotografii ºi face parte din expoziþia
anualã internaþionalã World Press Photo, care este
itineratã în întreaga lume, fiind montatã în peste
100 de locuri din aproape 50 de þãri ºi vizitatã de
peste 3,5 milioane de oameni la fiecare ediþie.
Vizitatorii vor avea ocazia sã admire Fotografia
Anului la World Press Photo - celebra imagine a
fotografului american John Stanmeyer, care
ilustreazã o serie de imigranþi africani la limita
oraºului Djibouti în timpul nopþii, ridicându-ºi
telefoanele în aer în încercarea de a capta un semnal
necostisitor din þara vecinã, Somalia, pentru a
reînnoda legãturile cu rudele din strãinãtate.
Expoziþia WPP este o iniþiativã a World Press
Photo Foundation, fondatã în Olanda, activeazã
ca organizaþie independentã, non-profit, cu
sediul în Amsterdam. Activitatea fundaþiei este
dedicatã stabilirii standardelor ridicate în
fotojurnalism ºi fotografie documentarã la nivel
mondial. Competiþia a debutat în 1955, când
42 de fotografi din 11 þãri au înscris peste 300
de fotografii pentru jurizare. În 2012, concursul
a atras 5.247 de participanþi din 124 de þãri,
care au înscris 101.254 de fotografii.
Fundaþia culturalã Eidos a fost înfiinþatã în
anul 2009 la iniþiativa fotografului Cristian
Movilã, cu scopul de a sprijini tinerii artiºti.

premii care depãºesc
13.000 euro, pe lângã
contracte de spectacole ºi
înregistrãri, precum ºi
oportunitatea de a interpreta roluri principale în
producþii ale Operei
Naþionale Bucureºti ºi a
altor teatre lirice europene.
La prima ediþie a Concursului Internaþional de
Canto Le Grand Prix de
lOpéra, au fost participanþi
de pe trei continente,
marele premiu fiind câºtigat de soprana Katerina
Tretiakova (Lituania).
Obiectivele concursului
sunt descoperirea ºi
promovarea tinerelor
talente din þarã ºi din
strãinãtate, atragerea
acestora cãtre Opera
bucureºteanã ºi promovarea imaginii instituþiei

Expoziþia Otto Dix
O lume în ruine

Camil Petrescu este unul
dintre promotorii înnoirii
literaturii la un înalt nivel
principial, într-o vreme
când, filosofic ºi tehnic,
romanul românesc rãmãsese
la stadiul primei jumãtãþi
a secolului XIX, sau trecuse
la confecþionarea unor
rudimente moderniste fãrã
acoperire teoreticã serioasã.

Marian POPA

pe plan internaþional,
în contextul potenþãrii
valorilor naþionale. Le
Grand Prix de lOpéra se
înscrie, prin noul sãu
concept, pe linia concursurilor de canto
recunoscute de Federaþia
Mondialã a Concursurilor
Internaþionale de Muzicã,
cu sediul la Geneva.

Puteþi vizita expoziþia Otto Dix - O
lume în ruine, în sãlile Kretzulescu ale
Muzeului Naþional de Artã al României
MNAR, pânã pe 25 mai 2014.
Otto Dix a lãsat posteritãþii peste
6.000 de schiþe, desene, picturi ºi
gravuri. A prezentat în operele sale
imagini dramatice din timpul
Primului Rãzboi Mondial. Naziºtii
i-au confiscat sute de lucrãri, iar
unele au fost arse. A fost dat afarã
de la Universitate ºi reþinut de
Gestapo, sub acuzaþia cã ar fi
complotat împotriva lui Hitler. La
100 de ani de la izbucnirea Primului
Rãzboi Mondial, o parte dintre
gravurile artistului german Otto Dix
au ajuns ºi la Bucureºti, în expoziþia
gãzduitã de MNAR.

Premiul Rafel Jaume
pentru cea mai bunã traducere
de poezie din 2013

Uniunea Scriitorilor
Catalani a decernat
Premiul Rafel Jaume,
pentru cea mai bunã
traducere de poezie din
2013, traducãtorilor
Xavier Montoliu ºi
Corina Oproae, pentru
traducerea antologiei
poemelor lui Marin
Sorescu în limba catalanã. Volumul bilingv,
Per entre els dies, apãrut la Editura Lleonard
Muntaner din Palma de Mallorca, publicat cu
sprijinul Institutului Cultural Român, cuprinde
o selecþie de 100 de poeme semnate de Marin
Sorescu. Apariþia, finanþatã prin Programul
Translation and Publication Support (TPS), este
prima traducere din românã în catalanã susþinutã
de ICR ºi prima antologie din opera unui autor
român publicatã în aceastã limbã.
Marin Sorescu este descris de Francesc
Parcerisas, în prefaþa antologiei, ca un scriitor
cu abilitate foarte personalã pe care cititorul îl
citeºte cu uºurinþã, fãrã multe dificultãþi, fiind
captivat de forþa neaºteptatã a sensului care ni
se oferã ºi în acelaºi timp ni se ascunde.

Valori româneºti

Le Grand Prix de lOpera
Concursul Internaþional
de Canto Le Grand Prix
de lOpéra, ediþia a II-a,
aduce faþã în faþã în luna
iunie personalitãþi ale
lumii muzical-teatrale
internaþionale ºi posibile
capete de afiº pe marile
scene ale lumii. Un juriu
de elitã format din mari
personalitãþi ale lumii
operei va decide câºtigãtorii competiþiei, a
cãrei fazã finalã se va
desfãºura în perioada
25-29 iunie 2014.
Inauguratã în iunie
2013, competiþia se adreseazã tinerilor soliºti de
operã cu vârste cuprinse
între 18-33 de ani pentru
voci feminine, respectiv
19-34 de ani pentru voci
bãrbãteºti, oferindu-le
posibilitatea de a câºtiga

Salvaþi Marele Ecran!
Asociaþia Pentru Promovarea
Filmului Românesc (APFR), susþinutã
de Festivalul Internaþional de Film
Transilvania -TIFF (30 mai  8 iunie
2014), a demarat o campanie amplã care
urmãreºte stoparea fenomenului de
dispariþie a cinematografelor, numitã
Salvaþi Marele Ecran!. Un site
interactiv, www.salvatimareleecran.ro,
un documentar dedicat, numit Cinema,
mon amour, campanii de crowdfunding,
o caravanã prin þarã, un program special
de filme la TIFF, alãturi de seminarii ºi
dezbateri cu specialiºti din Europa
Centralã ºi de Est, sunt câteva dintre
acþiunile acestei campanii, informeazã
organizatorii.
În prezent, România este þara
europeanã cu cele mai puþine ecrane
raportat la numãrul de locuitori. Dacã, în
1990, existau aproximativ 450 de
cinematografe, astãzi au supravieþuit mai

puþin de 30.
În mai puþin
de 20 de ani,
numãrul
spectatorilor
a scãzut de 50
de ori faþã de anii 90 ºi mai puþin de 10
cinematografe au fost modernizate. 78%
dintre oraºele României nu au nici un
cinematograf funcþional. Filmele
româneºti ºi europene, deºi sunt apreciate
ºi premiate în marile festivaluri, nu reuºesc
sã ajungã la spectatorii români din cauza
lipsei acute a sãlilor de cinema, ca
alternativã la multiplexurile axate pe
programarea producþiilor comerciale.
Campania Salvaþi Marele Ecran! are
ca scop sensibilizarea autoritãþilor
responsabile ºi a opiniei publice în sensul
restaurãrii, conservãrii, modernizãrii ºi
reintroducerii în sistem a cinematografelor
existente, dar nefuncþionale.

