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Credite de 3 miliarde de euro
pentru bursierii Erasmus
Masteranzii români, care doresc sã studieze la o universitate
dintr-un alt stat membru, pot obþine mai uºor banii necesari
finanþãrii unui astfel de program de studiu. Bãncile din
România ºi din celelalte state membre sunt încurajate de
cãtre Comisia Europeanã ºi de Fondul European de
Investiþii, printr-o nouã iniþiativã, sã acorde împrumuturi
pentru studenþii înscriºi în programul Erasmus+ Master,
informeazã Reprezentanþa UE în România.
Începând de anul acesta, cele douã instituþii oferã masteranzilor posibilitatea de a beneficia, prin intermediul bãncilor
cãrora li se vor oferi garanþii plafonate ºi contra-garanþii, de
o schemã de finanþare în valoare totalã de 3 miliarde de euro.
De aceastã mãsurã pot beneficia, pânã în 2020, aproximativ
200.000 de studenþi din întreaga Europã, acest lucru contribuind
la dezvoltarea lor profesionalã ºi la adaptarea lor la climatul
internaþional al pieþei muncii din Uniunea Europeanã.

De ce-ai
deveni
student la
Universitatea
Spiru Haret

Hoþii
ºi vardiºtii
Mioara VERGU-IORDACHE

Încep târgurile educaþionale.
Universitãþile îºi prezintã oferta,
argumentele în lumina cãrora absolvenþii
de liceu ar alege sã le devinã studenþi.
Cum noi credem cã toate universitãþile,
pe bunã dreptate!, sunt subiective,
am ales sã vã prezentãm pãrerile
beneficiarilor ofertei.
Astãzi, studenþii Facultãþii de SociologiePsihologie îºi prezintã opiniile.
Când am venit la aceastã facultate am
descoperit, spre surprinderea mea,
nu numai un colectiv de nota zece,
cât ºi niºte cadre didactice deosebite. Mã
aºteptam, sincer, sã fie ca la ºcoalã. Elevii
sã fie elevi, profesorii sã fie profesori. În
schimb, profesorii s-au dovedit a fi foarte
deschiºi, niºte oameni cu care se poate
discuta, de la care avem atât de multe de
învãþat. Am mai descoperit cã seminariile
ºi cursurile sunt interactive, nu sunt doar
niºte ore în care îl ascultãm pe cel din faþa
noastrã ºi luãm notiþe, aºa cum eu,
personal, am fost învãþatã în ºcoalã.
Mi s-au deschis, de asemenea, ºi multe
uºi, care, probabil, nu mi s-ar fi deschis
dacã nu veneam la aceastã facultate.
Aceasta este pãrerea unuia dintre studenþii
din anul I.
Alte pãreri în pagina a 3-a.

Implicarea Universitãþii Spiru Haret, tot mai activã
în cadrul CLDR  în Economie, turism ºi transporturi
În urma deciziei de constituire, de cãtre Consiliul Oraºelor ºi Regiunilor
Dunãrene (CoDCR), a celor patru grupuri de lucru pe domenii
multidisciplinare în cadrul procesului de implementare SUERD, Consiliul
de Coordonare al Asociaþiei CLDR a decis formarea în oglindã a patru grupuri
similare de lucru. În cadrul primei reuniuni a Grupului de Lucru Economie,
turism ºi transporturi, desfãºuratã la sediul Centrului de Proiecte Europene
în data de 18 februarie 2015, au fost examinate propunerile ºi ipotezele de
lucru pentru elaborarea ºi avansarea proiectelor. În vederea unei mai bune
operaþionalizãri, consultantul Asociaþiei CLDR în domeniul dezvoltãrii
turismului, dl. Jamil Benabdallah, a fost desemnat reprezentant de specialitate
în grupul omolog ce se va reuni periodic pe lângã CoDCR, cu posibilitatea
înlocuirii sale cu dna. Florina Vlad. În cadrul reuniunii au fost prezentate
succint, de domnii Sabin Dragoman ºi Sever Avram, atât oportunitãþile oferite
de Programul Dunãrea, cât ºi de Programul de Cooperare Transfrontalierã
România-Bulgaria, cu accent special pe componentele de turism ºi
prezervarea patrimoniului cultural.
(continuare în pag.3)
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Joi, 26 februarie 2015, ora 18, la sala de lecturã a Bibliotecii Universitãþii Spiru Haret (str. Ion Ghica nr.13), va continua ciclul de conferinþe
Moldova între Vest ºi Est, organizat de Universitatea Spiru Haret în
colaborare cu Asociaþia Culturalã ProBasarabia ºi Bucovina.

Între 6 ºi 10 aprilie 2015, când pentru învãþãmântul preuniversitar este ªcoala altfel,
perioadã în cadrul cãreia se desfãºoarã programul Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!,
Universitatea Spiru Haret are

PORÞI DESCHISE!

Elevii sunt invitaþi sã facã vizite de informare, studiu ºi iniþiere în atmosfera universitarã,
sã se întâlneascã ºi sã dialogheze cu cadre didactice universitare, studenþi, masteranzi.
În campusurile Universitãþii Spiru Haret suntem bucuroºi de oaspeþi curioºi ºi dornici
sã ºtie mai multe despre oferta educaþionalã, sã desluºeascã tainele domeniilor
ºi specializãrilor ce se studiazã aici, sã vadã baza materialã, dar sã ºi întrebe
ºi sã primeascã, de la specialiºti recunoscuþi, lãmuriri cu privire la orientarea ºcolarã
ºi profesionalã. Vã aºteptãm!
În pagina 2, vã prezentãm activitãþile care au fost pregãtite de facultãþile situate
în sediul din ºoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti.

Sunt singura care nu înþeleg?! Am
avut corupþie fãrã corupþi. Vinovaþi
fãrã vinã. Mituiþi fãrã mituitori Pare
a începe a se schimba! Dar cum? Vãd
acum cã, poþi fi amestecat pânã-n gât
în matrapazlâcuri, dar dacã faci
frumos, adicã îþi revine iute memoria
ºi-l dai în gât pe partenerul de mizerii,
îþi cureþi imaginea ºi devii bãiat/fatã
bun/bunã! Cum ar veni, furãm la greu
împreunã ºi, când ne prinde, deci doar
atunci când ne prinde, eu te dau în gât
ºi-mi vãd de treabã. Cã doar am
demascat hoþul! Intervine, cum s-ar
zice, o atenuantã. Ba bine cã nu! Eu
cred cã este o agravantã! Sau ne jucãm
de-a hoþii ºi vardiºtii?
Dacã nu vã aduceþi aminte, sau nu
aþi apucat vremurile când era la modã
printre copii, este un joc în care o
echipã, vardiºtii, trebuie sã prindã
hoþii. Se stabileºte zona în care hoþii
au voie sã se ascundã, eventual
perioada maximã în care sã stea
ascunºi într-un loc (pentru a înlãtura
plictiseala de prea mult cãutat, în
cazul locurilor bine ascunse). Jocul
se bazeazã pe sinceritate! Se
considerã doborât cel care este vãzut
primul ºi este anunþat cã a fost
împuºcat (de obicei se strigã poc-poc,
te-am împuºcat! ºi se pronunþa
numele). Cel vãzut primul trebuie sã
recunoascã faptul cã a fost doborât.
ªi gata! Copiii pot schimba apoi,
oricând, tabãra. Ce ziceþi?
Mie mi se pare cã am intrat într-o
competiþie naþionalã a jocului. Hoþii
pot schimba oricând tabãra! Chiar
ºi vardiºtii! Dacã nu e joc, cum
poate accepta justiþia delaþiunea unui
bãnuit, a unui partener de ilegalitãþi,
pentru a-ºi salva pielea? Dacã nu era
prins, mai mãrturisea?
ªi, ca sã nu-mi spuneþi cã mã ocup
cu copilãrii, vã aduc aminte cã în
acest joc, de oameni mari, respectiv,
cu persoane majore - persoane care
au împlinit vârsta legalã pentru a
putea beneficia prin lege de drepturi
civile ºi politice depline  eu nu pot
crede cã cineva, indiferent de poziþie,
te poate obliga sã acþionezi împotriva
legii, împotriva voinþei tale! Nu cred
ºi pace! Dacã nu eºti de acord, refuzi,
denunþi, pleci Nimeni nu te poate
obliga la compromis dacã nu eºti
dispus sã-l faci pentru a obþine un
avantaj, dacã nu eºti ºantajabil. Sigur,
nu sunt specialist în drept penal. Sigur
nu ºtiu procedura penalã. Dar, la
nivelul bunului simþ, în ritmul acesta
o sã ne spargã poliþia, tuturor, lemnele
din bãtãturã! (Banc, fãrã supãrare! 
ªtrul are o grãmadã de lemne în curte,
pe care nu are cine sã le taie. Iþic îl
denunþã, la poliþie, pe ªtrul, cã are
ascunsã o comoarã în stiva de lemne
din curte. Poliþia, la datorie, taie
lemnele ºi cautã. Evident, nu gãseºte
nimic. ªtrul are, acum, lemnele tãiate.)
Ce-i drept, nu-i pãcat! Nu toþi
avem lemne-n bãtãturã.
Dar eu n-aº conta prea tare pe
vorbele unui hoþ, indiferent cine e
acela. M-aº asigura cã nu ne jucãm
de-a hoþii ºi vardiºtii!
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Facultatea
de Arte

Luni, 6.04.2015
 ora 1100, sala 112  Atelier de
interpretare canto clasic  conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac
 ora 1300, sala 119  Workshop de
compoziþie: Funcþiile muzicii în
spectacolul modern  conf. univ.
dr. Maia Ciobanu, compozitoare
Marþi, 7.04.2015
 ora 1300, sala 119  Repere în
domeniul aplicativ, propriu teoriei
muzicii  lector univ. dr. Crinuþa
Popescu
 ora 1400, sala 117  Iniþiere în
compoziþie muzicalã  conf. univ.
dr. Sorin Lerescu, compozitor
 ora 1600, sala 123  Arta muzicalã
a spaþiului carpato-danubianopontic din perspectivã interculturalã  lector univ. dr. Viorica
Barbu Iuraºcu
Miercuri, 8.04.2015
 ora 13 00 , sala 121  Despre
obiceiurile legate de calendarul
agricol, care sunt însoþite de muzicã
 lector univ. dr. Otilia Pop Miculi
 ora 1100, sala 112  Atelier de
interpretare canto clasic  conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac
Joi, 9.04.2015
 ora 12 00, sala 118  ªcolile
naþionale de muzicã în perioada
romantismului muzical  lector
univ. dr. Ana Maria Puiu
 ora 1400, sala 120  Atelier de
interpretare pian  lector univ. dr.
Fernanda Romila
 ora 1400, sala 112  Muzica coralã
de la pasiune la desãvârºire,
concert susþinut de Corul de camerã
al Facultãþii de Arte  lector univ.
dr. Luminiþa Guþanu, asist. univ. dr.
Aurel Muraru
Vineri, 10.04.2015
 ora 1200, sala 117  Iniþiere în
orchestraþie  prezentare, prima
paginã de orchestrã  conf. univ.
dr. Viorel Creþu
 ora 1100, sala 121  Muzica ºi
culorile  prof. dr. asoc. Irina
Hasnaº

Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã

Luni, 6.04.2015
 ora 900-1100, sala 101  Prezentarea programelor de studii  vizitã la sediul
facultãþii  decan, conf. univ. dr. Ilie Marin
 ora 1100-1300, sala 103  Laboratorul de criminalisticã  activitãþi cu caracter
aplicativ  prof. univ.dr. Butoi Tudorel, conf. univ.dr. Jenicã Drãgan
Marþi, 7.04.2015
 ora 900-1100, sala 109  Desfãºurarea unui proces  simulat  conf.univ.dr.
Mariana Rudãreanu
Miercuri, 8.04.2015
 ora 1000-1200, sala 101  Violenþa în ºcoalã ºi în afara ei, Traficul ºi consumul de
droguri - expuneri tematice  invitaþi specialiºti de la Agenþia Naþionalã Antidrog 
conf.univ.dr. Roxana Ifrim
Joi, 9.04.2015
 ora 900-1100, sala 101  Paºi în cariera juridicã  invitaþi de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie ºi de la Baroul Bucureºti  decan, conf. univ. dr. Ilie Marian

Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii

Luni, 6.04.2015
 ora 1130  Vizitã la sediul facultãþii, cu prezentarea programelor de studii, întâlnire
la parterul clãdirii  decan, prof. univ. dr. Sofia Bratu
Marþi, 7.04.2015
 ora 11 30  Vizitã la Televiziunea Haret (TVH) ºi Radio Haret (HFM).
Întâlnire la parterul clãdirii  conf. univ. dr. George Lãzãroiu, lector univ. dr. Ioana
Voloacã
Miercuri, 8.04.2015
 ora 1130  Vizitã la sediul revistei Opinia naþionalã, Editura Fundaþiei România
de Mâine ºi Tipografia Universitãþii Spiru Haret. Întâlnire la parterul corpului A,
str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti caracter aplicativ  lector univ. dr. Andrei
Pãunescu
Joi, 9.04.2015
 ora 1130  Paºi în cariera jurnalisticã. Întâlnire la parterul clãdirii facultãþii 
conf. univ. dr. Silviu ªerban
Vineri, 10.04.2015
 ora 1130  Fotografii care au schimbat lumea. Întâlnire la parterul clãdirii facultãþii
 lector univ. dr. Gh. Cojocariu

