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La Palas Congress Hall, Iaºi (6 octombrie), ºi la Hotel Continental, Timiºoara (8 octombrie), în ediþia de toamnã a târgului
educaþional  Romanian International University Fair (RIUF)  reprezentanþi ai Universitãþii Spiru Haret au prezentat
structura programelor masterale, competenþele pe care acestea le formeazã, precum ºi oportunitãþile de carierã pe care le au
la dispoziþie absolvenþii proiectelor: Europa 2020 - program masteral în Diplomaþie Publicã Marketingul Diplomaþiei
Publice, ºi CLIO - Program masteral în Valorizarea Patrimoniului, desfãºurate în cadrul Universitãþii Spiru Haret.

PREUNIVERSITARIA
Competiþia naþionalã

Bani pentru ºcoala ta!
Elevii de liceu pot câºtiga finanþãri de pânã la 10.000 de euro pentru
ºcolile lor, dacã urmeazã un curs online gratuit de educaþie financiarã ºi
e-commerce, în cadrul competiþiei naþionale Bani pentru ºcoala ta!
Aflatã la a doua ediþie, competiþia se adreseazã elevilor, absolvenþilor, profesorilor, pãrinþilor ºi oricãror susþinãtori ai unitãþilor de
învãþãmânt, cu vârsta mai mare de 15 ani.

Participanþii îºi pot îmbunãtãþi cunoºtinþele financiare ºi de utilizare
a comerþului electronic urmând unul sau ambele cursuri online 
BaniIQ ºi Banii pe net pe platforma www.banipentruscoalata.ro. Ei
trebuie sã completeze chestionarul pre-training, sã urmeze cu atenþie
fiecare modul ºi sã-ºi verifice cunoºtinþele printr-un test final.
Fiecare instituþie de învãþãmânt este înregistratã automat în
competiþie odatã cu înscrierea elevilor ºi susþinãtorilor în training ºi
acumuleazã EURO puncte pentru fiecare participant ce urmeazã
trainingul ºi completeazã testul de verificare a cunoºtinþelor. Liceul
cu cel mai mare numãr de participanþi care completeazã cursul va
primi un premiu constând într-o sumã egala cu numãrul acestora, în
limita a 10.000 de Euro. Premiul va fi folosit exclusiv pentru
modernizarea liceului prin dotarea laboratoarelor, a claselor, achiziþia
de echipamente moderne ºi resurse educaþionale. Competiþia se
deruleazã în perioada 20 septembrie  30 octombrie 2015.
Competiþia Bani pentru scoala ta! este organizatã de Junior
Achievement România, în cadrul programului de educaþie financiarã
susþinut de Visa ºi bãncile membre. Programul naþional JA de educaþie
financiarã pentru tinerii peste 15 ani, din care fac parte trainingurile
BaniIQ ºi Banii pe net, are ca scop îmbunãtãþirea cunoºtinþelor
financiare ale populaþiei ºi promovarea unui comportament
responsabil, în contextul în care peste 14% din românii cu vârste
cuprinse între 14 ºi 45 de ani sunt analfabeþi financiar, iar 65% au
dificultãþi sau nu reuºesc sã-ºi acopere nevoile financiare zilnice.
Mai multe informaþii pe www.banipentruscoalata.ro.

Semnarea protocolului de colaborare
în vederea derulãrii proiectului

Limba românã este patria mea

Miercuri, 7 octombrie 2015, la sediul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, a avut loc semnarea protocolului de colaborare
în vederea derulãrii proiectului Limba românã este patria mea,
între Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi Departamentul
Politici pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe. Documentul a fost semnat de
Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, Mihai Sorin Cîmpeanu,
ºi Ministrul delegat pentru Relaþiile cu Românii de peste Hotare, Angel
Tîlvãr. Obiectivul protocolului îl reprezintã dezvoltarea relaþiilor de
colaborare între semnatari, în scopul desfãºurãrii în comun a
activitãþilor de educaþie destinate copiilor românilor de pretutindeni,
prin acþiuni care asigurã formarea competenþelor-cheie fundamentale
pentru pãstrarea identitãþii naþionale în þara de adopþie: comunicarea
în limba maternã, competenþe sociale ºi civice, respectiv conºtiinþa
ºi expresia culturalã.
(Continuare pag. 4)

Se recunoaºte autoritatea publicã
a personalului didactic?!

 Statisticile oficiale privind agresiunile împotriva profesorilor sunt
îngrijorãtoare. Astfel, potrivit HotNews, 20% dintre ºcolari îºi
înjurã profesorii, 5% dintre ei au lovit cu sãlbãticie cadrele didactice,
aproximativ 80.000 de profesori au fost jigniþi, insultaþi, ameninþaþi
sau chiar loviþi de cãtre elevi ºi pãrinþi.
p.4
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Putinþã ºi neputinþã
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu mã bucur de rãul altuia/altora ºi sunt extrem de fericitã de
binele meu/nostru. Mã bucurã competiþia între egali, din care al
meu/al nostru iese învingãtor. Pentru mine, nu-i victorie aceea
obþinutã prin accidentarea, retragerea adversarului. Alergatul
de unul singur nu e competiþie. Este orice altceva. De aceea mã
contrariazã entuziasmului ºtirilor care consemneazã bune
poziþionãri ale românilor ca urmare a rãului altuia. Identific în
acest entuziasm o dorinþã, justificatã pânã la un punct, de veºti
bune pentru români. Dar aratã o limitare. Poþi fi mai bun, ceea ce
este foarte bine, în confruntarea cu tine însuþi/însãþi. Însã cel
mai bun, poziþia la care aspirãm, nu poþi fi decât în luptã dreaptã
cu rivali la fel de buni ºi, mai ales, cu unii mai buni.
Dorinþa de a fi în frunte, uneori cu orice preþ, ascunde o mare
slãbiciune, vizibilã, mai ales, la vremelnicii noºtri conducãtori,
care, chiar dacã unora nu ne place, devin modele pentru tineri.
Oamenii aceºtia, cred eu, nu au prieteni, nu au colegi, nu au
familii, pe care sã le iubeascã, nu au simþul mãsurii, se cred
nemuritori. ªi suntem muritori. Cã aºa e mersul
Acum, când scriu, la capela Bisericii Sfinþii Mihail ºi Gavril,
este depus corpul neînsufleþit al poetului, ziaristului, cronicarului
de artã Corneliu Ostahie. Am fost colegi. A fost un om valoros.
Nu ºtiu câþi tineri l-au ales model. Pentru cã era discret, modest,
pentru cã nu fãcea gãlãgie. Oare mai ºtim sã vedem, sã auzim
oamenii, care nu sunt ostentativi vizual, asurzitori de vocali?! În
fiecare zi se petrec din viaþã oameni adevãraþi, oameni care lasã în
urma lor opere ºi regretele celor care i-au cunoscut. Postum, în
unele cazuri, li se reconstituie, din memorie ºi din documente,
prodigioasa activitate. ªi sunt recunoscuþi. Dar ce facem când
aceºti oameni sunt încã în viaþã?! Îi ignorãm, pentru cã faptele lor
sunt acoperite de vocile celor care nu au nimic de spus, dar care,
nemeritat, se aºazã pe un podium calp al valorii.
Alþi oameni valoroºi, care nu au pus piedicã vreunui competitor,
stau cu mâna întinsã, chiar la propriu, pentru a supravieþui. ªi
mâna lor nu ºtie sã spunã o poveste. Pentru cã unii dintre ei au
scris istorie, nu poveºti de adormit copiii sau de înduioºat vreun
cârnãþar care se vrea a fi recunoscut drept Mecena timpului nostru.
Este un timp trist acesta pe care îl trãim! Este vremea celor care se
bucurã de rãul altuia, pentru cã, în nimicnicia lor, producând
suferinþã, durere, existenþa lor anostã pare expresia fericirii.
Pãrem (suntem?) derutaþi. Aplaudãm un spectacol ieftin,
divizaþi de orgolii, de criterii aleatorii, de vârstã, de dorinþa ascunsã
sau nu de a domina nimicul, un colos de lut, fãrã rãdãcini, uºor de
dãrâmat la orice furtunã. Privim înapoi, ignorãm prezentul ºi
aºteptãm un viitor pe care nu ni-l construim, pe care nu ni-l
imaginãm decât în limitele neputinþelor noastre, dar cu invidie
pentru putinþele altora.
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UNIVERSITARIA
Ai legitimaþie
Aplicã pentru programul Student UTI ISIC?
Pentru studenþii de la Tehnologia Informaþiei
 Bursã lunarã, timp de 9 luni pe an, pânã termini
facultatea/masterul
 Stagii de practicã în cadrul companiei
 Interacþiunea cu o echipa performantã ºi ambiþioasã
 Implicarea în proiecte complexe
 Posibilitatea de a-þi realiza proiectul de licenþã/
dizertaþie în cadrul companiei
 Un loc de muncã competitiv, dupã absolvirea
facultãþii
Regulament de participare
la Programul de burse STUDENT UTI
1. Criterii generale:  Programul STUDENT UTI
are ca scop identificarea studenþilor talentaþi,
ambiþioºi, cu rezultate ºcolare foarte bune ºi
implicarea în susþinerea pregãtirii teoretice a lor
pentru dezvoltarea carierei.  Programul
STUDENT UTI îºi propune sã acorde tinerilor
studenþi 10 burse, pe baza evaluãrii dosarului de
candidaturã ºi a unui interviu. Bursa se acordã pe
durata desfãºurãrii studiilor universitare (inclusiv
masterat), timp de 9 luni fiecare an (ianuarie 
iunie; octombrie  decembrie).
2. Condiþii de eligibilitate. Pot candida pentru
obþinerea bursei studenþii care urmeazã cursurile de
zi ale urmãtoarelor facultãþi: Facultatea de Automaticã
ºi Calculatoare, Facultatea de Transporturi,
Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii si
Tehnologia Informaþiei, Facultatea de Energeticã ºi
Facultatea de Inginerie a Instalaþiilor, ºi care
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:  Student
(începând cu anul II de facultate) sau masterand,
cursuri de zi, la una dintre facultãþile menþionate
 Facultatea în curs este prima formã de învãþãmânt
superior  Media generalã a anilor de studiu este
minim 8,50 (inclusiv licenþa pentru masteranzi), fãrã
credite transferate  condiþie care trebuie menþinutã
pe toata perioada bursei  Nu este angajat ºi se obligã
sã nu se angajeze pe durata desfãºurãrii programului
de bursã la o altã companie  Nu participã în alte
programe de burse private  Transmite dosarul de
înscriere complet pânã la data de 23 octombrie 2015.

3. Condiþii generale de desfãºurare a selecþiei ºi
evaluare a aplicaþiilor
Candidaþii care doresc sa participe la Programul
STUDENT UTI vor trimite dosarul de candidaturã
prin poºtã/curier cu confirmare de primire pânã la
data de 23 octombrie 2015 (data înscrisã pe ºtampila
poºtei sau formularul de trimitere al curierului) la
adresa: UTI Business Center, strada Vasile Lascãr
nr 31, sector 2, Bucureºti, în atenþia
Departamentului Resurse Umane, Andrei Furnicã.
Dosarul de înscriere trebuie sã cuprindã în mod
obligatoriu urmãtoarele documente:  Formular
standard de înscriere (disponibil la: http://
www.uti.eu.com/studentuti/inscriere).  Carte de
identitate/paºaport valabil la data transmiterii
dosarului de înscriere (copie)  Curriculum Vitae ºi
scrisoare de motivaþie  Douã recomandãri de la
profesori de specialitate, care sã susþinã cererea de
solicitare a bursei (original)  Copie legalizata a
actelor de studii care sa ateste performanþele ºcolare
(foaie matricolã)  Certificãri/atestate/specializãri
(copii legalizate)  Diplome care sã ateste
participarea la concursuri, olimpiade, publicaþii,
stagii, activitãþi extraºcolare (copii legalizate)
 Declaraþie pe propria rãspundere cã acceptã
condiþiile specificate în prezentul Regulament
Dosarele de înscriere vor fi analizate în perioada
26 octombrie  13 noiembrie 2015. In perioada
23 noiembrie  11 decembrie 2015, candidaþii selectaþi
vor susþine interviu ºi o prezentare pe o temã tehnicã
 o idee inovatoare în domeniul tehnologiei.
În urma selecþiei, Comisia de evaluare va
desemna 10 candidaþi câºtigãtori ºi 3 candidaþi de
rezervã, care vor fi anunþaþi telefonic ºi pe site-ul
companiei la secþiunea Student UTI, pânã cel târziu
pe data de 18 decembrie 2015. În cazul în care se
calificã pentru acordarea bursei mai mulþi candidaþi,
conform criteriilor specificate în prezentul
Regulament, pentru departajarea candidaþilor se
vor lua în considerare criterii sociale.
Detalii http://www.uti.eu.com/studentuti/

Taxe pentru actele de studii neridicate

Începând cu data de 12 octombrie 2015, se pun în aplicare Hotãrârile nr.19 ºi nr. 21 ale Consiliului de
Administraþie al Universitãþii Spiru Haret privind perceperea urmãtoarelor taxe:  pentru actele de
studii neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la data susþinerii examenului de finalizare a
studiilor, se percepe o taxã de arhivare de 150 lei;  pentru actele de studii neridicate, cu o vechime
cuprinsã între 2-10 ani de la data susþinerii examenului de finalizare a studiilor, se percepe o taxã de
arhivare de 100 lei;  pentru activitãþile de reverificare a situaþiei ºcolare ºi procesarea dosarelor
absolvenþilor promoþiei 2011 ai Universitãþii Spiru Haret, care au susþinut examenul de licenþã sau
disertaþie în luna iulie 2011 sau luna februarie 2012, se percepe o taxã de 10 (zece) lei.