Invitaþie în lumea artelor plastice

Evenimente
despre Rodica ºi Iacob Lazãr
Aristotel BUNESCU
Vã prezentãm douã evenimente din viaþa pictorilor Rodica ºi
Iacob Lazãr. În primul rând, este vorba despre un album de graficã
dedicat celor doi artiºti de Casa editorialã Karta - Graphic din
Ploieºti. În al doilea rând, la 15 aprilie, a avut loc vernisajul expoziþiei
cu tablouri semnate de cei doi pictori, la Muzeul de Artã din
Ploieºti. Expoziþia rãmâne deschisã pânã la data de 5 mai.
Rodica Lazãr s-a nãscut la Huºi, judeþul
Vaslui, în 1931, ºi a
decedat, la Bucureºti,
în anul 2009. A fost
absolventã a Institutului
de Arte Plastice, la
secþia Artã Monumentalã, clasa profesorilor
ªtefan Constantinescu ºi
Gheorghe Labin, în 1956.
Mai târziu, în 1961, avea
sã devinã cadru didactic
la acest institut. S-a
impus prin activitatea sa
laborioasã în domeniul
picturii de ºevalet.

http://vreauarta.ro

Soþul sãu, Iacob
Lazãr, s-a nãscut
la Trifeºti, judeþul
Neamþ, tot în anul
1931. Este absolvent al secþiei
de Artã Monumentalã. A fãcut
ilustraþie de carte,
iar, apoi, picturã
de ºevalet.
Cei doi s-au
cunoscut pe cãrãrile artei ºi tot
acolo s-au îndrãgostit.
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Camil PETRESCU

ºi romanul românesc modern

Romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist ºi poet,
Camil Petrescu (22 aprilie 1894 - 14 mai 1957) este scriitorul care
pune capãt romanului tradiþional ºi rãmîne în literatura românã
în special ca iniþiator al romanului modern.
S-a nãscut la Bucureºti, fiu al lui Camil ºi al Anei Cheler. A rãmas
orfan de ambii pãrinþi ºi a fost crescut la o doica din mahalaua
Moºilor. Dupã gimnaziu, continuã studiile la Colegiul Sfântul Sava
ºi la Liceul Gheorghe Lazãr din Bucureºti. Rezultatele bune la
învãþãturã îl transformã în bursier intern, iar, din 1913, urmeazã
cursurile Facultãþii de Filozofie ºi Litere de la Universitatea
Bucureºti. Îºi ia cu brio licenþa, cu calificativul magna cum laude, în
faþa unei comisii prezidatã de profesorul de filosofie P.P. Negulescu.
Devine, mai apoi, profesor de liceu la Timiºoara. Îºi ia doctoratul în
filozofie, cu o tezã despre teatru, intitulatã Modalitatea esteticã a
teatrului. A publicat un studiu în lucrarea Istoria filosofiei, coordonatã
de N. Bagdasar, legat de un domeniu nou, fenomenologia în opera
lui Husserl. Debuteazã în revista Facla (1914), cu articolul Femeile
ºi fetele de azi, sub pseudonimul Raul D.
În 1916, e mobilizat ºi pleacã pe front, unde e rãnit. Dupã un
stagiu într-un spital militar, ajunge iarãºi în prima linie, dar cade
prizonier la unguri. În timpul unui bombardament german îºi pierde
auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viaþã, dupã
cum îºi noteazã în Jurnal: Surzenia m-a epuizat, m-a intoxicat,
m-a neurastenizat. Trebuie sã fac eforturi ucigãtoare pentru lucruri
pe care cei normali le fac firesc. Sunt exclus de la toate posibilitãþile
vieþii. Ca sã merg pe stradã trebuie sã cheltuiesc un capital de
energie ºi de atenþie cu care alþii pot ceti un volum. Aici, unde totul
se aranjeazã în ºoaptã, eu rãmîn vecinic absent. Experienþa trãitã
între 1916 ºi1918, ca ofiþer în Primul Rãzboi Mondial, se regãseºte
în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi (1930).
Încã din anul 1920 participã la ºedinþele cenaclului Sburãtorul, condus
de Eugen Lovinescu, iar în revista omonimã publicã primele poezii.
Furtunosul gazetar de stînga, N. D. Cocea, e modelul sãu spiritual.
Acesta va fi prototipul viitorului sãu erou, Gelu Ruscanu, din drama
Jocul ielelor, ºi a personajului Ladima, din romanul Patul lui Procust.
Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. Idee. Ciclul
morþii, în 1923. În 1933, publicã Patul lui Procust, cel mai valoros
roman al sãu ºi unul dintre romanele importante ale Modernismului
european. În 1939, este numit directorul Teatrului Naþional din
Bucureºti, unde va rezista doar zece luni. În 1947, este ales membru
al Academiei Române. Moare la 14 mai 1957, la Bucureºti, astfel cã
masivul roman social închinat lui Nicolae Bãlcescu, Un om între
oameni, rãmâne neterminat.
Camil Petrescu, personalitate multilateralã, a adus contribuþii
novatoare în poezie, în tehnica romanului ºi a teatrului românesc,
s-a manifestat creator în cele mai variate direcþii ale culturii. Cu
vãdite ºi temeinice aplicaþii spre filosofie, formaþia spiritualã a
scriitorului ºi-a pus amprenta asupra creaþiei sale literare. (G.N.)
OPERA. Studii:  Teze ºi antiteze,
eseuri (1936)  Modalitatea esteticã
a teatrului, teza de doctorat
(1937)  Husserl  o introducere
în filozofia fenomenologicã,
capitol din Istoria filosofiei
moderne (1938)  Doctrina
substanþei, 1940, eseu filosofic,
editat integral, postum, (1988).
Romane:  Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de
rãzboi (1930)  Patul lui Procust
(1933)  Un om între oameni
(rãmas neterminat). Nuvele:
 Turnul de fildeº (1950)
 Moartea pescãruºului (1950)
 Mãnuºile (1950)  Cei care
plãtesc cu viaþa (1950). Poezie:
Versuri. Ideea. Ciclul morþii (1923)