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Luni, 6.04.2015 - Marþi, 7.04.2015 - Miercuri, 8.04.2015 - Vineri, 10.04.2015
 ora 900-1030  Prezentarea Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
 ora 1030-1200  Informare cu privire la metodologia de admitere în cadrul Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport
 ora 1200-1300  Asistenþa la orele de seminar sau lucrãri practice în cadrul facultãþii
 decan, prof. univ. dr. Georgeta Niculescu, conf. univ. dr. Simona Teodorescu
Joi, 9.04.2015
 ora 900-1400  Competiþii sportive de baschet, handbal, fotbal, tenis, volei între
licee, în Complexul sportiv al Universitãþii Spiru Haret

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
 Pânã decid BNR ºi guvernul ce soluþie vor gãsi pentru
debitorii în franci elveþieni, moneda din þara cantoanelor
scade la cursul BNR, în timp ce euro creºte, iar Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consumatorului (ANPC) vine
cu o propunere de bun simþ (chiar dacã se datoreazã doar
unei necesitãþi de armonizare legislativã cu Uniunea
Europeanã): cedãm casele, dar, mãcar, rãmânem fãrã datorii.
ANPC a publicat pe site-ul sãu proiectul de lege pentru
implementarea Directivei 2014/17/UE, ce va fi trimis spre
dezbatere ºi aprobare Parlamentului, proiect ce vine cu o serie de
noi mãsuri de protecþie a debitorilor cu credite ipotecare. Bãncile
vor fi obligate sã reducã penalitãþile, în cazul în care debitorii au
probleme la plata ratelor, ºi sã ia mãsuri de restructurare a creditelor
fãrã costuri suplimentare pentru aceºtia. Doar dupã ce depun
toate diligenþele de a ajuta clienþii bãncile vor putea sã treacã la
executarea silitã. Chiar ºi în acest caz, dobânzile penalizatorii
sunt reduse ºi creditorii, fie bãnci, fie societãþi de recuperare a
creanþelor, vor trebui, pentru a stinge creanþa, sã se mulþumeascã
cu sumele încasate din vânzarea garanþiei ºi sã stingã creanþa faþã
de client. Proiectul are ca datã de aplicare martie 2016 ºi priveºte
doar contractele de credit încheiate dupã intrarea în vigoare.

Se aplicã un principiu de drept:
riscul de creditare este împãrþit

Se introduce, practic, o prevedere echivalentã cu darea în platã
pentru creditele ipotecare. Iatã ce spune articolul 47, probabil cel
mai important din întregul proiect de lege: (1) În orice situaþie, riscul
de creditare se împarte între creditor ºi consumator iar returnarea
sau transferarea cãtre creditor a garanþiei sau a veniturilor obþinute
din vânzarea garanþiei este suficientã pentru rambursarea totalã a
creditului.(2) În cazul în care preþul obþinut pentru bun imobil
afecteazã suma datoratã de cãtre consumator, creditorii ºi executorii
judecãtoreºti depun toate eforturile în vederea obþinerii celui mai
bun preþ pentru bunul imobil care face obiectul executãrii silite.
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Nou ciclu de conferinþe internaþionale din cadrul
proiectului de cercetare ºtiinþificã finanþat din
resurse proprii

Vectori actuali în educaþie
- sesiunea de primãvarã a anului universitar 2014-2015



Joi, 12 martie 2015, orele 19.00 21.30, în sala Studio USH, conferinþa
internaþionalã Calea spre o nouã
educaþie, susþinutã de Maestrul Yu
Jae-Sheen (Coreea de Sud),
directorul programului SUNDAU
SUA, organizatã în parteneriat cu
The Path România ºi Editura
Herald, cu participarea conf. univ.
dr. Mircea Aurel Niþã, SNSPA.
Maestrul Yu Jae-Sheen cãlãtoreºte
frecvent, atât în Asia, Europa, Rusia,
cât ºi în SUA, pentru a susþine
conferinþe cu tematicã daoistã,
faciliteazã procesul de dezvoltare
personalã, pornind de la principiile
de educaþie profunde ale tradiþiei
antice din Orient, precum ºi ale
filosofiei specifice acestei zone.
Stabilit în SUA din 1998, Yu JaeSheen a promovat tradiþia daoistã,
prin deschiderea unor centre de
practicã în California ºi Arizona.
Miercuri,1, ºi joi, 2 aprilie 2015,
conferinþa internaþionalã cu tema
Dimensiuni educative ºi terapeutice
ale referenþialului arhetipal
personal, susþinutã de cercetãtorul
ºi scriitorul Georges Colleuil
(Franþa). Întâlnirea va avea loc
miercuri, 1 aprilie, sub forma unui
atelier cu studenþii, la sediul Facultãþii
de Sociologie-Psihologie, ºi joi, 2
aprilie, în sala Studio, între orele 19
ºi 21,15.
Direcþia principalã de cercetare a lui
Georges Colleuil este limbajul
simbolurilor. A scris zece cãrþi cu
teme precum simbolistica tarotului,
interpretarea viselor, metafore ºi
arhetipuri în terapiile alternative,
funcþiile terapeutice ale simbolurilor
ºi a dezvoltat idei originale, precum
metoda Referenþialul Arhetipurilor
personale, Onomasophie, un
procedeu de decodare a numelor ºi



prenumelor, sau Mitograma.
Georges Colleuil susþine conferinþe
ºi workshopuri, aprofundând
aceleaºi subiecte în þãri precum
Franþa, Belgia, Elveþia, Spania,
Canada etc.
Joi, 21 mai 2014, orele 19-21,30,
în sala Studio a USH, conferinþa
naþionalã cu tema Tradiþia budhistã
ºi instituþia S.S. Dalai Lama în
educaþia modernã, susþinutã de
jurnalista Irina Szasz. În cadrul
conferinþei se vor proiecta secþiuni
din cunoscutul interviu pe care Irina
Szasz i l-a luat S.S. Dalai Lama.
Conferinþa va fi realizatã în
parteneriat cu Editura Herald. Irina
Szasz este multiplã laureatã a galei
naþionale a premiilor pentru
televiziune ºi primul jurnalist din
România care a conceput ºi realizat
unul dintre cele mai fascinante
proiecte multimedia, într-o
memorabilã întâlnire cu S.S. Dalai
Lama.
Joi, 4 iunie 2014, orele 18,30 
21,30, în sala Studio a USH,
conferinþa internaþionalã cu tema
Realitatea interioarã în educaþie,
susþinutã de Rune Heivang
(Norvegia). Rune Heivang este un
explorator carismatic al lumii
interioare, având o abordare care
conþine esenþa tuturor tradiþiilor
spirituale, centratã pe conºtienþã ºi
conºtientizare, pe dialog inter-uman
în mediul instituþional sau social, în
genere. Susþine seminarii de
dezvoltare personalã, cu mare
afluenþã de public, în þãri din Europa
( http://runeheivang.ro/despre/
Evenimentele sunt organizate de
colectivul de cadre didactice ale
Facultãþii de Sociologie - Psihologie,
sub coordonarea prof. univ. dr.
Matei Georgescu.





Peste un an, bãncile nu vor mai dori
executarea silitã a ipotecilor
În Directivã se aratã cã trebuie sã existe o înþelegere expresã în
contract, între creditor ºi debitor, pentru ca darea în platã sã fie
aplicatã, astfel cã legiuitorul român intenþioneazã sã ducã aplicarea
prevederilor mai departe. Atunci când pãrþile la contractul de
credit sunt de acord cu acest lucru în mod expres, returnarea garanþiei
este suficientã pentru a rambursa creditul, spune textul Directivei.
În momentul de faþã, executarea silitã a garanþiilor imobiliare care
nu acoperã întreaga creanþã face ca debitorul sã datoreze în continuare
diferenþa de bani neacoperitã, pentru care va fi urmãrit pânã la
achitarea integralã. Acest lucru are un deosebit impact asupra celor
care au achiziþionat locuinþe în bula imobiliarã ºi a cãror valoare
prezentã este la jumãtate sau chiar mai puþin faþã de momentul
cumpãrãrii. Astfel, legea a permis pânã acum ca tot riscul asociat
achiziþiei unui imobil sã fie în sarcina clienþilor bãncilor. La
urmãtoarea bulã, bãncile ar trebui, astfel, sã fie mai atente cu modul
în care acordã credite, pentru cã s-ar putea transforma în agenþii
imobiliare, dacã clienþii le lasã casa pentru stingerea creditului.

Executarea silitã nu se declarã oricum

financiare din cauza reducerii veniturilor cu mai mult de 15%, or
dacã existã un deces în familia debitorului.
Se introduc cereri noi privind recuperatorii. Societãþile de acest
tip vor trebui sã se înregistreze la ANPC pentru a putea administra
credite acoperite cu garanþii imobile, dupã data intrãrii în vigoare
a proiectului de lege.

Conversia creditelor

În cazul împrumuturilor în monedã strãinã, bãncile vor fi obligate
sã prevadã dreptul consumatorilor la conversie. Aceasta se va
realiza la cursul BNR de la data cererii de conversie, fãrã costuri ºi
garanþii suplimentare. Banca trebuie sã avertizeze debitorul dacã
existã o variaþie mai mare de 20% a cursului monedei în care a fost
accesat creditul. De asemenea, la momentul semnãrii unui contract
de credit în valutã, banca trebuie sã prevadã ºi o reducere a
costurilor de creditare care se activeazã la o variaþie de 20% a
cursului. Aceasta trebuie sã includã diminuarea marjei de dobândã
ºi/sau a comisionului de administrare de cel puþin 10% din cost.
Legea nu se va aplica creditelor aflate în derulare în acest
moment. Orice lege priveºte contractele încheiate dupã data
publicãrii ei în Monitorul Oficial, ne-a declarat Marius Dunca,
preºedintele ANPC. Astfel, legea nu îi va ajuta pe cei cu probleme
la plata creditelor de casã luate în anii anteriori. Chiar dacã data
pentru intrarea în vigoare a legii este 21 martie 2016  data limitã
de implementare a Directivei UE, Dunca sperã cã aceasta ar putea
sã intre în vigoare mai devreme.

Pânã sã se ajungã la executarea silitã, proiectul de lege introduce
mai mulþi paºi pentru a se asigura cã bãncile nu se grãbesc sã
declare prea rapid scadenþa anticipatã. Astfel, chiar dacã nu au fost
achitate trei rate consecutive, bãncile trebuie sã trimitã clienþilor
propuneri de restructurare, care sã scadã impactul ratei lunare, fãrã
costuri suplimentare ºi fãrã a cere noi garanþii sau reevaluarea celor
existente, se aratã la art. 46 din proiect. Aceleaºi obligaþii revin ºi
societãþilor de recuperarea a creanþelor. Între declararea scadenþei
Gabriela ÞINTEANU
anticipate a creditului ºi executarea silitã trebuie sã treacã cel puþin
trei luni ºi cel mult ºase luni. Bãncile au dreptul sã perceapã dobânzi
penalizatorii doar pânã la începerea executãrii silite. Acestea sunt Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
plafonate la cel mult cinci puncte procentuale peste rata curentã a întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi
dobânzii ºi la douã puncte în cazul în care debitorii au probleme scrie la: opinia@spiruharet.ro

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

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
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

