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Cineva lipise pe un zid, în Piaþa Romanã, o foaie mare de hârtie
cu scris de mânã: Profesorul Iorga a fost omorât miºeleºte!
Trecãtorii se opreau în faþa afiºului, cu ochii pironiþi pe cuvinte
ºi parcã refuzau sã înþeleagã cã actul de barbarie vestea o eclipsã
de lungã duratã în viaþa tuturor. (George Sbârcea)
Dupã moartea sa, tot ce a avut în casã, inclusiv valoroasa
bibliotecã, a rãmas statului român. Spunea mereu cã, atunci când
a venit pe lume, nu avea nimic, iar când va muri nu va lua ceva.
*
La 27 noiembrie s-au împlinit 75 de ani de la asasinarea, la
Strejnic, Prahova, a lui Nicolae Iorga (nãscut în noaptea de 5 spre
6 iunie 1871, la Botoºani), istoric, enciclopedist, critic literar,
documentarist, poet, memorialist, ministru, parlamentar, primministru, profesor universitar, academician: 1000 de titluri, peste
Steagul nu se predã,
20 000 de articole ºi recenzii, fãrã reeditãri, conferinþe, articole, ci pânza lui se înfãºoarã
piese de teatru, cugetãri, însemnãri din cãlãtorii, povestiri, eseuri,
în jurul inimii.
studii de istorie, memorii, criticã teatralã, studii politice, studii
literare, cronici, portrete, scrisori.
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Oaspeþi de la Universitatea de ªtiinþe Sociale ºi Politice Panteion, din
Atena, Grecia, ºi de la Universitatea Militarã Naþionalã din Veliko
Tarnovo, Bulgaria, în cadrul programului Erasmus+.
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Primul pas în cariera europeanã
POATE VÃ INTERESEAZÃ

Foto: Mihãiþã ENACHE

Miercuri 25.11.2015, în holul sediului Universitãþii Spiru Haret din str. Ion Ghica nr.13, am fost invitaþi la
vernisajul expoziþiei de picturã a lector dr. arh. Alexandra Teacã:

Balcicul, paradisul regãsit

Titlul acestei expoziþii este un rãspuns la
cartea istoricului Lucian Boia - Balcic. Micul
paradis al României Mari, în sensul cã acest
paradis pierdut cândva, mai precis în 1940,
ca urmare a unor presiuni ºi circumstanþe
social - politice ale istoriei, poate fi regãsit
ºi cã depinde în mare mãsurã de noi acest

lucru, de apropia ceva ce a fost cândva
pierdut.
Am intenþionat sã realizez aceastã expoziþie
de picturã cu lucrãri fãcute predominant la
faþa locului cu peisajele din zona Balcic,
denumitã la vremea aceea ºi Coasta de Argint,
în special pentru culorile vii ºi strãlucitoare
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ale þãrmurilor. Fie cã a fost vorba de o
dorinþã ascunsã, fie cã am vrut sã retrãiesc
o atmosferã asemãnãtoare cu cea trãitã de
pictorii noºtri interbelici, am avut în vedere
de a scoate în evidenþã ºi de atrage atenþia
asupra frumuseþii ºi valorilor Balcicului  a
spus lector dr. arh. Alexandra Teacã.

Absolvenþii Facultãþii de Arhitecturã USH
 arh. Dragoº Georgian NÃSTASE, arh. Dana
Ioana TUDOR, arh. Ileana Cristina BÃLAN 
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laureaþi ai Premiului II.

STOP abandonului ºcolar!
Fenomenul abandonului ºcolar, înregistrat în mai multe þãri, nu doar în
România, stã la baza unui program mai amplu al Uniunii Europene de a
reduce rata abandonului ºcolar, pânã în 2020, la sub 10%. Obiectivul nu
este uºor de îndeplinit, cu atât mai mult cu cât, de la izbucnirea crizei
financiare, rata abandonului ºcolar a crescut serios într-o serie de þãri,
printre care ºi România, de la 15,9%, în 2008, la 18,1%, în 2014 (conform
Eurostat). În afara eforturilor la nivel regional ºi ºcolar, Uniunea Europeanã
a început sã finanþeze proiecte pilot pentru a reduce aceastã ratã. Unul
dintre ele este ºi programul pilot STOP Abandonului ºcolar!, demarat de
Primãria Fãgãraº (localitate în care se înregistreazã o ratã foarte mare a
abandonului ºcolar) în parteneriat cu Primãria Mangalia, Liceul Tehnologic
Dacia ºi ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu, din Bucureºti.
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Recent, pe 20 noiembrie, preºedintele României,
Klaus Iohannis, a decorat douã ºcoli gimnaziale
din mediul rural  ªcoala din comuna Cilibia, judeþul
Buzãu ºi ªcoala din comuna Horia, judeþul
Constanþa  cu merite deosebite în reducerea
abandonului ºcolar.
( ) Mã bucur sã fiu primul Preºedinte al României
postdecembriste care oferã decoraþii unor unitãþi de
învãþãmânt gimnazial. Sper ca acesta sã fie un prim semnal
cã schimbarea se face prin ºi cu educaþie, la toate
nivelurile. ªcoala Gimnazialã nr.1 Horia din judeþul
Constanþa ocupã un onorant prim loc la asigurarea calitãþii
printre ºcolile evaluate în mediul rural. ªcoala Gimnazialã
Cilibia din judeþul Buzãu, prin proiectele ºi iniþiativele
implementate la nivel local, înregistreazã rezultate
deosebite în creºterea participãrii la educaþie, reducerea
abandonului ºcolar ºi stimularea motivaþiei pentru învãþare
în rândul elevilor. ( ) Educaþia constituie una dintre
prioritãþile mandatului meu. Este, cu permisiunea
dumneavoastrã, proiectul meu de þarã. Astfel, sunt bucuros
cã, în contextul relansãrii dezbaterii naþionale pentru
educaþie, am ocazia sã recunosc meritele unor dascãli cu
vocaþie, care reuºesc sã fructifice ºi sã creascã potenþialul
tuturor copiilor din comunitãþile din care fac parte. ( ) 
a spus preºedintele României în alocuþiunea rostitã
cu ocazia premierii celor douã ºcoli din mediul rural
care încearcã, prin toate eforturile, sã reducã
fenomenul pãrãsirii timpurii a ºcolii.

Deputatul european Siegfried Mureºan organizeazã, în perioada
4 ianuarie - 30 iunie 2016, cea de-a doua ediþie a programului de
stagii de practicã Primul pas în cariera europeanã în cadrul biroului
parlamentar din Bucureºti. Programul se adreseazã tinerilor cu
vârste cuprinse între 19 ºi 28 de ani care doresc sã se familiarizeze
cu activitãþile Parlamentului European ºi, totodatã, sã acumuleze
cunoºtinþe ºi experienþã profesionalã în domeniul politicilor
europene. 7 decembrie este data limitã de înscriere!
Documente necesare:  Curriculum Vitae (format european);
 Foaie matricolã a studiilor universitare sau o adeverinþã de la
facultate care sã ateste media notelor pe fiecare an de studiu;
 Scrisoare de intenþie.
Criterii de selecþie:  tânãr cu vârsta cuprinsã între 19 ºi 28 de
ani;  student sau absolvent de studii superioare în domenii ce
vizeazã activitatea Parlamentului European (ºtiinþe politice, relaþii
internaþionale ºi integrare europeanã, ºtiinþe juridice, studii
economice, ºtiinþe ale comunicãrii);  cunoºtinþe solide privind
actualitatea politicã naþionalã ºi europeanã;  cunoaºterea unei limbi
de circulaþie internaþionalã.
Detalii: http://www.siegfriedmuresan.eu/2015/11/a-doua-editieprogramului-primul-pas-in_27.html

Sentiment de decembrie
Mioara VERGU-IORDACHE
De Ziua Naþionalã a României avem liber. Sã sãrbãtorim.
Avem liber ºi de Sfântul Andrei, pentru a-l celebra pe ocrotitorul
României. De la Sfântul Andrei pânã la Sfântul Ion, în mod real,
o þinem într-o petrecere  înainte, în timpul ºi dupã sãrbãtori!
Trai neneacã! Pe banii cui?! Mofturi de cârcotaº!
Odatã cu instalarea calendaristicã a iernii, mulþi români nu
mai conjugã verbul a munci. Se fac cheltuieli mari, multe pe
datorie, ne ghiftuim ca pentru ultima oarã în aceastã viaþã, ne
mobilizãm spiritul competiþional în a epata familie, vecini,
prieteni, naturã Cicã trãim spiritul sãrbãtorilor!
Voi fi fiind eu atipicã! Eu mã odihnesc/sãrbãtoresc dupã
ce-mi termin treaba pe care o am de fãcut. ªi nu ºtiu cum se face
cã nu-mi rãmâne mult timp. Dacã-mi zic cã ºi mâine este o zi
suport consecinþele! Dar dacã nu sunt atipicã ºi cazul meu se
poate extinde, cum recuperãm aceastã perpetuã sãrbãtoare de
iarnã?! Lasã cã, pentru unii, iarna-i tot anul!
Zic ce zic cã tot avem guvern nou ºi tehnocrat, hotãrât sã
punã/repunã România pe roþi. Sau doar mi se pare Aflãm de
la meteo cã sunt toate ºansele de roþi, cã nu va fi o iarnã grea,
care sã-i surprindã pe guvernanþi. ªi natura se strãduieºte sã nu
ne tulbure sãrbãtorile!
În luna decembrie ni se deschid bãierile sufletului ºi ale pungii!
Devenim generoºi, uneori nesãbuiþi, cu sentimente, gânduri, vorbe,
fapte. Se deschide o bulã de fericire Din pãcate, dupã Sfântul
Ion, redevenim noi, sau abia atunci ne transformãm. Cine
suntem?
De Ziua Naþionalã a României avem liber. Sã sãrbãtorim. Noi
sã sãrbãtorim! Dar ce-i oferim sãrbãtoritei? Ea ne þine în casa ei,
noi îi distrugem pãdurile, îi spurcãm apele, îi poluãm aerul, îi
smulgem bogãþiile, ne comportãm aidoma unor copii rãsfãþaþi,
needucaþi, cãrora totul li se cuvine.
Ce i-am oferit, de ziua ei, Românei? Discordie, aroganþã,
neîmpliniri multe, mari ºi mici Petreceri. Petreceri în care ne
trecem. Va mai trece ºi un an ºi, din nou, o vom sãrbãtori pe
România, pe care o iubim în felul nostru, uºor superficial,
crezând/sperând în veºnicia ei, veºnicie pe care i-o punem în
sarcinã.
România, ai grijã de tine! Fiii tãi au grijã sã te sãrbãtoreascã.
De la Sfântul Andrei pânã la Sfântul Ion! Apoi, încet, încet,
fiecare îºi va reporni motoarele ºi nu se va mai gândi la tine,
fiecare îºi va vedea de interesul lui, care, din pãcate, nu pare a fi
ºi interesul tãu. O fi bine, o fi rãu?! Sigur, sunt ºi altfel de fii.
Dar se cam pierd în mulþime.
Hai sã trãieºti, Românie!
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Absolvenþi ai Facultãþii de Arhitecturã USH - laureaþi ai Premiului II
Proiectul POSDRU
Femei active pentru integritate ºi responsabilitate
 noi dovezi privind îmbunãtãþirea competenþelor
profesionale în domeniul comerþului
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, implementat
de cãtre Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency International
Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret poate fi considerat un
proiect cu un real succes.
Proiectul a reprezentat o altã iniþiativã de mare amploare a Universitãþii Spiru
Haret în domeniul proiectelor aferente axei 6.3., proiecte destinate promovãrii
egalitãþii de ºanse ºi de gen. Activitãþile sale au vizat dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea
competenþelor profesionale ale participantelor în domeniul comerþului ºi al
antreprenoriatului. Pe parcursul derulãrii proiectului, doamnele, care au fãcut parte
din grupul þintã, au avut ºansa de a beneficia de douã cursuri intercorelate: unul de
calificare, aferent poziþiei de lucrãtor în comerþ, ºi altul de formare în antreprenoriat
integru. Astfel, prin intermediul acestui proiect, s-a dorit însuºirea de cãtre
participante a noþiunilor teoretice, dar ºi dezvoltarea abilitãþilor practice din domeniul
comerþului, pe de o parte, ºi dezvoltarea spiritului antreprenorial, pe altã parte.
Sarcina organizãrii ºi derulãrii cursurilor de lucrãtor în comerþ a revenit
Universitãþii Spiru Haret. Ca o dovadã obiectivã a modului în care au fost
organizate cursurile, a modului în care asistenþii regionali ºi formatorii au
interacþionat cu participantele prezentãm câteva opinii ale unor cursante:
Mariana Ani Mãrgelu (Craiova): Am fost foarte mulþumitã de acest curs,
întrucât m-a instruit în vederea deschiderii unei posibile afaceri, precum ºi în
gãsirea unui job. Atât din cadrul cursurilor, cât ºi pe baza activitãþii practice, am
acumulat cunoºtinþe noi, pentru a putea întreprinde o activitate economicã,
comercialã, în mod organizat, permanent ºi sistemic.
Titiana Petcan (Târgu Jiu): Am participat la cursul lucrãtor în comerþ, predat
de domnul Cîrstea Gabriel, care s-a dovedit un formator foarte bun. Mã bucur
foarte mult cã am participat, deoarece sunt convinsã cã lucrurile învãþate aici le
voi demara în viitor. Pe de altã parte, aceastã experienþã mi-a adus noi cunoºtinþe,
persoane cu care voi colabora în viitor. Este minunat sã faci parte dintr-o echipã
unitã ºi de la care poþi învãþa lucruri noi..
Daniela Sanda (Craiova): În primul rând mi-a plãcut modul de organizare a
cursului ºi implicarea formatorului. Apreciez ideea materialelor promoþionale,
preocuparea permanentã a persoanelor implicate în acest proiect ºi
promptitudinea cu care s-au rezolvat micile impedimente. Atmosfera creatã
ne-a încurajat, ne-a dat încredere în noi.
Aceste aprecieri reprezintã o confirmare în plus a succesului pe care proiectul
FAIR  Femei active pentru integritate ºi responsabilitate l-a avut, atât din punct
de vedere al percepþiei participantelor, cât ºi la nivelul obiectivelor asumate.
Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
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