 Un luminiº pentru Kicsikem
(1925)  Transcedentalia (1931)
 Din versurile lui Ladima (1932).
Dramaturgie:  Jocul ielelor
(1918)  Act veneþian (1918-1946)
 Suflete tari (1921)  Danton
(1924-1925)  Mioara (1926)
 Miticã Popescu (1925-1926)
 Dona Diana, comedie în gustul
Renaºterii în zece tablouri dupã
Moreto (1938)  Iatã femeia pe
care o iubesc (1943)  Prof. dr.
Omu vindecã de dragoste (1946)
 Bãlcescu (1948)  Caragiale în
vremea lui (1955). Însemnãri:
 Rapid Constantinopole  Bioram,
reportaje de cãlãtorie (1933)  Note
zilnice, jurnal intim, postum,
editat de Mircea Zaciu. (1975)

Concurs internaþional de artã:
A III-a Bienalã Internaþionalã de Miniaturi

The Beginning was in Poland,
Varºovia, 2014

http://vreauarta.ro

O carte ºi o expoziþie. Douã evenimente care prezintã un singur
univers, cu douã personalitãþi puternice. Ele au pus bazele unei
familii de artiºti dedicaþi tradiþiilor de mare valoare din pictura
româneascã ºi europeanã.
În lucrãrile de graficã, ce ilustreazã volumul amintit, precum ºi
tablourile din expoziþia de la Ploieºti, unde dominã culorile, cei
doi artiºti îºi demonstreazã valoarea indiscutabilã.

Centrul de Educaþie a Artei din Varºovia ºi Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional din Polonia organizeazã un concurs
internaþional de artã inspirat din istorie, în cadrul Bienalei
Internaþionale de Miniaturi, intitulat The Beginning was in Poland.
Aceastã competiþie se adreseazã elevilor ºi studenþilor cu vârsta
între 12-20 de ani.
Tema concursului este legatã de evenimentele istorice din 1939 din
Polonia, iar selecþia operelor finisate din domeniile picturã, sculpturã,
tehnica tipãririi, textile, se va realiza de cãtre un juriu polonez,
informeazã MEN
Lucrãrile vor fi transmise organizatorilor pânã la data de 10 iunie 2014.
Informaþii suplimentare pot fi gãsite la adresa: http:www.possp.pl/
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OPINIA NAÞIONALÃ

Activitatea de cercetare ºtiinþificã la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov

Armonizarea legislaþiei româneºti cu legislaþia europeanã
Despre ce este vorba în cazul temelor colective de cercetare aplicatã? Aþi amintit ºi de Teme individuale de cercetare

(Urmare din pag.1)

La ce se referã, concret, temele colective de
cercetare fundamentalã?

Este vorba despre proiecte grant, materializate în cursuri,
monografii, participãri la sesiuni ºtiinþifice, mese
rotunde. Câteva exemple:  Contribuþii privind dreptul
penal, dreptul procesual penal, criminalisticã ºi
criminologie, la prevenirea ºi combaterea corupþiei,
discriminãrii ºi abuzurilor de orice formã, autori:
prof.univ.dr. Alexandru Ionaº, prof. univ. dr. Tãnase
Joiþa, conf. univ. dr. Ilie Mãgureanu, lector univ. dr.
Ioan ªtefu, asist.univ. Magdalena Ioana Ilie, cercetare
care urmãreºte prevenirea ºi combaterea corupþiei,
discriminãrii ºi abuzurilor de orice formã din instituþii,
societãþi º.a.; Modernizarea activitãþii administrative
în cadrul unitãþilor ºi serviciilor administrative, în
conformitate cu cerinþele Uniunii Europene, autori: prof.
univ. dr. Ioan Vlad, lector univ. dr. Claudia ªerban Cernat,
lector univ. dr. Constantin Eugen, lector univ. dr. Maria
Ioniche, lector univ. dr. Aurel Ariºanu, asist. univ. dr.
Adrian Morar, prin care se are în vedere perfecþionarea
activitãþii administraþiei locale româneºti, conform
reglementãrilor din UE; Reglementãri ale instituþiilor
U.E. privind integrarea ºi armonizarea legislaþiilor
statelor membre, autori: conf.univ.dr. Florentina Iuliana
Weber, lector univ. dr. Iuliana Savu, lector univ. dr. Ana
Munteanu, lector univ. drd. Dorina Lupan, lector univ.
drd. Adina Babonea, având ca obiectiv instituþiile publice
ºi perfecþionarea activitãþii acestora conform legislaþiei
U.E.; Contracte civile, modalitãþi judiciare ºi alternative
de soluþionare a eventualelor conflicte (mediere,
conciliere, arbitraj, negociere), autori: lect.univ.dr. Ion
Iordache, conf. univ. dr. Carmen Popa, lector univ. dr.
Ioan ªtefu, lector univ. dr. Constantin Ariºanu, asist.
univ. dr. Alexandru Mãgureanu, asist univ. Bianca
Moraru, cercetare care urmãreºte soluþionarea litigiilor
prin proceduri judiciare ºi alternative între: instituþii,
societãþi, persoane fizice. Reglementãrii constituþionale
privind organizarea ºi funcþionarea instituþiilor
publice, private, drepturi ºi libertãþi fundamentale,
mediu, relaþii de familie - lector univ. drd. Camelia
Olteanu, lector univ. dr. Iuliana Savu, asist. univ. Bianca
Moraru, asist. univ. Magdalena Ilie, referitoare la
armonizarea legislaþiei româneºti cu legislaþia din U.E.

Este vorba tot de proiecte grant,
cercetãri efectuate de colective de
cadre didactice, realizate cu fonduri
structurale, ai cãror beneficiari sunt
societãþi comerciale, comunitãþi, ºi
care se vor materializa în cãrþi,
broºuri, articole, comunicãri
ºtiinþifice, proiecte cum sunt:
Elemente de modernitate în sistemul
de management cu aplicaþii la
firmele de producþie cu aplicaþii la
SC.Electroprecizia S.A. Sãcele, SC
Ecopaper SRL Zãrneºti, responsabil
lect. univ. dr. Aurel Ariºanu;
Amenajarea unui parc municipal cu
funcþii complexe: arhitecturalã,
peisagisticã, educaþionalã, recreativã
ºi de promovare a unor tradiþii
pozitive, responsabil: prof. univ. dr.
Costel Bejan; Studiu de oportunitate privind amplasarea a trei
microcentrale pe râul Moeciu, jud.
Braºov, responsabil: prof. univ. dr.
Costel Bejan, lect. univ. dr. Alexandru
Mãgureanu; Proiectul European
POSDRU - INVESTEªTE ÎN OAMENI! -