ISIC te invitã la concertul
Holograf din data de 14 noiembrie,
ora 19, ºi îþi propune ºi o ofertã
pe mãsurã: doar cu legitimaþia ta
ISIC poþi beneficia de un preþ
special la achiziþionarea biletului
 35 de lei în loc de 100 de lei!
Trupa Holograf va lansa albu-mul
cu numãrul 18  Life Line, ce
conþine ºapte piese noi, dar ºi trei
melodii din repertoriul mai vechi
al formaþiei, reimprimate: Mafia,
Sunt un balcanic ºi Ai o orã sã te
distrezi. Trupa este alcãtuitã din
Dan Bittman  lead vocals, Edi
Petroºel  drums, Tino Furtuna 
keyboards, Romeo Dediu  guitar
ºi Iulian Vrabete  bass.
Pentru a avea acces la concert la
preþul special ISIC, special aveþi
douã variante:  Achiziþionare bilet
la sediul StarTickets.ro: Calea
Dorobanþilor nr. 62, et.1, ap.5,
Bucureºti, unde vi se va elibera pe
loc biletul numai pe baza prezentãrii legitimaþiei ISIC
 Achiziþionare voucher online
http://dealguru.ro/oferta/586.html
Important! Accesul la concert se
va face pe baza voucherului
printat ºi prin prezentarea obligatorie a legitimaþiei ISIC la poarta de acces a Sãlii Polivalente.
Posesorii biletelor la preþul special ISIC vor avea locuri în
sectorul H al Sãlii Polivalente,
într-o zonã cu o excelentã vizibilitate la scenã.

Ce fac studenþii noºtri la timp de toamnã

Mirela Rizea (Marinescu), studentã în anul I la Pedagogie muzicalã, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
Universitatea Spiru Haret, este ºi metodist în cadrul Inspectoratului ºcolar din sect. 2, Bucureºti. În
aceastã calitate a fost invitatã sã participe la un proiect cu Islanda ºi Ungaria, ce presupune o colaborare
cu profesorii de la facultãþile de muzicã din þãrile menþionate, colaborare ce vizeazã prezentarea metodelor
de predare a educaþiei muzicale din þãrile respective ºi implementarea lor în ºcoli din Bucureºti. Mirela
Rizea (Marinescu) a adresat invitaþia primitã ºi Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane din cadrul Universitãþii
Spiru Haret pentru eventualitatea în care profesorii sau colegii studenþi sunt interesaþi. Mirela Rizea
(Marinescu) predã la ªcoala Centralã ºi clasa ei a fost selectatã pentru demonstraþii privind predarea
educaþiei muzicale cu ajutorul metodelor Kodály, Dalcroze ºi Orff. Joi, 15 octombrie, va fi întâlnirea cu
specialiºtii din þãrile menþionate. Studenta are o bogatã activitate, pe care o desfãºoarã în cadrul ARCUB.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Când salariile scad ºi ºomajul este constant, cât de mare este creºterea economicã?!
tar s-ar plasa, anul viitor, la 2,2% din PIB,
cu impactul mãsurilor din Codul Fiscal,
dacã nu ar creºte salariile în sectorul
bugetar, însã impactul majorãrii acestora,
evaluat la 5,5 miliarde lei, respectiv peste
2% din PIB, ar conduce la un deficit
FMI vede creºteri
bugetar de peste 4%, spune Ionuþ
ºi în 2015 ºi în 2016
România va înregistra în acest an o Dumitru, preºedintele Consiliului Fiscal.
creºtere economicã de 3,4%, urmatã de
Salarii mai mici (în afarã
un avans de 3,9% în 2016, potrivit
de bugetari), ºomaj mai mare
ediþiei de toamnã a raportului World
Economic Outlook (WEO) al FMI.
În privinþa ºomajului, FMI anticiFMI anticipa în raportul WEO din luna peazã un nivel de 6,9% în acest an ºi de
aprilie cã economia României va avansa 6,8% în 2016, valori uºor peste nivelul
în acest an cu 2,7% ºi cu 2,9% în 2016. de 6,7% estimat în aprilie pentru cei doi
Instituþia financiarã prognozeazã pentru ani. De asemenea, Raportul de Stabilitate
acest an o inflaþie de -0,4%, care se va Financiarã, prezentat sãptãmâna
menþine negativã ºi în 2016, de -0,2%. trecutã de BNR, menþine negativã
În luna aprilie, FMI se aºtepta la o perspectiva privind rata ºomajului.
creºtere ca preþurilor de 1% în 2015 ºi
Salariul mediu net a scãzut în august
de 2,4% în 2016.
cu 1,9% (36 lei) faþã de iulie, la 1.813 lei,
România va înregistra în acest an un în timp ce câºtigul salarial mediu brut s-a
deficit de cont curent de 0,7%, care va situat la 2.515 lei, cel mai mult câºtigând
creºte, în 2016, la 1,5%. Ediþia din aprilie persoanele care lucreazã în extracþia
a raportului FMI prevedea un deficit al petrolului brut ºi a gazelor naturale, cu
contului curent de 1,1% în 2015 ºi de 4.781 lei net, iar cel mai puþin la hoteluri.
1,5% anul viitor. Cu toate acestea, în Salariile nete au scãzut în august în
opinia Consiliului Fiscal, deficitul buge- majoritatea activitãþilor din sectorul

Ultimele date statistice furnizate, atât de Institutul Naþional de Statisticã (INS),
cât ºi de analiºtii economici ai Fondului Monetar Internaþional (FMI), ne oferã
motive puternice de optimism: peste tot creºteri! Doar salariile scad, iar ºomajul
rãmâne constant!

Creºtere de 3,8% la semestru,
dar cel mai mic avans
la trimestru

În semestrul I 2015, Produsul Intern
Brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2014, cu 3,8%, atât pe seria brutã,
cât ºi pe seria ajustatã sezonier.
Anterior, erau estimate creºteri de
3,7%, respectiv 3,8%. Cu toate acestea,
avansul, de doar 0,1% în T2 faþã de T1,
este cel mai redus din ultimele patru
trimestre, fiind influenþat puternic de
agriculturã, care a cãzut cu 7,8%, de
industrie, care s-a contractat cu 0,7%,
ºi de construcþii ºi comerþ, unde scãderea
a fost de 0,3%, respectiv 1,4%.
INS a publicat recent datele provizorii
(2) cu privire la dinamica economiei în
trimestrul al doilea ºi în semestrul întâi,
indicând o reducere semnificativã de ritm
 creºtere de 3,4% în T2, an/an, dupã o
creºtere de 4,3% în T1 faþã de T1 2014.
Economiºtii spun cã nu este cazul ca
lucrurile sã fie dramatizate, dar
aºteptãrile trebuie corectate.
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economic, pe fondul acordãrii, în iulie,
de premii ocazionale, sume din profitul
net ºi alte fonduri, scãderea fiind
determinatã ºi de nerealizãrile de
producþie ori încasãrile mai mici (funcþie
de contracte ori ca urmare a concediilor
de odihnã, când nu se acordã tichete de
masã ºi alte drepturi salariale) ori de
angajarea de salariaþi cu câºtiguri salariale
mici, se aratã într-un comunicat al
Institutului Naþional de Statisticã (INS).
Cel mai mult s-au redus salariile din
industria fabricãrii autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor ºi
semiremorcilor, cu 12,6%, respectiv cu
11,8%, în fabricarea produselor
farmaceutice de bazã ºi a preparatelor
farmaceutice.

În plus, investiþiile scad
ºi numãrul companiilor
cu pierderi creºte

Mugur Isãrescu, guvernatorul BNR,
a arãtat, cu ocazia prezentãrii Raportului
asupra Stabilitãþii Financiare, cã
numãrul mare de firme care raporteazã
permanent pierderi, de circa 200.000,
aratã cã în România nu se respectã

regulile economiei de piaþã, situaþia lor
afectând inclusiv procesul de finanþare
de la bãnci, care nu le pot acorda credite
pentru cã sunt subcapitalizate. În plus,
creditarea, pe zona de IMM ºi chiar
corporate, a scãzut considerabil,
creºterile finanþãrilor fiind înregistrate
doar în zona titlurilor de stat (similar
cu perioada 1997-1998).
De asemenea, preºedintele Consiliului Fiscal, Ionuþ Dumitru, a reiterat ideea
cã problema cea mai mare rãmâne în zona
investiþiilor, în special în cea a investiþiilor
publice, unde se va înregistra o scãdere
ºi în acest an, ceea ce afecteazã serios
competitivitatea României. Autoritãþile
trebuie sã se concentreze pe infrastructurã, care plaseazã România extrem de
prost în orice clasament, la fel de
neglijate fiind ºi sectorul educaþiei
primare ºi cel al sãnãtãþii.
În acest context, de unde creºtere
economicã la nivelul a 50% din creºterea din 2006, anul preaderãrii la UE,
când România a înregistrat cea mai mare
creºtere economicã din istoria ei
postdecembristã?!

Gabriela ÞINTEANU
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COMUNICAT
DE PRESÃ

Conferinþa de închidere a proiectului

Construieºte-þi practic profesia juridicã
din facultate!
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, în parteneriat
cu Baroul Constanþa anunþã închiderea proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 Construieºte-þi practic
profesia juridicã din facultate!, proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul, început în anul 2014, ºi-a
atins indicatorii ºi obiectivul pentru care
a fost realizat, anume, acela de creºtere
a ºanselor de succes ale viitorilor
absolvenþi de învãþãmânt juridic, în
procesul de tranziþie de la ºcoalã la locul
de muncã, prin furnizarea unui program
integrat de consiliere profesionalã,
pentru un numãr de 361 de studenþi ºi
masteranzi, ºi programe de stagii de
practicã de specialitate, pentru 200 de
studenþi ºi masteranzi, care au organizat
10 procese simulate în sala de judecatã
amenajtã în cadrul proiectului. Pentru
participanþii activitãþii de consiliere ºi
orientare în profesie, au fost acordate
subvenþii în cuantum de 500 lei, iar,
pentru beneficiarii stagiilor de practicã,
s-au acordat 10 premii, pentru cel mai
bun portofoliu de practicã, în cuantum
de 1200 de lei, ºi 1 premiu pentru cel
mai bun proces simulat, în cuantum de
8000 de lei.
Ajunºi, aºadar, la finalul perioadei
de implementare a proiectului, suntem
bucuroºi sã cuantificãm o serie dintre
cele mai semnificative rezultate ale
acestui proiect, cum ar fi:
reorganizarea Oficiului de Consiliere
ºi Orientare în Profesie
amenajarea ºi organizarea unei
biblioteci juridice, dotate cu cãrþi,




reviste de specialitate, broºuri, un soft
legislativ iDrept
amenajarea unei sãli pentru procese
simulate, cu mobilier ºi echipament
necesar, în conformitate cu necesarul
dotãrilor dintr-o salã de ºedinþã a unei
instanþe de judecatã (steag, stemã,
podium, pe care sunt biroul judecãtorilor
ºi scaune, biroul grefierului, calculator
cu imprimantã, douã birouri/bãnci pentru
avocaþi, pupitru cu crucea, care este în
mijloc, instalaþie de sonorizare ºi
înregistrare, bãnci pentru public)
achiziþionarea a douã videoproiectoare ºi a douã ecrane de proiecþie
organizarea a 10 procese simulate
elaborarea a nouã broºuri de informare,
din care, una cu tema  Informaþii
generale despre construirea ºi pregãtirea
unei cariere în domeniul juridic ºi opt
prezentând profiluri de carierã:
Consiliere ºi Orientare în profesia de
Avocat, Consiliere ºi Orientare în
Magistraturã, Consiliere ºi Orientare în
profesia de Notar Public, Consiliere ºi
Orientare în exercitarea Funcþiei
Publice, Consiliere ºi Orientare în
profesia de jurist în cadrul ONG-urilor,
Consiliere ºi Orientare în profesia de
jurist în cadrul companiilor private,
Consiliere ºi Orientare în profesia de
Mediator, Consiliere ºi Orientare în







profesia de Executor Judecãtoresc, ce
conþin: informaþii despre profesie,
accesul in profesie, desfãºurarea
activitãþii, calitãþi necesare, legislaþie ºi
tipãrirea ºi distribuirea acestora
organizarea a douã conferinþe de presã
în cadrul campaniilor de conºtientizare
a oportunitãþilor de integrare rapidã pe
piaþa muncii ca urmare a implicãrii active
a studenþilor juriºti în stagiile de pregãtire
practicã derulate prin intermediul
proiectului
13 comunicate de presã (cu nouã mai
multe decât cele prevãzute iniþial)
opt întâlniri în cadrul campaniei de
informare, conºtientizare, motivare în
vederea asigurãrii participãrii la
activitãþile de consiliere ºi orientare
profesionalã ºi la stagiile de pregãtire
practicã ºi procese simulate
trei workshop-uri între studenþi,
angajatori ºi cadre didactice, pentru
diseminarea rezultatelor ºi întãrirea
sustenabilitãþii acestuia
elaborarea a trei tipuri de caiete de
practicã: Drept privat (drept civil, dreptul
familiei, drept comercial, contencios
administrativ, proceduri de insolvenþã),
Dreptul muncii ºi Dreptul penal
un portal web al proiectului
un Ghid de Orientare ºi Consiliere
Profesionalã în domeniul învãþãmân-










tului superior Juridic pentru uzul
cadrelor didactice
un Ghid de bune practici în desfãºurarea stagiilor de practicã în domeniul
învãþãmântului superior juridic
un Studiu statistic privind traseul
profesional real al absolvenþilor din
învãþãmântului superior Juridic
10 convenþii de practicã juridicã cu
birouri de avocaturã interesate în
recrutarea viitorilor absolvenþi juriºti.
Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea





Resurselor Umane 2007-2013: Investeºte în oameni! ºi se înscrie pe Axa
Prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot
parcursul vieþii cu piaþa muncii,
domeniul major de intervenþie: 2.1
Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã.
Proiectul POSDRU/161/2.1/G/
132586 Construieºte-þi practic profesia
juridicã din facultate! are o valoare
totalã de 2.157.625,00 lei, din care
asistenþa financiarã nerambursabilã
este de 2.114.473,00, iar contribuþia
beneficiarului, Universitatea Spiru
Haret, de 43.152,00 lei.

Pentru informaþii detaliate despre celelalte programe cofinanþate de Uniunea
Europeanã, vã invitãm sã vizitaþi www.fonduri-ue.ro.
Informaþii suplimentare despre proiect ºi rezultatele acestuia se pot obþine pe
site-ul www.profesiajuridica.ro
sau de la Universitatea Spiru Haret, manager proiect,
Onorina Botezat, e-mail: drept_ct_onorina.botezat@spiruharet.ro,
ºi responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,
conf. univ. dr. Claudiu Chiru, e-mail: contact@profesiajuridica.ro
Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
Partener în proiect Baroul Constanþa

Femei active pentru integritate
ºi responsabilitate
- un proiect POSDRU de succes,
care se apropie de final
Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919
Femei active pentru integritate ºi
responsabilitate, proiect cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte
în oameni, implementat de cãtre
Asociaþia Românã pentru Transparenþã
(Transparency International Romania),
în parteneriat cu Universitatea Spiru
Haret, se aflã, în urmãtoarele sãptãmâni,
pe ultima sutã de metri în ceea ce priveºte
cursurile de lucrãtor în comerþ nivel 1
(COR 5220.1.1), desfãºurate în cadrul
proiectului de cãtre universitatea noastrã.
Cursurile au loc în prezent în regiunile
Bucureºti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Vest
Oltenia, Sud-Muntenia, oferind posibilitatea cursantelor sã se familiarizeze cu

noþiunile de bazã legate de domeniul
activitãþii de comerþ ºi sã asimileze
competenþe practice corespunzãtoare
activitãþii derulate în cadrul a diverse
unitãþi comerciale.
Structura acestor cursuri a fost
organizatã modular, cele 120 de ore de
teorie ºi 240 de ore de practicã alternând
pe parcursul a opt module gândite unitar
din punct de vedere al conþinuturilor de
învãþare sau a calupurilor de competenþe
practice. Astfel, cursantele au trecut prin
modulele referitoare la: asigurarea
calitãþii, aplicarea normelor de sãnãtate
ºi securitate în muncã, aplicarea normelor de igienã, sanitar-veterinare ºi de
protecþia mediului, asigurarea cadrului
general de desfãºurare a activitãþii
punctului de vânzare, prezentarea pro-

duselor ºi serviciilor aferente vânzãrii,
realizarea vânzãrii, întocmirea situaþiei
vânzãrilor ºi raportarea acesteia,
actualizarea stocurilor de produse.
Fiecare modul de curs a fost intercalat
cu orele corespunzãtoare activitãþii
practice, pe durata cãrora cursantele au
putut aprofunda, la un nivel corespunzãtor din punct de vedere aplicativ,
noþiunile ºi conceptele învãþate în timpul
orelor de teorie.
Una dintre grupele care se apropie
de finalizarea cursului de lucrãtor în
comerþ este ºi cea din Regiunea de dezvoltare Bucureºti-Ilfov, având-o ca
formator pe Costea Tania, specialist cu
experienþã relevantã în domeniu,
formator acreditat ANC.
În cadrul întâlnirilor avute, cursantele
ºi formatoarea au creat o atmosferã
plãcutã, propice transmiterii informaþiilor esenþiale care fac obiectul cursului.
Discuþiile au evoluat în deplin acord cu
structurarea informaþiilor din cadrul
cursului  de la noþiunile de bazã,
referitoare la principalele atribuþii ale
unui lucrãtor în comerþ, la elemente mai
complexe, referitoare la modalitãþile
practice de atragere a clienþilor sau de
rezolvare a reclamaþiilor.
Competenþele necesare la angajare pe
piaþa forþei de muncã în domeniul
comercial sunt relativ complexe ºi
necesitã uneori o implicare suplimentarã
din partea cursantelor, dar ºi a
formatorilor care participã în cadrul
cursurilor de formare profesionalã.
Cursul de lucrãtor în comerþ din
cadrul proiectului POSDRU FAIR a
reuºit sã îmbine armonios cele douã
componente atât de necesare formarii
în acest domeniu  cea practicã ºi cea

teoreticã , acest lucru permiþând
tuturor participantelor creºterea realã
a ºanselor de angajare în domeniu.
Pentru doamnele care vor finaliza
modulele de curs aferente lucrãtorului
în comerþ, proiectul oferã, în continuare,
posibilitatea absolvirii ºi a cursului de
antreprenoriat integru, implementat în
cadrul proiectului de cãtre Asociaþia
Românã pentru Transparenþã. Acest al
doilea curs va completa în mod fericit
noþiunile predate pe parcursul celui de
lucrãtor în comerþ, participantele
având posibilitatea sã-ºi dezvolte ºi

competenþe specifice mediului antreprenorial.
Finalitatea celor douã cursuri este reprezentatã nu numai de reorientarea
profesionalã mai avantajoasã a cursantelor, ci ºi de posibilitatea impulsionãrii
efective a spiritului antreprenorial ºi
deschiderea unei afaceri pentru cursantele care manifestã iniþiative în acest sens.
Proiectul POSDRU FAIR reprezintã o
ocazie realã pentru dezvoltarea personalã
a participantelor ºi utilizarea eficientã a
potenþialului acestora în direcþia creºterii
egalitãþii de ºanse în economie.

Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
Adresa proiectului: Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr 21,
etaj 2, sector 1, cod poºtal 010044, Bucureºti;
Telefon: + 4031 6606 000; Fax: + 4031 6606 006
Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate;
Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenþie:
6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã / Transparency International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti
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Se recunoaºte autoritatea publicã a personalului didactic ?!
Statisticile oficiale privind agresiunile împotriva profesorilor sunt îngrijorãtoare.
Astfel, potrivit HotNews, 20% dintre ºcolari îºi înjurã profesorii, 5% dintre ei au lovit
cu sãlbãticie cadrele didactice, aproximativ 80.000 de profesori au fost jigniþi, insultaþi,
ameninþaþi sau chiar loviþi de cãtre elevi ºi pãrinþi.
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI) a iniþiat, la începutul anului ºcolar, o propunere
legislativã, prin care s-ar putea recunoaºte autoritatea publicã a personalului didactic, atunci
când se aflã la catedrã ºi când îºi îndeplineºte atribuiþile de serviciu. Numai cã o astfel de
modificare legislativã nu se poate realiza peste noapte, ea presupunând armonizarea a douã legi,
sub incidenþa cãrora ar trebui sã se afle dascãlii. Un astfel de statut ar avea, în primul rând, un
impact juridic (profesorii funcþioneazã acum dupã regulile Legii Educaþiei) ºi, în al doilea rând, un
impact financiar: salariile celor aproximativ 200.000 de cadre didactice ar trebui aliniate cu cele
ale funcþionarilor publici, trebuind, probabil, stabilite niºte corespondenþe între gradele din
învãþãmânt ºi funcþiile din sistemul autoritãþii publice.

Ordine, respect ºi disciplinã
în spaþiul ºcolii
Sindicatele din învãþãmântul preuniversitar FSLI ºi FSE Spiru Haret au cerut în nenumãrate
rânduri legiferarea de obligaþii ºi sancþiuni pentru
pãrinþii ºi elevii care agreseazã fizic sau verbal un
cadru didactic, însã fãrã niciun rezultat. Agresiunile
ºi abuzurile de tot felul au continuat în aceeaºi
formã ºi chiar au proliferat sub privirile îngãduitoare ale autoritãþilor, care au continuat sã susþinã
orbeºte cauza elevilor, în detrimentul cadrelor
didactice. De aceea este atât de important demersul
FSLI din aceastã toamnã, pentru cã redã celei mai
nobile bresle speranþa cã se poate bucura din nou
de respect, dar, mai ales, de siguranþã. Sperãm ca
Parlamentul României sã dea dovadã de
înþelepciune ºi sã aprobe aceastã mult-aºteptatã
iniþiativã legislativã, care poate readuce ordinea,
respectul ºi disciplina în spaþiul ºcolii.Potrivit
iniþiatorilor legii, atribuirea statului de autoritate
publicã personalului didactic ar aduce o protecþie
a dascãlilor, atât în faþa elevilor, cât ºi în faþa
pãrinþilor, ar permite pedepsirea eventualele
abuzuri la care este supus, uneori, personalul
din învãþãmânt. Conform iniþiativei legislative a
FSLI, personalul din educaþie trebuie sã beneficieze de respect ºi consideraþie faþã de persoana
sa ºi faþã de profesie din partea beneficiarilor
primari, secundari ºi terþiari ai educaþiei, precum
ºi din partea celorlalte cadre didactice, de un climat
de ordine, disciplinã ºi respect, în timpul desfãºurãrii actului educaþional în contexte formale,
nonformale ºi informale, de autoritatea de a lua
decizii oportune, care sã îi permitã sã menþinã un
mediu adecvat în timpul procesului de predareînvãþare-evaluare, dar ºi pe parcursul desfãºurãrii
de activitãþi extraºcolare, de susþinerea pãrinþilor
sau reprezentanþilor legali ai beneficiarilor primari
ai educaþiei, în realizarea actului educaþional, de
dreptul de a aplica sancþiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare ºi funcþionare al unitãþii de învãþãmânt, de
protecþie juridicã adecvatã pentru îndeplinirea
sarcinilor, de sprijin ºi implicare din partea autoritãþilor, inclusiv a celor care au atribuþii în domeniul
învãþãmântului, pentru asigurarea tratamentului,
consideraþiei ºi respectului cuvenit funcþiei, în
raport cu importanþa socialã ºi sarcinile specifice,
de campaniile desfãºurate la nivel naþional ºi local, de cãtre autoritãþile administraþiei publice,
pentru creºterea consideraþiei ºi prestigiului social. În cazul unei infracþiuni îndreptate împotriva
unui cadru didactic, urmãrirea penalã se va efectua

în mod obligatoriu de cãtre procuror, în conformitate cu dispoziþiile art. 56, alin. (3), lit. b) din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedurã
penalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Referitor la directorii unitãþilor de învãþãmânt în
care s-a comis o infracþiune împotriva personalului
didactic, aceºtia sunt obligaþi sã sesizeze de îndatã
organul de urmãrire penalã ºi sã ia mãsuri pentru
ca urmele infracþiunii, corpurile delicte ºi orice
alte mijloace de probã sã nu disparã. De asemenea,
procurorul se sesizeazã din oficiu dacã aflã cã s-a
sãvârºit o infracþiune împotriva unui cadru didactic ºi încheie un proces-verbal în acest sens.