OPINIA NAÞIONALÃ

698  23 februarie 2015

pag. 3

UNIVERSITARIA

Facultatea de Arte


De ce-ai deveni
student la
Universitatea
Spiru Haret
Anul I:  Lucia Pecingine (Ioniþã): Sunt mai
mult decât încântatã când vin la facultate..
Cursurile - o încântare, iar sesiunea - o provocare  Rodica Georgiana Manea: Am venit cu
gândul de a învãþa lucruri noi ºi am ºi am
descoperit cã pot face mai mult decât mi-am
propus. Am descoperit materii frumoase ºi foarte
interesante.  Raluca Ciochinã: La Facultatea
de Sociologie-Psihologie am întâlnit profesori
pasionaþi de materiile pe care le predau ºi
interesaþi de un dialog valoros cu studenþii. Sunt
mulþumitã de alegerea fãcutã, de calitatea
învãþãmântului superior de la Universitatea
Spiru Haret.  George Adrian Mihai Constantinescu: Eu am ales aceastã Universitate pentru
cã îmi doresc sã mã descopãr, în primul rând,
pe mine ºi apoi pe cei din jurul meu. Îmi doresc
sã profesez în domeniu pe psihologie judiciarã.
 Iulia Nicolae: Mã aºteptam sã gãsesc cadre
didactice bune, înþelegãtoare, cu spirit de glumã,
dar ºi obiective ºi aceastã aºteptare s-a adeverit.
În viaþa de facultate, faþã de liceu, am descoperit
o nouã lume mult mai deschisã ºi cooperantã,
fapt care m-a dezvoltat, prin socializare. Sunt
plãcut impresionatã! Mi-a depãºit aºteptãrile
ceea ce am descoperit!  Andreea Roxana
Cristescu: De ce Universitatea Spiru Haret?
ªtiam sigur cã vreau psihologie, însã nu puteam
decide care dintre universitãþi. Pânã în momentul
în care un coleg din anul II, tot de la Psihologie
Spiru Haret, mi-a povestit despre Universitate.
Despre faptul cã aici pot gãsi discipline ºi cadre
didactice care sã mã ajute sã ajung acolo unde
mi-am propus. Lãsând la o parte frigul din unele
sãli, am gãsit profesori care încãlzesc ºi
însufleþesc atmosfera ºi care mã fac sã vin la
cursuri ºi seminarii, mã fac sã vreau sã ºtiu mai
mult. Am gãsit deschidere, flexibilitate ºi seriozitate. Am gãsit discipline, programe, o structurã
pe care nu le-am gãsit în alte universitãþi.
 Mihaela Andreea Nicolae (Muºat): Am venit
sã studiez la aceastã Universitate pentru cã-mi
doresc sã devin un bun psihoterapeut. Nu am
avut aºteptãri, ci am avut doar încrederea cã
materiile vor fi destul de interesante ºi profesorii,
oameni care predau din suflet ºi fac cu dedicaþie
ºi devotament profesia lor. Încrederea mi-a fost
pe deplin confirmatã. În continuare mã voi baza
pe încredere. În aceastã Universitate am întâlnit
profesori de la care am foarte multe de învãþat.
 Mihaela Cristina Palade: În cadrul acestei
facultãþi m-a atras în mod special aerul
prietenesc al tuturor, în special al profesorilor
care i-am observat cum încearcã sã ne predea ºi
sã înþelegem cât mai bine noþiunile. Graþiela
Ivãnescu: M-am înscris la Facultatea de
Sociologie-Psihologie pentru cã îmi doresc
foarte mult sã devin psihoterapeut. Am ales sã
mã înscriu la Universitatea Spiru Haret pentru
cã am cunoscut înainte câþiva profesori ºi am
fost atrasã de modul lor de predare, de viziunea
lor despre cum ar trebui sã se desfãºoare
cursurile ºi seminariile. Nu am fost deloc
dezamãgitã, simt din ce în ce mai mult cã sunt
unde trebuie. Îmi place sã mã implic în activi-

Concertul Brademburgic nr. 4 - prima audiþie româneascã
a versiunii cu clavecin obligat a lui J.S. Bach - ce se
desfãºoarã vineri, 6 martie, ora 19, Sala G. Enescu,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, o are solistã
pe conf. univ.dr. Fernanda Romila (clavecin), de la
Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret. Concertul
este realizat cu sprijinul Ambasadei Germaniei.
Partener - Universitatea Spiru Haret.



Joi 26 februarie 2015, ora 16, în Sala Victor Giuleanu a
Facultãþii de Arte are loc AUDIÞIE DE PIAN.
Alãturi de Mihaela Avrigeanu, Sebastian Nazarevsky,
Octavian Jalbã, Radu Rodideal, studenþii clasei de pian a
conf. univ. dr. Fernanda Romila.

tãþile pe care aceastã Universitate le desfãºoarã:
proiecte, seminarii, ateliere, conferinþe. Consider
cã am ce sã învãþ, pentru asta am venit ºi sunt
mulþumitã. ªi ca un mare plus, simt cã am
nimerit într-o familie ºi mã bucur cã fac parte
din ea.  Lidia Vadim Tudor: Am descoperit
cã vreau sã urmez aceastã facultate când eram
anul I, la Jurnalism, tot la Universitatea Spiru
Haret, când am urmat un curs de Psihologia
comunicãrii. Pot spune cã este totul exact aºa
cum m-am aºteptat, cum îmi închipuiam, cursuri
interesante, realmente folositoare ºi interactive,
oameni calzi, sãritori ºi generoºi, gata sã ne ajute
oricând ºi orice am avea nevoie ºi sã ne înveþe,
totodatã, cum sã-i ajutãm ºi sã-i cunoaºtem pe
ceilalþi, dar ºi pe noi înºine.
Anul II:  ªtefania Niþu: La Facultatea de
Sociologie-Psihologie am gãsit un colectiv
diversificat, de la care, pânã acum, am învãþat
multe. Am gãsit cadre didactice care mereu, când
avem nevoie de ceva, ne ajutã ºi ne sprijinã. Am
resurse de care profit în fiecare zi ºi absorb tot
ce îmi oferã ele la nivel de învãþare. Sunt
convinsã cã nu am greºit în momentul în care
am venit la aceastã Facultate / Universitate ºi
sunt convinsã cã voi reuºi în acest domeniu. Cu
ce mi se oferã aici, este imposibil sã nu îmi
gãsesc un drum care sã mã ducã departe. Ca
dovadã cã sunt implicatã într-un proiect de
cercetare, ceea ce nu m-am gândit niciodatã cã
voi aborda. Deci, iatã, descopãr noi abordãri ale
psihologiei care nu mi se pãreau niºte opþiuni
potrivite pentru mine. De asemenea, toatã lumea
vorbeºte despre cât de costisitoare este formarea,
dar eu nu trebuie sã-mi fac griji de asta pentru
cã se organizeazã frecvent workshop-uri ºi
conferinþe forte interesante ºi primeºti diplomã
la majoritatea.  Luiza Duca: Am cãutat un
mediu primitor ºi vesel, un mediu în care sã te
simþi în familie. Ceea ce am cãutat, am gãsit.
Am cunoscut domni ºi doamne profesor speciali,
fiecare înzestrat cu darul lui, care sunt dornici
sã investeascã în studenþi. La sfârºitul anilor
parcurºi în aceastã Universitate doresc sã privesc
în urmã cu plãcere la bagajul de cunoºtinþe
acumulat ºi dobândit cu ajutorul vostru, al
profesorilor, ºi sã perseverez în cariera mea.
 Andreea Viºan: Am pornit la un drum nou cu
dorinþa de a învãþa cum sã ajut sufletele triste.
Aºa am ales Facultatea de Sociologie-Psihologie
de la Universitatea Spiru Haret. Am gãsit aici
cunoaºtere, susþinere, îndrumare tot ce am
nevoie pentru a-mi împlini visul.  Marius Bîrã:
Am întâlnit în aceastã unitate de învãþãmânt
profesori buni ºi foarte buni care mi-au inspirat
încrederea ºi dorinþa de a termina aceastã
facultate ºi de a depune ºi mai mult interes în a
face aceastã specializare care cred cã va fi de

mare viitor.  Florentina Iconaru: Cine sunt?
Ce pot face pentru semeni? Cum îi pot ajuta pe
ceilalþi?. Întrebãrile ne-au fost ascultate de
stimaþii noºtri profesori ºi asistenþii lor, care, cu
rãbdare ºi bunã-credinþã, ne însoþesc pe drumul
acesta anevoios al cunoaºterii.  Alesandro
Ciabattani: Dincolo de aºteptãrile didactice de
care sunt foarte mulþumit, am gãsit un ajutor
excelent ºi din partea profesorilor în ceea ce
priveºte integrarea în facultate. Mã bucur pentru
faptul cã nu am gãsit numai ore de curs, dar am
gãsit ºi noi lecþii de viaþã. Sunt sigur cã acest
parcurs îmi va fi de folos pentru viitoarea
dezvoltare personalã ºi profesionalã. Irina
Dudãu: În privinþa aceste facultãþi, ce am gãsit
aici, materia de studiu, profesorii, sunt mult peste
aºteptãri. ªi mai cred cã psihologii prin munca
lor pot ajuta la crearea unei lumi mai bune,
începând cu ei înºiºi.  Mihaela Alexandra
Gãmãnuº: Am venit cu gânduri pozitive ºi cu
multã bucurie. Am descoperit profesori foarte
buni la cursurile ºi seminariile interactive. Mi-a
plãcut sã descopãr cã universitatea noastrã are
multe proiecte interesante. Nu am avut aºteptãri,
am vrut sã fiu surprinsã ºi desigur, am fost. Am
venit cu gândul cã voi gãsi oameni frumoºi în
interior ºi cu intenþii bune ºi am gãsit. Mã bucur
cã am ajuns sã fac parte dintre studenþii acestei
universitãþi.  Denisa Truicã: Când m-am înscris
la aceastã universitate, la Facultatea de
Sociologie-Psihologie, primul gând a fost acela
sã devin ceea ce mi-am propus. ªtiam cã aici
voi gãsi oameni care aveam sã-mi dezvolte
cunoºtinþele acumulate, ºtiam cã pe parcurs,
aveam sã învãþ multe lucruri interesante, pentru
a putea deveni în viitor, psiholog. Sunt mai mult
decât bucuroasã, pentru cã aºteptãrile au fost pe
mãsurã.  Vlad-Andrei Stoian: Aceastã universitate observ cã mã ajutã sã realizez mai mult
decât mã aºteptam. Continui sã cunosc persoane
de la care am foarte multe de învãþat, avem
activitãþi ce ne ajutã la înþelegerea deplinã a
subiectelor ºi îmi îmbunãtãþesc viaþa pe zi ce
trece dezvoltându-mã ca persoanã.  Gabriel
Negoescu: Puþini sunt studenþii care ºtiu exact
ce vor simþi, cum vor trãi sau care va fi viaþa lor
în facultate. Ca orice alt student, experienþa mea
este micã, dorinþa mea a fost sã ºtiu despre om,
despre suflet, despre psihic. Am venit aici pentru
un mai mult personal. Ce am aflat dupã un an
ºi jumãtate? Alþi oameni în primul rând. Cãci
facultatea nu este doar despre cunoaºtere
academicã ºi atât. Facultatea este o stare, o stare
care te însoþeºte trei ani. O stare de conectivitate
cu oameni, colegi, noi prieteni. O stare de conexare la cunoaºtere ºi la istorie. O astfel de stare
îþi recontureazã locul în acest puzzle imens din
care eu, tu, toþi aparþinem To be continued

Studenþii noºtri se prezintã! ªi cum s-ar putea prezenta
mai bine decât printr-o audiþie?
Mulþi dintre ei încep studiul pianului aici, în facultatea
noastrã, ºi iatã cã, numai dupã un semestru, pot
prezenta deja mici piese. Alãturi de începãtori evolueazã
toþi ceilalþi care sunt deja pianiºti, chiar ºi cei care sunt
absolvenþi ai facultãþii noastre, dar care vor sã-ºi mai
aminteascã de activitãþile studenþeºti.
Ca student, te bucuri de privilegiul, acordat de facultate,
de a evolua în public, fiind asistat în pregãtirea necesarã
de cadre didactice competente. (Conf. univ. dr. Georgeta
Pinghiriac, decan al Facultãþii de Arte)

Implicarea
Universitãþii Spiru Haret,
tot mai activã în cadrul
CLDR  în Economie,
turism ºi transporturi
(Urmare din pag. 1)

Pe baza sugestiilor ºi propunerilor formulate public
de Universitatea Spiru Haret, s-a luat decizia, urmare
recomandãrii coordonatorului SUERD în domeniul
Culturã-Turism, dl Teofil Gherca, de a se elabora un
proiect pentru programul CBC România-Bulgaria în
domeniul peisagismului turistic de-a lungul cursului
Dunãrii, cu focalizare pe comunitãþile reprezentate în
cadrul CLDR din judeþele Constanþa ºi Ialomiþa
(Nãvodari, Feteºti, Hârºova, Topalu, Ghindãreºti). Alte
oraºe/comunitãþi care decid sã devinã membre CLDR se
pot subsuma acestei iniþiative.
Obiectivul principal propus se referã la o îmbinare între
combaterea efectelor nocive ale schimbãrilor climatice din
localitãþile/zonele cele mai expuse, prin replantarea
perdelelor de arbori ºi, pe de altã parte, amenajarea de
obiective peisagistice care sã intensifice impactul turistic
- recreativ al zonelor respective, pe ambele maluri ale
Dunãrii, precum ºi alte componente privind îmbunãtãþirea
guvernanþei zonelor respective.
În cadrul proiectului, componenta de cercetare ºi
proiectare poate fi realizatã, în principal, prin cooptarea
membrilor Asociaþiei CLDR, INCD URBAN-INCERC
ºi Institutului Geologic al României. Componenta de
documentare ºi sintezã a materialelor rezultate în urma
cercetãrii de teren poate fi gestionatã de Asociaþia
Arhitecþi fãrã Frontiere, cu sprijinul arhitecþilor
consultanþi din partea Universitãþii Spiru Haret ºi a
Universitãþii Ion Mincu.
Toate propunerile ºi elementele de conþinut în vederea
elaborãrii proiectului, cu datã de depunere potenþialã mai
2015, trebuie transmise cât mai curând posibil
Secretariatului CLDR.

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni!

Invitaþie seminar de diseminare

Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii

Universitatea Spiru Haret ºi partenerul sãu SIVECO Romania
S.A. implementeazã proiectul Adaptarea curriculumului ºi
pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii, începând cu
data de 14.05.2014.
Avem plãcerea de a anunþa organizarea seminarului de
diseminare a proiectului, ce va avea loc joi, 26.02.2015, începând
cu ora 13.00, în Sala Senatului Universitãþii Spiru Haret, Str.
Ion Ghica nr. 13, etaj 1, Bucuresti.
Proiectul se va derula pe o perioadã de 18 luni ºi beneficiazã de
cofinanþare din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 1: Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii
economice ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere, Domeniul
Major de Intervenþie:1.2. Calitate în învãþãmântul superior.