Ce au în vedere Contractele de
Sunt activitãþi de cercetare ºtiinþificã
ºi de consultanþã, la care participã
colective alcãtuite din cadre didactice,
studenþi, masteranzi, absolvenþi, ºi
care argumenteazã ºi implicarea
facultãþii noastre în viaþa comunitãþii.
Iatã câteva dintre ele: Protecþia
patrimoniului Primãriei Predeal din
perspectiva legilor speciale de
reparaþie, lector univ. dr. Iuliana Savu
ºi colectiv; Primãria Ghimbav în faþa
noilor provocãri reformatoare ale
anilor 2009-2012 ºi a cerinþelor
Uniunii Europene, prof. univ. dr. Ioan
Vlad ºi colectiv; Modernizarea
activitãþilor de transporturi rutiere
în perspectiva cerinþelor europene,
lect. univ. dr. Ioan ªtefu ºi colectiv;
Studiu socio-juridic privind cauzalitatea
stãrilor conflictuale ºi delictuale
sãvârºite pe teritoriul comunei
Crizbav ºi împrejurimile acesteia,
conf. univ. dr. Ilie Mãgureanu ºi
colectiv; Implementarea directivelor
europene privind activitatea de
prestãri servicii în domeniul auto,
conf. univ. dr. Iuliana Weber ºi
colectiv; Elemente de modernitate în
sistemul de asistenþã juridicã ºi de
management al firmei de producþie

Mã refer la cãrþi, tratate, monografii, Tehnici ºi metode în decizia
cursuri, care se materializeazã în administrativã, lect. univ. dr.
cãrþi, participãri la sesiuni Eugen Constantin - Introducere în
ºtiinþifice, mese rotunde. Exemple: dreptul comparat, Dreptul transporeu pregãtesc Drept penal. Partea turilor, lect. univ. drd. Camelia
generalã, prof. univ. dr. Tãnase Olteanu - Bazele constituþionale
Joiþa - Elemente de drept procesual ale administraþiei publice, Dreptul
penal, Protecþia internaþionalã a muncii ºi securitãþii sociale, Drept
drepturilor omului, Drept diplo- social european, lect. univ. drd.
matic ºi consular, prof. univ. dr. Adina Claudia Babonea - Relaþii
Ioan Vlad - Istoria dreptului publice ºi comunicare, Concepte
românesc, Managementul serviciilor fundamentale în sociologie,
publice, Management public, prof. Psihologie judiciarã, lect. univ. dr.
univ. dr. ªtefan Cocoº - Drept Ana Munteanu -Limba englezã,
roman (coautor), conf. univ. dr. Ilie asist. univ. dr. Adrian Morar Mãgureanu - Întroducere în Dreptul finanþelor publice- caiet
dreptul european, Dreptul familiei de seminar, Drept financiar ºi
ºi starea civilã (coautorat), fiscal- caiet de seminar, asist. univ.
Dreptul familiei, conf. univ. dr. dr. Alexandru Mãgureanu - Drept
Florentina Iuliana Weber - Dreptul civil. Succesiuni- caiet de seminar,
societãþilor, Dreptul european, Drept civil. Persoanele, Drept
lect. univ. dr. Ioan ªtefu - Dreptul roman (coautor), Dreptul familiei
mediului, Dreptul asigurãrilor, ºi starea civilã (coautorat), asist.
lect. univ. dr. Ion Iordache - Drept univ Bianca Livia. Moraru - Drept
civil. Teoria obligaþiilor, Drept constituþional ºi instituþii politicecivil. Drepturi reale, Dreptul caiet de seminar, Drept constituþional
familiei ºi starea civilã (coautorat), comparat- caiet de seminar, asist.
cercetare?
lect. univ. dr. Claudia ªerban univ. Magdalena Ioana Ilie cu aplicaþii la SC AUTOLIV Cernat - Contencios administrativ, Criminologie- caiet de seminar,
ROMANIA SRL Braºov, lect. univ. Logica acþiunii administrative, Penologie - caiet de seminar.
dr. Aurel Ariºanu ºi colectiv;
Armonizarea legislaþiei româneºti cu Cum sunt antrenaþi studenþii/masteranzii în activitatea de
cea a Uniunii Europene in domeniul cercetarea ºtiinþificã?
surselor alternative de energie, conf.
univ. dr. Iuliana Weber; Gesetz zur În facultatea noastrã funcþioneazã Uniunii Europene, drept constiAusfuehrung der Verordnung (GG) cercuri ºtiinþifice studenþeºti, la care tuþional ºi bazele ºtiinþelor politice,
nr. 2157/2001 des Rates vom 8. studenþii, se întâlnesc o datã la douã coordonatori: conf. univ. dr. Iuliana
Oktober 2001 ueber das Status der luni, sub conducerea cadrelor Florentina Weber, prof. univ. dr.
Europaeischen Gesellschaft, conf. didactice: cercul ªtiinþe penale ºi Ioan Vlad, lect. univ. drd. Camelia
univ. dr. Iuliana Weber ºi colectiv; dreptul mediului, coordonatori: Nicoleta Olteanu, asist. univ
Modernizarea activitãþii Primãriei prof. univ. dr. Alexandru Ionaº, Bianca. Moraru. De asemenea,
Cristian ºi a serviciilor publice aflate prof. univ. dr. Tãnase Joiþa, lect. studenþii sunt implicaþi în organisub autoritatea Consiliului Local în univ. dr. Ioan ªtefu, asist. univ. zarea ºi desfãºurarea Sesiunii de
perspectiva cerinþelor U.E., lect. univ. Magdalena Ilie; cercul Drept civil, comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor
dr. Claudia ªerban Cernat ºi colectiv; drept procesual civil, tehnici ºi masteranzilor, care anul acesta
Modernizarea activitãþilor Primãriei alternative de soluþionare a va avea loc în luna mai, sub titlul
Feldioara în perspectiva cerinþelor conflictelor/litigiilor, coordonatori: Impactul noilor reglementãri
Uniunii Europene, asist. univ. drd. conf. univ. dr. Ilie Mãgureanu, lect. juridice în justiþie ºi administraþie.
Alexandru Mãgureanu ºi colectiv; univ. dr. Ion Iordache, lect. univ. Sunt sprijiniþi în acest demers de
Modernizarea activitãþii Primãriei dr. Alexandru Mãgureanu, lect. conf. univ. dr. Iuliana Weber, conf.
Mun. Rupea ºi a serviciilor publice univ. dr. Ion Necºulescu, lect. univ. univ. dr. Ilie Mãgureanu, lect. univ.
aflate sub autoritatea Consiliului dr. Adina Babonea; cercul ªtiinþa dr. Ioan ªtefu, lect. univ. dr. Claudia
Local în perspectiva cerinþelor U.E., administraþiei, drept administrativ ªerban Cernat.
asist. univ. Magdalena Ilie, lector ºi fiscal, coordonatori: lect. univ. Tot la facultatea noastrã, în
univ. dr. Ioan Iordache, lector univ. dr. Claudia ªerban Cernat, lect. perioada 12-13 iunie 2014, se va
dr. Claudia ªerban Cernat, asist. univ. univ. dr. Maria Ioniche, lect. univ. desfãºura manifestarea internadrd. Alexandru Mãgureanu, asist. dr. Eugen Constantin, asist. univ. þionalã 14thEuropean Conference
dr. Adrian Morar; cercul Dreptul on eGovernment/ECEG. (M.I.)
univ. Bianca Moraru ºi colectiv
Studenþi practicieni - studenþi activi
ºi integraþi, responsabil lector univ.
dr. Antonio Mutulescu, expert în
proiect: lect. univ. drd. Camelia
Olteanu; Antreprenori în turism proiect strategic naþional POSDRU/
92/3.1./S/635667ID:63567 Fii întreprinzãtor; Performanþã în carierã
ºi în afaceri pentru femei POSDRU/
97/6.3/S/58571; Dezvoltarea ºi
implementarea unui sistem de
monitorizare, îmbunãtãþire continuã
ºi evaluare a calitãþii în învãþãmântul superior deschis ºi la
distanþã pe baza indicatorilor de
performanþã ºi standardelor
internaþionale de calitate (POSDRU/
86/1/2/5/60720-ODEQA), responsabil: prof. univ. dr. Ioan Gâf Deac;
Realizarea de parcãri automate cu
douã-zece locuri de parcare,
responsabili: Radu Valentin; Dezvoltarea de componente compozite
avansate cu aplicaþii în industria
auto civilã ºi militarã, responsabil:
Romulus Verzea.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Die Entfesselte Kamera