La începutul verii, Eleven Magazine a lansat concursul Internaþional
Cambodia 2015, la care a invitat sã participe gânditori, arhitecþi, designeri,
studenþi ºi echipe multidisciplinare din întreaga lume, pentru a produce, prin
soluþii de proiectare inovatoare, îmbunãþirea vieþii a peste 1,2 milioane de
persoane, care trãiesc în sate plutitoare, ameninþate de grave probleme de
poluare, risc crescut de îmbolnãvire ºi de epidemii.
Scopul concursului a fost de a crea un design pentru o Structurã plutitoare
(s)/Sistem (e) pe lacul Tonle Sap din Cambodgia, care sã rãspundã unor cerinþe
de ajutor medical, cercetare ecologicã ºi educaþie pentru mediu.
Competiþia a fost organizatã în sprijinul unei organizaþii neguvernamentale
localnice din Cambodgia: Spitalul Angkor pentru Copii (AHC) ºi eforturilor
umanitare pentru locuitorii zonei lacului Tonle Sap.
La concurs, lansat în 11 iunie ºi terminat pe 11 septembrie, au participat 243
de echipe  601 participanþi, din 51 de þãri.
Un juriu multidisciplinar, 12 profesioniºti  arhitecþi, profesori, ziariºti
specializaþi în arhitecturã  din Australia, SUA, Marea Britanie, Grecia, Spania,
Italia, Germania, ºi un al 13-lea membru, publicul, a deliberat în cursul lunii
octombrie ºi, în 11 noiembrie, au fost anunþaþi câºtigãtorii.
Pe locul II s-a situat lucrarea prezentatã de trei absolvenþi ai Facultãþii de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret: arh. Dragoº Georgian Nãstase 
absolvent 2013, arh. Dana Ioana Tudor  absolventã 2013, arh. Ileana Cristina
Bãlan  absolventã 2015. Premianþii îºi prezintã lucrarea:
Totul este coordonat, armonizat.
Toate reacþioneazã la factorii din jur,
funcþionând ca un organism. Acesta este
sloganul nostru pentru soluþia la Tonle
Sap Biosphere. Am integrat toate
ipotezele într-o formulã generalã ºi
flexibilã care poate influenþa diferitele
soluþii, conform aplicãrii acesteia.
Soluþia a trebuit adaptatã la principalele
note distinctive ale domeniului, cum ar
fi fluctuaþia volumului apei între
anotimpurile uscate ºi cele umede dar
ºi identitatea culturalã a khmerilor.

Îndreptându-ne atenþia cãtre trecut,
am descoperit cã civilizaþia khmerã a
construit Templul Angkor Wat ºtiind
cã oraºele lor trebuie sã respecte mediul
înconjurãtor. Astfel, relaþia dintre
geometria planã ºi apã a fost un factor
esenþial în procesul nostru de proiectare.
Pentru o evoluþie culturalã, putem
determina o renaºtere economicã, care
este conectatã permanent la fluctuaþia
apei între anotimpurile uscate ºi umede.
Dacã se aplicã aceastã teorie, rezultatul
va crea posibilitatea lucrului pentru

Adresa proiectului:
Bulevardul Nicolae Bãlcescu
nr 21, etaj 2, sector 1, cod
poºtal 010044, Bucureºti;
Telefon: + 4031 6606 000;
Fax: + 4031 6606 006

localnici, îmbunãtãþi meºteºugurile
regionale, va menþine biosfera cu ajutorul
unor strategii aplicate pe plan restrâns.
Mai departe, se va ajunge la unele soluþii
pentru managementul în agriculturã ºi
pisciculturã, pãstrând o coabitare
sustenabilã între oameni ºi animale.
Pentru cei 1,2 milioane de oameni
care locuiesc pe Tonle Sap, propunem
o serie de structuri modulare flexibile
din bambus, uºor de construit la
dimensiunea de 6x6 metri, care plutesc
în zone compacte în jurul lacului.
Inspirându-ne din dimensiunile caselor
din zonã, fiecare structurã se leagã de o
alta ºi are posibilitatea de a se deschide,
creând spaþii ventilate natural, protecþie
împotriva soarelui ºi platforme
suplimentare pentru ambarcaþiuni.
Locul de aplicare a acestei soluþii este
partea de nord-est, deoarece se face mai
uºor legãtura cu spitalul Siem Reaps.
Structurile pot fi rearanjate imediat, dar
ºi multiplicate, în funcþie de poziþia lor
 în mijlocul sau la marginile lacului.
Structura propusã se va alãtura celor
deja construite, operând precum centre
de prim ajutor, laboratoare de cercetare,
toalete publice ºi ºcoli, destinate atât
localnicilor cât ºi turiºtilor. În fiecare zi,
deºeurile umane provenite de la locuitorii
lacului Tonle Sap se ridicã la circa 149.000
kilograme. Prin crearea unor rezervoare
aºezate pe fundul lacului, este posibil sã
se extragã gaz metan ºi, astfel, sã fie generatã electricitate ºi combustibil, prin folosirea unei soluþii deja aplicate în Kenya.
Simbolul sau farul acestei intervenþii este un turn din bambus, inspirat
din coºurile de pescuit ale bãºtinaºilor
care sunt folosite pentru a semnala o
urgenþã, o întrunire, zonã de discuþii sau
un spaþiu de informare pentru turiºti.
Turnul este singura structurã permanentã, care pivoteazã în jurul coloanelor
sale, în funcþie de nivelul variabil al apei.
Existã un timp pentru curaj, dar acum
trebuie sã fim umili ºi receptivi la vocea
apelor. Sã descoperim arhitectura pe care
locul însuºi o cautã, legând relieful, þara,
oamenii. Aducând laolaltã aceste
elemente, se formeazã o entitate organicã,
reacþionând ca un corp, o moºtenire a unei
civilizaþii deosebite pierdute în tãcerea,
apele ºi brizele din Cambodgia.

Arh. Dragoº Georgian NÃSTASE
Arh. Dana Ioana TUDOR
Arh. Ileana Cristina BÃLAN

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

O nouã lege: ASF are drept de veto asupra sorþii unui asigurãtor în dificultate
Dupã eºecul cu Astra Asigurãri ºi cu alte douã companii, aflate în procedurã de redresare financiarã,
ºi alte douã treimi de societãþi de asigurãri, care, în luna noiembrie, sunt departe de a îndeplini
Normele Solvency II (care intrã în vigoare de la 1 ianuarie 2016), Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) obþine, fãrã mare tam-tam ºi în timp record, o legislaþie similarã cu cea a BNR.
Este vorba despre o lege promovatã în luna mai a acestui an ºi deja publicatã în Monitorul Oficial
sãptãmâna trecutã, lege care permite ASF sã preia, sã vândã sau sã lichideze orice societate cu
probleme, într-un timp record ºi fãrã mari procese în instanþã (a se vedea cazul Astra Asigurãri).

Legea privind redresarea ºi rezoluþia de proprietate la proprietarii lor iniþiali, iar aceºtia
asigurãtorilor a fost publicatã în Monitorul au obligaþia de a le reprimi.
Oficial. Potrivit actului normativ, ASF va putea
sã intervinã direct în cazul companiilor de
asigurãri cu probleme financiare, fie prin
preluare, fie prin înstrãinarea de active sau chiar
prin vânzarea completã a acestora. Autoritatea
de Supraveghere poate aplica instrumentele de
rezoluþie individual sau în orice altã combinaþie
permisã de actuala lege. În cazul în care se decide
vânzarea activitãþii ºi a portofoliului companiei,
aceasta se poate realiza în mai multe tranºe, în
funcþie de soluþia adoptatã de ASF. Mai exact,
pãrþile bune, de exemplu, portofoliul de asigurãri
de imobile, se pot vinde la bucatã, restul
segmentelor asigurate de compania cu probleme
putând fi trecute direct în lichidare sau faliment.
Dupã decizia de vânzare a activitãþii ºi a
portofoliului companiei în faliment, ASF poate
returna, cu aprobarea cumpãrãtorului, active,
drepturi sau obligaþii, acþiuni sau alte instrumente

Opinia

naþionalã

Autoritatea de Supraveghere Financiarã poate
alege ºi sã transfere deþinerile societãþii în rezoluþie
cãtre o instituþie-punte fãrã a obþine acordul acþionarilor sau al oricãrei pãrþi terþe, cu excepþia instituþiei-punte, ºi fãrã a se conforma vreunei cerinþe
procedurale prevãzute de Legea nr. 32/2000, mai
reiese din actul normativ.

Instituþia-punte poate vinde un
asigurãtor ca un tot sau la bucatã

Instituþia-punte este controlatã de ASF ºi este
creatã în scopul de a prelua deþinerile unuia sau
mai multor asigurãtori în rezoluþie, pentru
pãstrarea ºi vânzarea ulterioarã a acestora. În cazul
deciziei de separare a activelor, se înfiinþeazã un
vehicul de administrare a activelor, controlat de
ASF, care va prelua, parþial sau integral, activele,

drepturile ºi obligaþiile unuia sau mai multor
asigurãtori supuºi rezoluþiei sau ale unei instituþiipunte. Este vorba de câteva pre-vederi clare, care
sã nu perturbe piaþa asigurãrilor, ci sã permitã o
lichidare ordonatã a companiilor cu probleme.
Printre celelalte prerogative ale ASF se numãrã ºi
aceea care îi permite desemnarea unui administrator
de rezoluþie care sã înlocuiascã organul de conducere
al instituþiei supuse rezoluþiei. Fondul de garantare a
asiguraþilor poate fi numit administrator de rezoluþie.
Mandatul unui administrator de rezoluþie nu poate
depãºi un an, dar acesta poate fi reînnoit, în cazuri
excepþionale, dacã ASF considerã cã sunt în
continuare îndeplinite condiþiile de numire a unui
administrator de rezoluþie, administrator care poate
fi schimbat oricând de cãtre ASF.

Fondul de Garantare a Asiguraþilor
va încasa cotizaþiile
la Fondul de rezoluþie

La fel ca în cazul bãncilor, Fondul de rezoluþie
pentru asigurãtori se constituie din contribuþii de
la toþi asigurãtorii autorizaþi, dobânzi ºi penalitãþi
de întârziere din plata cu întârziere a contribuþiilor
de cãtre asigurãtori, împrumuturi sau împrumuturi
obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale
Fondului de garantare, ºi alte forme de sprijin

financiar de la instituþii financiare sau alte pãrþi
terþe, în cazurile în care sumele percepute cu titlu
de contribuþii sunt insuficiente pentru a acoperi
pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate
de aplicarea instrumentelor de rezoluþie.
Legea stabileºte clar cota de contribuþie a
fiecãrui asigurãtor la maximum 1% din primele
brute încasate din activitatea de asigurãri directe.
De asemenea, cota procentualã se stabileºte
distinct pentru cele douã categorii de asigurãri,
prin reglementãri ale Autoritãþii, la propunerea
Fondului de Garantare a Asiguraþilor (FGA), în
calitate de administrator al Fondului de rezoluþie.
Mai exact, legea ASF este transpunerea fenomenului Bank of Cyprus, când banca a fost ruptã
în douã, în bad bank ºi good bank, pãrþile bune,
inclusiv sucursalele din alte þãri au fost vândute
pe bucãþele, deponenþii cu depozite de sub
100.000 de euro au fost despãgubiþi de aºa numita
instituþie punte (FGA, în cazul nostru), iar
acþionarii ºi ceilalþi deponenþi cu sume mai mari
de 100.000 de euro încã mai aºteaptã împãrþirea
rãmãºiþelor. Sã nu uitãm cã inclusiv legea de
funcþionare a FGA prevede cã despãgubirile pe
un singur asigurat nu vor depãºi valoarea de
100.000 de euro la plata compensaþiilor.