La seminar, vor susþine prezentãri: Managerul proiectului, prof.
univ. dr. Manuela Epure, Expertul informare ºi comunicare,
conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu, Marius Preda, coordonator al
proiectului din partea SIVECO, partenerul USH în proiect, ºi
Marius Pîrîtu, formator. Sunt invitaþi reprezentanþi OI POSDRU,
cadre universitare, studenþii care fac parte din grupul þintã, membrii
echipei de management ºi ai echipei de implementare a proiectului,
persoane interesate.

În cadrul seminarului, ne propunem o trecere în revistã a
percepþiei studenþilor privind programele universitare, expunerea
viziunii proprii de promovare a proiectului pentru o vizibilitate
optimã, ºi prezentarea portalului propriu proiectului.
Parteneri media: Opinia Naþionalã, TvH.
Conf.univ.dr. Ruxandra VASILESCU, expert informare ºi comunicare
www.adapt2jobs.ro

Axa prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere.
Domeniul major de intervenþie: 1.2. Calitate în învãþãmântul superior
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii
Nr. de identificare:POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar:Universitatea SpiruHaret
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PREUNIVERSITARIA
LICEUL
TEHNOLOGIC
ELECTRONICÃ
INDUSTRIALÃ

 O ºcoalã de excelenþã tehnicã
pentru viitor 
ªos. Pantelimon nr. 25, sector 2, Bucureºti

Prof. Nicoleta STOENESCU, director:

Educaþia îþi dã soluþia pentru orice
problemã de viaþã. Principalul scop
al educaþiei nu este cunoaºterea,
ci acþiunea. (dr. John G. Hibben preºedinte al Universitãþii Princeton).

Meseria de dascãl este o vocaþie ºi nu o slujbã oarecare
Care este punctul forte al Liceului Tehnologic
Electronicã Industrialã, pentru care un adolescent
ar alege sã se înscrie aici?
Remarcabilã ar fi ambianþa situare relativ centralã,
parcul frumos, profesori dedicaþi; atmosfera de lucru
în condiþii reglementate strict este totuºi plinã de
oportunitãþi de afirmare a propriei personalitãþi.
Oferta educaþionalã actualã cuprinde domeniile:
informaticã, electronicã automatizãri, electrotehnicã,
electromecanicã, ºtiinþele naturii, liceu, învãþãmântul
de zi ºi frecvenþã redusã, precum ºi ºcoalã postlicealã.
Începând cu 2013, ºi-au deschis cursurile, dupã
obþinerea autorizaþia de funcþionare a ºcolii postliceale:
douã clase pentru domeniul informaticã (administrator
reþele de calculatoare ºi comunicaþii, tehnician
echipamente de calcul) ºi o clasã pentru tehnician
echipamente de automatizare.
Puncte forte  multe sunt de suflet, dar sã ne
exprimãm în noul limbaj de lemn al SWOT-ului:
resurse umane: încadrarea, în procent de 72,97%,
cu profesori titulari, personal calificat pe posturile
administrative ºi de cadre didactice auxiliare; cu toate
cã elevii au media de admitere foarte micã reuºesc sã
obþinã rezultate ºcolare bune ºi, la concursuri,
olimpiade ºi sesiuni de comunicãri, rezultate
remarcabile; resurse materiale: ºcoala deþine mai
multe corpuri de clãdiri care oferã suficient spaþiu de
desfãºurare a activitãþilor specifice; centrale termice
noi, reþea electricã nouã, cablu fibrã opticã, Internet,
centralã telefonicã, laboratoare de informaticã,
electronicã ºi electrotehnicã dotate modern, ateliere
ºcoalã ce permit buna desfãºurare a orelor, dar ºi
autodotare, spaþiu verde amenajat ºi iluminat.
Ce fel de elevi vin aici?
Cum în marea majoritate a cazurilor, atât
adolescentul, cât mai ales familia acestuia nu prea
sunt lãmuriþi ce se întâmplã cu ºcolile tehnologice
(sunt asociate cu ºcoala profesionalã strict), în ultimii
20 de ani aceste licee au fost accesate ca ultimã ºi
nedoritã opþiune pentru majoritatea absolvenþilor de
gimnaziu. Sunt foarte rare cazurile de pasiune pentru
electronicã, de exemplu, în care s-a optat direct pentru
noi. În consecinþã, nivelul de pregãtire (input-ul)
este foarte slab. De aici ºi rezultatele din ce în ce mai
slabe pe parcursul liceului (autput-ul) ºi, mai ales, la
examenul de bacalaureat. Paradoxal este cã elevii, care
urmeazã aceste calificãri, ar trebui sã fie foarte bine
pregãtiþi la intrare, pentru a putea construi în timpul
liceului o viitoare carierã tehnicã, eventual pe domenii
care solicitã învãþare pe tot parcursul vieþii, fiind
supuse unei modernizãri continue. Oricum, fãrã doar
ºi poate, liceul tehnologic permite o deschidere
spre orice carierã ulterioarã. De aici ºi paradoxul
(demonstrat de excepþii) al unei slabe apetenþe pentru
învãþãmântul tehnic superior al absolvenþilor colegiilor

teoretice, care pleacã din start cu un handicap serios
faþã de cei ai liceelor tehnologice, în ceea ce priveºte
materiile de specialitate, practica ºi bunul simþ tehnic.
La noi în ºcoalã se urmãreºte o politicã de reabilitare
a situaþiei fiecãrui elev, de recuperare a bagajului de
cunoºtinþe din gimnaziu ºi de fructificare a fiecãrei
fãrâme de talent, înclinaþie sau pasiune (indiferent
de domeniu) pe care o dovedeºte tânãrul. Educaþia
civicã ºi rostul lui viitor, de cetãþean, sunt obiective
importante pentru noi ºi colaboratorii noºtri.. Este
adevãrat cã nu-i putem salva pe toþi, dar rezultatele
frumoase ale celorlalþi ne menþin credinþa cã, dincolo
de diplome, statistici ºi rapoarte, meseria de dascãl
este o vocaþie ºi nu o slujbã oarecare.
Pe ce materii se pune accentul? Este adaptatã
programa ºcolarã cerinþelor pieþei?
Materiile foarte importante sunt cele de comunicare
(limba românã, limbi moderne), matematica ºi fizica
- indispensabile înþelegerii disciplinelor tehnologice ºi, bineînþeles, disciplinele tehnologice - de
specialitate ºi cele informatice. Antreprenoriatul ºi
disciplinele economice reprezintã materii de interes
pentru elevi. Cerinþele pieþei întotdeauna au fost
dinamice ºi în toatã lumea se reproºeazã inerþia
sistemelor de învãþãmânt faþã de ele. Planurile cadru
ar fi cele foarte neadaptate unui învãþãmânt modern,
fiind foarte rigide, ca ºi programele: stufoase ºi
ineficiente prin necorelarea lor. Când elevii au câte
18-19 discipline ºi module pe semestru, este
complicat sã reþinã chiar întreaga denumire a
modulelor. Elevul nu este responsabilizat în legãtura
cu propria lui devenire ºi formare, CDª-ul este
înlocuit cu un CDL cam obligatoriu.
Care credeþi cã sunt problemele învãþãmântului
românesc ºi cum vedeþi rezolvarea lor?
Pe lângã cele spuse mai sus, marea problemã
rãmâne subfinanþarea, fapt care stã la baza
principiului: mult, prost ºi ieftin (dacã s-ar putea ºi
gratis ar fi perfect!). Plãtim deja niºte costuri imense
din lipsa unor politici naþionale coerente. Simpla
declaraþie nu este suficientã pentru ca educaþia sã
devinã prioritate naþionalã. Legislaþia complexã, care
ar trebui revizuitã ºi aplicatã de mai multe ministere,
nu trebuie inventatã, cãci modelul german, de exemplu,
este benefic ºi deja probat, cel puþin în ceea ce priveºte
IVPT. Învãþãmântul este coloana vertebralã a unei
naþiuni ºi fãrã un proiect de þarã pe termen mediu ºi
lung nu ne putem proiecta în educaþie decât obiective
probabile, cu mare risc de ineficienþã crasã ºi de
sacrificiu inutil, ale unor generaþii de cetãþenibeneficiari ai reformelor incomplete ºi de profesori
pierduþi în tranziþii interminabile.
Manualele ºcolare?!
Unele bune, altele extrem de proaste, unele ieftine
ºi epuizate, altele de luat pe credit- cum ar fi cele

de limbi moderne (pentru ciclul superior de liceu).
Astfel, se adaugã o groazã de auxiliare curriculare
scumpe ºi ele ºi pe care unii ºi alþii au tot interesul sã
le vâre pe gâtul ºi aºa încleºtat al beneficiarului.
Pentru ciclul superior al liceului nu existã manuale
pentru discipline tehnice în multe specializãri, ca sã
fie clar. Deci, despre ce vorbim?!?
Ce rol are orientarea ºcolarã? Pãrinþii ºi
profesorii mai sunt consideraþi modele?
Orientarea ºcolarã va fi oricând necesarã; mãcar
cã se mai explicã beneficiarilor indirecþi ºi direcþi
organizarea actualã ºi oportunitãþile pe care ea le
oferã. Mã refer la marea masã de oameni ºi nu la
excepþiile informate, de obicei oameni dedicaþi
familiei, cu o educaþie solidã, nu neapãrat
superioarã. Repet, suntem cu toþii într-un cerc vicios
de false valori, de necunoºtere a propriilor copii ºi
a nevoilor acestora, dar ºi a direcþiilor pe care le
vom urma. Pãrinþii prezenþi în viaþa copiilor lor sunt,
chiar involuntar, modele ale acestora. Nu existã
generaþie de adolescenþi care sã nu aibã sâmburele de
iconoclastie (genul - semãn din ce în ce mai mult
cu mama/tata ºi asta mã scoate din sãrite!!!).
Problema este a profesorilor-modele. Numai dascãlii
pot fi modele de necontestat de cãtre aceºti rebeli
frumoºi, chiar dacã recunoaºterea vine dupã ani de
zile, în care s-a depãºit marota  e sãrac, bugetar,
cu pantofii scâlciaþi. Dascãlii adevãraþi rãmân în
sufletele elevilor lor cu urme incontestabile, cu
cariere alese la un sfat înþelept, cu încurajãri rostite
în momente-cheie, cu sfaturile date în probleme pe
care n-ai avut curajul sã le spui decât în ºoaptã, la o
consultaþie individualã cu diriga/ul sau profa/ul.
Îi vedem peste ani, la întâlnirile pe care le organizeazã
colegii, la absolvirea unei facultãþi cu care se
mândresc, sau venind sã cearã sfatul pentru vreun
master Pentru ei meritã sã continui.
Care a fost gradul de promovabilitate a
examenului de Bacalaureat? Ce opþiuni au
absolvenþii?
Examenul de bacalaureat a fost promovat în prima
sesiune 2014 în procent de 10,86%. (Nu mai revin
asupra cauzelor!, dar majoritatea absolvenþilor hotãrâþi
sã promoveze acest examen îºi realizeazã obiectivul
din 2-3 sesiuni);  toþi absolvenþii de liceu cu
bacalaureat au fost admiºi în învãþãmântul superior
de stat ºi particular;  o parte dintre absolvenþii de
liceu (25 elevi) s-au înscris la noi, la ºcoala postlicealã,
domeniul informatica ºi electronicã automatizãri.
Cât despre opþiunea absolvenþilor, ea este foarte
diversã. Cei care se duc pe specializare (cca 50%)
reuºesc sã se integreze foarte bine. Ceilalþi (30%) se
îndreaptã, conform dorinþei lor, spre servicii sau
administrativ. Îngrijorãtor este procentul de ºomeri
cu studii medii, care preferã varianta mai comodã.