Silviu ªERBAN
Noþiunea de entfesselte Kamera
(camera descãtuºatã, în traducere liberã)
desemneazã tehnica cinematograficã de
captare a imaginilor cu ajutorul aparatului
de filmat aflat în miºcare. Deºi izolat,
pot fi observate traveling-uri sau panoramãri în producþiile cinematografice de
la finalul primului deceniu ºi începutul
celui de-al doilea al secolului XX, mai
ales în Franþa ºi Germania. Filmele lui
Lupu Pick - Scherben (1921) ºi Sylvester
(1923) - indicã primele semne ale
conºtientizãrii potenþialului acestei
tehnici. Der letzte Mann (Ultimul dintre
oameni) urma sã fie a treia piesã dintr-o
trilogie semnatã Pick-Mayer. Neînþelegerile, dintre regizorul de origine
românã ºi cel mai important scenarist al
cinematografiei Republicii de la Weimar,
au fãcut ca proiectul sã treacã de la
Rex-Film GmbH, compania lui Pick, la
Ufa. F.W. Murnau, care se impusese,
deja, prin maniera expresionistã, cu
Nosferatu (1922). Scenariul lui Mayer
avea sã se transforme într-o capodoperã
a Kammerspiel-ului. Aºa cum relateazã
Paul Rotha (în Klaus Kreimeier, The Ufa

Story), Mayer ar fi fost inspirat în
alegerea subiectului de o ºtire dintr-un
jurnal despre un îngrijitor de toaletã a
cãrui sãrãcie l-ar fi împins cãtre un act
suicidal. Der letzte Mann înfãþiºeazã
drama unui portar de hotel (Emil
Jannings), care este nevoit sã devinã
îngrijitor la toaletã, înlocuind uniforma
solemnã, militãroasã, cu o simplã tunicã
albã. Schimbarea produce o adevãratã
catastrofã pentru bietul om. Deºi purta
o uniformã furatã, încercând sã ascundã,
în ochii familiei ºi vecinilor, degradarea,
impostura sa este descoperitã ºi devine
þinta batjocurii tuturor. Dupã scena
dureroasã a restituirii uniformei furate,
în care viitorul îngrijitorului de toaletã
pare închis, totul se preschimbã într-o
farsã, prin anunþul ironic al unicului
intertitlu al filmului: Aici, povestea
noastrã ar fi trebuit, într-adevãr, sã se
încheie, întrucât, în situaþia sa, bãtrânul
nenorocit avea prea puþin la ce sã mai
spere, doar moartea. Autorului i s-a fãcut
milã de el, totuºi, ºi a adãugat un epilog
greu de presupus. Farsa se deschide cu
amuzamentul unor persoane, în holul
unui hotel, în legãturã cu o ºtire dintr-un
ziar care anunþã cã un milionar american
ºi-a lãsat moºtenire întreaga avere ultimei
persoane martore a morþii sale, iar
aceasta s-a întâmplat sã fie un îngrijitor
al unei toalete de hotel. Aparatul de filmat
se retrage printr-un traveling ºi, în spatele
unui tort uriaº, îl descoperã pe fostul
portar, îmbrãcat elegant, ospãtându-se
în restaurantul hotelului. Plin de bani
acum, îl trateazã regeºte pe paznicul de
noapte, de la care furase, altãdatã,

uniforma, ºi îi compãtimeºte pe noul
îngrijitor de la toaletã ºi pe noul portar
jucându-se, totodatã, cu îndeletnicirile
care, în trecut, i-au adus tristeþe sau
bucurie: îi oferã prosopul la spãlãtor unui
oaspete ºi fluierã la birjarul adormit de
pe capra trãsurii. Dupã Rolf Hempel,
autorul lui Carl Mayer: ein Autor schreibt
mit der Kamera, scenaristul s-ar fi opus
happy-end-ului hollywoodian, însã, Ufa
ar fi condiþionat producerea filmului de
acest final. Producãtorul Erich Pommer
povesteºte, totodatã, cã a fost nevoie de

Der letzte Mann
(F. W. Murnau, 1924)

zece ºedinþe pentru a-l convinge pe Carl
Mayer sã rescrie finalul, insistând pe
faptul cã, altfel, filmul ar fi un eºec
comercial. În ciuda unor critici de mai
târziu, atunci, producãtorul de la Ufa a
avut dreptate: Der letzte Mann a avut
un real succes în Anglia ºi Statele Unite.
Iar dacã scenariul a asigurat succesul la
public, cineaºtii au fost cuceriþi de tehnica
entfesselte Kamera, inovatã de
Murnau, Mayer ºi operatorul Karl
Freund. Lotte Eisner, în Murnau,
înfãþiºeazã, prin intermediul însemnãrilor
lui Robert Herlth, unul dintre cei doi
responsabili de decorurile filmului,
modalitatea în care aparatul de filmat,
eliberat de tripodul sãu, a devenit mobil,
fiind utilizat, la diferite înãlþimi, cu
ajutorul unei scãri extensibile, montat pe
o bicicletã, pentru a traversa holul
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hotelului, sau legat de Freund, în timp
ce executã diferite miºcãri. Cadrul de
deschidere a filmului a fost amplu
comentat ºi interpretat. Aparatul de
filmat este plasat într-un lift coborând,
iar, dupã oprirea acestuia ºi deschiderea
uºilor, privirea se îndreaptã, printr-o
tãieturã de montaj abia perceptibilã, cãtre
uºa turnantã de la intrarea în hotel. În
mod obiºnuit, privirea semnificã un
el, fiind atribuitã unui personaj
diegetic. Numai cã, cealaltã jumãtate a
cadrului subiectiv nu mai este oferitã de
Murnau. Presupusei perspective
subiective nu îi este adãugat ºi cadrul
care sã înfãþiºeze pe posesorul acelei
priviri. Astfel cã, dintr-o perspectivã
subiectivã, cadrul devine una mai degrabã
obiectivã, în locul lui el având, de fapt,
un tu, adicã spectatorul-martor în locul
spectatorului-participant. Este vorba de
aºa-numita configuraþie fals subiectivã,
pe care o descrie Francesco Casetti în
Dentro lo sguardo. Pe de altã parte,
perspectiva subiectivã este utilizatã
deseori de Murnau, atribuitã unicului
personaj (toate celelalte fiind doar
auxiliare acestuia), portarul de hotel,
implicând, pe lângã miºcãri ale camerei,
ºi distorsionãri ale imaginii, în special în
evocarea visului, dar ºi în starea de
mahmurealã de dupã petrecerea de nuntã.