O lege cu dublu impact: juridic ºi financiar
Purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti (ISMB) aratã cã obþinerea
statului de funcþionari publici pentru dascãli
presupune o serie de avantaje pentru cadrele
didactice, dar subliniazã cã legislativul va trebui sã
þinã cont de o serie de aspecte, dacã va adopta
iniþiativa FSLI. Învãþãmântul este structurat pe
specializãri pe care profesorii le predau, funcþiile
sunt structurate în funcþie de titularizãri, definitivate,
grade ºi doctorate. Cadrele didactice vor fi protejate
prin obþinerea acestui statut, dar trebuie fãcutã o
armonizare legislativã între Legea Educaþiei ºi
Legea Funcþionarului Public. Plus cã ar trebui
studiat, mai întâi, foarte clar, impactul pe care l-ar
avea obþinerea acestui statut asupra celor
aproximativ 200.000 de cadre didactice, impactul
juridic, dar ºi cel financiar, precizeazã prof. Marian
Banu. Odatã cu obþinerea statului de autoritate
publicã, dascãlul va obþine ºi armonizarea salariilor
din învãþãmânt cu cele din cadrul autoritãþii publice,
ceea ce ar putea însemna o creºtere a acestora. În
acest caz, implicaþiile sunt ceva mai mari, inclusiv
asupra bugetului de stat.

Cum se poate modifica Legea Educaþiei
Preºedintele FSLI, prof. Simion Hãncescu,
referitor la posibilitãþile de implementare a
propunerii, a spus, potrivit revistei Tribuna Învãþãmântului: Existã o procedurã legalã, Parlamentul
este cel care are aceastã posibilitate de a modifica
Legea Educaþiei. Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt a formulat aceastã expunere de motive în textul iniþiativei. Am înaintat acest material
cãtre PSD, dar urmeazã sã fie trimis tuturor
parlamentarilor, pentru cã este un demers foarte
important ºi ar trebui ca toþi parlamentarii sã fie
conºtienþi de cauzã ºi sã accepte aceastã propunere,
care ar aduce extrem de mult bine sistemului de

învãþãmânt. Sindicaliºtii din învãþãmânt sunt
optimiºti. În opinia lor, iniþiativa nu are de ce sã nu
treacã de cele douã Camere, deoarece precedentul a
fost creat cu alte douã ordonanþe de urgenþã, elaborate în anii trecuþi - OUG 21/2012 ºi OUG 49/2014.
Deci, dacã existã bunãvoinþã, Parlamentul se poate
pronunþa foarte repede. Nu ne intereseazã pe ce
cale se va merge, esenþial este ca aceastã prevedere
sã fie în lege. Se pare însã cã dezbaterile pe
marginea noii legi vor trena ºi de aceea vrem ca
aceastã propunere sã treacã mai repede. Am luat-o
puþin înainte, pentru cã, în opinia noastrã, existã
riscul ca Legea Educaþiei sã nu se modifice curând.

Dascãlii se gândesc
mai mult la profesie decât la statut
Despre felul în care profesorii apreciazã iniþiativa
Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt ca
personalul didactic sã aibã statut de autoritate
publicã, ne vorbeºte prof. Pavel Liviu Paul,
directorul Liceului Teoretic Marin Preda, Bucureºti:
În calitate de director, de mai multã vreme eram
asimilat funcþionarului public. Nu ºtiu ce sã zic,
este o problemã ceva mai complicatã aici, aºa cum
o ºtiþi ºi de la medici. Diferenþa dintre profesori ºi
medici este foarte mare, în sensul cã profesorilor
nu le bagã nimeni ceva în buzunar. Revenind la
întrebarea dvs., nu am încã o pãrere foarte bine
formatã ºi, de altfel, nu am studiat foarte bine
iniþiativa sindicatului. Din punctul meu de vedere,
în principal, statutul de autoritate publicã înseamnã
automat o serie de obligaþii ºi drepturi în plus.
Faptul cã schimbi statutul nu este un aspect important. Probabil cã acesta ar fi unul dintre paºi pentru
a reface statutul profesorilor. Cât despre faptul cã
o astfel de lege, care ar impune un anume statut
dascãlilor, ar oferi o protecþie suplimentarã,
profesorul Pavel Liviu Paul spune cã: În opinia
mea, aceastã protecþie este mai degrabã a funcþiei
ºi a imaginii meseriei de profesor pe toate planurile
ºi nu este doar o protecþie împotriva reclamaþiilor
de orice fel. Spre exemplu, eu am o mare problemã
cu sistemul de relaþii dintre profesor ºi toþi ceilalþi
actori. Adicã orice pãrinte sau copil poate face
orice fel de reclamaþie, iar tu eºti obligat sã rãspunzi.
Sistemul de protecþie acþioneazã exact în acest sens.
În al doilea rând, aº face niºte reglementãri mai
solide ºi mai serioase în ceea ce priveºte realaþiile
dintre profesori ºi toþi ceilalþi actori ai educaþiei. La
rândul sãu, prof. Barbu Biþoaicã, de la Colegiul
Tehnic Gheorge Asachi, Bucureºti, este de pãrere
cã Ar fi bine ca profesorii sã aibã un statut aparte.
Din pãcate, în acest moment, cadrele didactice nu

îl au. Privind din acest unghi, iniþiativa sindicatului
ar putea sã ne ajute într-un fel. Asta nu înseamnã
cã, dacã va exista acest statut, vom avea ºi profesori
tineri în sistem. Nu, deoarece nu existã o motivaþie
pentru aceºtia. Aceastã motivaþie, sã ne înþelegem,
este salariul. Sau mai existã o posibilitate, aceea
de a avea de mici dorinþa de a deveni profesori,
iar, în acest caz, sacrificã orice ºi devin cadre
didactice. Eu mã gândesc cu groazã cã, peste
10 ani, mare parte a profesorilor va ieºi la pensie.
Cine o sã vinã în locul lor ºi ce o sã se mai aleagã
de învãþãmânt, pentru cã vãd ce profesori vin,
dacã vin, pentru cã vin doar cei care erau mai
slabi ºi care nu ºi-au gãsit un alt loc de muncã.
Cei buni lucreazã, de cele mai multe ori, în cu
totul alte domenii.

Noua lege ar aduce un plus
de cel puþin 10% la salariu
Salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate
cu mai mult de 10%, de la 1 decembrie anul curent,
dacã vor fi identificate fonduri disponibile în acest
sens, a declarat ministrul Educatiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, Sorin Câmpeanu, dupã întâlnirea avutã
cu sindicatele din învãþãmânt, la mijlocul lunii
trecute (17 septembrie 2015): Guvernul a propus
creºteri de salarii de 10% începând cu 1 decembrie
2015. Este vorba ca tot ceea ce a fost asumat prin
acel acord din domeniul Educaþiei pentru anul
2016 sã fie acordat din decembrie. Am afirmat, în
numele Guvernului, cã, peste acest 10%, tot ceea
ce se va regãsi ca fiind disponibil va putea fi
adãugat pentru creºteri de salarii în educaþie.
Salariile profesorilor au crescut cu 5% în luna
martie ºi cu 5% în septembrie. O nouã creºtere, în
luna decembrie, ar antrena o majorare cu 20% a
salariilor profesorilor în 2015. În acest moment,
salariul minim brut pe þarã este de 1.050 lei, în
timp ce salariul unui învãþãtor debutant este de
1.170 de lei brut (857 de lei - net) ºi de 1.189 de
lei brut (871 lei - net) pentru un profesor debutant.

Gabriela MOLDOVEANU
Mihãiþã ENACHE
Ultima orã!

A fost acceptatã solicitarea ca, în educaþie, dupã
ce s-au acordat creºterile salariale de 10%
pentru personalul didactic ºi dupã ce s-au
acordat 12% pentru personalul nedidactic în
august, sã se mai acorde în acest an, începând
din decembrie, o creºtere de 15% pentru tot
personalul din învãþãmânt, a anunþat luni, 12 octombrie, de la Guvern, ministrul Sorin Cîmpeanu.

Semnarea protocolului de colaborare în vederea derulãrii proiectului

Limba românã este patria mea

multiplicarea numãrului de lectorate ºi consider
cã este un efort financiar pe care România poate
ºi trebuie sã îl facã, în scopul promovãrii limbii
române, dar ºi a culturii ºi civilizaþiei. Sunt convins
cã, beneficiind de sprijinul Institutului
Hurmuzachi ºi a parteneriatelor deja existente
între instituþiile de învãþãmânt din România ºi
Urmare din pag.1
instituþii similare din strãinãtate, se vor identifica
Referindu-se la protocolul semnat, ministrul cele mai eficiente cãi de promovare. Protocolul
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a declarat: Este acesta creeazã cadrul, dar nu rezolvã integral
un pas extrem de important în sistematizarea, sã problema. Creeazã cadrul în care sã abordãm întrspunem, mãsurilor de susþinere a identitãþii o mãsurã sistematizatã aceastã susþinere a limbii,
culturale a românilor ºi de promovare a limbii culturii ºi civilizaþiei române peste hotare.
Tot cu prilejul semnãrii protocolului, Mihai
române. Acest lucru se înscrie în contextul general
al internaþionalizãrii activitãþilor în sistemul de Sorin Cîmpeanu a fãcut ºi un anunþ legat de
educaþie românesc, internaþionalizare ce constituie sistemul de recunoaºtere ºi echivalare a diplomelor.
o prioritate esenþialã pentru Ministerul Educaþiei Am emis, în urmã cu câteva zile, un ordin de
ºi Cercetãrii ªtiinþifice din România. În urma ministru care prevede descentralizarea activitãþilor
acestui protocol, se vor încheia parteneriate între necesare cunoaºterii ºi echivalãrii diplomelor
inspectorate ºcolare judeþene ºi instituþii similare pentru perioadele de studii efectuate în strãinãtate.
din strãinãtate, prin care se vor colecta, pe bazã Acest lucru vizeazã românii din diaspora, care
de voluntariat, materiale care sã susþinã limba, intenþioneazã sã se reîntoarcã în România ºi,
cultura ºi civilizaþia românã. Un exemplu pozitiv bineînþeles, un lucru esenþial este recunoaºterea ºi
în acest sens este dat de cele 44 de lectorate de echivalarea studiilor pe care copiii acestora le-au
limba românã din cadrul Institutului Limbii efectuat în strãinãtate. Pentru a flexibiliza întreg
Române, instituþie ce funcþioneazã în coordonarea procesul de recunoaºtere ºi echivalare a diplomelor,
Ministerului Educaþiei  institut care a organizat am descentralizat, de la nivelul Ministerului
Conferinþa Limba Românã în lume în urmã cu o Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, din Centrul
sãptãmânã la Berlin, conferinþã care a avut un real Naþional de Recunoaºtere ºi Echivalare Diplome
succes, aici participând toþi lectorii de limbã la nivelul Inspectoratelor ªcolare. Sunt convins
românã de pe cele trei continente Europa, Asia ºi cã va diminua substanþial perioada de procesare a
America de Nord. Dorim dezvoltarea activitãþilor acestor solicitãri, ceea ce, bineînþeles, va contribui
acestui Institut al Limbii Române prin la creºterea nivelului de satisfacþie al celor care au

nevoie de aceastã recunoaºtere a perioadei de studii
efectuate în strãinãtate.
Cu privire la durata procedurii de recunoaºtere
ºi echivalare a studiilor, ministrul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a precizat: O sãptãmânã mi
se pare un termen rezonabil pentru analiza acestor
solicitãri, pentru cã trebuie fãcutã o analizã
profesionistã, pentru cã este un lucru foarte serios
recunoaºterea studiilor oricãrui tânãr din
strãinãtate. Potrivit ministrului, mãsura
recunoaºterii ºi echivalãrii studiilor nu vizeazã
doar elevii români care studiazã în strãinãtate: Am
fãcut conexiunea cu evenimentul de astãzi ºi
m-am referit la conaþionalii noºtri care se întorc în
România, dar este vorba ºi de cetãþeni strãini care
doresc sã urmeze o formã de educaþie în România
ºi au nevoie de aceastã recunoaºtere a studiilor,
pânã în momentul de faþã, la nivel preuniversitar.
Urmeazã sã vedem ce putem face pentru
recunoaºterea ºi echivalarea studiilor la nivel
universitar, pentru cã ºi acolo avem specializãri
efectuate în strãinãtate, în domenii de mare interes
pentru noi, ºi aº exemplifica prin faptul cã ne
pleacã foarte mulþi medici ºi sã ºtiþi cã sunt cazuri
în care vin medici în þarã, din pãcate, nu atât de
mulþi pe cât ne-am dori, dar, nu de puþine ori,
aceºti medici întâmpinã dificultãþi în recunoaºterea
ºi echivalarea studiilor prin, sã spunem,
incompatibilitate sau compatibilitate insuficientã
între nomenclatorul specializãrilor din România
ºi nomenclatorul specializãrilor din alte state,
îndeosebi din afara Uniunii Europene. Aceste
lucruri trebuie reglate ºi sunt în atenþia Ministerului

Educaþiei. Totodatã, ministrul a þinut sã precizeze
faptul cã activitatea Consiliului Naþional de
Recunoaºtere ºi Echivalare Diplome (CNRED)
se va axa, în principal, pe învãþãmântul universitar,
dar va sprijini inspectoratele ºcolare, care se vor
ocupa cu procedurile de recunoaºtere ºi echivalare
a diplomelor din învãþãmântul preuniversitar,
punctând faptul cã la nivelul CNRED existã o
expertizã importantã care trebuie valorificatã.
Întrebat despre situaþia olimpicilor, în rândul
cãrora foarte mulþi doresc sã îºi continue studiile
în strãinãtate, pentru cã nu sunt mulþumiþi de
sistemul actual de învãþãmânt, ministrul
Educaþie ºi Cercetãrii ªtiinþifice a declarat: Anul
trecut am avut un numãr de 266 de premii
obþinute la olimpiadele internaþionale. Sunt
convins cã, anul acesta, numãrul elevilor români
care obþin premii la olimpiadele internaþionale
va fi aproximativ la fel, ceea ce constituie o
recunoaºtere a sistemului de educaþie din
România. Vizavi de opþiunea fiecãruia, sigur,
aceasta trebuie respectatã. Important este sã
ne concentrãm pe susþinerea sistemului de
educaþie, în aºa fel încât a continua studiile în
România sã devinã o alternativã viabilã pentru
aceºti elevi, care constituie elita tinerilor din
þara noastrã. Acest lucru se poate face prin
reforma curricularã, prin susþinerea dezvoltãrii
infrastructurii ºcolilor româneºti, prin axarea
pe competenþele cheie, prin lucruri care
conteazã în decizia de a urma cursurile unei
facultãþi în România sau într-o altã þarã.