Pe lângã activitatea clasicã
de la ºcoalã,
mi-am dorit sã
mã implic în
proiectele care
au loc în liceu.
Astfel, am decis
sã mã înscriu în
trupa de teatru
a liceului, pentru cã actoria
este un domeniu care mã pasioneazã.
Vreau sã mã perfecþionez cât mai mult,
astfel cã în prezent urmez douã cursuri
de profil. Totodatã, actoria mã ajutã sã
comunic mult mai uºor cu oamenii. Am
observat un lucru: noi ca popor nu (mai)
ºtim sã comunicãm între noi. Este un
lucru care mã întristeazã profund.
Cauzele acestei probleme sunt multiple
ºi le întâlnim la tot pasul. Rezolvarea
acestei probleme poate fi rezolvatã de
noi, tinerii. Noi nu avem grijile ºi
reponsabilitãþile pe care le au adulþii,
astfel cã putem sã cãutãm soluþii ºi sã
contribuim activ la acea schimbare pe
care o aºteaptã toþi. Faptul cã te implici
în activitãþile extraºcolare ale liceului
reprezintã dovada clarã cã vrei ºi poþi!
(Adina Nae, clasa a IX-a)
Examenul de
Bacalaureat
înseamnã
meditaþii, nopþi
nedormite.
Nu cred în
aºa-numitele
reþete de învãþare pentru acest
examen important. Nu toþi
învãþãm la fel.
Eu, de exemplu, învãþ noaptea. Fiecare
învaþã în stilul sãu. Nu cred cã existã o
reþetã pentru succes ori pentru a lua
BAC-ul. Clar este un examen care
maturizeazã. Nu cred cã aº putea sã fac
ceea ce vreau fãrã BAC. Urmãtorul pas
în pregãtirea mea este facultatea. Vreau
sã dau la Facultatea de Management ºi
sã devin antreprenor ºi sã-mi deschid
o afacere  o cafenea. Am fost la
foarte multe cafenele ºi pânã acum nu
am reuºit sã gãsesc una care sã îmi
placã, ºi mã gândesc cã poate mai
sunt ºi alþi oameni care nu au gãsit
cafeneaua perfectã. Nu mã refer la
bãutura în sine, ci la locul în care îºi
petrec douã  trei ore. Aº vrea o cafenea
care sã corespundã gusturilor mele.
(Andreea Diaconu, clasa a XII-a)
Sunt boboc, am
pãºit într-un
mediu nou ºi
cu un altfel
de colectiv. Ca
elev în clasa
a IX-a ai responsabilitãþi
ºi începi sã
fii angrenat în
proiectele derulate de liceu.
Practic, începi sã te maturizezi. Ei bine,
principala responsabilitate a unui elev
este aceea de a învãþa! E drept cã mai
sunt trei ani pânã la BAC, timp în care
poþi merge la concursuri ºi olimpiade.
Înveþi sã fii cel mai bun! Acesta
este propriul tãu concurs. (Andreea
Maria Gorgan, clasa a IX-a)
Este foarte important sã ai
o pasiune pentru cã pasiunile
te definesc ca
ºi persoanã.
Totodatã, cred
cã o pasiune te
poate ajuta sã
te dezvolþi pe
mai multe planuri ºi poþi sã te
angajezi mai uºor, de exemplu. Suntem
în secolul dezvoltãrii informaþionale,
secol în care pasiunea poate fi suplinitã
de tehnologie. Este greºit sã considerãm
pasiunile ca fiind ceva demodat ori de
modã veche, ºi sã ne refugiem în jocurile on-line sau reþelele de socializare.
(Ana-Maria Lascu, clasa a XII-a)
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De ce eu?

Târgul Mãrþiºorului

De ce eu?, în regia lui Tudor Giurgiu, unul
dintre cele mai aºteptate filme româneºti
din 2015, inspirat de un caz real, care a
zguduit România la începutul anilor 2000,
cel al sinuciderii procurorului Cristian
Panait, este lansat pe 27 februarie 2015 în
cinematografele din toatã þara.

Mãrþiºorul este tema sub care expoziþia de la Muzeul
Naþional al Þãranului Român vã aºteaptã în perioada
26 februarie  1 martie 2015 la Târgul Mãrþiºorului,
eveniment ce îºi propune sã aducã în atenþia publicului
cumpãrãtor categorii variate de mãrþiºoare, care trimit
la o serie de revizitãri ale trecutului recent: mãrþiºorul
de oraº, mãrþiºorul rustic, mãrþiºorul croºetat sau tip
goblen, mãrþiºorul tradiþiilor reinventate sau
miniaturile din sticlã ale anilor optzeci, ca un
contrapunct la creaþiile ultimilor ani, în care principala
expresie este cea a obiectului handmade.

din 27 februarie pe ecrane

Valori româneºti

Straie de curte otomane

Filmul spune povestea lui Cristian (Emilian
Oprea), un tânãr procuror idealist, care
încearcã sã rezolve un complicat caz de
corupþie în tumultuosul context social-politic
din România anilor 2000. Cristian
investigheazã cazul unui coleg procuror
suspectat de luare de mitã, fals ºi uz de fals,
sustragere de documente. Ancheta are însã
implicaþii la nivel extrem de înalt ºi îi spulberã
tânãrului magistrat încrederea în justiþie.
Încercând sã descopere adevãrul, Cristian
intrã într-o zonã periculoasã ºi se expune
unor revelaþii dureroase ºi neaºteptate.

Bãiatul-urs
premiul
National
Geographic
Traveller
Bãiat în costum de urs în România - o
fotografie impresionantã, fãcutã la
Comãneºti, judeþul Bacãu, în care un copil
îmbrãcat în blana de urs, din care nu-i iese
afarã decât capul, împrumutã expresia
fioroasã a animalului rãmas fãrã suflet aparþine româncei Alecsandra Raluca
Drãgoi, care locuieºte la Londra. Ea este
câºtigãtoarea ediþiei 2015 a concursului
National Geographic Traveller, la categoria
Oameni. Revista americanã premiazã anual
cele mai reuºite fotografii din domeniile
oraºe, oameni, animale.

Centrul Cultural Turc Bucureºti împreunã cu
Muzeul Naþional al Þãranului Român vã invitã pânã
pe 12 martie 2015 la expoziþia Straie de Curte
Otomane, create de artista ceramistã Yýldýz Ýbram.
Nãscutã la Cernavodã, artista a absolvit ºcoala
gimnazialã în aceeaºi localitate. Încã din copilãrie
participã la tabere de olãrit în zone din Transilvania,
unde a lucrat cu lutul roºu (terracotta). În anii de liceu
a perseverat în arta olãritului învãþând sã creeze, în
stilul tradiþional românesc, ceramica de Horezu. În
anul 1995, a absolvit Facultatea de Drept a
Universitãþii Bucureºti, dupã care s-a mutat la Istanbul.

Apariþie editorialã Cronica Timpului
La Institutul Cultural Român, a fost lansatã
publicaþia Cronica Timpului, nr.1, apãrutã
sub egida UZPR, avându-l ca director
general pe Doru Dinu Glãvan ºi redactor
ºef Rodica Subþirelu. Realizatã prin
colaborarea unor entuziaºti jurnaliºti, cu
diverse specializãri profesionale, constituiþi
în susþinãtori fondatori, publicaþia se
adreseazã societãþii civile, propunându-ºi
oglindirea evenimentelor culturale, sociale,
de istorie naþionalã, prezentarea valorilor

culturii ºi spiritualitãþii româneºti din þarã
ºi din diaspora, în diferite genuri
publicistice. Primul numãr cuprinde o paginã
omagialã dedicatã lui Mihai Eminescu, la
împlinirea celor 165 de ani de la naºtere, un
îndemn spre cultura autohtonã.

150 ani de ani
de la naºterea lui
Dragomir Hurmuzescu
La Biblioteca Naþionalã a României 
spaþiul expoziþional Dealul Spirii, mezanin
 s-a deschis expoziþia 150 de ani de la
naºterea lui Dragomir Hurmuzescu 
documente din Colecþiile Speciale ale

Bibliotecii Naþionale. Dedicatã vieþii ºi
activitãþii savantului român, expoziþia
prezintã publicului documente de arhivã,
fotografii ºi file din presa vremii. Expoziþia
rãmâne deschisã pânã în 30 aprilie 2015.

Aurora la Londra

Faþetele
Hiperconectivitãþii

Lungmetrajul Aurora, de Cristi Puiu, va
fi proiectat, pe 26 februarie, în deschiderea
sezonului de film noir la Cinemateca
româneascã a Institutului Cultural Român
(ICR) de la Londra, informeazã instituþia.
Cinemateca româneascã este un program al
ICR Londra lansat în anul 2010 în parteneriat
cu Centrul Naþional al Cinematografiei.
Lungmetrajul Aurora, care a avut premiera
mondialã în secþiunea Un Certain Regard a
Festivalului de Film de la Cannes, îl prezintã
pe Cristi Puiu nu doar în calitate de regizor,
ci ºi în calitate de actor în rol principal.

Expoziþia Faþetele Hiperconectivitãþii, deschisã la
Galeria Galateea, face parte dintr-un amplu program
curatorial de artã vizualã, iniþiat de Asociaþia Many
Colors în anul 2012 ºi realizat în parteneriat cu Uniunea
Artiºtilor Plastici din România. Ediþia din acest an
urmãreºte extinderea platformei de comunicare artisticã
în plan local ºi internaþional, facilitând schimbul de idei
dintre artiºti ºi publicul larg. Expoziþia poate fi vizitatã
pânã pe 5.03.2015. Expun: Regina Alfery/ Michael
Schreiber, Bianca Boeroiu, Gabriel Brojboiu, Lucia
Lobonþ, Romana Mateiaº, Adela Bonaþ Mãrculescu,
Adrian Moise, Alexandra Mureºan, Ileana Oancea,
Aniela Ovadiuc, Anca Sânpetrean, Oana Maria Stoica.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Alexandru Papuc
sau metamorfoza continuã
Alexandru Papuc a absolvit Academia
Naþionalã de Artã, secþia sculpturã, la clasa
profesorului Vasile Gorduz, avându-i ca
dascãli, în primii trei ani de facultate, pe
Mihai Buculei ºi Neculai Pãduraru. Lucrãrile
sale sunt legate aproape în totalitatea lor de
trupul uman, care este, în viziunea lui, un
vector material prin intermediul cãruia
sufletul reuºeºte sã se exteriorizeze ºi sã se
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exprime. O datã cu schiþarea ºi, ulterior, cu
realizarea efectivã a unora dintre piesele
componente ale proiectului Memoria apei
 Moise, Alexandru Papuc se poate lãuda
cu faptul cã a introdus în creaþia sa un semn
plastic de o evidentã originalitate 
suprafaþa apei , a cãrei metamorfozare
continuã reprezintã tocmai elementul lipsã
pe care el îl cãuta de ceva vreme cu scopul
de a ajuta sculptura sã trãiascã în
spaþiu, nu doar sã existe în el ca
într-un recipient inert.
Demne de menþionat sunt, de
asemenea, ºi alte creaþii ale sculptorului. Desenele pe marmurã neagrã,
în numãr de 30, expuse pentru
prima datã în 2004 la galeria bucureºteanã Hanul cu Tei, reprezintã
imagini figurative inspirate din
naturã ºi gravate pe plãci din materialul amintit (o tehnicã puþin
rãspânditã la acea vreme), ulterior
încastrate în blaturi de lemn

confecþionate din bârne vechi, arse pe
alocuri. Cele mai spectaculoase lucrãri au
dimensiuni impresionante, de 6-7 metri, ºi
pot fi vãzute în staþiunea balneoclimatericã Sovata, din judeþul Harghita, locul în
care Alexandru Papuc le-a construit ºi
instalat în urmã cu câþiva ani. Alexandru
Papuc este autorul a douã monumente
deosebit de apreciate de cãtre bucureºtenii
care trec prin locurile unde sunt ridicate,
respectiv statuia canotorului Ivan
Patzaichin, amplasatã în faþa stadionului
Dinamo ºi lucrarea intitulatã Proporþii
umane, care poate fi vãzutã la sala de sport
a Universitãþii de Medicinã.  spune, printre
altele, criticul Corneliu Ostahie. În ultimii
ani, Alexandru Papuc s-a apucat ºi de picturã.

Nicolae Victor Teodorescu
(5/18 iulie 1908, Bucureºti - 25 februarie 2000, Bucureºti) a fost unul
dintre cei mai importanþi matematicieni, profesori universitari
ºi academicieni români, cel care
ºi-a dedicat 65 de ani de activitate
Societãþii de ªtiinþe Matematice
din România.