Gabriela ÞINTEANU
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UNIVERSITARIA
Mobilitate ºi comunicare prin programul
Erasmus+
Studenþii ºi cadrele didactice au
posibilitatea de a merge în strãinãtate
pentru schimburi de experienþe între
universitãþi prin programul Erasmus+.
Recent, Universitatea Spiru Haret a
primit vizita prof. Marianna Psilla, de
la Universitatea de ªtiinþe Sociale ºi
Politice Panteion, din Atena, Grecia,
care a prezentat modul în care se aplicã
programele internaþionale de colaborare
inter-universitarã în Grecia. Tema principalã a discuþiilor a reprezentat-o comunicarea, în multiplele sale forme, de la
palierul academic la cel social. Marianna
Psilla a punctat ºi care sunt particularitãþile de colaborare între universitãþile
situate în þãri din aceastã parte a Europei,
precum România ºi Grecia.
Participanþii ºi-au manifestat ºi speranþa cã astfel de întâlniri vor duce la
întãrirea legãturilor între cele douã universitãþi ºi ºi-au exprimat interesul de a
fi cuprinºi în aceste forme de comunicare inter-universitarã, informeazã TVH.
Eu cred cã primul pas este fãcut; eu
am venit, acum trebuie sã veniþi ºi
dumneavoastrã la noi. Astfel vã veþi putea
adresa studenþilor noºtri într-o serie de
conferinþe. Totodatã, este important ºi
pentru noi sã discutãm despre latura
tehnicã a comunicãrii, care constituie un
palier important în instruirea studenþilor
noºtri ºi sã putem continua colaborarea.
 a spus Marianna Psilla. Mesajul pe
care doresc sã-l transmit este cã în Balcani
noi avem probleme specifice ºi puncte
comune asupra cãrora trebuie sã insistãm
pentru a le arãta ºi celor din Centrul
Europei cu care nu avem aºa de multe
puncte de contact.

Gazda întâlnirii, conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, decanul Facultãþii
de ªtiinþe Socio-Umane din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, ºi-a manifestat
satisfacþia organizãrii acestei întrevederi
la sediul facultãþii, din campusul Berceni
al Universitãþii Spiru Haret: Aceastã
Masã rotundã ne-a prilejuit, desigur, un
schimb de informaþii ºi un schimb de
idei asupra situaþiei studenþilor din
Grecia, de unde doamna profesor ne-a
adus informaþii, ºi studenþii din
Universitatea Spiru Haret. Personal,
consider un lucru meritoriu faptul cã
universitatea noastrã încurajeazã aceste
burse Erasmus ºi Universitatea Spiru
Haret întotdeauna îºi face proiecte
posibile, nu numai la nivel naþional, dar
ºi la nivel internaþional.
Ne-am împãrtãºit fiecare ideile
referitoare la organizarea facultãþilor ºi
a departamentelor din Panteion ºi de la
noi. Evident, doamna Marianna Psilla
ne-a fãcut ºi invitaþii legate de o viitoare
participare în cadrul aceluiaºi program,
pentru cadrele didactice de la
Universitatea Spiru Haret, dar ºi pentru
studenþi. Schimburile de informaþii cu
profesorii din universitãþile din afara
þãrii sunt deosebit de importante. Cred
cã este cel mai important sã ai o
deschidere cãtre universitãþile din
Europa, dar ºi din afara Europei.
Doamna profesor activeazã în cadrul
programului acesta ºi ne-a povestit cã a
militat pentru relaþii cu universitãþi ºi din
Rusia, ºi din Serbia, ºi din Ungaria.  a
spus conf.univ.dr. Silviu ªerban, director
de departament la Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane.

VASSIL LEVSKI
NATIONAL MILITARY UNIVERSITY
Veliko Tarnovo 5006, 76 Bulgaria Blvd.
+359 88 316 205

ERASMUS +

Cãtre Universitatea Spiru Haret

Erasmus+ în Universitatea Spiru Haret

Împreunã cu colegii mei, am avut oportunitatea sã vizitez Universitatea Spiru
Haret din România în primãvara lui 2015. România este o þarã frumoasã, cu oameni
minunaþi, pozitivi, plini de energie, au visuri multe ºi sunt muncitori.
A fost o plãcere pentru mine
sã vizitez Centrul Universitar
Braºov, unde colegii din
cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative neau primit cu multã cãldurã.
Am avut ocazia sã le spunem
despre universitatea noastrã ºi
sã facem schimb de experienþã
din domeniul nostru profesional. Ne-am întâlnit cu
decanul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi cu
colegi de la aceastã facultate. Ne-am întâlnit, de asemenea, cu colegii de la Facultatea
de Management, cu care am fãcut schimb de experienþã în problemele legate de
modalitãþi de învãþare pentru studenþi noºtri. În perioada ºederii noastre, am asistat
la o ceremonie frumoasã, pentru înmânarea diplomelor absolvenþilor facultãþii, care
a avut loc în Braºov.
În Bucureºti, am avut ocazia sã ne întâlnim cu doi vice-rectori ai universitãþii,
persoane energetice ºi erudite, cu care am discutat despre aplicarea pentru proiecte
în comun ºi despre activitãþi viitoare în cadrul Erasmus+. Ne-am întâlnit cu
coordonatorul universitãþii ºi echipa sa pe domeniul Erasmus+, atât în Bucureºti,
cât ºi în Braºov. Am discutat despre posibilitatea creãrii unui program masteral
comun, despre participarea în comun în proiecte ale Uniunii Europene ºi despre
cum sã ne ajutãm reciproc în domeniul ºtiinþific. Considerãm cã avem deja primele
rezultate. Unii colegi de la Universitatea Spiru Haret sunt membri de onoare ai
Comitetului ªtiinþific al conferinþei organizate la Universitatea Militarã Naþionalã
din Bulgaria, Veliko Tarnovo. Am fãcut schimb de articole ºi rapoarte în vederea
publicãrii în jurnalele ambelor universitãþi. Am discutat despre posibilitãþile
viitoare de cooperare în cadrul Erasmus+. Ambele universitãþi s-au unit în jurul
ideii de mobilitate a studenþilor ºi cadrelor didactice, oferitã de Erasmus+.
Am vizitat România ºi natura sa minunatã. Pentru mine, aceastã vizitã a
contribuit la îmbogãþirea experienþei mele ºi mi-a adus multe emoþii pozitive.
Mulþumesc colegilor din Braºov, România, pentru oportunitatea de a fi parte în
viaþa lor pentru o sãptãmânã. Mulþumesc domnilor ºi doamnelor profesori:
Gh. Duda, Iuliana Weber, Camelia Olteanu, Roxana ªtefãnescu, Daniel Gârdan,
Rãzvan-Lucian Andronic, Camelia Dragomir. ªtiu cã, dacã lucrãm susþinut
împreunã, visele noastre comune se vor împlini.
Sunteþi în inimile noastre ºi întotdeauna veþi fi bine primiþi în Bulgaria ºi la
Universitatea Militarã Naþionalã.
Cu gratitudine ºi încredere în cooperarea noastrã viitoare,
7/11/2015
Assoc. prof. Elitsa Stoyanova Petrova, PhD
Bulgaria, Veliko Tarnovo, National Military University
Management and Logistics Department, Departamental Coordinator Erasmus +
elitsasd@abv.bg

4-6 decembrie, Biblioteca Austria din Timiºoara, colocviul:

Bad News is Good News
Cercul studenþesc mixt al Universitãþii Spiru Haret ºi al Universitãþii din
Viena, aflat sub îndrumarea lect. univ.
dr. Denisa Drãguºin, prof. univ. dr.
Sorin Gãdeanu ºi conf. univ. dr. George
Volceanov, va organiza, împreunã cu prof.
univ. dr. Roxana Nubert ºi cu Catedra
de Germanisticã a Universitãþii de Vest,
în perioada 4-6 decembrie, la Biblioteca Austria din Timiºoara, un colocviu
cu titlul Bad News is Good News.
În cadrul evenimentului, se vor discuta
evenimentele intens mediatizate în ultima
lunã, începând cu tragedia din Clubul
Colectiv, continuând cu atentatele de la
Paris ºi mergând pânã la doborârea
avionului Federaþiei Ruse deasupra
spaþiului aerian al Turciei, ºi se vor
analiza aceste evenimente din punctul de
vedere al impactului lor asupra
conºtiinþei publice româneºti. Colocviul
îºi propune o reflecþie liberã asupra
acestor evenimente, anume printr-o
analiza de impact din punct de vedere
jurnalistic, discursiv ºi literar, precum ºi
printr-o verbalizare a tensiunilor colective sociale generate de acestea.

Manifestarea va debuta vineri,
4 decembrie, la Casa Adam Müller
Guttenbrunn a Forumului Democrat al
Germanilor din Banat, cu prelegerea lui
Siegfried Thiel, de la cotidianul bucureºtean de limba germanã Allgemeine
Deutsche Zeitung für Rumänien, pe tema
structurii ºi modalitãþilor de prezentare
a ºtirilor în jurnalistica de limba germanã
din România. Profesorul Sorin Gãdeanu
va prezenta o analizã comparativã a
discursului mediatic românesc cu cel
austriac. Seria de prelegeri va fi încheiatã
de Lorette Brãdiceanu-Persem, de la Universitatea de Vest din Timiºoara, care va
vorbi despre modalitãþile de reprezentare
a foamei ºi a foametei în literaturã. Prelegerile, gândite ca niºte referate-impuls,
vor fi urmate de discuþii libere în care
studenþii vor avea ocazia sã se poziþioneze, atât faþã de conþinuturile relatate,
cât ºi faþã de evenimentele publice ce au
generat contextul general al colocviului.
Pentru detensionarea atmosferei
tematice, ziua de lucru se va încheia
cu vizionarea spectacolului de teatru
Cabaret, prezentat de Teatrul German
de Stat Timiºoara.

Sâmbãtã, 5 decembrie, lucrãrile
colocviului vor continua cu o masa rotundã, la care vor participa ºi studenþii Universitãþii Spiru Haret: Andreea Boºneag,
Daiana Ishac, Cãtãlina Irindea,
Alexandra Rãducu ºi Nicoleta Sitaru,
precum ºi colegii lor de la Universitatea
Tehnicã de Construcþii Bucureºti. Cu
aceastã ocazie, se vor continua ºi extinde
dezbaterile din ziua anterioarã, cristalizând discuþia în jurul contribuþiilor
studenþeºti la aceste discuþii.
În încheiere, va avea loc vernisajul
expoziþiei de graficã ºi fotografie The
Faces of Doom, compusã din trei
secþiuni, ºi anume Society´s Fears,
prezentatã de Georgiana Voicu, Today´s
Fright, autor Laurenþiu Ghiþã, ambii
absolvenþi ai Facultãþii de Litere USH,
precum ºi o a treia secþiune, intitulatã
Illusional Peace, prezentatã de Laura
Vasilescu, studentã la Facultatea de
Medicinã a Universitãþii Titu Maiorescu.
Colocviul se va încheia cu o excursie
în Banatul de Nord, unde studenþii
celor trei universitãþi participante vor
vizita localitãþile Lipova ºi Radna.