Mihãiþã ENACHE

OPINIA NAÞIONALÃ

723  13 octombrie 2015

ªapte premiere
româneºti
la CinEast
Luxemburg
ªapte premiere româneºti figureazã pe
afiºul festivalului CinEast - dedicat
filmului din Europa Centralã ºi de Est din Luxemburg, în perioada 8-25 octombrie 2015.
În competiþia oficialã a fost selectat
lungmetrajul Autoportretul unei fete
cuminþi, de Ana Lungu, în program fiind,
de asemenea, Aferim, de Radu Jude, De
ce eu?, de Tudor Giurgiu, ºi Mai aproape
de lunã, de Nae Caranfil. Vor fi proiectate
ºi: Acasã la tata, de Andrei Cohn, Pe
drumuri neumblat,e de Dieter Auner, ºi
Ce lume minunatã, de Anatol Durbaiþia.
În acest an, CinEast beneficiazã de o
vizibilitate sporitã, evenimentul
desfãºurându-se în perioada deþinerii de
cãtre Luxemburg a Preºedinþiei Consiliului European.

George Enescu
omagiat la New York

Valori româneºti

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la intrarea în eternitate a
marelui violonist, compozitor ºi dirijor George Enescu ºi la
aniversarea a zece ani de la premiera americanã a operei Oedipe,
personalitatea ºi memoria muzicianului român va fi omagiatã în
cadrul unui eveniment desfãºurat în 15 octombrie 2015, în sala
Auditorium a Institutului Cultural Român din New York. Sub titlul
Oedipe, pe înþelesul tuturor, baritonul ªtefan Ignat, de la Opera
Naþionalã Bucureºti, va prezenta geneza capodoperei enesciene.

Simion
MEHEDINÞI

Concertul pianistei
Ilinca Dumitrescu
ºi fagotistului
Vasile Macovei
la Rabat
Aniversãrii a 80 de ani de la deschiderea primei
misiuni diplomatice a României pe teritoriul
Marocului, un Consulat Onorific, la Tanger, în
1935, i-a fost dedicat, în data de 30 septembrie
2015, la Rabat, în Sala mare a Bibliotecii Naþionale
a Regatului Maroc, recitalul extraordinar al

Marea
petrecere,
de
JAZZAJ revine
Petre
la ARCUB: Allotropy
Barbu,
JAZZAJ va redeschide seria concertelor din
cartea cea mai
aceastã toamnã cu Allotropy, un concert care
cu succes, noutatea cu tradiþia în materie
îndrãgitã de liceeni îmbinã,
de muzicã. Organizat de ARCUB, evenimentul
În cadrul Serii FILIT de la Teatrul
Naþional Iaºi, a avut loc ceremonia de
decernare a Premiului liceenilor pentru cea
mai îndrãgitã carte a anului 2014. Premiul
i-a fost acordat scriitorului Petre Barbu,
pentru cartea Marea petrecere, apãrutã în
anul 2014 la Editura Cartea Româneascã.
Juriul a fost compusdin elevi de la liceele
ieºene, coordonaþi de profesorii lor.

pianistei Ilinca Dumitrescu, avându-l ca invitat
special pe fagotistul Vasile Macovei. Concertul
celor doi mari artiºti a cuprins, atât lucrãri din
repertoriul universal, cât ºi pagini alese din creaþia
compozitorilor români (Ciprian Porumbescu,
George Enescu, Paul Constantinescu, Ion
Dumitrescu, Doru Popovici). Un punct inedit al
programului l-a constituit interpretarea de cãtre
pianista Ilinca Dumitrescu a unei piese a
compozitorului contemporan marocan Nabil
Benabdeljalil. Recitalul, prefaþat de Ambasadorul
României în Maroc, Excelenþa Sa doamna Simona
Ioan, s-a bucurat de un foarte mare succes,
publicul, format din ambasadori ºi membri ai
corpului diplomatic, oficialitãþi, oameni de culturã
ºi artã, reprezentanþi ai diasporei ºi studenþi,
aplaudând îndelung talentul artiºtilor români.

va avea loc sâmbãtã, 17 octombrie, de la ora
20:00, la Sala ARCUB, unde ARCUS TRIO ne
va arãta cum sunã doina cântatã la saxofon, tobe
ºi nord organ. Sâmbetele jazzului inaugurate anul
trecut de ARCUB continuã tradiþia concertelor
bilunare marca JAZZAJ.

Vrednici
de un muzeu naþional

România
la Târgul
Internaþional
de Carte
de la Frankfurt

expoziþia creatorului
Muzeului Þãranului Român

La Muzeul Naþional al Þãranului Român este deschisã,
pânã pe 29 noiembrie 2015, expoziþia temporarã Vrednici
de un Muzeu Naþional. In memoriam Alexandru TzigaraSamurcaº. Alexandru Tzigara-Samurcaº este creatorul,
în 1906, al Muzeului de Artã Naþionalã, actualul Muzeu
Naþional al Þãranului Român. Expoziþia sugereazã
atmosfera acelui prim Muzeu de Artã Naþionalã,
expunând, atât obiecte achiziþionate de TzigaraSamurcaº ºi pãstrate în colecþiile Muzeului Þãranului,
cât ºi obiecte personale, oferite cu generozitate spre
expunere de urmaºi, obiecte aflate în colecþia Maria ºi
Tudor Berza.

În perioada 14-18 octombrie 2015,
România participã la Târgul Internaþional
de Carte de la Frankfurt, cel mai important
punct de întâlnire la nivel mondial dintre
reprezentanþii industriei de carte ºi
profesioniºtii din domeniul tehnologiei ºi
al industriilor creative derivate, precum
cea a filmului ºi a jocurilor.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când plastica uneºte materia,
conceptualul ºi simbolul într-un tot

De cele mai multe ori, caut ca obiectul creat
(picturã, graficã, fotografie sau obiect pur ºi
simplu) sã aibã doar un mesaj comunicat
vizual, direct, fãrã conotaþii, simbolisticã sau
alte trimiteri în zona conceptualistã, cel puþin
pânã în acest moment. Aceasta întrucât consider plastica drept arta care spiritualizeazã
prin excelenþã materia palpabilã, conceptul
ºi simbolul, noþiunile în general putând
doar completa impactul vizual, spune pictorul
Vasile Tolan pe site-ul sãu.
Artistul Vasile Tolan s-a nãscut în Buru,
jud. Cluj, în 1953. Este absolvent al IAP
Cluj-Napoca ºi al Universitãþii Naþionale de
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Artã Bucureºti. Este doctor în arte vizuale.
Între anii 1990 ºi 1993 a fost preºedinte al
Filialei interjudeþene Cluj-Bistriþa a Uniunii
Artiºtilor Plastici, iar, între anii 2007 ºi 2008,
a fost membru al Biroului Operativ al UAP
din România. În prezent, este vicepreºedinte
al Uniunii Artiºtilor Plastici.
A avut peste 20 de expoziþii personale în
Europa ºi America. A participat la numeroase
expoziþii ºi simpozioane naþionale ºi internaþionale ºi colaboreazã cu galerii ºi instituþii
culturale din Europa, America ºi Asia. Este
prezent cu lucrãri în colecþii particulare ºi de
stat din Europa, America, Africa ºi Asia.
Texturile, materialele ºi
formele din lucrãrile lui
Vasile Tolan sunt mereu
surprinzãtoare. În fiecare lucrare descoperim
un univers nou de stãri
ºi expresii. Arta lui
Tolan relevã modul în
care autorul urmãreºte
expresivitatea materiei
artistice, nu numai ca
suport al produsului
artistic, ci ºi al întregii
creaþii, purtând în sine
capacitatea de a obiectiva lumi virtuale. Este
explicitat aici interesul
sãu pentru mesajul
intrinsec al materiei 
fie cã este vorba de o

 pãrintele
geografiei
româneºti
Savant polivalent, educator, om politic ºi de stat, Simion
Mehedinþi este recunoscut unanim ca pãrinte al geografiei
româneºti. Practic, progresul geografiei în þara noastrã a
început odatã cu înfiinþarea catedrei de geografie în cadrul
Facultãþii de Litere din Bucureºti (1900), catedrã destinatã
unei mai bune pregãtiri a viitorilor profesori de geografie,
ocupatã iniþial de Simion Mehedinþi, profesorul care va
deschide o nouã perspectivã geografiei româneºti.
Simion Mehedinþi s-a nãscut în 19 octombrie 1868, la Soveja,
jud Vrancea, pe plaiurile de pe care a fost culeasã balada Mioriþa.
Drumul sãu spre afirmare începe la ºcoala din sat; din
septembrie 1875, trece apoi pe la ºcoala din Vidra, la Seminarul
Teologic Ortodox din Roman, iar, în anul 1883, se aflã la
Seminarul Central din Bucureºti. Obligat de starea materialã sã
peregrineze de la o ºcoalã la alta, în anul 1884, Simion Mehedinþi
este elev al liceului din Focºani, dupã care frecventeazã ºi
absolvã cursurile Liceului Sf. Sava din Bucureºti, unde l-a avut
ca profesor de filozofie pe D. Laurian. Tânãrul plecat din
Soveja a urcat treptat ºi sigur treptele consacrãrii. Se înscrie
mai întâi la Facultatea de matematicã din Bucureºti, întrucât,
în timpul studiilor liceale, s-a dovedit un elev strãlucit. Situaþia
materialã l-a obligat s-o abandoneze. În 1888 obþine, prin
concurs la ªcoala Normalã Superioarã, bursa prin care ºi-a
asigurat mijloacele de întreþinere la Universitate pe durata
studiilor superioare, 1888-1892. Licenþa a obþinut-o în 1892,
în litere, cu lucrarea: Ideile Iui J. J. Rousseau asupra educaþiei,
dupã care este numit profesor suplinitor la catedra de istorie a
liceului din Focºani. La recomandarea lui Alexandru Odobescu,
Societatea Românã de Geografie îi acordã o bursã pentru
a urma, la Paris, studiile mai înalte de geografie. În anul 1899,
îl întâlnim la Leipzig, unde îºi susþine teza de doctorat,
cu tema: Uber die katographische induktion, obþinând
calificativul Maxima cum Laude.
Întors în þarã în martie 1899, la propunerea Societãþii
Române de Geografie, propunere la care aderã ºi Titu
Maiorescu, este numit primul profesor, la prima catedrã de
geografie, nou creatã la Universitatea din Bucureºti. La aceastã
catedrã funcþioneazã ca profesor, din 1900, timp de 38 ani,
pânã în 1938, când demisioneazã, demisia fiind corelatã cu
faptul cã noua Lege a învãþãmântului superior stabilea
trecerea geografiei, în cadrul Universitãþii din Bucureºti, de la
Facultatea de Litere la cea de ªtiinþe.
Personalitatea ºtiinþificã a savantului Simion Mehedinþi se
impune la începutul secolului XX, care, prin lucrãri proprii,
direcþioneazã, atât învãþãmântul gimnazial, cât ºi pe cel
superior. Este momentul când se dezvoltã o noua gândire
geograficã, axatã pe geografia generalã, geografia regionalã ºi
de ramurã. În aceastã perioadã, Simion Mehedinþi se remarcã
prin adâncirea conceptelor geografice de bazã, conturate
anterior asupra geografiei fizice ºi economice, prin fundamentarea teoreticã a direcþiilor principale în geografie, merit
pentru care este considerat întemeietorul geografiei moderne
româneºti. A elaborat un sistem propriu de gândire geograficã,
concretizat în lucrarea sa fundamentalã: Terra  introducere
în geografia ca ºtiinþã (2 vol., 1931). Între 1940 ºi 1944, a colaborat cu revista Geopoliticã ºi geoistorie, dar ºi la numeroase
alte ziare ºi reviste, mai ales la: Convorbiri literare (pe care
a condus-o mulþi ani), Cuvântul Studenþesc, Duminica
poporului, Lamura, precum ºi la cele de specialitate, cu multe
studii de geografie, metodologie geograficã ºi, mai ales,
antropogeografie: Analele Academiei Române, Buletinul
Societãþii Române de Geografie, Analele Dobrogei, Natura,
Anuarul de Geografie ºi Antropogeografie, Volkermagasin
(Germania) ºi multe altele.
Pentru meritele sale deosebite, Simion Mehedinþi este ales,
în anul 1915, membru al Academiei Române. La ºedinþa oficialã
de acordare a titlului de academician, þinutã mai târziu, la
6 mai 1920, din cauza Primului Rãzboi Mondial, a susþinut
teza Caracterizarea etnograficã a unui popor prin munca ºi
uneltele sale, care constituie principala sa lucrare de etnografie.
Marginalizat dupã instaurarea comunismului (cea mai
mare parte a studiilor sale fiind interzisã), s-a stins din viaþã
în anul 1962.