Matematicianul

Nicolae Victor TEODORESCU
Nicolae Victor Teodorescu ºi-a fãcut studiile la ºcoala elementarã
în cartierul în care locuia, primele ºapte clase la Liceul Spiru Haret;
clasa a VIII-a fãcut-o la fostul Seminar Pedagogic Titu Maiorescu,
unde îºi trece ºi bacalaureatul în 1926. ªi-a luat licenþa în 1929, la
Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, secþia matematicã.
În acelaºi an, pleacã la Paris pentru doctoratul în matematici, pe
care îl susþine la Sorbona, în aprilie 1931, cu tema La derivee
areolaire et ses applications a la Physique mathematique.
Preºedintele comisiei de examinare era cunoscutul savant francez
Henri Villat, din comisie fãcând parte ºi Dimitrie Pompeiu. În
lucrarea de doctorat, Teodorescu porneºte de la definiþia generalã a
derivaþiei areolare datã de D. Pompeiu în 1912 ºi pe care nimeni
nu o utilizase, încã, în aceastã formã ºi reuºeºte o serie de aplicaþii
interesante (de exemplu, la deformarea plãcilor elastice plane).
Plecând de la faptul cã derivata areolarã este independentã de
noþiunea de derivatã parþialã, reuºeºte sã studieze clase largi de
funcþii de o variabilã complexã. În aceastã lucrare, el leagã noþiunea
de derivatã areolarã de cea de derivata unei funcþii de mulþime,
precum ºi de aceea de derivatã exterioarã, introdusã de Elie Cartan.
În felul acesta, derivata areolarã devine nu numai un instrument
cu ajutorul cãruia sã se poatã trece de la funcþia de o variabilã
complexã analiticã la funcþia de o variabilã complexã generalã, ci
serveºte mai ales la punerea în ecuaþie ºi integrare, ceea ce face ca
unele probleme de fizicã matematicã sã capete o înfãþiºare extrem
de sugestivã ºi simplã.
Dupã susþinerea doctoratului, se întoarce în þarã ºi, în octombrie
1931, este numit asistent la Catedra de mecanicã a Secþiei fizicochimice a Facultãþii de ªtiinþe din Bucureºti, pe lângã profesorul
Octav Onicescu, unde stã pânã în anul 1937. La aceastã datã este
numit conferenþiar suplinitor de mecanicã la Academia de Arhitecturã
din Bucureºti. Între anii 1934-1937 funcþioneazã ºi ca profesor de
matematici la ªcoala de conductori desenatori ºi ca profesor de calcul
operaþional la ºcoala devenitã, ulterior, Institutul de Statisticã,
Actuariat ºi Calcul din Bucureºti. La 1 octombrie 1942, este numit
profesor titular de geometrie descriptivã ºi stereotomie la Facultatea
de Arhitecturã a Politehnicii din Bucureºti ºi funcþioneazã în aceastã
calitate pânã în 1948. În anii 1946-1948, a predat analiza superioarã
la Universitatea din Bucureºti, în locul profesorului Grigore C. Moisil,
deoarece acesta fusese numit ministru plenipotenþiar al României la
Ankara. În anul 1948, Teodorescu ocupã funcþia de ºef de catedrã în
trei locuri diferite din Bucureºti: la Institutul Politehnic, Facultatea
de Electrotehnicã, unde a predat pânã în 1952 matematici aplicate, la
Institutul de Construcþii, predând matematici speciale aplicate pânã
în 1953, ºi la Universitate, Facultatea de Matematicã, unde a predat
ecuaþiile fizicii matematice. Din anul 1953 pânã în 1970, rãmâne ºef
de catedrã doar la Universitate, Catedra de ecuaþii diferenþiale, unde,
pe lângã ecuaþiile fizicii matematice, mai predã capitole speciale din
teoria ecuaþiilor cu derivate parþiale. Din 1961 pânã în 1964 este
decanul Facultãþii de Matematicã ºi Fizicã, iar în 1978, dupã
pensionare, devine profesor consultant ºi director onorific al Centrului
de calcul al Universitãþii din Bucureºti. În anul 1955 a fost ales
membru corespondent ºi, din 1963, membru titular al Academiei
Române. A fost membru al mai multor academii de ºtiinþe din lume:
al Academiei de ªtiinþe ºi Arte din Palermo, al Academiei Peloritana
dei Pericolanti din Messina (1968), al Societãþii de Matematicã ºi
Fizicã a Uniunii matematice din Italia, al Asociaþiei Oamenilor de
ªtiinþã din Bulgaria, Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Caen
(Franþa), preºedinte al Asociaþiei Oamenilor de ªtiinþã din România
(1972), secretar general al Uniunii balcanice a matematicienilor (din
1966), secretar general al Grupãrii matematicienilor de expresie latinã.
Pentru meritele sale ºtiinþifice ºi pentru munca depusã a fost laureat
al Premiului de stat (1953), i s-a acordat titlul de Om de ºtiinþã
emerit (1969) ºi ordinul Metodiu ºi Kiril (Bulgaria, 1969).

3 ceasuri de ...
dragoste,
la cinema
Patria,
cu Zoia Alecu
& Rona Hartner
Marþi, 24 februarie, de
Dragobete, la Cinema Patria vor
fi 3 ceasuri... de dragoste, cu Zoia
Alecu ºi Rona Hartner. Artistele
vor susþine un concert live ºi, în
premierã, vor cânta împreunã o
piesã din repertoriul Mariei
Tãnase. De asemenea, vor
schimba puþin rolurile. ªi anume: pentru o piesã, Zoia va fi Rona, iar
Rona va fi Zoia. Va fi un show nemaipomenit, pe care nu trebuie
sã-l rataþi. Dupã concert, pe ecranul cinematografului va rula pentru
prima oarã în România, filmul Iubire persanã, în care joacã Rona Hartner.
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România normalã, pas cu pas, cu ochii pe ceas, minut de minut.

Ce aºteaptã societatea româneascã
ºi ce oferã instituþiile statului de drept? (III)
Anul a debutat cu acþiunile în forþã ale DIICOT, ale DNA, ale parchetelor, dar ºi cu multiplicarea delaþiunilor,
ce vin de la persoane care deþin sau au deþinut demnitãþi în statul de drept. Chiar dacã telejustiþia creeazã un
anumit impact public, acþiunile îngrijoreazã prin numãrul descinderilor ºi al persoanelor audiate, cercetate, reþinute,
prin vechimea unor dosare. În acelaºi timp, scurgerea de informaþii ºi interceptãrile, cu sau fãrã mandat, între
parteneri, indicarea greºitã a adresei inculpatului ºi a instanþei de judecatã, graba sau lentoarea în rezolvarea unor
cauze dau dimensiunea profesionalismului celor implicaþi. Apoi, majoritatea cauzelor se referã la gestionarea
fondurilor europene. 98% din cheltuielile bugetare le reprezintã taxele, impozitele ºi contribuþiile încasate de la
cetãþenii români. Oare, acestea cum s-au cheltuit? Un caz aparte îl reprezintã restituirile ilegale de TVA. Guvernul
s-a opus reducerii nivelului cotei de 24%, deºi, în ultima vreme, a propus modificãri la Codul Fiscal, care se referã
ºi la TVA. De asemenea, Guvernului ºi ANAF nu au prezentat situaþia beneficiarilor celor douã procente cedate
din impozitul pe venit de persoanele impozabile. Cum s-au cheltuit banii la birourile parlamentare? Prin conþinutul
lor, aceste sume au regim de bani publici. Care este, în fapt, situaþia acestora? Sunt întrebãri, cãrora, din pãcate,
justiþia trebuie sã le dea rãspunsuri, prin deciziile pe care urmeazã sã le dea.

Filiera funcþionalã a statului de drept
ºi a democraþiei

Datele prezentate de mass-media, din surse
provenite atât din actele acuzãrii cât ºi ale apãrãrii,
scot în evidenþã imprecizia ºi ambiguitatea formulãrilor
din legile organice ºi ordinare, ale ordonanþelor ºi HG,
dar, mai ales, a procedurilor date în aplicarea acestora,
care le diminueazã eficienþa. Efectele se mãsoarã în
reducerea/creºterea abaterilor ºi a faptelor antisociale,
asigurã/ perturbã funcþionarea normalã a societãþii,
reduce/multiplicã numãrul condamnãrilor civile ºi
penale. Dupã 25 de ani de democraþie ºi viaþã politicã
irespirabile, se cer acele acte normative care sã conducã
la îmbunãtãþirea actului de management al statului, prin
voinþã politicã, legi, norme ºi proceduri clare, care sã
nu mai facã posibilã încãlcarea normelor sociale
convenite.
Reglementare legalã  aplicare - evidenþã - raportarecontrol - rãspundere în faþa comunitãþii-societãþii civile
ºi a justiþiei pentru activitatea tangibilã sau acþiunea
intangibilã, desfãºurate cu sau fãrã respectarea legii
Care sunt verigile slabe? Pro sau contra, actul de justiþie
trebuie înfãptuit cu celeritate, sã restabileascã încrederea
în justiþie, dar ºi completarea de urgenþã a legislaþiei cu
acele mãsuri care sã împiedice repetarea metodelor ºi
instrumentelor folosite în eludarea legilor.

Ineficienþa instituþiei controlului

În opinia noastrã, principala deficienþã o reprezintã
introducerea ºi generalizarea conceptului de audit intern
(CFI, înainte de 1989) în cadrul instituþiilor publice ºi
diminuarea rolului controlului instituþiei ierarhice asupra
managementului instituþiilor subordonate. În primul rând,
auditul intern, deºi este declarat independent, are rolul
de a controla modul de aplicare a actelor ºi deciziilor
luate de echipa de conducere ºi managerul instituþiei, de
cãtre salariaþii din celelalte compartimente funcþionale,
control exercitat ºi prin controlul preventiv ºi direct, pe
baza procedurilor proprii. Deºi avizat de organul MFP
specializat ºi aprobat, planul de control anual este unul
formal, astfel cã auditul intern se limiteazã la respectarea
procedurilor de aplicare. O altã cauzã o reprezintã lipsa
posturilor ºi a personalului calificat. Cele afirmate sunt
confirmate de multitudinea proceselor intentate
miniºtrilor/secretarilor de stat pentru abuz în funcþie,
pentru cheltuirea resurselor financiare de la bugetul de
stat ºi/sau veniturile proprii la regiile autonome,
companiile naþionale ºi entitãþile cu capital majoritar de
stat, din subordinea ministerelor, ineficienþa AGA ºi a
reprezentanþilor statului, sinecuri pe criterii politice în
aceste structuri. Acestea au fost favorizate ºi de
diminuarea atribuþiilor Curþii de Conturi, dar ºi de
sancþionarea cu recomandãri pentru corectarea
deficienþelor constatate. De multe ori, se face estimarea
pagubelor ºi nu determinarea acestora, afirmaþie susþinutã
de dimensiunea pagubelor date publicitãþii prin
rapoartele anuale, fãrã efecte semnificative în recuperarea
acestora, dar ºi de dezvãluirile din presã privind circuitul
ºi aprobarea unor documente, în special în cazul
achiziþiilor publice. Chiar dacã au fost create structuri

de control ale societãþii civile - ONG, acestea nu se
manifestã la nivelul aºteptãrilor, în afara unor sume
cheltuite de la buget (despre care Guvernul nu a mai
prezentat o situaþie clarã cu privire la beneficiari, mod
ºi eficienþã a cheltuirii). De aceea, propunem sã se
revizuiascã ºi sã se coreleze toate legile pe linia controlului ºi sancþionarea faptelor, o mai bunã repartizare
a obiectivelor de control - la nivel de prim-ministru,
miniºtri ºi Curtea de Conturi - ºi proceduri ce nu sunt
lãsate la dispoziþia entitãþilor care le aplicã.

Achiziþiile publice - cuiul lui Pepelea

Achiziþiile publice, introduse pentru transparenþã ºi
un control eficient, s-au transformat în principala sursã
de fraudare prin eludarea legii. În opinia noastrã, pe
lângã creºterea nivelului valoric al achiziþiilor directe,
posibilitatea întocmirii de acte adiþionale ºi a
subcontractãrilor, principala deficienþã o reprezintã lipsa
fundamentãrii ºi determinarea cantitativã a bunurilor ºi
serviciilor din programul de achiziþii, sub justificarea de
a nu se deconspira preþul. Deºi s-a vorbit de unele
baremuri/norme de cheltuieli, aceastã omisiune a
favorizat, încã de la aprobarea OG 34/2006, ca, în cadrul
valorii, sã se jongleze ºi cu declararea câºtigãtorului
favorit, chiar dacã sumele înscrise în bugetul aprobat sunt
publice. Generalizarea evidenþei financiare nu exclude
fundamentarea cantitativã a achiziþiilor de bunuri ºi
servicii. Selecþia furnizorilor s-ar realiza pe baza raportului
preþ/calitate ºi nu axat pe nivelul preþului. De aceea,
propunem, ca primã mãsurã, includerea în programul de
achiziþii a unei coloane care sã evidenþieze cantitãþile de
bunuri si volumul serviciilor, iar, ca anexã, fundamentarea,
care sã conþinã: necesarul de consum pe bazã de norme
tehnice + stocul de siguranþã  stocul existent, deºi
operaþiunea face parte dintre atribuþiile ºi cunoºtinþele
unui management minim. Deficienþele, enumerate fie ºi
succint, nu exclud responsabilitatea celor vizaþi, de la
legiuitor la executant. Aºa cum s-au gãsit breºe în
prevederile legale ºi/sau eludarea, printr-o aparentã
transparenþã ºi proceduri beton, tot aºa puteau sã le
aplice, fãrã a beneficia de avantaje sub diverse forme.

Faptele ilicite - condamnate sever,
pentru atingerea demnitãþii cetãþenilor oneºti

Chiar dacã regret cã un semen a fost ispitit ºi a greºit, nu
uit cã, pe lângã pagubele produse, fie de zeci sau sute de
milioane de euro, cea mai gravã pagubã este atingerea
demnitãþii cetãþenilor oneºti, modul cum suntem percepuþi
în aceastã lume globalizatã. În loc sã ni se spunã cã suntem
din þara lui V. Babeº, E. Racoviþã, Gh. Marinescu,
A.I.Parhon, A. Aslan, N. Paulescu, G. Palade, T.Vuia,
A.Vlaicu, H. Coandã, A. Saligny, D. Leonida, ªt. Odobleja,
Gh. Þiþeica, Constantin Brâncuºi, G. Enescu, M. Eminescu,
L. Blaga, E. Ionesco, G. Roegen, N. Bãlcescu, B. P. Haºdeu,
V. Pârvan, G. Uscãtescu, Gr. Moisil ºi mulþi alþii, omagiaþi
sãptãmânal în paginile Opiniei naþionale, acum se poate
spune cã suntem din þara parlamentarilor, miniºtrilor/
secretarilor de stat, a unui prim-ministru, a primarilor ºi
consilierilor condamnaþi pentru corupþie.