In memoriam Colectiv
Manifestare ºtiinþificã cu tema:

Influenþa muzicii rock  mit sau realitate?
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
În Sala Studio Victor Giuleanu a
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane a avut
loc marþi, 17 noiembrie, manifestarea
ºtiinþificã cu tema: Influenþa muzicii
rock, mit sau realitate?, coordonatã de
conf. univ. dr. Crinuþa Popescu,
organizatã în memoria victimelor de la
concertul rock din clubul bucureºtean
Colectiv (30.10.2015). Invitaþi de marcã
ai manifestãrii au fost: U.N.Arte ºi
Teatrul Mignon, alãturi de Trupa Tiarra.
Evenimentul a inclus o dezbatere
ºtiinþificã, dar ºi program muzical.
Influenþa muzicii rock, mit sau
realitate? a creat o platformã de discuþii
libere legate de acest gen muzical
îndrãgit de tineri, discuþii ce s-au
dovedit constructive ºi benefice.
Muzica rock îºi are rãdãcinile în rock
and roll-ul anilor 50. A apãrut prin
combinarea muzicii country cu blues.
Ulterior, s-au adãugat ºi elemente
de rhythm and blues. Din anii 70, au
apãrut subgenuri, ce s-au înmulþit ºi s-au
diferenþiat: punk, heavy metal,
alternative rock ºi altele, care, la rândul
lor, au dat naºtere unor subgenuri. Primii
artiºti care au abordat rock and roll (sau
rock n roll) au fost afro-americani
(Chuck Berry, Bo Diddley, Little
Richard, Fats Domino). Imediat a apãrut
ºi un val de albi (Bill Haley, Buddy
Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis,
Johnny Cash). Cântecele artiºtilor,
precum Elvis Presley, au ajuns peste
Ocean, unde, în Marea Britanie, a luat
naºtere british rock: The Beatles, The
Who, The Yardbirds. În S.U.A. apare un
curent ce va îmbina muzica rock cu
aceea folk, numit folk rock, reprezentat
de Bob Dylan, The Byrds, Neil Young,
Simon & Garfunkel, The Mamas & the
Papas, Joni Mitchell, The Band º.a.
Urmãtorul curent important este
subgenul psihedelic, ca reacþie faþã de
criza spiritualã a societãþilor consumiste
occidentale (Europa, S.U.A.). Reprezentanþi: The Doors, Grateful Dead,
Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, The
Velvet Underground, parþial The Beach
Boys (S.U.A.), Pink Floyd, The Rolling
Stones, The Who, dar ºi deja cunoscuþii The Beatles, aflaþi într-o a doua
etapã de creaþie, desfãºuratã dupã
jumãtatea anilor ºaizeci. Trebuie
amintitã, comparativ, formaþia The
Kinks, care a sfidat curentul psihedelic
ºi a prefigurat alte zone ale muzicii rock
din anii ºaptezeci. Influenþa muzicii rock
cunoaºte un moment semnificativ în
anul vara lui 1969, când cinci sute de
mii de oameni iau parte la Festivalul de
la Woodstock. La începutul anilor 1970,

muzica rock psihedelic îºi schimbã
treptat orientarea, fiind construitã în
jurul unui public tot mai specializat,
dezvoltând un limbaj rafinat. Se
elaboreazã o muzicã, intitulatã rock
progresiv, ce face adeseori apel la
mijloacele muzicii culte (înþeleasã de
muzicienii rock în chipuri mai mult sau
mai puþin oportune). Este epoca unei
mari diversificãri stilistice, a momentelor instrumentale solistice extinse. Se
cuvin amintiþi, ca promotori ai acestui
stil: Genesis, Yes, King Crimson,
Emerson, Renaissance (Marea Britanie),
Amon Düül II, Can (Germania),
Captain Beefheart, Frank Zappa ºi The
Mothers of Invention, Kansas (S.U.A.),
Rush (Canada) ºi mulþi alþii. Curentul
se schimbã drastic din punct de vedere
formal în a doua jumãtate a anilor
ºaptezeci ºi va deschide drumul altor
genuri muzicale, fie mai atractive pentru
public, fie reformulate la periferia
contextului rock (jazz-rock, rock
experimental º.a.). La mijlocul anilor
60, tot în Marea Britanie, apare hard
rock, din care se va desprinde mai
târziu heavy metal. Sunt de amintit Led
Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, Iron
Maiden, Judas Priest, AC/DC, Whitesnake, Scorpions. În anii 80 se vor

dezvolta multe subgenuri, cum ar fi
glam metal, power metal, speed metal,
doom metal, gothic metal, symphonic
metal, death metal, thrash metal, black
metal. Punk rock apare la finele anilor
ºaptezeci, ca un curent împotriva comercializãrii genului rock, dar ºi ca replicã
faþã de muzica elaboratã, adesea ermeticã pentru publicul larg, a subgenului
progresiv. Cele mai importante nume
din primul val de punk sunt Sex
Pistols, Ramones, The Clash ºi Patti
Smith. În Marea Britanie, muzica punk
a devenit instrument de propagandã
anarhistã. Urmãtorul val important din
rock se numeºte new wave, care vine ca
o variantã mai elaboratã a muzicii punk.
Este reprezentat de formaþii ca The
Police, Duran Duran sau Depeche
Mode. În anii 80 apare termenul de
alternative rock pentru a eticheta formaþiile care nu se încadreazã în niciunul
dintre genurile cunoscute de rock. Acest
gen se va dezvolta mult în urmãtoarele
douã decenii, când va da muzicii multe
subgenuri, cum ar fibritpop, gothic
rock, grunge, indie rock º.a. Începând
cu anii 90, diversele genuri de rock
existente au fost combinate cu alte
genuri muzicale, fãcându-ºi astfel
apariþia multe genuri hibride.
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STOP abandonului ºcolar!
»18,1% rata abandonului ºcolar în România, faþã de 3,2% în Germania

Conform celor mai recente date postate de Eurostat, la
nivelul anului 2014, România a avut una dintre cele mai mari
rate, a treia la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce priveºte
pãrãsirea timpurie a sistemului de învãþãmânt, Astfel, peste
18% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 ºi 24 de ani,
care au absolvit cel mult gimnaziul, nu ºi-au exprimat, anul
trecut, în niciun fel dorinþa de a-ºi continua studiile. Iar
procentul acestora este în creºtere. La nivel european, mai

bine la capitolul abandon ºcolar stau doar maltezii ºi
spaniolii, cu rate de peste 20%, în timp ce în Polonia rata
abandonului este de trei ori mai micã decât la noi, ca sã nu
vorbim de þãri ca Germania, unde rata abandonului ºcolar
este de 3,2%. De asemenea, þara noastrã ocupã locuri codaºe
în ceea ce priveºte finanþarea sistemului de învãþãmânt,
salariile acordate profesorilor sau investiþiile fãcute de stat
pentru fiecare elev.

» Cauze ºi efecte ale abandonului ºcolar
Lipsa unui model, dezinteresul pãrinþilor, lipsa unor modele în cadrul familiei,
dificultãþile financiare sau emigrarea
pãrinþilor în strãinãtate reprezintã doar
câþiva factori care au condus la creºterea
abandonului ºcolar timpuriu din ultimii
ani. În cazul dezvoltãrii acestui fenomen
social îngrijorãtor, proiecþiile asupra
viitorului forþei ºi pieþei de muncã nu vor
fi încurajatoare, în sensul cã România
poate risca confruntarea cu o generaþie de
ºomeri, de muncitori necalificaþi, de adulþi
apþi de muncã dar nespecializaþi, care vor
fi nevoiþi sã munceascã în strãinãtate. De
asemenea, abandonarea ºcolii îi afecteazã
pe copii în dezvoltarea intelectualã,
emoþionalã ºi în ceea ce priveºte
dezvoltarea relaþiilor sociale. Pãrinþii,
profesorii ºi instituþiile guvernamentale
sunt primii factori care pot combate
propagarea acestui fenomen.

Abandonul ºcolar timpuriu este o
problemã, atât individualã, cât ºi a
întregii societãþi. Nivelurile scãzute de
educaþie nu au consecinþe grave numai
pentru tinerii în cauzã, dar implicã ºi
folosirea ineficientã a cheltuielilor de
învãþãmânt. În plus, având în vedere
schimbãrile demografice actuale,
îmbãtrânirea populaþiei, þãrile europene
nu îºi pot permite risipa de talente.
Abandonul ºcolar timpuriu are, pe
termen lung, efecte negative asupra
dezvoltãrii sociale ºi creºterii economice. Inovarea ºi creºterea economicã
se bazeazã pe o forþã de muncã calificatã:
reducerea ratei mediei europene de
pãrãsire timpurie a ºcolii cu un punct
procentual ar oferi economiei europene,
în fiecare an, aproape o jumãtate de
milion de potenþiali tineri calificaþi
angajaþi în plus.

obþinut: soluþii software pentru cadrele
» S-a
didactice ºi locuri de muncã pentru elevi

»

În general, copiii care provin din
medii defavorizate se înscriu la ºcoala
profesionalã, pentru cã învaþã o meserie,
se pot angaja mai repede, deci capãtã
independenþã financiarã, iar, în unele
cazuri, ajung sã-ºi ajute financiar
familia. Deci, pentru ei, este foarte
important sã nu abandoneze ºcoala, iar,
pentru societate, eu cred cã este
important sã pregãtim buni meseriaºi,
care, în ultimul deceniu, s-au cam
micºorat ca numãr.
European de Referinþã pentru
Ing. Lucia MOCANU
Asigurarea Calitãþii în Formare
Profesionalã (EQARF), utilizând reþele
parteneriale între ºcoli. Desfãºurat pe o
perioadã de zece luni, proiectul
urmãreºte egalitatea de ºanse,
dezvoltarea durabilã, stimularea inovaþiei
ºi TIC, îmbãtrânirea activã ºi abordare
interregionalã. Ing. Lucia Mocanu, expert
educaþional din partea Partener 2, Liceul
Tehnologic Dacia în cadrul proiectului
Stop abandonului ºcolar!, ne povesteºte
cã acest fenomen a crescut considerabil
în ultimii ani mai ales în învãþãmântul
profesional ºi tehnic. Tocmai de aceea,
grupul þintã este format din elevi care au
foarte multe absenþe sau au rãmas
repetenþi din cauza numãrului mare de
Pentru cã în ºcoalã se desfãºoarã
absenþe. În total, programul pilot îºi
programul
Stop abandonului ºcolar, în
propune sã reabiliteze 400 de persoane.
Astfel, în regiunea Bucureºti - Ilfov se acest an nu am mai fãcut absenþe, am
acordã asistenþã unui numãr de 80 de note mai bune ºi am participat la toate
persoane (dintre care 30 de persoane care activitãþile programului ºi sper sã
au pãrãsit ºcoala ºi 50 sunt în risc de termin cu bine liceul. Activitãþile
abandon ºcolar), în regiunea Centru  programului au fost foarte frumoase ºi
Fãgãraº, unui numãr de 270 de persoane sper sã le continuãm ºi anul urmãtor!
Alexandru CÃRUNTU,
ºi în regiunea Sud-Est  Constanta se
clasa a IX-a profesionalã
acordã asistenþã educaþionalã unui numãr
din cadrul Liceului Tehnologic Dacia
de 50 de persoane.

» Proiectul STOP Abandonului ºcolar!
readuce la ºcoalã 400 de persoane

Un pas important în reducerea
abandonãrii timpurie a ºcolii a fost
realizat de cãtre Unitatea Administrativ
Teritorialã Fãgãraº, în parteneriat cu
Colegiul Aurel Vijoli Fãgãraº, Liceul
Tehnologic Dacia Bucureºti, Unitatea
Administrativ Teritorialã Mangalia ºi
ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae
Kretzulescu Bucureºti. Cele cinci
instituþii implementeazã proiectul STOP
Abandonului ºcolar! Program pilot de
integrare ºi creºtere a participãrii în
învãþãmântul primar ºi secundar,
POSDRU/181/2.2/s/154769, cofinanþat
din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU) 2007-2013, în cadrul Axei
prioritare 2  Corelarea învãþãrii pe tot
parcursul vieþii cu piaþa muncii.
Aºa cum explicã prof. Adriana
Benchea, responsabil tehnic din partea
ªcolii Superioare Comerciale N.
Kretzulescu în cadrul proiectului, scopul
acestuia îl constituie îmbunãtãþirea
sistemului de educaþie ºi formare
profesionalã, prin dezvoltarea de
instrumente ºi metodologii pentru
implementarea Cadrului Comun

»

» Cum se întorc copiii la ore? Cu o masã caldã ºi rechizite
ªcoala dupã ºcoalã ºi A doua ºansã sunt cele douã pârghii
identificate de cadrele didactice pentru a readuce copiii în
clasele de învãþãmânt. Astfel, persoanele implicate în proiect
urmãresc dezvoltarea ºi furnizarea serviciilor de orientare,
consiliere ºi asistenþã educaþionalã, validarea cunoºtinþelor
dobândite anterior, detectarea lacunelor în pregãtire,
organizarea de ore de recuperare, de orientare psihologicã ºi
profesionalã, dezvoltarea ºi furnizarea activitãþilor de tipul
ºcoalã dupã ºcoalã (în special cursuri de alfabetizare ºi de
formare a abilitãþilor numerice,
activitãþi practic-aplicative pe diferite
domenii ºi organizarea de activitãþi
de dezvoltare personalã). Cea de-a
doua metodã se bazeazã pe programe
flexibile de educaþie de tip a doua
ºansã, care urmãresc dobândirea
competenþelor de bazã ºi dezvoltarea
abilitãþilor personale pentru un
numãr de 150 de persoane care au
pãrãsit timpuriu ºcoala.
Ing. Lucia Mocanu povesteºte cã
echipa ei s-a ocupat de teste pentru
depistarea lacunelor ºi acordarea de
ajutor din partea unor experþi
educaþionali pentru realizarea temelor
pentru acasã ºi acoperirea lacunelor
de învãþare. În afara consilierii
elevilor, organizarea de activitãþi