Cristina MOLDOVEANU

Amadeus,
premiera teatralã în care se
întâlnesc trei generaþii de actori
materie extrasã direct din naturã (nisip,
pietriº, deºeuri lemnoase etc.), fie de una
sofisticatã, implicând efort uman, tehnicã ºi
tehnologie (hârtie, sticlã, folii de nailon etc.)
sau purtând amprenta uzului acesteia de cãtre
fiinþa umanã (mãnuºi de sudurã folosite,
ºosete scoase din uz, baterii electrice goale,
bucãþi de ziar, piepteni uzaþi º.a.)  pentru
regizarea raporturilor dintre diverse materii
ºi materialitãþi cât ºi pentru cãutarea expresivitãþii gestului spontan vizând obiectivarea
stãrilor interioare tensionale.

Iubitorii de teatru sunt invitaþi, luni, 19 octombrie, de la ora
19:00, la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie pentru a
vedea premiera spectacolului de comedie, Amadeus, de Peter
Shaffer, în regia lui Toma Enache. Noua punere în scenã va fi
dublatã de aniversarea îndrãgitului actor Ion Dichiseanu, cãruia
spectatorii îi vor putea ura La mulþi ani!, la scenã deschisã.
Montarea de la Bucureºti reuneºte actori extraordinari, din trei
generaþii diferite, printre care: Sebastian Papaiani, Ion
Dichiseanu, Tomi Cristin, Victoria Cociaº, George Piºtereanu,
Mãlina Tomoiagã, Liviu Cheloiu, Teodora Calagiu Garofil,
Teodora Vasu, ªtefania Istrate, Marius Mihãilã ºi Andrei Necula.
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Construim împreunã
viitoarea ta
carierã profesionalã

Epoca patrioþilor ºi viitorul pragmatismului în România
Îi ºtim bine. Au fost bunicii ºi pãrinþii noºtri.
Toþi cei din generaþia lor erau la fel. În cursul
vieþii au suportat vremelnic ºi stãpâniri strãine,
rãzboaie ºi plata ulterioarã a participãrii la aceste
rãzboaie. În ciuda stãpânirilor strãine au vrut sã
rãmânã mereu români. Pentru ei a existat mereu
o linie dincolo de care nu concepeau sã se treacã.
Nicio concesie nu era posibilã dacã aveau
sentimentul cã pentru þarã nu este bine. La ei,
cuvântul patrie avea semnificaþie adâncã. În
epoca lor era firesc sã poþi înãlþa glasul, ori de
câte ori era cazul, pentru demnitatea naþionalã.
Au fost mereu cu gândul la o Europã care sã fie
ºi a noastrã. Atâta timp cât stai alãturi de ceilalþi
ºi interesele tale sunt respectate, în orice
parteneriat internaþional, rãmâi patriot.
În cursul firesc ºi tumultos al istoriei a venit
trecerea (revenirea) la economia de piaþã,
globalizarea, intrarea în UE ºi în NATO. Cei mai
tineri ne-am grãbit. Dintre patrioþi încã mai erau
mulþi în viaþã. Ne-au cerut ca tot ce se vinde din
avuþia statului sã se întoarcã la cei care au creat-o.
Dar n-a fost aºa. Cea mai mare parte a ajuns în
buzunarele câtorva profitori. Ne-au spus cã
putem renunþa la suveranitate, pentru a intra în
Uniunea Europeanã, dar nu trebuie sã renunþãm

la demnitate. La demnitatea de a fi român. Ne-au
spus cã este bine sã investeascã în România
întreprinzãtori strãini serioºi, dar sã nu intrãm în
relaþii cu unii refuzaþi în þãrile lor. Ne-au
recomandat sã fie cunoscutã de public fiecare
tranzacþie de vânzare a patrimoniului de stat,
pentru cã aceia care negociazã ºi semneazã sunt
reprezentanþi, nu proprietari ai bunurilor. Cei care
au muncit pe bani puþini ca sã fie construite valorile
materiale ale þãrii au calitatea de proprietari.
Câteodatã i-am ascultat, dar în majoritatea
cazurilor nu am þinut cont de sfaturile lor. Când
jaful a devenit regulã au apãrut, firesc, voci mai
puternice din generaþia patrioþilor. Sfaturile blânde
au fost înlocuite uneori cu tonuri stridente ºi mai
puþin politicoase. Nu am avut capacitatea sã
separãm forma mesajului, uneori nepotrivitã, de
conþinutul sãu, tulburãtor de adevãrat.
Pragmatismul soluþiilor personale a luat locul
interesului naþional. Ochii noºtri au fost mult mai
atenþi la mirajul Occidentului ºi la fondurile Uniunii
Europene decât la dezastrul din interiorul þãrii.
Deoarece timpul acþioneazã fãrã menajamente, unul
câte unu, membrii generaþiilor de patrioþi, a trecut
în lumea drepþilor. Noi, cei din epoca
pragmatismului, am devenit, astfel, majoritari.

Lupta lor a fost tot mai grea ºi cu ºanse tot
mai mici de reuºitã. În faþa civilizaþiei banului ºi
în scãdere numericã permanentã, cei din epoca
patrioþilor aveau ºanse tot mai mici de reuºitã.
Dacã nu am dorit sau nu am avut interesul
sã-i susþinem, dacã nu am fost de acord cu ei în
multe probleme, dacã au spus cât de rea este
situaþia, dar nu au reuºit sã facã un proiect
acceptabil pentru noi, dacã unii lideri ai generaþiei
lor au fost trãdaþi (cãci ºi trãdarea e scrisã-n
legile omeneºti) ºi nu au avut abilitatea la
înãlþimea idealurilor, dupã ce s-au stins din viaþã,
ne rãmâne totuºi ceva de fãcut.
Sã nu le uitãm strigãtul de disperare pentru
Patrie ºi pentru cei nãpãstuiþi de ghilotina
economiei de cumetrie din þara noastrã. Când
întocmim planuri de viitor mai bune decât ei sã
nu ne facem cã nu au existat. Sã prindem în opera
noastrã raza flãcãrii din munca lor ºi sã lãsãm
cenuºa sã se stingã. Sau poate, de ce nu,
înfrângerea lor este vremelnicã ºi cineva, în viitor,
va cântãri altfel faptele lor ºi pragmatismul nostru.
Cu lacrimi nevãzute în ochi la moartea unui
Patriot,

Conf. univ. dr.
Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

Proiectul POSDRU Construim împreunã viitoarea
ta carierã profesionalã, derulat de Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar
Contabil - centrul Constanþa, în parteneriat cu
Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu din Medgidia ºi
Asociaþia pentru Comunitate ºi Familie 2006, a ajuns
la final, informeazã TVH.
Peste 500 de elevi au avut alãturi de ei cadre didactice
bine pregãtite pentru a-i consilia în viitoarea carierã
profesionalã. 100 dintre aceºtia au putut realiza ºi
stagii de practicã pentru care au primit subvenþii.
Proiectul a avut ca obiectiv creºterea ºanselor de succes
ale viitorilor absolvenþi de liceu în procesul de tranziþie
de la ºcoalã la nivele superioare de educaþie sau la locul
de muncã, prin furnizarea unui program integrat de
consiliere profesionalã ºi practicã.
Profesori, elevi, experþi, oameni de afaceri, toþi s-au
reunit la Medgidia pentru a sãrbãtori reuºita. Proiectul
POSDRU, ajuns la final, a mãrit considerabil ºansele
tinerilor de a obþine un loc de muncã bine plãtit ºi mai
ales în domeniul pe care ºi-l doresc.
Construim împreunã viitoarea ta carierã profesionalã
este confinanþat din fondul social european prin
programul operaþional sectorial dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013 investeºte în oameni.

Studenþii de azi, specialiºtii de mâine

Decizia Curþii Constituþionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014
Într-o societate democraticã, puterea demosului este absolutã, suveranã, cu
condiþia de a purta în ea fiorul fricii de Dmnezeu ºi al ruºinii faþã de oameni, cãci,
numai aºa, vox populi, vox Dei. Un rol deosebit de important în implementarea
democraþiei îl are ºi modul în care se manifestã ºi se experiazã ºi credinþa în
Dumnezeu, precum ºi activitatea de asimilare cateheticã/ didacticã a preceptelor
religios-morale, lucru conferit ºi de prezenþa formulei aºa sã-mi ajute Dumnezeu
în jurãmântul de învestire în funcþiile de demnitate publicã. Importanþa religiei,
ca disciplinã de învãþãmânt, se reþine ºi din faptul cã aceasta face parte din
trunchiul comun al ariei curriculare, fiind reglementatã, atât prin dispoziþiile
Legii învãþãmântului 84/1995, cât ºi ale Legii educaþiei naþionale nr 1/2011.
Potrivit art.2 lit.e) din Metodologia privind elaborarea ºi aprobarea
curriculumului ºcolar  planuri - cadru de învãþãmânt ºi programe ºcolare,
aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei naþionale nr.3593 din 18 iunie
2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 2 iulie
2014, trunchiul comun (TC) reprezintã oferta educaþionalã stabilitã la nivel
central, parcursã în mod obligatoriu de elevi în funcþie de nivelul de ºcolaritate,

Religia apãratã de CEDO
Problema fenomenului religios este una deosebit
de complexã, acest lucru reieºind ºi din
jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului, precum ºi din deciziile nr. 306/2012 ºi,
respectiv, nr. 669/2014 ale Curþii Constituþionale
a României, cãci religia sau convingerea constituie
pentru cel care o practicã unul dintre elementele
fundamentale ale concepþiei sale despre viaþã, aºa
cum se reþine ºi din alineatul 4 al Declaraþiei cu
privire la toate formele de intoleranþã ºi
discriminare, bazatã pe religie sau convingere.
În opinia mea, o decizie ce nu observã în toatã
profunzimea sa fenomenul religios, chiar ºi numai
sub forma participãrii la ora de religie, este Decizia
Curþii Constituþionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alin. (1) ºi (2) din
Legea învãþãmântului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1)
ºi (2) din Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011,
precum ºi a dispoziþiilor art. 61 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
Curþii Constituþionale a României.
Protecþia directã a libertãþii religioase este garantatã
de instrumente internaþionale cum ar fi: Declaraþia
universalã a Drepturilor Omului  art. 18 (25 nov.
1991), Declaraþia cu privire la toate formele de
intoleranþã ºi discriminare, bazatã pe religie sau
convingere, Declaraþia americanã a drepturilor ºi
obligaþiilor omului  art. 3 (2 mai 1948). La acestea
se poate reþine ºi Decizia Curþii Constituþionale a
României nr. 306 din 27.03.2012 asupra excepþiei
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alin. (1)
ºi (2) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995 ºi ale art.
18 alin. (1) ºi (2) din Legea educaþiei naþionale nr.
1/2011. În conformitate cu art. 32 alin. (7) din
Constituþie, Statul asigurã libertatea învãþãmântului
religios, potrivit cerinþelor specifice fiecãrui cult. În
ºcolile de stat, învãþãmântul religios este organizat
ºi garantat prin lege. În sensul art. 18 din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, orice persoanã
are dreptul la libertatea gândirii, a conºtiinþei ºi a
religiei, acest drept implicând libertatea de a-ºi
schimba religia sau convingerea, precum ºi
libertatea de a-ºi manifesta religia sau convingerile
sale prin învãþãmânt. Articolul 18 alin. (1) din Pactul
internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice
cuprinde o reglementare identicã, iar alin. (2) prevede
cã nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând
aduce atingere libertãþii sale de a avea sau de a
adopta o religie sau o convingere la alegerea sa.
Prin art. 13 pct. 3 din Pactul internaþional cu privire
la drepturile economice, sociale ºi culturale, statele-

anul de studiu, filierã, profil ºi specializare; TC asigurã egalitatea de ºanse la
educaþie pentru toþi elevii. Totodatã, în conformitate cu art.18 din Legea educaþiei
naþionale nr.1/2011, planurile - cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial,
liceal ºi profesional includ Religia ca disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului
comun. Elevilor aparþinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numãrul
lor, li se asigurã dreptul constituþional de a participa la ora de Religie, conform
confesiunii proprii. Totuºi, de o dezbatere în contencios nu a scãpat nici
desciplina de învãþãmânt religie, participarea elevilor la ora de religie fiind
supusã spre judecare completului de Judecãtori ai Curþii Constituþionale în
anul 2012, respectiv 2014, când au fost atacate, ca excepþie de
neconstituþionalitate, dispoziþiile art. 9, alin. 2, teza întâi din Legea
învãþãmântului 84/1995, ºi art. 18 alin. 2 teza întâi din Legea educaþiei naþionale
1/2011, respectiv dispoziþiilor art. 9 alin. (1) ºi (2) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) ºi (2) din Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011,
precum ºi a dispoziþiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale a României.