Sunt elemente expresioniste ale unui film
Kammerspiel. În aceeaºi secvenþã a
visului, miºcarea camerei încearcã sã
surprindã, nici mai mult nici mai puþin,
decât transmisia sunetului. Portarul este
trezit din vis de sunetul unei trompete
de afarã, iar înþelegerea acestei relaþionãri
(în lipsa unui intertitlu) trebuia fãcutã
doar vizual, prin cãlãtoria camerei de
luat vederi din curtea interioarã, de la
nivelul deschizãturii trompetei, prin care
sunetul este eliberat, pânã la cel al urechii
lui Jannings dormind în apartamentul de
la etajul al doilea. De data acesta,
privirea camerei este una imposibil de
atribuit vreunui personaj ºi, în
consecinþã, folosind aceeaºi terminologie
propusã de Casetti, suntem în prezenþa
unei configuraþii ireale (oggettiva irreale),
caracteristicã impusã, atât de unghiul
plonjat, cât ºi de traveling-ul înapoi pe o
traiectorie diagonal-verticalã.

* * *
Neue Sachlichkeit (Noua Obiectivitate) se referã la o miºcare în pictura germanã
a anilor 20 -30 opusã expresionismului, iar terminologia se rãsfrânge ºi asupra
cinemaului, prin noul mod de a face film înþelegându-se adoptarea unei perspective
reci ºi critice asupra realitãþii sociale. Die freudlose Gasse (Uliþa durerii), filmul
lui G.W. Pabst din 1925, reprezintã cel mai important reper al acestui stil.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  28 aprilie 2014

MARÞI  29 aprilie 2014

MIERCURI  30 aprilie 2014

JOI  1 mai 2014

VINERI  2 mai 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 lector univ. dr.
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 
Întâmplãri cu Alexandra
(1989)
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)
Întâmplãri cu Alexandra
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 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
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 
Despre o anume fericire
(1973)
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)
Despre o anume fericire
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 
Galax, omul pãpuºã (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)
Galax, omul pãpuºã
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 
Iarba verde de acasã (1978)
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)
Iarba verde de acasã
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 artistic românesc 
Castelul din Carpaþi (1981)
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)

SÂMBÃTÃ  3 mai 2014

06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film artistic românesc (r)
Castelul din Carpaþi
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 Haideþi la show!
Realizator Irina Haideþ
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Rug ºi flacãrã (1979)
23:30 Cafe-concert (r)
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film documentar  Superstaruri (r)

 CINEFILIA  CINEFILIA  CINEFILIA 

Emisiunea Cinefilia realizatã de
Daniel Paraschiv, se bazeazã pe trei
elemente cheie: educaþie, culturã
ºi istorie cinematograficã. Liantul
acestora este divertismentul. Industria
cine-matograficã este una dintre sursele
principale de divertisment la ora
actualã. Mulþi oameni, indiferent de
vârstã, sunt atraºi de mirajul de la
suprafaþa acestei lumi: bani, strãlucire
ºi o viaþã în lumina reflectoarelor,
respectiv a blitzurilor. Cronicile de film
sunt scrise acum, pe lângã profesioniºti, de bloggeri. Filmele par a fi la
îndemâna oricui, mulþumitã tehnologiei
tot mai accesibile. Sunt mulþi cei care
cred cã pot face film cu ajutorul unui
telefon performant sau a unei camere
de buzunar. Unii nu greºesc, dar sunt
atât de puþini. Alþii vor performanþã,
drept pentru care muncesc din rãsputeri
sã obþinã finanþare.
Emisiune aduce în prim plan oamenii
care muncesc ºi nu se vãd decât, foarte
rar, cu ocazia unor festivaluri, care
acordã premii ºi pentru scenariu, regie,
dar apreciazã ºi sunetul, imaginea,
montajul, efectele speciale, munca
producãtorului, machiajul, costumele, cu
alte cuvinte, toate elementele care duc
spre rezultatul final: filmul!
Cinefilia este o poartã spre lumea
filmului, o sursã de informare credibilã,
serioasã, care doreºte sã ajute la
înþelegerea mesajelor cinematografice.
Vã invitãm sã urmãriþi emisiunea
Cinefilia, în fiecare duminicã, de la
ora 23:00, la TVH.

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

DUMINICÃ  4 mai 2014

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

FILM ARTISTIC ROMÂNESC
Miercuri, 30 aprilie, 20:30

Galax, omul pãpuºã (1984) - fantezie

Regie: Ion Popescu - Gopo Distribuþie: George
Constantin, Mircea Daneliuc, Radu Beligan, Stela Popescu
Unul dintre proiectele desfãºurate în cadrul
Universitãþii Politehnice Bucureºti are drept scop
construirea unui robot. Acesta primeºte numele Galax.
Lucrurile vor lua însã o turnurã neaºteptatã, dupã ce
conducerea universitãþii va decide dezmembrarea
lui Galax, considerând cã se cheltuiesc prea mulþi bani
pentru o jucãrie, chiar dacã era vorba despre una
vorbitoare ºi dotatã cu inteligenþã artificialã.

Joi, 1 mai, 20:30

Iarba verde de acasã

(1978) - dramã
Regie: Stere Gulea Distribuþie: Florin Zamfirescu,
Octavian Cotescu, Ion Caramitru
Subiectul filmului îl reprezintã reîntoarcerea unui tânãr
absolvent de facultate ca profesor de matematicã în
satul natal, dupã ce a refuzat unele compromisuri, care
i-ar fi facilitat o viitoare carierã universitarã.