Pe perioada derulãrii proiectului, se
doreºte dezvoltarea ºi implementarea
unei soluþii software pentru îmbunãtãþirea proceselor ºi managementului
educaþional (cadre didactice pregãtite în
cadrul unor programe de formare
acreditate, cu competenþe în: dezvoltarea
reþelelor parteneriale, învãþarea colegialã
între ºcoli, evaluarea colegialã între scoli);
crearea premiselor ca ºcoala sã devinã
centru de resurse la nivel regional/local;
schimburile de experienþã din proiect
oferã informaþiile necesare pentru ca
ºcoala sã îºi dezvolte propriile proiecte
la nivel local, regional, naþional, spune
prof. Adriana Benchea.
ªcoala Superioarã Comercialã N.
Kretzulescu, prin experþii implicaþi
(profesoarele Elena Bãlan, Teodora
Chiac) ºi prin consilierul Camelia Panciu,
alãturi de directorul instituþiei, prof.
Mirela Nicoleta Dinescu, oferã suportul
necesar colegilor de la Liceul Dacia, care
lucreazã cu tinerii care fac parte din
grupul þintã. Activitatea echipei de la
Liceul Dacia se centreazã în jurul þelului
de a sprijini dezvoltarea educaþionalã a
tinerilor ºi pregãtirea pentru inserþia
viitoare pe piaþa muncii la nivelul regiunii
Bucureºti  Ilfov, furnizând, totodatã,

angajatorilor din domeniul tehnologic,
personal bine pregãtit ºi calificat.
Ing. Lucia Mocanu povesteºte cã, în
grupul þintã al Liceului Tehnologic Dacia
existã un numãr de 20 de elevi de ºcoalã
profesionalã. Nu trebuie sã uitãm cã aceºti
copii sunt mai slab pregãtiþi, de cele mai
multe ori pãrinþii nu îi supravegheazã
foarte atent ºi, deci, sunt cei mai predispuºi la abandon ºcolar. Dacã vor termina
ºcoala profesionalã, majoritatea îºi gãseºte
un loc de muncã acolo unde au fãcut stagiile de pregãtire practicã (la agenþii economici care îi urmãresc pe parcursul a trei
ani de ºcoalã), completeazã domnia sa.
Din partea ªcolii Superioare Comerciale N. Kretzulescu, implicarea în proiect
a constat în redactarea unor ghiduri ºi în
consiliere. Membrii echipei (Elena Bãlan,
Teodora Chiac, Camelia Panciu, Mirela
Nicoleta Dinescu) au realizat o serie de
ghiduri (Ghidul de promovare a
voluntariatului social în rândul tinerilor,
Ghidul de participare la educaþie, Ghidul
de promovare a antreprenoriatului
social), au organizat o masã rotundã, în
luna septembrie (a doua urmând sã fie
realizatã cât mai curând), au organizat
seminarii motivaþionale (în cadrul cãrora
au lucrat cu tinerii din grupul þintã).

de parteneri pentru ca ºcoala
» Reþea
sã devinã nucleu de resurse la nivel regional

Activitatea proiectului nu se va încheia în luna decembrie, când înceteazã
finanþarea proiectului. Este prevãzutã promovarea proiectului prin campanii în
presa scrisã ºi online. De asemenea, sunt prevãzute ºi alte modalitãþi de a face
cunoscut obiectivul derulãrii acestui proiect: anunþuri, realizare de tipãrituri,
inclusiv campanie de social media etc. Se va crea o pagina de web a proiectului,
ce se va actualiza periodic. Pe parcursul proiectului se urmãreºte înfiinþarea,
dezvoltarea ºi consolidarea de reþele ºi parteneriate, în vederea prevenirii ºi
reducerii fenomenului de pãrãsire a ºcolii, prin elaborarea de proceduri specifice
de colaborare, ºi transfer de informaþii. Reþeaua va aduce laolaltã factori de
decizie din cadrul organizaþiilor ºi instituþiilor cu atribuþii în incluziunea socialã ºi
educaþie, organizaþii neguvernamentale din domeniu ºi autoritãþi publice, într-o
încercare de a stopa cauzele sau limita efectele abandonului ºcolar în cele trei
regiuni de implementare.

»

ªcoala N. Kretzulescu a pus la dispoziþia partenerilor întreaga experienþã
acumulatã pentru cã au înþeles cã aceºti tineri nu sunt problema lor (a celor de
la Dacia, în cazul de faþã), ci sunt problema societãþii ºi fiecare trebuie sã se
implice pentru a eradica acest fenomen.
Prof. Adriana BENCHEA,
responsabil tehnic din partea ªcolii Superioare Comerciale N. Kretzulescu

pentru Stop abandonul ºcolar
»înPozitiv
Bucureºti

sportive ºi excursii, au fost folosite ºi alte metode pentru
mãrirea frecvenþei la ore. Deoarece mulþi dintre elevii care
formeazã grupul þintã provin într-un numãr destul de mare
din mediul rural sau din familii sãrace, faptul cã primesc o
masã caldã în fiecare zi i-a determinat sã rãmânã la ºcoalã
pânã la ora 14,00, când începe programul proiectului. De
Echipa care se ocupã de impleasemenea, aceºtia sunt foarte interesaþi de materialele mentarea proiectului la Liceul Tehnologic
promoþionale pe care urmeazã sã le primeascã (rucsac, penar Dacia ne-a dat ºi câteva exemple de
echipat, atlas, caiete, memostich).
reuºitã concretã în implementarea
acestui program pilot: elevi care ºi-au
reluat activitatea ºcolarã, în ciuda
problemelor pe care le-au întâmpinat în
trecut. La capitolul elevi care aveau foarte
multe absenþe în trecut ºi la care exista
un serios risc al abandonului ºcolar, ing
Lucia Mocanu ne-a dat exemple de copii
care acum frecventeazã regulat orele de
curs, ca: Eugen Barbu, Axinia Roxana,
Ionuþ Laurenþiu Dinu, Iulian Dumitru
(care este rrom), Lucian Beldiman,
Grancea Denice etc. Un exemplu foarte
bun pentru reuºita implementãrii acestui
proiect este elevul Alexandru Cãruntu
din clasa a IX-a ºcoala profesionalã, care
anul trecut a rãmas repetent din cauza
acumulãrii unui numãr foarte mare de

absenþe, motiv care a dus la neîncheierea
situaþiei la învãþãturã la toate materiile
în anul ºcolar 2014-2015, ceea ce a dus
la repetenþie. În acest an ºcolar, însã,
acest elev nu a mai lipsit de la ore ºi
chiar participã cu mare plãcere la
activitãþile proiectului, dar ºi la orele de
curs. Este un elev mult mai responsabil
ºi a devenit un exemplu pentru colegii
lui din clasã.
Proiectul STOP Abandonului ºcolar!
Program pilot de integrare ºi creºtere a
participãrii în învãþãmântul primar ºi
secundar se adreseazã mai multor categorii de populaþie afectate de aceastã
problemã; populaþia roma, persoanele
cu dizabilitãþi ºi persoanele din mediul
rural sunt doar câteva dintre acestea. În
zona Centru - Fãgãraº locuitorii fostelor
zone industrializate se confruntã cel mai
des cu aceastã problemã.
Text ºi foto: Gabriela ÞINTEANU
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Aºteptând Crãciunul
- turneu Grigore Leºe

Valori româneºti

Duo Stradivarius
 concert de decembrie

Nicolae
LABIª:

Duo Stradivarius susþine o reprezentaþie de excepþie pe scena
Palatului Bragadiru din Bucureºti, în data de 3 decembrie. Concertul
va începe la ora 20.00. Duo Stradivarius este compus din
extraordinarii violoniºti români Alexandru Tomescu ºi Rãzvan Stoica.
Spectacolul va fi completat de pianista Andreea Stoica.

Încã un capitel ionic, descoperit
de arheologi la Mangalia
În aºteptarea Crãciunului,
CIADO România
invitã publicul
la un eveniment cultural
de excepþie, susþinut
de Grigore Leºe
ºi Maria Rãducanu.
Concertele vor avea loc la
începutul lunii decembrie,
în câteva centre culturale
de tradiþie ale þãrii,
Târgu Mureº (5
decembrie), Braºov (7
decembrie),
Piteºti (8 decembrie),
Bacãu (10 decembrie),
Galaþi (11 decembrie).
Toate concertele
vor începe la ora 19,30.

Încã un capitel ionic a fost descoperit de cãtre arheologii din
Mangalia, în apropierea celui gãsit la sfârºitul lunii octombrie,
piesa urmând sã ajungã ºi ea, în cel mai scurt timp, în expoziþia
permanentã a Muzeului Callatis, din cadrul Complexului Cultural
Mangalia.

Antonio Sanchez vine
la Jazz Night Out!
Antonio Sanchez, unul dintre cei mai mari bateriºti ai lumii,
câºtigãtor a patru Premii Grammy, concerteazã la Bucureºti pe 6
decembrie 2015. Nãscut în 1971 în Mexic, Sanchez a început sã cânte
la tobe la vârsta de 5 ani. A studiat la Berklee College of Music ºi New
England Conservatory, unde a absolvit cu Magna Cum Laude în Jazz
Studies. În 2014, Antonio Sanchez a compus coloana sonorã pentru
filmul american Birdman (patru Premii Oscar)- al reputatului regizor
Alejandro González Iñárritu (Biutiful, Babel).

Motanul Încãlþat
- primul musical pentru copii

Biserica Evanghelicã C.A. din
România  Parohia Braºov a pregãtit
trei evenimente speciale pentru perioada
Crãciunului ºi Anului Nou, continuând
tradiþia prin care Vestea Bunã a naºterii
Mântuitorului este adusã braºovenilor
prin armonii muzicale.

Biserica
Neagrã
îi învaþã
pe elevi
sã cânte
colinde
Corul Bach al Bisericii Negre va
transmite prin muzicã bucuria acestui
moment, sub titlul Magnificat anima
mea, în data de 13 decembrie, de la ora
18:00. Pentru al patrulea an consecutiv,
Biserica Evanghelicã C.A. din România
 Parohia Braºov se alãturã Fundaþiei
Forum ARTE pentru derularea
proiectului Ascultaþi colindul îngerilor,
în cadrul cãruia 200 de elevi ai ºcolilor
din Braºov ºi Sfântu Gheorghe vor învãþa
ºi cânta colinde. Evenimentul muzical,
care va încununa munca lor, se va
desfãºura în data de 18 decembrie, de la
ora 18:00, ºi va avea un scop caritabil.

Peripeþiile motanului încãlþat, cel mai ºugubãþ motan, vor fi puse
în scenã sub forma unui spectacol de teatru viu, cu pãpuºi ºi actori
la vedere, cu multe momente atractive ºi extrem de amuzante. Copiii
vor putea sã înveþe povestea motanului încãlþat ºi sã se amuze în
acelaºi timp. Spectacolul va avea loc în data de 6 decembrie 2015 la
Palatul Naþional al Copiilor, sala micã, cu începere de la ora 11.00.

Jurassic experience la Sala Palatului
Jurassic Experience, cel mai aºteptat show live pentru copii ºi adulþi,
va avea loc pe 7 decembrie, în premierã, la Sala Palatului din Bucureºti.
Graþie tehnologiei de ultimã generaþie, scena Sãlii Palatului va cãpãta
dimensiuni ficþionale pentru a aduce la viaþã o lume misterioasã, dominatã
de brontozauri giganþi, velociraptori, stegozauri, dar ºi de regele lor
neîncoronat, Tiranozaurus Rex, ce îi vor provoca pe eroii lumii reale sã
lupte pentru supravieþuire.

Pânã pe 11 decembrie - înscrieri pentru bursele

George Enescu ºi Constantin Brancuºi
Artiºtii plastici ºi muzicienii din România pot
candida, pânã pe 11 decembrie 2015, pentru bursele
oferite de Institutul Cultural Român în vederea
derulãrii unor proiecte artistice la Cité Internationale
des Arts de la Paris în cursul anului 2016. Potrivit
ICR, cele douã burse George Enescu se acordã pentru
perioadele februarie  aprilie ºi august  octombrie,

iar cele douã burse Constantin Brâncuºi se acordã
pentru perioadele mai  iulie ºi noiembrie  ianuarie.
Valoarea unei burse este de 4 545 euro pentru trei
luni. Pe durata bursei, artiºtii sunt gãzduiþi în atelierul
închiriat de România la Cité Internationale des Arts.
Mai multe informaþii sunt disponibile pe site-ul
www.icr.ro/bursebrancusienescu

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictura ca un alt fel de memorare a realitãþii
Arta lui Andrei Ciurdãrescu propune o altã abordare
a memoriei ºi a documentãrii cu aspect cartografic.
Structurile artificiale pe care artistul urmãreºte sã le
conserve prin tehnica proprie de lucru, reprezintã
rezultatul intervenþiei umane în cadrul urban. Procesul
de lucru pe care îl abordeazã Andrei Ciurdãrescu,
utilizeazã tehnici caracteristice picturii prin intermediul cãrora conservã elemente care ulterior
transferului pe suportul de lucru devin entitãþi abstracte.
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Demersul de amprentare se realizeazã prin suprapunerea unui suport de hârtie preparat în prealabil cu
culoare, care în urma unei acþiuni de spãlare
reveleazã texturile matriþei. Prin aceastã transpunere
elemente comune, figurative, devin reprezentãri
abstracte decontextualizate, ce formeazã pe suprafaþa
suportului înºiruiri compoziþionale noi.
Oraºul reprezintã un motiv unitar al cercetãrii
pe care artistul a întreprins-o în ultimii ani, în care a
identificat urmele de uzurã ºi amprentele lãsate de
intervenþia umanã asupra elementelor sale constitutive.
Andrei Ciurdãrescu, nãscut la
19 decembrie 1984, în Orãºtie,
este absolvent al Universitãþii de
Arte Plastice ºi Design din ClujNapoca, secþia Picturã. Doctor
în arte vizuale la aceeaºi universitate. Bursier Vasile Pârvan
la Accademia di Romania
din Roma. În prezent, este ºi
asist. univ. dr. la Universitatea
de Arte Plastice ºi Design din
Cluj-Napoca. Artistul participã
la numeroase ºi diverse manifestãri artistice ºi culturale,
atât în þarã cât ºi în afara ei.
Lucrãrile sale se gãsesc în colecþii private din Germania,
Spania, Italia, Ungaria, Franþa,
Austria, Japonia, Canada,
SUA., România.

m-a ucis
pasãrea
cu clonþ
de rubin

Sub zenit
Am sã fiu fericit
Când cineva,
Descifrându-mi litera ºi inima mea,
Va putea fi privit
Râzând ori rânjind,
Ori plângând.