pãrþi la acest pact s-au angajat sã respecte libertatea
pãrinþilor ºi, atunci când este cazul, a tutorilor legali
de a asigura educaþia religioasã ºi moralã a copiilor
lor în conformitate cu propriile lor convingeri.
Art. 9 paragraful 1 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului prevede cã Orice persoanã are
dreptul la libertatea de gândire, de conºtiinþã ºi de
religie; acest drept include libertatea de a-ºi schimba
religia sau convingerea, precum ºi libertatea de
a-ºi manifesta religia sau convingerea în mod
individual sau în colectiv, în public sau în particular,
prin cult, învãþãmânt, practici ºi îndeplinirea
ritualurilor. Þinând cont de toate aceste dispoziþii,
Curtea constatã cã atât art. 9 alin. (1) ºi (2) din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, cât ºi art. 18 alin. (1) ºi
(2) din Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011 prevãd
acordul pãrinþilor pentru ca elevul sã participe la ora
de religie. Libertatea de religie este formulatã pozitiv
chiar în textul Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului. Mai mult, Comitetul Drepturilor Omului, în
Comentariul general nr. 22 din 1993, cu privire la
Dreptul la libertatea gândirii, a conºtiinþei ºi religioasã,
atrage atenþia Statelor-pãrþi cã libertatea gândirii ºi
libertatea conºtiinþei sunt protejate într-aceeaºi
mãsurã cu libertatea religioasã ºi a convingerilor. De la
caracterul fundamental al acestor libertãþi nu se
poate deroga nici chiar în cazul unui pericol public
excepþional. Articolul 18 protejeazã convingerile teiste,
non-teiste ºi ateiste, precum ºi dreptul de a nu practica
nicio religie sau convingere. Aceste libertãþi sunt
protejate fãrã rezervã de art. 19, alin. 1.

Cât de justã este decizia CCR
Având în vedere faptul cã, potrivit Ordonanþei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi
sancþionarea tuturor formelor de discriminare,
principiul discriminãrii este garantat în special în
exercitarea dreptului la un tratament egal în faþa
instanþelor judecãtoreºti ºi a oricãrui alt organ
jurisdicþional; a drepturilor civile, în special: dreptul
la libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie; dreptul
la libertatea de opinie ºi de exprimare; dreptul la
educaþie ºi la pregatire profesionalã, în opinia mea,
Decizia Curþii Constituþionale a României nr.
669/2014, aºa cum este redatã, consider cã este
discriminatorie ºi injustã, deoarece, în soluþionarea
cauzei, nu s-a luat în considerare ºi specificul orei de
religie, care este unul aparte, aºa cum reiese inclusiv
din dubla subordonare a învãþãmântului religios,
invocatã de Legea nr. 1/2011, art. 15, alin. (1), cãci
ora de religie nu este o disciplinã de învãþãmânt
solitarã, ca o monadã, în ansamblul disciplinelor de
învãþãmânt. Dupã pãrerea mea, viziunea Curþii,

redatã la punctele 17-22 ale Deciziei 669/2014, este
una eronatã, pentru cã, neobservând inclusiv
dispoziþiile ºi jurisprudenþa CEDO, face o
interpretare ce se plaseazã a fi disciminatorie ºi
injustã, cãci Biserica nu obligã pe nimeni sã participe
la ora de religie. Realitatea spirtualã nu afecteazã, ci
confirmã respectarea libertãþii conºtiintei, precum
ºi respectarea dreptului pãrinþilor sau a tutorilor de
a asigura educaþia copiilor lor minori potrivit
propriilor convingeri, respectându-se deplin astfel
libertatea de constiinþã ºi religie, care implicã
libertatea de a aparþine sau nu vreunei religii,
consacrate de art. 29 alin. (1), (2) si (6) din
Constituþie, fãcând prin aceasta ca legiuitorul sã-ºi
þinã obligaþia de neutralitate ºi impartialitate.
Din pãcate, ceea ce a reþinut, la punctual 19 al
Deciziei nr. 669/2014, Curtea Constituþionalã a
României, cã o atare reglementare (a prezumãrii
orei de religie n.m.) nu reprezintã altceva decât o
constrângere a persoanei în manifestarea unei
opþiuni, ceea ce de plano contravine libertãþii
conºtiinþei consacratã de Constituþie, reprezintã o
imensã discriminare ºi injustã interpretare nu numai
a fenomenului religios, în adâncul fiinþei sale, ci ºi a
dispoziþiilor ºi jurisprudenþei CEDO, care reþine cã
dreptul la libertatea religioasã este unul dintre acele
drepturi a cãror dimensiune individualã este strâns
corelatã cu o dimensiune colectivã, în faþa
fenomenului religios, punerea în aplicare a
drepturilor individuale de cãtre Statele semnatare
ale Convenþiei având a se opera sub semnul unei
importante marje de interpretare ºi al diversitãþii, a
diversitãþii abordãrilor naþionale, care, totuºi, îºi
gãseºte limita în obligaþiile Statului, garant al
drepturilor individuale ºi supus unei obligaþii de
neutralitate ºi imparþialitate, aspecte reþinute în
expuneri ale unor reputaþi specialiºti ºi în acte
normative internaþionale.

Obligaþi de Curte sã aleagã
Decizia 669/2014 impune obligaþia pãrinþilor sau a
elevului major de a-ºi declara convingerile sale
religioase, ceea ce intrã sub incidenþa jurisprudenþei
CEDO, care statueazã cã art 2 al Protocolului nr. 1,
care garanteazã dreptul la declaraþie ºi dreptul pãrinþilor
de a asigura educarea copiilor lor conform convingerilor
pãrinteºti, trebuie sã fie interpretatã în lumina art. 9:
tradiþiile trebuie sã fie difuzate într-o manierã obiectivã,
criticã ºi pluralistã. De altfel, Decizia nr. 306 din
27.03.2012 a Curþii Constituþionale asupra excepþiei
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alin. (1)
ºi (2) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995 ºi ale
art. 18 alin. (1) ºi (2) din Legea educaþiei naþionale

nr. 1/2011, anterioarã
Deciziei nr. 669/2014,
reþinea cã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alin. (1) ºi
(2) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995 ºi ale art.
18 alin. (1) ºi (2) din Legea educaþiei naþionale nr.
1/2011, astfel cum a fost motivatã, este neîntemeiatã,
cãci prevederile criticate trebuie examinate prin prisma
art. 32 alin. (7) teza finalã, art. 29 alin. (1) teza finalã
ºi alin. (6) din Legea fundamentalã, art. 18 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, art. 18
alin. (1) ºi (2) din Pactul internaþional cu privire la
drepturile civile ºi politice, art. 13 pct. 3 din Pactul
internaþional cu privire la drepturile economice,
sociale ºi culturale ºi art. 9 din Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului. În esenþã, toate aceste prevederi
sunt reluate de art. 29 alin. (1) ºi (6) din Constituþie.

Statul, Biserica, CEDO
ºi Curtea Constituþionalã
Prin urmare, în opinia mea, Decizia nr. 669/2014
este discriminatorie ºi injustã sau lipsitã de dreaptã
interpretare juridicã, cãci Curtea Constituþionalã a
României aplicã defectuos justul echilibru, invocat
de CEDO, sau dreapta judecatã, invocatã de mediul
bisericesc, ignorând marja de apreciere, care rezidã
în practica diferitelor State contractante, adicã în
divergenþele profunde puse în lumina dreptului
comparat, cãci, în faþa fenomenului religios, punerea
în aplicare a drepturilor individuale de cãtre Statele
semnatare se opereazã sub semnul unei importante
marje de interpretare ºi al diversitãþii, a diversitãþii
abordãrilor naþionale, care, totuºi, îºi gãseºte limita
în obligaþiile Statului, garant al drepturilor individuale
ºi supus unei obligaþii de neutralitate ºi imparþialitate,
precum ºi obligaþiei, fundamentatã pe jurisprudenþa
CEDO, de a adopta, în conformitate cu art 6 al
Convenþiei, ºi principiul proporþionalitãþii, precum
ºi un contrôle judiciaire limité, întemeiat pe dreptul
autonomiei, care este au coeur mème, aspecte
reþinute în expunerile lor de renumiþi specialiºti. ºi,
chiar dacã dispoziþiile constituþionale consfinþesc
faptul cã deciziile Curþii Constituþionale, de la data
publicãrii, sunt general obligatorii ºi au putere numai
pentru viitor (art. 147, alin. (4), într-o societate
democraticã ele nu trebuie sã fie ºi absolute, ci
supuse unui contencios specific principiului
separaþiei ºi echilibrului puterilor (art. 1, alin. (4)
sau voinþei poporului român, care-ºi exercitã
suveranitatea naþionalã prin organele sale
reprezentative (art. 2, alin. (1) ºi, în mod special,
prin Parlamentul României, organul reprezentativ
suprem al poporului român ºi unica autoritate
legiuitoare a þãrii (art. 61, alin. (1). În cele din urmã,
inclusiv hotãrârile CEDO pot fi revizuite, în temeiul
art. 80, alin. (1) al Regulamentului Curþii, care
consfinþeºte: În cazul descoperirii unui fapt care,
prin natura sa, ar fi putut exercita o influenþã decisivã
asupra soluþiei unei cauze judecate deja ºi care, la
pronunþarea hotãrârii, nu era cunoscut de Curte ºi
nu putea, în mod rezonabil, sã fie cunoscut de parte,
aceasta din urmã poate, într-un termen de ºase luni
de la cunoaºterea faptului respectiv, sã sesizeze
Curtea cu o cerere de revizuire a acelei hotãrâri.

Eduard Traian POPESCU,

student, anul IV, Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Economice ºi Administrative, Craiova
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PROGRAMUL TVH
LUNI  12 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16.00
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
O 9 zi. Program matinal
Secrete spulberate (r)
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic  Bãiatul cu pãr verde
(1948, dramã) Regia: Joseph Losey
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003) Regia: E. M. Reyes,
Jerom Chavez Pobocam
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc  Hyperion,
(1975, dramã) Regia: Mircea Veroiu
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

VINERI  16 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:30
23:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe
O 9 zi. Program matinal
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film artistic  Calea inimii (SUA,
2011) Regia: Russ Emanuel
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film serial  Alesul inimii
(Filipine, 2003)
Film artistic românesc 
Drumul cãtre fericire (SUA, 2009, dramã)
Regia: Russ Emanuel
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MARÞI  13 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16.00
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Medicina live
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Hyperion (1975),
Regia: Mircea Veroiu
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc 
ªtefan Luchian (1981, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Preuniversitaria
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  17 octombrie 2015
06.00
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
11:00
11:30
13:00
13:30
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
Cursuri de limbi strãine
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Caroline ºi rebelii (1955)
Regia: Jean Devaire
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate  reality-show
Film serial
Cinemania
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Mama ei de
tranziþie!? (2011, comedie/dramã)
Regia: Cristina Nichituº
George Enescu  60 de ani de eternitate
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept. Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

MIERCURI  14 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Medicina live
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  ªtefan Luchian
(1981) Regia: Nicolae Mãrgineanu
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film serial  24 din 7 (Africa de Sud, 2008)
Regia: Joshua Rous
Viral online. Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

DUMINICÃ  18 octombrie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
09:00 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
19:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic  Fraternitatea XO
Regia: Patrik McKnight
00:00 George Enescu  60 de ani de eternitate
00:30 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 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

Casã dulce româneascã

sâmbãtã ºi duminicã, de la ora 11.00
Folclorul muzical exprimã sensibilitatea
unui popor! Cãtãlin Maximiuc este un culegãtor
de nestemate muzicale din toate colþurile þãrii.
Casã dulce româneascã  acordurile ce exprimã
toate dorurile de negrãit ale sufletului bogat
al românului  în fiecare sâmbãtã ºi duminicã,
de la ora 11:00!
În vastul edificiu al etnosului unui popor, creaþia
muzicalã reprezintã un tezaur care cu greu poate
fi integral inventariat ºi preþuit. Diversitatea zonelor
folclorice este bogat ilustratã de rapsozi,
interpreþi, folcloriºti ºi maeºtrii anonimi.