Ec. dr. Mircea M.TOMA
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Susþinerea industriei naþionale
de îngrãºãminte:
costuri ºi beneficii din perspectiva
bugetului public.
 Ipoteze ale calculaþiei costurilor
în dosarul Varujan Vosganian 2008
Conf.univ.dr Aurelian Virgil. BÃLUÞÃ
Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureºti
Acest articol nu se doreºte ºi nu reprezintã o imixtiune în treburile justiþiei. Este o
aplicaþie a calculaþiei costurilor ºi a gestiunii bugetare pe un caz puternic mediatizat.
Doresc sã pun în discuþie douã formule de calculaþie a costurilor cu aplicabilitate la o
problemã amplu mediatizatã, parte din agenda publicã. Astfel, sper sã trezesc interesul
unor mai mulþi cititori.
Ipoteze iniþiale
O primã remarcã priveºte separaþia aspectelor obiective de cele subiective. Decizia
privind susþinerea unei anumite ramuri economice se bazeazã pe calcule economice.
Dacã, în conformitate cu actuala Constituþie, economia României este una de piaþã,
înseamnã cã întreprinderile din diferite ramuri de activitate aparþin unor persoane
particulare. Susþinerea unei ramuri sau alta nu porneºte de la cât de simpatic sau antipatic
este patronul, ci de la interesul naþional. Nici apartenenþa politicã a Ministrului, care
promoveazã o anumitã mãsurã, nu trebuie sã afecteze calculele. Mai mult, nici existenþa
sau nu a unui dosar penal nu trebuie sã ne facã sã uitãm de fondul economic al unei
probleme. Luciditatea ºi obiectivitatea analizei sunt elemente importante ale deontologiei
economistului, învãþate la primele ore de economie politicã al regretatului profesor
Nicolae N. Constantinescu. Voi propune formulele de calcul, independent de sistemul
de interese particulare implicate.
A doua remarcã priveºte compatibilitatea mecanismului de intervenþie a statului în
industria de îngrãºãminte cu doctrina liberalã. Fiind ea însãºi o temã complexã mã
rezum la urmãtoarea idee: economia concurenþialã poate funcþiona dacã sunt îndeplinite
ipotezele de funcþionare, formulate, de altfel, magistral de Adam Smith în Avuþia
naþiunilor. În industria îngrãºãmintelor, avem urmãtoarea situaþie: piaþa internaþionalã
a materiilor prime este sub controlul direct sau indirect al statelor iar ramura depinde
semnificativ (peste 20%) de materiile prime respective. În aceste condiþii, este iluzoriu
sã gândim mecanismele din industria de îngrãºãminte în termenii economiei
concurenþiale, pe care, personal, o doresc extinsã cât mai mult.
A treia remarcã priveºte poziþionarea clarã a perspectivei de analizã. În acest
articol am în vedere interesul naþional, care aduce în calcul implicaþiile asupra
bugetului public. Chiar dacã nu este singurul indicator care sã reflecte interesul naþional,
în continuare, având în vedere ºi alte aspecte ale dosarului, care face obiectul studiului
de caz, utilizez, ca <mãsurã> a interesului naþional, indicatorii privind veniturile ºi
cheltuielile bugetare. Folosind acest referenþial, putem rãspunde la întrebarea dacã,
prin sprijinul dat de stat industriei naþionale prin intermediul preþului subvenþionat la
materia primã, bugetul statului a sãrãcit sau s-a îmbogãþit.
Formule de calcul propuse
Costurile bugetare privind susþinerea industriei naþionale de îngrãºãminte sunt
formate din diferenþa dintre costul public al gazelor naturale ºi preþul total (valoarea) de
livrare al acestora. Formula de calcul ar fi, generic:  CB = Q(CUP-PL) (1), în care:  CB
= cost public pentru susþinerea industriei de îngrãºãminte  Q = cantitatea de gaze livratã
efectiv industriei de îngrãºãminte  CUP = cost unitar public de achiziþie/extragere gaze
naturale  PL = preþ unitar livrare subvenþionat cu toate taxele bugetare inclus.
Beneficiile bugetului public sunt exprimate prin reducerea costurilor privind
personalul trimis în ºomaj, în lipsa sprijinului de stat, plus veniturile bugetare pierdute,
în lipsa activitãþii industriei de îngrãºãminte.
Sintetic, se poate utiliza formula:  BP = IFS+ ISN+ AT+Aª+ASoc +CI+CR (2), în
care:  BT = Beneficiile bugetului public din susþinerea industriei de îngrãºãminte  IFS
= impozite asupra fondului de salarii ale personalului (reþinute de la angajat sau
plãtite de angajator)  ISN = impozite pe consum aferente salariului net (TVA, în
principal)  AT = alte impozite ºi taxe plãtite de întreprinderile în funcþiune (de
exemplu, impozite locale)  Aª = ajutor de ºomaj plãtit personalului disponibilizat
din industria de îngrãºãminte  ASoc = ajutoare sociale plãtite dupã terminarea
perioadei de ºomaj înregistrat  CI = costul suplimentar cu infracþionalitatea personalului
rãmas fãrã loc de muncã sau a membrilor de familie ale acestora  CR = costul reconversiei
ºi reinserþiei.
Aceastã schemã are în vedere numai efectul direct al închiderii unei întreprinderi sau a
unei ramuri întregi. Existã calcule privind efectul pe întreg lanþul valoric. În funcþie de
poziþia unei ramuri, un loc de muncã poate genera de la câteva pânã la aproximativ 20 de
locuri de muncã pe întreg fluxul economic respectiv. Fiecare din elementele formulei (1) ºi
(2) are un mecanism propriu de calcul bazat pe anumite ipoteze. Cert este cã în discursul
public am gãsit numai referinþe generice la aceste elemente, fãrã simulãri concrete de
calculaþie în sprijinul fiecãrui punct de vedere. Calculul economic se pare cã a fost în acest
caz mult mai dificil decât raþionamentele privind statul de drept.

Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:
Consultãri publice

 Spune-þi pãrerea despre

viitoarea Uniune a pieþelor de capital

Comisia Europeanã a lansat, la 18 februarie 2015, o consultare publicã, sub forma
unei cãrþi verzi pe tema Uniunii pieþelor de capital. Consultarea dureazã trei luni, iar
pe baza rezultatelor ei va fi elaborat un plan de acþiune destinat sã contribuie la
deblocarea finanþãrilor nebancare.
Planul se va concentra pe atingerea urmãtoarelor obiective:
 îmbunãtãþirea accesului la finanþare pentru toate întreprinderile ºi proiectele de
infrastructurã din Europa;  sprijinirea IMM-urilor pentru a obþine finanþare la fel de
uºor, precum întreprinderile mari;
 crearea unei pieþe de capital unice prin eliminarea obstacolelor din calea investiþiilor
transfrontaliere;  diversificarea finanþãrii economiei ºi reducerea costului mobilizãrii
de capital.
Comisia Europeanã aºteaptã opinii din partea Parlamentului European ºi a Consiliului,
a altor instituþii ale UE, a parlamentelor naþionale, întreprinderilor, sectorului financiar
ºi a tuturor celor interesaþi pânã, cel târziu, la data de 13 mai 2015.
Prin crearea unei veritabile pieþe unice de capital, Comisia are ca scop eficientizarea lanþului investiþional, prin facilitarea accesului întreprinderilor la sursele de
finanþare, ºi înlãturarea obstacolelor care blocheazã investiþiile transfrontaliere în UE.

 Mãsurile de garantare a securitãþii aprovizionãrii cu gaz natural

Termen-limitã: 8 aprilie 2015
Grup þintã: cetãþenii (din interiorul ºi afara Uniunii),
autoritãþile publice, organizaþiile private, asociaþiile industriale,
IMM-urile, agenþiile de consultanþã ºi alte pãrþi interesate.
Scopul consultãrii publice referitoare la normele UE de
garantare a securitãþii aprovizionãrii cu gaze este de a
identifica domeniile în care este necesarã îmbunãtãþirea
cadrului de reglementare, precum ºi a diferitelor opþiuni
de îmbunãtãþire ºi a impactului acestora.
Anul trecut, în octombrie, CE a efectuat teste de stres,
cu scopul de a identifica efectele unei posibile întreruperi
parþiale sau totale a livrãrilor de gaze de cãtre Rusia. Una
dintre principalele concluzii ale testelor a fost cã mai buna
cooperare ºi coordonare între statele membre pot diminua
în mod substanþial impactul unor astfel de întreruperi.
Astfel, statele UE sunt acum mai bine pregãtite sã facã
faþã unor crize de aprovizionare prin coordonarea eforturilor ºi sunt mai bine protejate datoritã conductelor
transfrontaliere de gaze cu flux bilateral.
Totodatã, testele de stres au relevat faptul cã existã
zone de colaborare ce pot fi îmbunãtãþite, reducând, astfel,

ºi mai mult vulnerabilitatea statelor membre la o reducere
a livrãrilor de gaze.
Puteþi trimite contribuþia dumneavoastrã la urmãtoarea
adresã de e-mail: ENER-SOS-REVISION@ec.europa.eu.
Contribuþiile primite vor fi publicate pe internet. Este
important sã consultaþi declaraþia privind protecþia datelor
personale înainte de a transmite contribuþia dumneavoastrã.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  23 februarie 2015

MARÞI  24 februarie 2015

MIERCURI  25 februarie 2015

JOI  26 februarie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Cãlãtorii francofone.
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar  Superstaruri (ep. 5)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17.30 Film artistic românesc - Pantoful Cenuºã resei (1969, comedie); Regia: Jean Georgescu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Ultimul vampir (SUA, 2010)
 Gen: romantic; Regia: Vitality Versace
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri - (ep. 6)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
04:30 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery.
Arhitectura imperiului ceresc
12:00 Film documentar Discovery
Procesul domnului Charles Darwin
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri - (ep. 6)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Ultimul vampir (SUA,
2010)  Gen: romantic
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  24 din 7 (Africa de Sud,
2008); regia: Joshua Rous
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri - (ep. 7)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Moartea titanicului zburãtor (II)
11:45 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã (2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar  (ep. 8)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film documentar  24 din 7 (Africa de
Sud, 2008); Regia: Joshua Rous
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Racolarea (1985,
acþiune); regia: Mircea George Cornea
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri - (ep. 8)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Vechea gardã. Veteranii de la Stalingrad
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri - (ep. 8)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic românesc  Racolarea (1985,
acþiune); regia: Mircea George Cornea
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea.
Realizator Cristina Matei
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Superstaruri (ep. 9)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
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06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Generali capturaþi ai Wermachtului
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar 
Superstaruri (ep.9)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Realizator Cãtãlin Maximiuc
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc
Doi vecini (1959, comedie);
Regia: Geo Saizescu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar 
Superstaruri (ep. 10)
23:00 O lume sub lupã (r)
Realizator Simona ªerban
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr.
George Volceanov
01:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*
* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar Discovery
Arhitectura imperiului ceresc
Film documentar Discovery
Procesul domnului Charles Darwin
Film documentar Discovery
Moartea titanicului zburãtor
Universitaria. Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Transformarea (r)
Crezi cã ºtii? Realizator Tina Toma
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Femeia în roºu
(1997, dramã). Regia: Mircea Veroiu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector.univ.dr. Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

Reîncep cursurile
de radio la

College Media!

Înscrie-te la cursurile
ce debuteazã pe 16 martie
ºi ai ºansa de a învãþa de la
cei mai buni oameni de radio
din România: George Zafiu,
Manuel Dinculescu,
Cristi Niþu ºi Marius Vintilã!
Detalii la telefon 0742.11.44.99
sau pe e-mail:
inscriere@college-media.ro

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
11:30
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery
Generalii capturaþi ai Wermachtului
Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 2, ep. 7)
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc - Maria ºi marea
(1988, dramã)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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De ce nu ne iubim Dragobetele
De la mersul legãnat,/De la ºoaptã ºi oftat ( .)/Du-te-ncolo, vino-n-coace/
Lasã-mã ºi nu-mi da pace!
Fie cã este sãrbãtoare precreºtinã, dacicã, de origine slavã sau creºtinã, Dragobete este sãrbãtoarea
dragostei ºi a primãverii la români. Interesant este cã a fost scos de la naftalinã abia dupã 1990,
datã de la care, în România, a fost adoptatã (agresiv) data de 14 februarie ca Valentines Day,
sãrbãtoare catolicã, drept ziua îndrãgostiþilor.

Logodnicul de primãvarã

De la Iele la Dragostele mele

Creaþia universului în
mitologia popularã româneascã
s-a datorat Fãrtaþilor, care au
plãmãdit Cosmosul din plictis
(Romulus Vulcãnescu) ºi, odatã
cu acesta, au fost creaþi ºi
androginii. Ideea separãrii
androginilor ºi apariþia erotismului ca activitate complementarã a sexualitãþii a aparþinut
Nefãrtatului. Pentru a pondera
mitul sexogonic realizat de
Nefãrtat prin sexuarea androginilor, Fãrtatul trimite pe lume
Dragostele, fãpturi mitice
feminine, care ponderau dorinþele trupeºti prin cele spirituale,
pentru a-i lega pe oameni prin
lirism ºi conºtiinþa respectuluai
sexual reciproc. Zâne sau

semizâne blajine, Dragostele
s-au pãstrat mai mult sau mai
puþin în mitologia popularã
româneascã. Totuºi, unele ºi-au
susþinut fiinþarea ºi caracterul
bun pânã în vremurile noastre:
Drãgaicele, cu echivalentul lor
masculin, Dragobetele, care în
timp ºi-a pierdut din semnificaþii.
Parte negativã a acestor fãpturi
mitice, care a promovat demonismul sexual, Ielele ºi Zburãtorul par a se fi pãstrat ceva mai
bine în conºtiinþa popularã.
Dragobetele a fost, probabil,
dezavantajat ºi de sufixul sãu cu
ton peiorativ (ete) ºi de suprapunerea cu alte mituri sau
credinþe religioase, aºa cum vom
observa în continuare.