Urmaº al lui Eminescu ºi Sadoveanu, dar ºi precursor
al lui Nichita Stãnescu, Nicolae Labiº rãmâne un
deschizãtor de drumuri, rãmâne poetul revoluþionar ºi
poetul proscris în acelaºi timp. Este primul care a adus
EU-ul în poezie, cel care a descris inefabilul ca pe o
experienþã proprie. Este poetul la care ºi locul naºterii
sunã tot a poezie: la Poiana Mãrului, în comuna Mãlini,
judeþul Suceava, în data de 2 decembrie 1935, s-a nãscut
poetul Nicolae Labiº. Cel pe care, mai târziu, criticul
Eugen Simion avea sã-l numeascã, la fel ca-n basme,
buzduganul generaþiei ºaizeciste a învãþat de sã citeascã
încã de la vârsta de cinci ani de la elevii mamei sale,
învãþãtoarea Ana Profira Labiº, soþia învãþãtorului Eugen
Labiº. Pânã la vârsta ºcolarã citeºte mai multe cãrþi de
poveºti ºi deseneazã diverse ilustraþii, dovedind un real
talent. Copilãria i-a fost lipsitã de griji. Adeseori mergea
cu tatãl la vânãtoare, una dintre întâmplãrile trãite
devenind, în timp, o capodoperã a poeziei româneºti,
Moartea cãprioarei. ªcoala primarã, începutã în clasa
mamei sale, din cauza celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, a fost continuatã în refugiu, în comuna
Mihãeºti, satul Vãcarea, obþinând numai note de 9 ºi
10, scriind poezii ºi scenete ºi apãrând cu plãcere în
public ca recitator. În mai 1945, familia se întoarce acasã
ºi se stabileºte la Mãlini. Debutul publicistic are loc la
nici 15 ani, în ziarul Zori noi - Suceava (1950) ºi Viaþa
Româneascã (1951). A urmat Liceul Nicu Gane din
Fãlticeni (1947-1951). Vara, Labiº întrerupe cursurile
liceului, pe care îl va urma, din 1953, la fãrã frecvenþã,
pentru a da, în august 1954, la Fãlticeni, examenul de
maturitate, cu nota maximã la Limba românã.
În 1950 are loc consfãtuirea tinerilor scriitori
moldoveni. Labiº este cel mai tânãr dintre tinerii
participanþi. Prezent ca o minune localã, el îi uimeºte
pe cei prezenþi prin cultura vastã, solidã ºi se impune
tuturor prin severã stãpânire de sine. La festivitatea
finalã recitã propria sa poezie Fii dârz si luptã, Nicolae!
Urmeazã apoi cursurile ªcolii de literaturã Mihai
Eminescu din Bucureºti. Face parte din a treia serie de
elevi ai ºcolii, alãturi de Ion Gheorghe, Radu Cosaºu,
Mihai Negulescu, Gheorghe Tomozei, Florin Mugur,
Camil Petrescu ºi Tudor Vianu. Cursurile sunt deschise
de Petre Iosif, directorul ºcolii. La festivitate participã,
ca invitat de onoare, Mihail Sadoveanu care le-a spus:
Dacã dintre domniile voastre vor ieºi doi sau trei
scriitori, atunci va fi bine. În generaþia vremii, Labiº
s-a impus, graþie înzestrãrii sale poetice ºi intelectuale
excepþionale, ca lider de opinie. Deºi a îmbrãþiºat, la
început, ideile regimului comunist de guvernãmânt,
cântându-i laude într-un numãr de poezii, devenind o
stea în cadrul partidului, în februarie 1953, s-au purtat
discuþii cu privire la presupusele lui abateri de la
moralitatea ºcolii ºi disciplinã. În primãvara anului
1954, organizaþia Uniunii Tineretului Muncitor, din
care fãcea parte, a decis expulzarea sa din rândurile ei.
Pedeapsa nu a fost confirmatã de organele superioare.
La absolvire a fost angajat la Contemporanul, apoi
la Gazeta literarã. Începând din toamna lui 1955
urmeazã cursurile Facultãþii de Filologie a Universitãþii
din Bucureºti, însã renunþã dupã doar un semestru.
Poemul sãu, Moartea Cãprioarei, apare în Viaþa
Româneascã în acest an. În anul 1956 participã la o
conferinþã pe þarã a tinerilor scriitori, publicã douã
volume, Puiul de cerb ºi Primele iubiri, ºi pregãteºte
pentru tipar cel de-al treilea volum, Lupta cu inerþia,
care-i va fi publicat postum în anul 1958
Urmeazã tragicul decembrie 1958, când marele poet
se stinge în condiþii mai mult sau mai puþin incerte. Încã
se vorbeºte cã a fost o victimã a regimului, cã pasãrea
cu clonþ de rubin a fost regimul comunist care nu l-a mai
tolerat sub a sa aripã. Presa vremii a relatat cã Nicolae
Labiº fusese la Capºa, pentru o degustare, apoi a vrut
sã ia tramvaiul, pentru a se întâlni cu Maria Polevoi,
iubita sa, dar s-a dezechilibrat, s-a prins de grãtarul
dintre vagoane, a cãzut cu capul pe caldarâm. Mãduva
spinãrii îi era secþionatã (practic era decapitat ºi trupul
paralizat). La spital mai era conºtient, dar chirurgii nu
l-au putut salva. Unii contemporani sau martori oculari
susþin ca ar fi putut fi vorba de un asasinat politic, dat
fiind cã în acea perioadã nu era în relaþii cordiale cu
Securitatea. La 22 decembrie, Nicolae Labiº moare în
spital. Este înmormântat la cimitirul Bellu.
Poetul Gheorghe Tomozei a scris, dupã anul 1989:
Labiº este primul poet român disident... El a anunþat
o pauzã feroce între poezie ºi ideologia zilei.
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Cercetarea ºtiinþificã agricolã  anchilozatã într-o perpetuã reorganizare
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În Aula Magna a ASAS, a avut loc, la 20 noiembrie, în
cadrul deschiderii Simpozionului Internaþional Economie
Agrarã ºi Dezvoltare Ruralã  realitãþi ºi perspective pentru
România, organizat de ICADR - Bucureºti, în colaborare cu
Facultatea MIADR - USAMV Bucureºti, IEA -Academia
Românã, Facultatea EAM-ASE Bucureºti, IEA  Belgrad,
Serbia, IEFS  Chiºinãu, R. Moldova ºi sub patronajul
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu
Siseºti, dezbaterea cu tema Cercetarea agricola la rãscruce
de drumuri. Moderatã de Alex. Lãpuºan - directorul ICADR,
la dezbatere au luat cuvântul Gh. Sin - preºedintele ASAS,

Propuneri pentru comunitatea ºtiinþificã
ºi factorii de decizie
Din aceastã perspectivã, reiterãm propunerile
noastre, având ca argumente Strategia Europa
2020, chiar dacã doi ani sunt deja pierduþi: a)
Creºterea economicã inteligentã, sustenabilã ºi
favorabilã incluziunii, în perioada 2014  2020,
a þãrilor membre UE, având ca obiectiv câºtigarea
competiþiei cu celelalte naþiuni din piaþa pe baza
educaþiei, competenþei ºi învãþarea pe tot
parcursul vieþii, în care un loc important îl are
cercetarea ºi inovarea. b) Directiva UE prin care
cheltuielile destinate cercetãrii trebuie sã
reprezinte 3% din PIB, din care 1% din fonduri
publice, prevedere ce a figurat în OG 57/2002,
dar care a fost abrogatã (!?).c) Cele 8 mild. euro
din Programul structural al UE ºi cele 4,5 mild.
euro prevãzuþi în bugetul PAC pe perioada 2014
- 2020 pentru cercetare - inovare.
1. Reconstrucþia ºi revigorarea cercetãrii
agronomice trebuie fundamentatã în raport de
contribuþia agriculturii cu 6% la formarea PIBlui, circa 36-38 mild lei/an. Aceasta înseamnã ca
MADR sã obþinã alocarea de la buget a cel puþin
380 - 400 mil lei (1%) în medie/exerciþiu
financiar dintr-un total de 760 - 800 mil lei
cheltuieli (2% din contribuþia la PIB) pe perioada
2016-2020, pentru finanþarea cercetãrii
desfãºuratã în toate entitãþile de cercetare
agricolã aflate acum în subordinea / coordonarea
MADR, MEN ºi ASAS, precum ºi a celor
private. Aºa se acoperã întregul eco-sistem,
pãstrarea fondului genetic al României, iar
cercetarea sã poatã pune la dispoziþie soluþiile
necesare politicilor agricole, sã sprijine
producãtorii agricoli, indiferent de mãrimea ºi
organizarea juridicã, cu bunuri ºi cunoºtinþe
tangibile ºi intangibile, seminþe, material
biologic, tehnologii, soluþii economice etc
Reorganizarea trebuie sã þinã cont de
caracterul extensiv, fãrâmiþat ºi diversificat, dar
ºi de provocãrile agriculturii pentru siguranþa
alimentarã a populaþiei. Cercetarea gestionatã
de ASAS sã fie finanþatã, cf. Legii nr. 45/2009,
cu filã distinctã de la bugetul de stat, în bugetul
MADR. Fãrã a nega ºi unele deficienþe de
management, cercetarea, atâta câtã mai este,
supravieþuieºte prin pasiunea vechii gãrzi, care

L.Baciu - preºedintele LAPAR, Petre Daia - Comisia de
agriculturã din Senat, Ilie Van - preºedintele patronatului
pãsãrilor, M. Cucu - fermier, Gh. Negrilã - cercetãtor. La
finalul dezbaterii a luat cuvântul ministrul Achim Irimescu.
La dezbateri au mai participat acad. Cristian Hera,
vicepreºedintele Academiei Române, Sorin Chelmu secretarul general al Guvernului, Gabriel Popescu - decan
FEAM - ASE, Cecilia Alexandri - director IEA - Academia
Românã, foºtii miniºtri V. Tabãrã ºi D. Gavrilescu, unii
directori de institute naþionale de cercetare - dezvoltare,
cercetãtori, profesori de la universitãþi agronomice º.a.