JOI  15 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Doctor H (r)
Film artistic  24 din 7 (Africa de Sud,
2008) Regia: Joshua Rous
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic  Calea inimii (SUA, 2010)
Regia: Russ Emanuel
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Realizator Simona ªerban
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
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
RADIO HFM

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
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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Premiile NOBEL 2015
Consecventã tradiþiei instituite acum
114 ani, Academia Suedezã a acordat
Premiul Nobel, 2015, la fel ca în fiecare
an: cel pentru pace la Oslo, în Norvegia,
iar cele pentru chimie, fizicã, medicinã,
literaturã ºi economie la Stocholm,
în Suedia. Nãscute din voinþa
inventatorului dinamitei, savantului
ºi industriaºului suedez Alfred Nobel
(1833 - 1896), graþie unei clauze
menþionate în testamentul sãu, redactat
la Paris, în 1895, cu un an înainte de a
muri, premiile Nobel au recompensat,
între 1901 ºi 2014, un numãr de 864
de persoane ºi 25 de organizaþii,
în domeniile medicinã, fizicã, chimie,
literaturã, economie ºi pace, informeazã
nobelprize.org. Vã prezentãm câteva
statistici interesante din istoria
Premiilor Nobel:



Cei mai vârstnici laureaþi Nobel - La 90 ani, americanul de origine rusã
Leonid Hurwicz, câºtigãtor al premiului pentru economie în 2007, a devenit cel
mai în vârstã laureat în momentul atribuirii Premiului Nobel. Decedat în iunie
2008, el a mai trãit doar câteva luni dupã ce a primit acest premiu. În ceea ce le
priveºte pe femei, romanciera britanicã Doris Lessing este cea mai în vârstã
laureatã Nobel. Scriitoarea avea 87 de ani în momentul în care a fost recompensatã
cu Nobelul pentru literaturã în acelaºi an (2007). A murit în noiembrie 2013.
Cei mai tineri laureaþi Nobel - La 17 ani, pakistaneza Malala Yousafzai
a devenit cel mai tânãr laureat al premiului Nobel. A primit, în 2014, Premiul
Nobel pentru pace, pe care l-a împãrþit cu activistul indian Kailash Satyarthi.
Nobel în familie - Istoria familiei franceze Curie se confundã cu aceea a
premiilor Nobel. În 1903, soþii Pierre ºi Marie Curie au fost recompensaþi cu
Nobelul pentru fizicã. În 1911, Marie Curie (nãscutã Skolodowska), prima femeie
premiatã cu Nobel, a fost din nou laureatã, dar într-o altã disciplinã - chimie -,
devenind singura femeie de douã ori câºtigãtoare a premiului. În 1935, fiica ei
Irene Juliot-Curie ºi soþul ei Frédéric Juliot au primit la rândul lor Premiul Nobel
pentru chimie. Sora mai micã a lui Irene, Eve Curie, s-a cãsãtorit cu Henry
Richardson Labouisse, care, în calitate de director al UNICEF, a primit, în numele
acestei agenþii din cadrul ONU, Premiul Nobel pentru pace în 1965.




MEDICINÃ





Nobel ºi femeile - 46 de femei, inclusiv Marie Curie de douã ori, au fost
laureate ale Premiului Nobel de la înfiinþarea acestuia în 1901. Abia în 2009 Premiul
Nobel pentru economie a fost atribuit unei femei - americanca Elinor Ostrom. În
fizicã, doar douã femei au fost recompensate, însã niciuna dupã anul 1963.
Nobel ºi cele mai apreciate domenii - Cei mai mulþi laureaþi Nobel pentru
literaturã scriu prozã. În fizicã, cel mai recompensat domeniu este cel al
particulelor. În chimie - biochimia; în medicinã - genetica are un avans; în
economie - macroeconomia.
Limbile ºi Nobel - Engleza ocupã prima poziþie în topul limbilor folosite
de cei mai mulþi scriitori care au primit Nobelul pentru literaturã, cu 27 laureaþi,
urmatã de francezã (14) ºi germanã (13 laureaþi), spaniolã (11 laureaþi), suedezã
(ºapte laureaþi), italianã (ºase laureaþi), rusã (cinci laureaþi), polonezã (patru
laureaþi), norvegianã ºi danezã (ambele cu trei laureaþi), greacã ºi japonezã (ambele
cu doi laureaþi). Araba, chineza ºi chiar occitana, printre alte limbi, sunt la
rândul lor reprezentate în acest top.
Nobel acordat postum - Din 1974, regulile Fundaþiei Nobel spun cã premiile
nu pot fi acordate postum, decât dacã decesul a avut loc dupã anunþul
câºtigãtorului. Înainte de 1974, premiul a fost acordat postum doar de douã ori,
lui Dag Hammarskjöld (pace, 1961) ºi Erik Axel Karlfeldt (literaturã, 1931).



FIZICÃ

Cercetãtorii William C. Campbell, Satoshi
Ômura ºi Youyou Tu au fost recompensaþi cu
Premiul Nobel pentru medicinã pe 2015. William
C. Campbell (Irlanda) ºi Satoshi Ômura (Japonia)
au fost recompensaþi pentru descoperirile privind
o nouã terapie împotriva infecþiilor cauzate de
viermi cilindrici, în timp ce Youyou Tu (China) a
fost premiatã pentru descoperirile ei privind o
nouã terapie împotriva malariei.
Bolile cauzate de paraziþi au afectat omenirea
vreme de multe milenii ºi reprezintã o problemã
majorã în domeniul sãnãtãþii globale a populaþiei.

Laureaþii Premiului Nobel pentru medicinã din
acest an au dezvoltat medicamente care au
revoluþionat tratamentele administrate împotriva
unora dintre cele mai devastatoare boli parazitare.
William C. Campbell ºi Satoshi Ômura au creat
un nou medicament, Avermectin, ale cãrui derivate
au scãzut radical incidenþa unor boli precum
oncocercoza ºi elefantiazis ºi s-au dovedit eficiente
împotriva unui numãr mare de alte maladii
parazitare. Youyou Tu a creat Artemisinin, un
medicament care a redus semnificativ rata de
mortalitate a pacienþilor diagnosticaþi cu malarie.

Cercetãtorul japonez Takaaki
Kajita ºi cel canadian Arthur B.
McDonald au primit Premiul
Nobel pentru fizicã, pentru
contribuþiile lor semnificative în
ceea ce priveºte experimentele
care au demonstrat cã particulele
neutrino îºi modificã identitãþile,
metamorfozã care implicã faptul
cã acestea au masã. Potrivit Comitetului Nobel, aceastã descoperire
a schimbat felul în care oamenii
înþeleg procesele ce au loc la cele
mai mici niveluri ale materiei ºi
care se pot dovedi cruciale pentru
înþelegerea Universului. Descoperirea recompensatã cu Premiul
Nobel pentru fizicã în acest an
oferã oamenilor de ºtiinþã o
privire mult mai pãtrunzãtoare în
universul ascuns al particulelor
neutrino. Dupã fotoni, particulele ce alcãtuiesc lumina, particulele neutrino sunt cele mai numeroase din întregul Cosmos.
Pãmântul este constant bombardat cu particule neutrino.
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CHIMIE
Suedezul Tomas Lindahl, americanul Paul
Modrich ºi turco-americanul Aziz Sancar au fost
recompensaþi cu Premiul Nobel pentru chimie
pentru studiile lor despre mecanismele celulare
de reparare a ADN-ului, potrivit motivaþiei
Comitetului Nobel. Cercetãrile lor au furnizat
informaþii fundamentale despre modul în care
funcþioneazã celulele vii ºi au fost utilizate pentru
dezvoltarea unor noi tratamente împotriva
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constant colapsul ADN-ului.

cancerului. Motivul pentru care materialul genetic
uman nu se dezintegreazã ºi nu devine un haos
chimic total constã în faptul cã anumite sisteme
moleculare monitorizeazã ºi reparã în mod
constant ADN-ul. Premiul Nobel pentru chimie
pe 2015 a revenit unor pionieri în acest domeniu, Scriitoarea ºi jurnalista Svetcare au descifrat felul în care funcþioneazã mai
lana Alexievich (Svetlana
multe astfel de sisteme de reparare la un nivel
Aleksievici) a primit Premolecular detaliat.
miul Nobel pentru literaturã
pe 2015, pentru scrierile
sale polifonice, un monument dedicat suferinþei ºi
curajului în zilele noastre,
potrivit motivaþiei Comitetului
Nobel. Potrivit cotidianului
Le Monde, atribuind premiul
Nobel pentru literaturã
scriitoarei belaruse Svetlana
Aleksievici, Academia Regalã Suedezã a recompensat
o autoare maturã, pasionatã
de chestiunea realului. De la
carte la carte, aceastã
scriitoare angajatã politic,
nãscutã în Ucraina, în 1948,
a denunþat rãzboiul, violenþa
Paul Modrich, nãscut în 1946, la Aziz Sancar (1946, Savur,
Raton, New Mexico, a studiat a Turcia) a descoperit repararea ºi minciuna din care a fost
demonstrat mecanismul prin care prin excizie de nucleotide, meca- þesutã istoria fostului
celulele corecteazã erorile ce apar nismul folosit de celule pentru a imperiu sovietic. Prima
atunci când ADN-ul este multi- repara vãtãmãrile provocate autoare în limbã rusã, care a
plicat în timpul diviziunii celulare. ADN-ului de radiaþia ultravioletã. primit Premiul Nobel, este
Acest mecanism, denumit repara- Persoanele nãscute cu anumite ºi cea de-a 14-a femeie care
rea nepotrivirii , reduce de circa o defecte la nivelul acestui sistem câºtigã Premiul Nobel pentru
mie de ori frecvenþa erorilor apãrute de reparare dezvoltã cancer de literaturã de la crearea acestei
distincþii, în 1901.
în timpul multiplicãrii ADN-ului. piele dacã sunt expuse la soare.
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ECONOMIE
Angus Deaton (69 de ani), profesor de
ºtiinþe economice ºi afaceri internaþionale, cu distincþia Dwight D
Eisenhower, la ªcoala Woodrow Wilson
de Afaceri Publice ºi Afaceri Internaþionale de la Universitatea Princeton,
Statele Unite ale Americii, a primit
Premiul Nobel pentru economie pentru
analiza asupra consumului, sãrãciei ºi
asistenþei sociale, dupã cum au spus
reprezentanþii Comitetului de decernare
a Premiilor Nobel de la Academia Regalã
Suedezã de ªtiinþe. Pentru a proiecta
politica economicã care promoveazã
bunãstarea ºi pentru a reduce sãrãcia,
trebuie sã înþelegem mai întâi alegerile
de consum pe care le face fiecare,
individual, considerã Deaton.

PACE

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat vineri cvartetului de
organizaþii care conduce dialogul naþional în Tunisia, pentru contribuþia
decisiva la construcþia unei democraþii pluraliste în urma Revoluþiei
iasomiei din 2011, a anunþat Comitetul Nobel. Cvartetul a fost format
în vara lui 2013, în momentul în care procesul de democratizare era în
pericol din cauza asasinatelor politice ºi a vastelor tulburãri sociale.
Format de UGTT, sindicatul istoric din Tunisia ºi vârful de lance
pentru independenþa sa, patronatul (Utica), Liga tunisianã pentru
drepturile omului ºi Ordinul avocaþilor, cvartetul a organizat un lung ºi
dificil dialog naþional între islamiºti si opozanþii lor, obligându-i sã
ajungã la o înþelegere pentru scoaterea þãrii din paralizia instituþionalã.
Cvartetul a lansat un proces politic alternativ, paºnic, la un moment la
care þara era în pragul rãzboiului civil, a reamintit Comitetul Nobel.
Cvartetul a fost, astfel, crucial pentru a permite unei Tunisii, cãzute
în haos dupã Primãvara arabã, sã stabileascã un sistem constituþional
de guvernare care sã garanteze drepturile fundamentale pentru
ansamblul populaþiei, fãrã condiþii legate de sex, de convingeri politice
ºi de credinþe religioase, a explicat comitetul norvegian.