Cã este soþul Drãgaicei pare
sã o confirme chiar ziua de
celebrare: Dragobetele - pe 24 februarie, la perioada însãmânþatului sau a începerii primãverii
agricole, Drãgaica - pe 24 iunie,
în preajma solstiþiului de varã,
când încep roadele sã se coacã.
Practic, Dragobetele este
sãrbãtorit de români atunci când,
pentru animalele sãlbatice ºi
domestice, începe perioada
rutului. Mult timp, ziua de 3 martie era þinutã de români drept
sãrbãtoarea capului de primãvarã, data la care se logodesc
pãsãrile cerului ºi cele domestice.
Ion Ghinoiu, în Obiceiuri
populare de peste an  Dicþionar
(1997), asociazã numele de
Dragobete cu un personaj din
mitologia popularã româneascã:
zeu tânãr al Panteonului
autohton cu datã fixã de celebrare
în acelaºi sat, dar variabilã de la
zonã la zonã (...), patron al
dragostei ºi bunei dispoziþii pe
plaiurile româneºti, fiind
identificat cu Cupidon, zeul
dragostei în mitologia romanã, ºi

cu Eros, zeul iubirii în mitologia
greacã. Autorul oferã detalii
despre familia acestuia, numindu-l fiu al Babei Dochia ºi cumnat
cu eroul vegetaþional Lãzãricã.
Dicþionarul menþioneazã (în plan
secund) cã Dragobete este ºi o
sãrbãtoare dedicatã zeului
dragostei cu acelaºi nume.
Romulus Vulcãnescu, în Mitologia românã (din 1985), îl descrie
ca o fãpturã miticã, fiind tânãr,
voinic, frumos ºi bun. Este
menþionatã o legendã din comuna
Albeni, potrivit cãreia Dragobete Iovan era fiul Babei Dochia.
Autorul l-a descris ca fiind o
fiinþã, parte omeneascã ºi parte
îngereascã, un june frumos ºi
nemuritor, care umblã în lume ca
ºi Sântoaderii ºi Rusalele, dar pe
care oamenii nu-l pot vedea, din
cauzã cã lumea s-a spurcat cu
sudalme ºi fãrãdelegi. A fost
prezentat în aceeaºi lucrare ºi ca
zeul dragostei ºi al bunei
dispoziþii; de ziua lui se organizau
petreceri, deseori urmate de
cãsãtorii. El este protectorul ºi
aducãtorul iubirii în casã ºi în

suflet. Dragobetele mai poate fi
întâlnit ºi sub denumirea de
Dragomir, cunoscut ca un cioban
care o însoþeºte pe Baba Dochia
în cãlãtoriile prin munþi, dar
reprezintã, de asemenea, ºi o
figurã pozitivã, simbol al
primãverii, iar de ziua lui se
sãrbãtorea înnoirea firii ºi se
pregãtea de primãvarã. Cioban
sau fiu al Babei Dochia,
Dragobetele pare, iniþial, o
sãrbãtoare pãgânã a rutului ºi a
primãverii. Ritul de Dragobete
presupune exact aceleaºi etape din
timpul oficierii unei logodne:
tinerii ºi tinerele se aºezau în cete
separate ºi culegeau flori sau
adunau vreascuri. La prânz urma
perioada de zburãtorire: se
cobora în goana din pãdure sau
de pe deal pânã în sat, fiecare bãiat
urmãrind fata preferatã. Dacã o
prindea, avea voie fie sã o sãrute,
fie sã o îmbrãþiºeze pentru prima
datã în vãzul lumii. Bogdan
Petriceicu Haºdeu descoperise
chiar un document care atesta cã
sãrbãtoarea Dragobetelui avea loc
pe 1 martie.

Umorul românesc ºi apãrãtorul dragostei
Nu putem sã nu observãm ºi
faptul cã forma Dragobete are o
terminaþie în care se recunoaºte
sufixul -ete, tipic zonei în care a
fost atestatã cel mai mult
sãrbãtoarea: Oltenia ºi vestul
Munteniei. Sufixul regional ºi
popular apare în substantive
masculine comune - boblete,
carcalete, jarcalete, juvete,
oblete, în nume de familie ºi
porecle. Sufixul are o anume
afinitate cu termenii peiorativi nãtãflete, motoflete, tontolete 
ºi unele derivate care îl cuprind,
preluate de limbajul familiarargotic, dupã cum precizezã
Rodica Zafiu. Totuºi, sã nu uitãm
cã dragostea în fazã incipientã,

pânã a se ajunge la actul sacru al
cãsãtoriei, are în poezia popularã
un aspect preponderent ludic.
Dac-ai ºti, dac-ai cunoaºte/
dragostea de und-se naºte!/ De
la gâtul cu mãrgele/ de la sân cu
drãgãnele/ juca-s-ar neica cu
ele/ ca cu douã folircele.
În plus, zânele care ocrotesc
dragostea sunt mult mai cunoscute ºi respectate decât ...zânii. De
aceea, probabil cã, statistic,
fãpturile mitice bune sunt în
general de sex feminin, în timp ce,
fãpturile mitice masculine sunt
preponderent malefice (cãpcãunul, uriaºii, zmeul, vasiliscul etc).
O fãpturã miticã beneficã de sex
masculin nu putea fi luatã prea în

serios de popor ºi aici putem gãsi
ºi originea sufixului peiorativ ete.
Mitologia româneascã a preferat
sã celebreze femininul, atunci când
a fost vorba de magic absolut, de
supranatural (zânele, soarta,
pasãrea sufletului, Baba Dochia
etc), ºi masculinul benefic, când a
fost vorba de eroi cosmici sau
civilizatori (Ciobãnasul, Harap
Alb, Meºterul Manole, FãtFrumos etc). Cu atât mai mult cu
cât Dragobete este una dintre
sãrbãtorile româneºti caracterizatã
prin voie bunã, râsete ºi glume.
De altfel, cât de serios poate fi un
zân înfãþiºat ca un bãrbat chipeº,
dar cam afemeiat, care umblã doar
dupã sãrutãrile fetelor ºi femeilor?

Etimologia
slavã
a numelui

Numele de Dragobete trimite
fãrã îndoialã la slavã ºi la familia
lexicalã din care fac parte drag,
dragoste: identificarea rãdãcinii
lexicale induce, de altfel, atribuirea unor semnificaþii erotice.
Nicolae Constantinescu, etnolog
la Universitatea din Bucureºti,
a afirmat cã nu existã atestãri
documentare ale acestei sãrbãtori decât în secolul al XIX-lea,
ceea ce nu înseamnã mare lucru
pe scara timpului. Profesorul a
propus cã, etimologic, el provine
din derivarea cuvântului dragdragul (cu tema slava), adãugând
cã nu putem ºti sigur, pentru
cã în domeniul etimologiei eºti
tot timpul pe nisipuri miºcãtoare. Lingvistul Lazãr ªãineanu a
propus analogia cu dragu-bete,
sufixul -bete fiind folosit în
zonele din Oltenia, semnificând
adunare, mulþime. Etnograful
Marcel Lutic de la Muzeul de
Etnografie al Moldovei a
prezentat etimologia acestei
sãrbãtori populare, considerând
cã majoritatea denumirilor ei
provin de la Aflarea Capului
Sfântului Ioan Botezãtorul,
sãrbãtoare religioasã celebratã pe
23 februarie, care, în slavã, se
numeºte Glavo-Obretenia.
Dragobete are însã ºi alte
sensuri: existã ca nume de
familie ºi ca substantiv comun
(absent din DEX, dar înregistrat
în Micul dicþionar academic 
MDA, II, D-H, 2002), desemnînd o insectã, cunoscutã ºi sub
numele de tîrtãriþã sau repede
(Cicindela campestris): gîndãcel de culoare arãmie, verdedeschis pe spate, cu puncte albe
pe fiecare elitrã.

Creºtinarea sãrbãtorii pãgâne

Simeon Florea Marian, în
Sãrbãtorile la români (18981901, reeditare din 1994), a scris
cã în mai multe comune din
Muntenia ºi mai ales în Oltenia,
sãrbãtoarea creºtinã Aflarea
capului Sf. Ioan Botezãtorul (din
23 februarie) se numeºte Dragobete. El a afirmat cã, dupã credinþa poporului, aceasta este ziua
în care toate pãsãrile ºi animalele
se împerecheazã. Dragobetele
în aceste pãrþi este o zi frumoasã
de sãrbãtoare; bãieþii ºi fetele
au deci credinþã nestrãmutatã cã
în aceastã zi trebuie ca ºi ei sã
glumeascã, sã facã Dragobetele,

dupã cum zic ei, ca sã fie
îndrãgostiþi în tot timpul anului.
Lingvistul Rodica Zafiu leagã
existenþa Dragobetelui mai mult
de etimologia numelui decât de
existenþa mitului. Astfel, numele
sãrbãtorii din 24 februarie pare
legatã de adaptarea dificilã în
vorbirea popularã a denumirii din
slava veche a sãrbãtorii religioase
din 24 februarie, Aflarea capului Sf.
Ioan Botezãtorul: glavobreatenie.
E foarte posibil ca la forma
actualã sã se fi ajuns prin confuzii
paronimice, etimologie popularã,
prin apropierea compusului slav
de cuvinte cunoscute din familia

lui drag ºi prin reinterpretarea lui
ca nume propriu de persoanã; în
acest caz, zeul s-a nãscut pornind
de la un nume, spune Zafiu.
Totuºi, revine ºi spune cã e ºi mai
probabil ca în obiceiurile legate
de aceastã zi sã se fi amestecat
mai multe tradiþii precreºtine,
legate de începutul primãverii (de
unde ºi alte denumiri populare ale
sãrbãtorii: Cap de primãvarã,
Cap de varã); chiar datele de
celebrare variazã (poate urmînd
rituri mai vechi, dar poate ºi din
cauza diferenþelor dintre
calendarul pe stil vechi ºi cel
gregorian).

Dragobetele sãrutã fetele!
În aceastã zi, oamenii mai în
vârstã trebuiau sã aibã grijã de
toate animalele din ogradã, dar ºi
de pãsãrile cerului. Nu se sacrificau animale pentru cã, astfel,
s-ar fi stricat rostul împerecherilor.
Femeile obiºnuiau sã atingã un
bãrbat din alt sat, pentru a fi
drãgãstoase întreg anul. Fetele
mari strângeau de cu seara ultimele
rãmãºiþe de zãpadã, numitã
zãpada zânelor, iar apa topitã
din omãt era folositã pe parcursul
anului pentru înfrumuseþare ºi
pentru diferite descântece de
dragoste. Existã o serie de
obiceiuri în zona ruralã legate de
aceastã sãrbãtoare. Bãrbaþii nu
trebuie sã le supere pe femei, sã
nu se certe cu ele, pentru cã altfel
nu le va merge bine în tot anul.
Tinerii considerã cã în aceastã zi

trebuie sã glumeascã ºi sã respecte
sãrbãtoarea pentru a fi îndrãgostiþi tot anul. Iar dacã în aceastã zi
nu se va fi întâlnit fata cu vreun
bãiat, se crede cã tot anul nu va fi
iubitã. În aceastã zi, nu se coase
ºi nu se lucreazã la câmp ºi se
face curãþenie generalã în casã,
pentru ca tot ce urmeazã sã fie cu
spor. În unele sate se scotea din
pãmânt rãdãcina de spânz, cu
multiple utilizãri în medicina
popularã. Flãcãii, strânºi în cete,
ºi fetele obiºnuiau ca, în ziua
de Dragobete, sã îºi cresteze
braþul, în formã de cruce, dupã
care îºi suprapuneau tãieturile,
devenind astfel fraþi, respectiv
surori de cruce. Fiecare tânãr avea
grijã ca ziua de Dragobete sã nu
îl prindã fãrã pereche, ceea ce ar
fi reprezentat un semn rãu,

prevestitor de singurãtate pe
întreg parcursul anului, pânã la
urmãtorea zi de Dragobete. Se
mai credea cã, în ziua de Dragobete, pãsãrile nemigratoare se
adunã în stoluri, ciripesc, îºi aleg
perechea ºi încep sã-ºi construiascã cuiburile.
Prilej de bucurie ºi bunãstare,
Dragobetele este unul dintre cele
mai frumoase obiceiuri strãvechi
ale poporului român. Probabil
cã 24 februarie însemna, pentru
omul arhaic, începutul primãverii, ziua când natura se
trezeºte, pãsãrile îºi cautã
cuiburi iar omul participã ºi el la
bucuria naturii.
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