Vineri, 2 mai, 20:30

Castelul din Carpaþi (1981)  dramã

Regie: Stere Gulea Distribuþie: Octavian Cotescu,
Marcel Iureº; Ovidiu Iuliu Moldovan
Ecranizare dupã romanul omonim al lui Jules Verne,
filmul prezintã povestea de dragoste dintre un tânãr boier,
militant pentru unirea Transilvaniei cu România, ºi o
cântãreaþã a Operei Scala din Milano, acþiunea fiind
plasatã în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
în Transilvania, în plinã epocã revoluþionarã.

17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Riky (SUA)
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)

Duminicã,

22:00

Ricky (SUA)

Film artistic
Regie: Kevin Wagoner
Distribuþie: Matt Markey, Sabrina
Bolin, Jessica Manuel
Când este pãrãsit de superba ºi
înstãrita lui iubitã, Ricky este
distrus, asta pânã când prietenii lui
îl conving sã recucereascã inima
egoistei Tracy. Cu puþin ajutor,
Ricky se pune pe treabã ºi se
pregãteºte fizic ºi psihic pentru
a o recuceri pe aceasta.

PROGRAMUL
R A D I O HFM
În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Hit the morning
Week-end activ
(07:00-10:00  luni-vineri)
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun Realizator: Alex Camburu
Light Zone
80 Remember
(10:00-13:00  luni-vineri)
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
Nume: Top 20
(13:00-16:00/luni-vineri)
(17:00-19:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Ambuteiaj
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(16:00-19:00/luni-vineri)
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Iuliana Mardare
Realizator: Maria Ilie
Ultima Ediþie
Nume: Printre rânduri
(19:00-22:00/luni-joi)
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Maria Ilie
Realizator: Iuliana Mardare
Sportlife
Hit Hours
(19:00-22:00/vineri)
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Claudiu Giurgea
Realizator: Alex Camburu
Cafe Nocturn
Poveºti Nespuse
(22:00-23:00/luni-joi)
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Echipa HFM
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Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
a organizat, vineri, 25 aprilie 2014, în colaborare cu Colegiul de Drept din cadrul Universitãþii de Stat din Michigan, SUA,
cea de-a patra ediþie a Conferinþei Internaþionale

Law and Social Order / Drept ºi Ordine Socialã
Lucrãrile conferinþei au început cu un cuvânt de bun venit al
prorectorului Universitãþii Spiru Haret, responsabil cu relaþiile
internaþionale, prof. univ. dr. Carmen Costea, ºi al decanului Facultãþii
de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, conf. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea, ambii subliniind importanþa evenimentului ºi
dimensiunea lui internaþionalã, mai cu seamã în contextul în care se
vorbeºte, din ce în ce mai mult, despre o clasificare europeanã a
universitãþilor, bazatã pe componente precum cercetarea ºtiinþificã
ºi capacitatea de internaþionalizare. Anul acesta, organizatorii au
folosit toate mijloacele tehnice de care dispune Universitatea,
facilitând prezenþa virtualã a mai multor participanþi din centre
universitare din Bucureºti ºi din alte oraºe, prin intermediul
videoconferinþei tip Polycom. Astfel, pe întreaga perioadã a plenarei,
participanþii LSO 2014 din cadrul Facultãþii de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale ºi ai Facultãþii de Jurnalism ºi
ªtiinþele Comunicãrii, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
au fost interconectaþi, participând activ la dezbaterile din plen.
Frank S. Ravitch, profesor de
Drept ºi ºef al Catedrei de Drept
ºi Religie Walter H. Stowers din
cadrul ªcolii de Drept a
Universitãþii de Stat din Michigan,
SUA, co-preºedinte al Conferinþei
Internaþionale de Drept ºi Ordine
Socialã, are o vastã experienþã în
practica avocaþionalã, este autorul
mai multor cãrþi, articole, recenzii
ºi cursuri universitare, care sunt
incluse în bibliografia obligatorie
a disciplinei Drept ºi Religie în
aproape toate ºcolile de drept din
SUA. Articolele semnate de
profesorul universitar se axeazã
pe drept ºi religie, dar ºi pe
drepturile fundamentale ºi
discriminare. Din anul 2001, când
a fost bursier Fulbright la
Facultatea de Drept a Universitãþii
Doshisha (Japonia), a dezvoltat
o relaþie cu corpul profesoral ºi
academic din aceastã þarã, fiind, în
prezent, directorul ªcolii de varã
din Kyoto, Japonia. În acest
context, pentru cea de-a patra
ediþie a LSO, profesorul Ravitch
a prezentat lucrarea Vizitele
prim-ministrului japonez la
Mãnãstirile Yasukuni analizate din
perspectiva articolelor 20 ºi
89 din Constituþia Japonezã.
Eseul se concentreazã asupra
constituþionalitãþii vizitelor
efectuate de prim-ministrul
Japoniei la Mãnãstirile Yasukuni
pentru a aduce un omagiu lui Kami
(spirit) consacrat, dar analiza se

poate aplica ºi la vizitele altor
oficiali guvernamentali. În plen,
conferenþiarul a explicat de ce
aceste vizite încalcã articolul 20
din Constituþia japonezã. Analiza
se poate aplica, de asemenea, ºi
vizitelor prim-ministrului ºi ale
altor oficiali guvernamentali, de
alte confesiuni ºi religii, dacã aceste
vizite au conotaþii religioase aºa
cum le-a avut vizita la Mãnãstirile
Yasukuni. Conferinþa nu se referã
la consacrarea involuntarã a
spiritelor de cãtre oameni, chiar
ºi în cazul în care guvernul a
ajutat, lãcaºul de cult, în mod
tacit, în obþinerea informaþiilor
necesare pentru a lua o hotãrâre
cu privire la persoana care sã fie
canonizatã. Aceastã problemã,
fiind de o importanþã excepþionalã,
depãºeºte cu mult sfera de
aplicare, limitatã, a acestui eseu.

Arnaud Paturet, cercetãtor
principal la Centrul Naþional de
Cercetare ªtiinþificã (CNRS
UMR 7074) ºi profesor la École
normale supérieure (CTAD/
ENS), Paris, în domeniile istoria
dreptului ºi dreptul roman, a
propus auditoriului, anul acesta,
o lucrare intitulatã Distincþia
între mormintele de familie ºi
cele ereditare în dreptul roman
clasic, lucrare ce se regãseºte, în
douã pãrþi, în actele conferinþei,
prima fãcând referire la
abordarea lui Gaius ºi, cea de-a
doua, la mãrturiile lui Ulpian.
Dreptul roman clasic, ce
reglementeazã instituþiile
mormintelor, este compus din
diverse reguli, strâns legate între
ele cu ideologia romanã a
pãgânismului. Moartea, þinând
de natura câmpului religiei în
sine, este o parte a unui sistem
de înþelegere a lumii. În acest
context hibrid, juristul Gaius
(120-180 dH) stabileºte o
distincþie între mormintele de
familie ºi cele ereditare. Primele
sunt destinate pentru a gãzdui
membrii familiei, în timp
ce mormintele ereditare sunt
destinate moºtenitorilor fondatorului. Aceastã primã
lucrare se concentreazã pe
exegeza D.11.7.5 ºi încearcã
sã demonstreze cã aceastã
distincþie se referã la categoriile
legale de drept vechi. Distincþia

PARTENERII EVENIMENTULUI:
 Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, Universitatea Spiru Haret
 Centrul Naþional de Cercetare ªtiinþificã, Paris
 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi Politice, Universitatea
Dunãrea de Jos, Galaþi,
 Institutul de Studii Interdisciplinare în ªtiinþe Socio-Umane,
New York
 Asociaþia pentru ªtiinþe Alternative, Bucureºti
 Editura Addleton Academic Publishers (New York), partener
oficial al Contemporary Science Association (New York)

dintre morminte de familie ºi
morminte ereditare, evocate de
juristconsultul Gaius, îºi gãseºte
un alt ecou în operele lui Ulpian
(H 170-223/224 dH). Dacã
textul lui Gaius rãmâne destul
de clar, poziþia lui Ulpian este
dificil de interpretat ºi ar
putea oferi o definiþie dublã
mormântului ereditar, având
în vedere cã acest model pare
a fi singura dovadã rãmasã
despre introducerea acestei
instituþii în corpul prevederilor
dreptului succesiunilor. În
conformitate cu constituþiile
imperiale, aceastã orientare pare
a fi confirmatã de dreptul
epiclasic. Mai mult decât atât,
din punct de vedere religios,
acesta este principiul de perpetuitate sacrã, ce are prioritate faþã
de puritatea de cult familial.

Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
a organizat trei secþiuni speciale în cadrul LSO 2014, acoperind
o tematicã variatã ºi actualã, astfel cã secþiunea IT, Marketing,
and Education in the Knowledge-Based Society (IT, Marketing
ºi educaþia în societatea bazatã pe cunoaºtere), moderatã de
prof. univ. dr. Luminiþa Pistol, decan, ºi conf. univ. dr. Elena
Gurgu, prodecan al facultãþii, a reunit lucrãri ce au vizat
problematica sistemului educaþional dintr-o perspectivã
transdisciplinarã a publicitãþii psihologice ºi învãþãrii pe tot
parcursul vieþii, a sistemului de educaþie la distanþã, a intersectãrii
dreptului constituþional, economiei ºi marketingului cu legislaþia
în domeniului învãþãmântului, a managementului educaþional ºi
tehnologiile de comunicare ºi informare, dar ºi a influenþei
marketingului asupra sistemului de învãþãmânt superior ºi
relaþiile între societate, educaþie ºi ºomaj. Secþiunea Legal &
Marketing Aspects of the Consumers Rights (Aspecte juridice
ºi importanþa marketingului în drepturile consumatorilor),
moderatã de conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, ºi prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector al universitãþii, a transpus, în lumina noilor cercetãri,
consecinþele sociale ale influenþelor reþelelor în situaþii
de crizã, protecþia drepturilor consumatorilor, în contextul cercetãrii de marketing online, respectarea acestora ºi a
eticii profesionale, protecþia drepturilor consumatorilor cu
privire la serviciile medicale, aspectele juridice ale
dezvoltãrii protecþiei consumatorilor în domeniul bancar ºi
precaritatea extinderii publicitãþii asupra nivelului
de percepþie micro ºi macro a consumatorului. Secþiunea
Principles of Management, Marketing, and Public
Administration (Principii de management, marketing
ºi administraþie publicã) moderatã de conf. univ. dr.
Miltiade Stanciu ºi asist. univ. drd. Cosmina Savu, a fost
dedicatã studiului modelelor de simulare de marketing,
capitalului uman în perspectiva noilor economii ºi provocãri
ale sistemului de management DEEE asupra populaþiei lumii.

Lucrãrile conferinþei au fost organizate în secþiuni cu caracter
transdisciplinar, pentru a reuni specialiºti din domenii interconectate
ºtiinþelor sociale ºi domeniului juridic, ºi s-au desfãºurat în paralel,
unele având prezentãri ce au stabilit cheia dezbaterilor:  Institutions
and Liabilities under the New Civil Code and Civil Procedure
Regulations (Instituþiile Noului Cod Civil ºi de Procedurã Civilã),
moderator: lect. univ. dr. avocat Patrick Rareº Lazãr  Social
Security: Historical & Cross-Disciplinary Approaches (Securitatea
Socialã  abordãri istorice ºi transdisciplinare), moderator: conf.
univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea  Liabilities and Penal Institutions
under the New Criminal Codes (Instituþiile Noilor Coduri Penal ºi
de Procedurã Penalã), moderatori: conf. univ. dr. Gheorghe Alecu
ºi lect. univ. dr. Tiberiu Duþu  Comparative Perspectives on Human
Rights and Judicial Protection (Aspecte comparative cu privire
la drepturile fundamentale ºi protecþiei juridice), moderator:
lect. univ. dr. Ingrid Ileana Nicolau  Challenges of Cross-Cultural
Issues in the European Union (Provocãrile problematicii
transculturale în Uniunea Europeanã), moderator: lect. univ. drd.
Ana Maria Bejan  Current Developments in Fiscal & Financial
Law (Dreptul fiscal ºi financiar în lumina noilor cercetãri),
moderatori: prof. univ. dr. Florin Tudor ºi conf. univ. dr. George
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii a participat,
Dorel Popa, ºi  Interdisciplinarity & Regulations in the Public pentru al doilea an consecutiv, cu secþiuni speciale în cadrul
Domain (Interdisciplinaritate ºi Reglementãri în Domeniul conferinþei de Drept ºi Ordine Socialã, domeniul de cercetare
Public), moderator: lect. univ. dr. Flavia Lucia Ghencea.
al acesteia fiind circumscris ºtiinþelor sociale. Secþiunea Ethics,
Communication, and Society (Eticã, societate ºi comunicare),
moderatã de conf. univ. dr. George Lãzãroiu, director al
Departamentului de jurnalism ºi ºtiinþele comunicãrii, ºi
conf. univ. dr. Aurel Pera, a însumat lucrãri referitoare la
factorul de impact, procedurile de manipulare ºi importanþa
citãrilor în clasificarea cercetãrii, etica în mass-media, în lumina
contextului ideologic, ºi tehnici editoriale ale interviului, aspecte
literare ºi antropologice ale cinematografiei ºi filosofiei. O altã
secþiune, Communication and Social Representations (Comunicarea ºi reprezentãrile sociale), moderatã de prof. univ. dr.
Sofia Bratu, decan, ºi conf. univ. dr. Silviu ªerban, prodecanul
facultãþii, a prilejuit dezbaterea problemelor actuale ale
comunicãrii ºi schimbãrilor sociale, ale importanþei producþiei
reprezentãrilor sociale, ale comunicãrii prin imagini ºi culturã
ºi ale dimensiunii cognitive a teoriilor de comunicare în masã.
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