ºi-a continuat cercetãrile ºi dupã pensionare,
dar care se reduce, din pãcate, pe cale naturalã.
Despre ce cercetare agricolã mai vorbeam astãzi
dacã ºi aceºtia gândeau ºi acþionau la fel ca
reformatorii zilelor noastre?!
2) Restructurarea unitãþilor ºi instituþiilor
de cercetare - dezvoltare din agriculturã astfel:
a) opt institute zonale de c-d de drept public, cu
personalitate juridicã, pe actualele regiuni
statistice, care sã cuprindã staþiunile de c-d din
aria regionalã ca baze pentru cercetare ºi transferul
rezultatelor cercetãrii, a bunelor practici agricole,
centre de formare continuã a producãtorilor agricoli
ºi de desfãºurare a practicii elevilor ºi studenþilor,
doctoranzilor. b) INCD ºi institutele de ramurã sã
îndeplineascã rolul de centre de excelenþã în
subordinea / coordonarea ASAS, care sã valorifice
rezultatele cercetãrilor zonale, participarea la
proiecte europene, dar ºi formarea continuã a
cercetãtorilor. Astfel, entitãþile de cercetare se pot
reduce la maxim 20 cu personalitate juridicã, se
lãrgeºte aria de rezolvare a problemelor agriculturii
zonale, se reduc cheltuielile de administraþie, are
loc concentrarea ºi mai bunã folosire a capacitãþii
umane ºi materiale a cercetãrii.
3) Experienþa de pânã acum ne obligã,
indiferent de soluþia adoptatã, sã stabilim
numãrul de cercetãtori necesari, deblocarea
posturilor vacante ºi / sau suplimentarea lor ºi
dimensionarea fondurilor necesare finanþãrii
cercetãrii pentru acoperirea diversitãþii pe întreg
eco-sistemul þãrii.
4) Conducerea unitarã ºi independentã a
cercetãrii agricole faþã de factorul politic aºa
cum a rezultat din chestionarul efectuat în
rândul cercetãtorilor. Propunerile au în vedere
avertismentul dat de preºedintele INRA - Franþa,
Bertrand Hervieu, în AULA-ASAS, încã din 23
august 2003: Cercetarea se produce. O naþiune
care nu conteazã în lumea ºtiinþei devine o
naþiune dependentã intelectual ºi cultural. ªtiinþa
nu este un rezervor de cunoºtinþe oarecare din
care extragem când ºi cât avem nevoie. A nu
produce ºtiinþã înseamnã sã ne condamnãm la
lipsa accesului direct la progres ºi cunoºtinþe,
limitarea contribuþiei la patrimoniul ºtiinþific.
O spune un om care avea în gestiune un buget
de circa 785 mil. de dolari în 2003 (?!) faþã de

Noutãþi fiscale 2016

Noul Cod fiscal, care urmeazã sã intre în vigoare din 1 ianuarie 2016,
modificã major reglementãrile fiscale aplicabile în momentul de faþã.
Documentul reformeazã toate zonele importante ale fiscalitãþii, modificând
aspecte esenþiale ale impozitãrii aplicabile în prezent. Astfel, în noua
legislaþie, regãsim schimbãri la regimul microîntreprinderilor, contribuþii
sociale, taxe locale, precum ºi la impozitarea salariilor ºi a celorlalte venituri.
Care sunt cele mai importante modificãri începând din 2016?
 Taxa pe valoarea adãugatã scade
Cota standard de TVA pentru toate
bunurile ºi serviciile va fi redusã de la
24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016,
urmând sã ajungã la 19% începând cu
anul 2017. Tot la capitolul TVA, noile
reglementãri introduc taxarea inversã
pentru livrarea de clãdiri, pãrþi de clãdire
ºi terenuri de orice fel, pentru a cãror
livrare se aplicã regimul de taxare.
 Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor rãmâne 3%, deºi în fazele
incipiente ale proiectului noului Cod
Fiscal se discuta despre o posibilã
impozitare progresivã a acestei categorii
de firme. Aºadar, veniturile microîntreprinderilor vor fi impozitate, ca ºi pânã
acum, cu o singurã cotã de 3% în loc de
trei cote, diferenþiate în funcþie de
numãrul de salariaþi, aºa cum propusese
iniþial Guvernul.
Prin excepþie, pentru primele 24 de
luni de la data înregistrãrii persoanei
juridice, cota este de 1% pentru
persoanele juridice române nou înfiinþate,
care au cel puþin un salariat, iar acþionarii/
asociaþii nu au deþinut titluri de
participare la alte persoane juridice. Cota
se aplicã pânã la sfârºitul trimestrului în
care se încheie perioada de 24 de luni.
Condiþia referitoare la salariat se

considerã îndeplinitã dacã angajarea se
face în termen de 60 de zile inclusiv de la
data înregistrãrii persoanei juridice.
Conform noului Cod Fiscal, salariatul
este persoana angajatã cu norma întreagã
cu contract individual de muncã, potrivit
Codului Muncii. Condiþia privind
salariatul se considerã îndeplinitã ºi dacã
microîntreprinderea:  are persoane
angajate cu contract individual de muncã
cu timp parþial, dacã fracþiunile de
normã prevãzute în acestea, însumate,
reprezintã echivalentul unei norme
întregi;  are încheiate contracte de
administrare sau mandat, potrivit legii,
în cazul în care remuneraþia acestora este
cel puþin la nivelul salariului de bazã
minim brut pe þarã garantat în platã.
 Persoanele fizice autorizate
(PFA) vor plãti contribuþii,
chiar dacã sunt ºi salariate
Contribuþiile de asigurãri vor fi
obligatorii pentru toate veniturile persoanelor care desfãºoarã activitãþi
independente sau au drepturi de autor,
indiferent dacã persoanele fizice cu
activitãþi independente sau drepturi de
autor sunt concomitent salariate.
Schimbarea este una majorã având în
vedere cã, în momentul de faþã, pentru
veniturile din drepturi de autor, contribuþia de sãnãtate nu se plãteºte de
cãtre persoanele care sunt salariate.

Ministrul Achim Irimescu i-a invitat (în sãptãmâna 23-30
nov) pe responsabilii din universitãþi ºi Ministerul Educaþiei
sã caute împreunã soluþii cât mai pragmatice, aplicabile în
scurt timp, pentru restructurarea cercetãrii agricole. Datoriile
au crescut la 140 milioane de lei ºi nu cred cã va exista vreun
premier al României care sã accepte preluarea datoriilor fãrã
un plan de restructurare viabil ºi extrem de bine gândit. Decidem
rapid ºi dupã aceea mergem la premierul Cioloº cu propuneri
de anulare a datoriilor ºi de finanþare corespunzãtoare a
cercetãrii, a anunþat Irimescu. El a mai cerut ca planul de
restructurare sã fie dublat de o strategie adevãratã a cercetãrii.

circa 100-150 mil
euro/an, (echivalentul a 1% din 40 mild
lei participarea agriculturii la PIB) necesari finanþãrii
cercetãrii agricole în
medie/an pentru
perioada 2016-2020.
Fundamentãrile
noastre au în vedere
o þintã minimã a
masei critice de
4.500 personal contractual, din care
1975 în cercetare
(1075 de cercetãtori
atestaþi, 900 de asistenþi cercetare),
1.775 de salariaþi în
dezvoltare-tehnologicã ºi 750 pentru
suportul cercetãrii
(personalul administrativ). Estimãrile pot
fi revizuite dupã o atentã inventariere a
numãrului, structurii de vârstã, acoperirea
profesionalã pe domenii. Trebuie avutã în vedere
atragerea de doctoranzi, studenþi, stagiari, dupã
modelul INRA, pentru creºterea capacitãþii
soluþionãrii cerinþelor celor 3.829 de mii de
producãtori individuali ºi numai 31 de mii de
entitãþi juridice, dar ºi participarea la programele
ºi atragerea fondurilor UE destinate cercetãrii
agricole. Reamintesc adevãrul spus de acad.
Gheorghe Ionescu-Siseºti: Nu se poate îndruma
temeinic agricultura dacã nu vom avea întinse
cercetãri ºtiinþifice aplicate condiþiilor noastre
de pãmânt ºi climã, la plante ºi adaptate
mediului nostru, la organizarea economicã cea
mai potrivitã pentru condiþiile economice ºi
sociale în care ne gãsim.
ªtiinþa constituie baza tehnologiilor, a
locurilor de muncã ºi bunãstarea de mâine
reflectate în ponderea cheltuielilor cu cercetarea
la nivel UE-27 de 2,02% din PIB, Franþa cu
2,25%, Germania cu 2,84%, Suedia cu 3,37%
etc., faþã de sub 0,5 % în România, care trebuie
sã dezvolte, sã atragã ºi sã pãstreze talentele

Noul Cod fiscal va introduce contribuþia de pensii de 10,5% pentru toate
veniturile din activitãþi independente,
dar se va putea opta ºi pentru plata contribuþiei angajatorului de 15,3%.
Cei care nu opteazã pentru plata
contribuþiei angajatorului ar putea beneficia la calculul stagiului de cotizare
doar de o treime, deºi valoarea contribuþiei
individuale în total contribuþii pentru
pensie este de peste 40%.
Contribuþiile de asigurãri sociale de
sãnãtate vor fi plafonate la nivelul a 5
salarii medii pe economie lunare. Baza
de calcul pentru CAS ºi CASS este
plafonatã la nivelul a 5 salarii medii pe
economie lunare, fiind astfel avantajate
persoanele care realizeazã venituri mai
mari de cca.145.000 lei pe an.
 Impozitarea salariilor
Începând din 1 ianuarie 2016, diurna
va fi deductibilã ºi pentru administratorii ºi directorii cu contract de
mandat, aceºtia putând beneficia de
diurnã în limita a 2,5 ori nivelul stabilit
pentru instituþii publice (2,5x17 lei =
42,5 lei). Ca ºi în cazul angajaþilor, suma
care depãºeºte aceastã valoare se va
considera venit impozabil ºi se va taxa
cu toate impozitele ºi contribuþiile de
asigurãri sociale.
 Impozitarea veniturilor
din dividende
Noul Cod fiscal micºoreazã substanþial impozitul pentru dividente, care va
scãdea de la 16% la 5%, însã stabileºte,
în acelaºi timp, ºi cã CASS va deveni
obligatorie pentru veniturile obþinute
din dividende. În prezent, dacã exista
un contract de muncã, nu se plãtea
CASS la dividende.

din cercetare, faptic ºi nu declarativ. Cercetãtorii
au nevoie de acces la cele mai bune infrastructuri
iar specialiºtii MFP sã pãrãseascã gândirea
pãguboasã cã cercetãtorii sunt neproductivi ºi
mãresc numãrul bugetarilor(!)
Îmi pun speranþa cã diferendele vor fi
surmontate, fie ºi cu mintea românului de pe
urmã, dar þinând cont de adevãrurile exprimate
de savantul Albert Einstein: Dacã experimentele
nu se potrivesc cu teoria, schimbã experimentele
dar nu putem rezolva problemele folosind acelaºi
tip de gândire cu care au fost create. Numai aºa
se va împlini reconstrucþia ºi revigorarea cercetãrii
agronomice, atât de doritã ºi aºteptatã de
comunitatea ºtiinþificã. Parafrazându-l pe Marin
Preda, dacã cercetare nu este, nici spor de
cunoaºtere nu vom avea, iar progresul ºi fondurile
puse la dispoziþie de UE vor fi pierdute. Ce mai
poþi spune azi, decât sã te întrebi dacã cei care îºi
doresc reforma cercetãrii agricole pãtrund
adevãrul peren al celor citate. Aºadar, înfãptuim
reconstrucþia ºi revigorarea cercetãrii
agronomice prin desfiinþare, aºa cum s-a
întâmplat cu industria ºi agricultura?!

Ec. dr Mircea M. TOMA

 Impozitarea veniturilor
din chirii
Potrivit noilor reglementãri aplicabile
de la începutul anului viitor, va creºte
cota de cheltuieli forfetare care pot fi
deduse la calcularea impozitului pe
veniturile din chirii de la 25% la 40%,
fiind astfel diminuat impozitul pe venit
datorat. Totodatã, va creºte baza de
calcul la care se va aplica contribuþia la
sãnãtate de la maximum 5 câºtiguri
salariale medii brute pe an la maximum
5 câºtiguri salariale medii brute lunare.
Astfel, contribuþia la sãnãtate va creºte
de la aproximativ 700 lei pe an, cât era
valoarea maximã datoratã pânã acum,
la aproximativ 8.000 lei pe an.
 Taxa pe construcþii speciale,
eliminatã
Noul Cod fiscal eliminã, din 2016,
impozitul pe construcþii speciale de
1,5%, care a fost introdus de la 1 ianuarie
2014, cunoscut drept taxa pe stâlp.
 Accize
Reglementãrile aplicabile de anul
urmãtor scad accizele la carburanþi cu
pânã la 20%, astfel, acciza va scãdea:
 la motorinã, cu 20% (de la 1897,08 lei
la 1518,04 lei /1.000 litri);  la benzina
fãrã plumb, cu 18,62% (de la 2035,40
lei la 1656,36 lei /1.000 litri);  la benzina
cu plumb, cu 16,28% a (de la 2327,27
lei la 1948,23 lei /1.000 litri) .
ªi accizele la bãuturile alcoolice vor
fi micºorate, urmând ca, de la 1 ianuarie,
acciza sã scadã:  la bere, cu 15,38%
(de la 3,9 lei la 3,3 lei/hl /1grad Plato);
 la vinuri spumoase, cu 70% (de la
161,33 lei la 47,38 lei / hl produs);
 la bãuturi fermentate spumoase, cu
77,7%, (de la 213,21 lei la 47,38 lei/hl

produs);  la alcool etilic, cu 30% (de la
4738,01 lei la 3306,98 lei/hl alcool pur).
În acelaºi timp, vor fi eliminate accizele pentru cafea ºi pentru produsele de lux (bijuterii, confecþii din
blãnuri, autoturisme, bãrci).
 Impozitul pe clãdiri
În noul sistem fiscal, clãdirile vor fi
impozitate în funcþie de destinaþie
(rezidenþiale, nerezidenþiale sau mixte)
ºi nu în funcþie de proprietar (persoanã
juridicã sau fizicã).
Cotele de impozit vor fi: pe clãdiri
rezidenþiale, între 0,08 %  0,2%, faþã de
cota actualã de 0,1 %;  pe clãdiri
nerezidenþiale, între 0,2%-1,3%;  pe
clãdiri nerezidenþiale destinate domeniului agricol, cota va fi de 0,4%.
Persoanele fizice vor fi obligate sã facã
evaluarea clãdirilor nerezidenþiale pentru
a se stabili valoarea impozabilã (evaluarea/reevaluarea este obligatorie la
5 ani, în caz contrar cota de impozit este
2%). Se va renunþa la creºterea progresivã
a taxei locale pentru mai multe proprietãþi deþinute de o persoanã fizicã.
În cazul persoanelor juridice, reevaluarea este obligatorie la 3 ani, iar,
fãrã reevaluare, cota de impozit poate
ajunge la 5%-10% în funcþie de ceea ce
stabileºte autoritatea localã. Creºterea
pe codul fiscal actual era de 10%-20%.
 Impozitul pe teren
Pentru terenurile situate în intravilan
au fost introduse limite minime ºi maxime,
pe ranguri de localitãþi ºi zone, ºi a fost
introdusã posibilitatea de scutire sau
reducere a impozitului pe mijloacele de
transport agricole folosite exclusiv în
domeniul agricol. Limita minimã scade cu
20%, iar limita maximã creºte cu 100%.

Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU,
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
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PROGRAMUL TVH
LUNI  30 noiembrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:30

12:00
13:00
13:30
14:00

15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
21:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Film documentar Discovery
Film artistic  Abilene Town
(western, 1946)
Regia: Edwin L. Marin
Secrete spulberate (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Alesul inimii
(Filipine, 2003, romance)
Regia: Gilbert Perez; Din Cuaresma
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Crezi cã ºtii?
Secrete spulberate (r)
Viral online
Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiti, 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  4 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30

12:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Livada de mango
(Filipine, 2002, dramã/romance)
Regia: John D. Layatin
Dreamstar Junior Music Contest (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara (r)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (r)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Gingis Han (China, 1998)
Regia: Sai Fu, Mai Lisi
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural
Realizator Ioan Roºca
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

MARÞI  1 Decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15

22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  5 decembrie 2015
06.00
07:00
07:55
08:40
09:00
09:30
10:00
10:30
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

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã pentru copii
Film documentar Discovery
Cãlãtor prin þara mea (r)
Medicina live
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Alesul inimii (Filipine)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Ecaterina Teodoroiu (1978, dramã)
Regia: Dinu Cocea
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
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

05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba japonezã
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
De ce iubim literatura românã
Realizator Luiza Marinescu
Instantanee din viaþã (r)
Film documentar Discovery
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Dacã voi nu mã vreþi,
eu vã vreau! (1951, comedie)
Regia: George Beck
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Realizator Georgel Nucã (r)
Secrete spulberate  reality-show
Crezi cã ºtii (r)
Instantanee din viaþã
Realizator Violeta Screciu
Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Astã searã
dansãm în familie (1972, comedie)
Regia: Geo Saizescu
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
De ce sã iubim limba românã
Realizator Luiza Marinescu
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
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  2 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:15

12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba italianã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Ecaterina Teodoroiu (1978, dramã)
Regia: Dinu Cocea
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Alesul inimii
(Filipine, 2003, romance)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Realizator Simona ªerban
Film artistic românesc  Prin cenuºa
imperiului (1976) Regia: Andrei Blaier
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
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  6 decembrie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Film documentar
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 românesc 
Renaºterea regelui (2004, istoric, acþiune)
00:00 Preuniversitaria
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

JOI  3 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:15
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
04:00
04:00
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc  Prin cenuºa
imperiului (1976, dramã) Regia: Andrei Blaier
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Dreamstar Junior Music Contest
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
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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Din nou, cadrele didactice din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Pedagogie Muzicalã,
vin cu acþiuni utile pentru completarea programei analitice, cu un suflu nou, modern, dar ºi practic,
la care participã numeroºi studenþi ai facultãþii, dar ºi cadre didactice.

Atelierul de muzicã: Compozitori moderni contemporani

Workshop: Importanþa
vocalizelor în cântul coral

Miercuri, 28 octombrie, în Sala 121, a avut loc un eveniment, coordonat de lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi în cadrul Atelierului
de muzicã, cu tema: Compozitori moderni contemporani. Invitat special al evenimentului a fost cunoscutul compozitor conf.
univ. dr. Sorin Lerescu, membru marcant al Uniunii Compozitorilor din România. Participanþii, fie ei studenþi sau profesori, au
Tot marþi, 2 noiembrie, în Sala Studio Victor Giuleanu, lect. univ. dr.
aflat despre minunata istorie a muzicii contemporane, dar au ºi audiat  ca exemplificare - fragmente muzicale de o certã valoare Luminiþa Guþanu Stoian ºi lect. univ. dr. Aurel Muraru au coordonat workstilisticã ºi componisticã.
shopul cu tema: Importanþa vocalizelor în cântul coral. Numai prin abordarea
cu seriozitate ºi profesionalism a acestor exerciþii se pot forma viitoarele voci
ce ne vor încânta cu melodicitatea ºi unicitatea lor. Subiectele dezvoltate au
fost:  Plasarea sunetului în cavitãþile rezonatorii;  Atacul sunetului cântat;
 Emisia sunetului în ansamblul coral;  Legato;  Staccato;  Combinaþii de
Legato ºi Staccato; . Intervalica;  Lejeritatea ºi virtuozitatea vocalã;  Egalizarea
ambitusului vocal;  Dinamica ºi frazarea ºi  Dezvoltarea auzului armonic.
Vocalizele sunt formule melodice cântate pe vocale, uneori fiind însoþite
ºi de consoane. Acestea se folosesc în scopuri tehnice de formare a vocilor.
Existã vocalize valabile pentru toate vocile, mai ales pentru începãtori,
precum ºi vocalize acompaniate. Aceste vocalize sunt obiectul de studiu al
viitorilor cântãreþi, folosite, la nevoie, toatã viaþa, pentru menþinerea ºi
încãlzirea vocii. Prin intermediul
vocalizelor, studenþii deprind stilul
tehnicii vocale, consolidând respiraþia,
emisia, articulaþia, pronunþia, dicþia,
acoperirea sunetelor deschise, cântatul
Scrutând istoria muzicii, desluºim diferite etape mari în care propune scheme variabile drept sisteme de referinþã ºi niciseria- legatto, staccato, supleþea, justeþea
modalitãþile de organizare a materialului sonor ºi procedeele de lismul integral nu s-au putut impune ca sisteme unice, exlusive. sunetelor. Vocalizele sunt acelea care
exprimare muzicalã, odatã configurate, s-au dezvoltat treptat pânã Mulþi compozitori notorii din secolul al XX-lea ºi-au fundamentat pregãtesc vocea pentru cântatul
când, ajunse la momentul de crizã, au fãcut loc altora. Procesul a fost arta pe tradiþie, grefând inovaþiile pe trunchiul vechii culturi muzicale, artistic ºi, în acelaºi timp,
relativ lent. Pe mãsurã însã ce înaintãm spre prezent, transformãrile inovaþia venind sã se integreze fãrã a nega tot ceea ce a fost anterior. definitiveazã o bunã pozã de voce.
se succed mai repede. Dacã polifonia medievalã a dãinuit cinci secole, Strâns legat de conþinutul pe care-l transmite, limbajul muzical Exerciþiile trebuie sã înceapã cu timpi
în Renaºtere stilul sublim al polifoniei a dominat viaþa muzicalã contemporan nu a rãmas pe loc, ci s-a înnoit continuu conform scurþi de studiu, de la 5 minute
doar ceva mai mult de un secol. Limbajul muzical clasic n-a rezistat noilor concepþii estetice. Unul dintre apologeþii muzicii contemporane ajungându-se la maxim 30 de minute.
mai mult de opt decenii (1750-1827), iar procesul disoluþiei  H. H. Stuckenschmidt  distinge trei etape în istoria În timp, dupã aproximativ 6 luni de
organizãrii tonale tradiþionale a început sã se afirme numai dupã o limbajului muzical: vocalã, instrumentalã ºi, în sfârºit, etapa studiu, ºedinþele nu trebuie sã
jumãtate de veac de limbaj romantic. Dupã echilibrul stabil al muzicii contemporanã a electronicii. Lumea nu stã pe loc, ci omul îºi extinde depãºeascã, zilnic, 2 ore de vocalize,
clasice ºi dupã cel mai puþin stabil al celei romantice, în cultura mereu sfera investigaþiilor ºi, implicit, limbajul sãu se diversificã. împãrþite în 4 ºedinþe de maxim 30 de
muzicalã a secolului al XX-lea s-au derulat diferite orientãri stilistice. Istoria ne-a arãtat cã, în pofida criticilor vehemente ce au fost minute fiecare, la intervale de timp cât
Nãscutã într-o vreme marcatã de adânci contradicþii ºi prefaceri, aduse încercãrilor înnoitoare, limbajul muzical nu a avut decât de mai mari. Nu se recomandã începerea
muzica ultimului secol prezintã spectaculoase înnoiri de limbaj ºi câºtigat. Evident, ceea ce era artificial ºi nemotivat de conþinut a exerciþiilor cel puþin 3 ore de la
arhitectonicã sonorã. Din 1910 ºi pânã în 1950 au existat diverse cãzut, pierind în negura uitãrii. Atunci când înnoirea vine ca un deºteptarea din somn ºi nici în primele 3 ore de la ultima masã. Atât în
soluþii de înlocuire a limbajului tonal tradiþional, socotit de mulþi fenomen firesc, ca o consecinþã a extinderii capacitãþii expresive a ºedinþele de vocalize, dar ºi la repetiþii, nu se va cânta de la început cu vocea
perimat. La începutul veacului, reacþia antiromanticã a limbajului, legãtura dintre tradiþie ºi inovaþie este vie. Istoria ne plinã, ci în mod gradat, pentru a lãsa vocea sã se încãlzeascã. Înaintea
impresionismului a generat în câmpul expresiei muzicale o bogãþie oferã exemple elocvente: tranziþia de la Ars antiqua la Ars nova, de concertelor se evitã conversaþiile inutile cu vocea plinã, precum ºi stãrile de
de nuanþe ºi subtile diferenþieri timbrale. La rândul sãu, la polifonia liniarã la cea funcþionalã, de la modal la tonal, de la tonal surescitare. Vocalizele se efectueazã în registrul mediu al vocii, adicã fãrã a
expresionismul, impulsionând o muzicã tensionatã, a însemnat la atonal. Atunci când noul este adus ca o loviturã de ºoc, prin forþa vocea, ºi nu se insistã pe notele grave sau acute. Studiul vocalizelor
exacerbarea mijloacelor de exprimare ºi distrugerea echilibrului tonal. negarea totalã a vechiului, înnoirea apare ca o experienþã cu rezultate trebuie continuat ºi dupã ce studentul stãpâneºte aceste exerciþii, chiar
Îndreptând privirile spre zone ale vieþii umane cu totul ieºite din incerte. Datoritã dezvoltãrii ºtiinþei, în secolul al XX-lea omul a
comun, muzica expresionistã a furnizat ºi ea noi formulãri sonore. În ajuns sã cunoascã cosmosul ºi sã sondeze infinitul mic, cercetând
schimb veriºtii au adus din nou viaþa de toate zilele în centrul particulele nucleare. Revoluþia tehnico-ºtiinþificã a favorizat
preocupãrilor. Faþã de ezoterismul serialismului dodecafonic, explicat descoperirea proceselor psiho-fiziologice ºi a raportului creatorde neoserialiºtii contemporani cu ajutorul fenomenologiei ºi al interpret-receptor, luminând relaþiile omului cu muzica. Noi ºtiinþe,
existenþialismului, alþi compozitori s-au voit neoclasici, redând muzicii ca acustica, fiziologia, semiotica, logica matematica elucideazã
rigoarea ºi sobrietatea tradiþionalã în limbaj modern. A doua înflorire fenomenul muzical ºi ajutã omul în conceperea unei noi muzici. În
a ºcolilor naþionale constituie o bogatã contribuþie la dezvoltarea aceste condiþii, era imposibil ca fenomenul muzical sã nu treacã
muzicii europene, aducând inovãri preþioase în contextul muzicii printr-o crizã. Marea bogãþie de sunete ºi capacitatea de a extinde
tradiþionale. Nici bruitismul italian, care desfiinþa graniþa dintre sunetul registrul sonor cer sisteme de organizare ºi structuri noi, întrucât
muzical ºi zgomot, nicipolitonalismul, ce dilueazã organizarea cele existente sunt insuficiente, fapt ce a determinat cãutarea unor
funcþional-tonalã a limbajului, nici serialismul dodecafonic care noi modalitãþi de organizare ºi de structurare a muzicii.

Workshop: Acordajul muzical  fundament al intonaþiei corecte

În Sala D. D. Stancu a avut loc marþi,
24 noiembrie, un workshop de Teoria
muzicii. Solfegiu, dicteu, cu tema:
Acordajul muzical  fundament al
intonaþiei corecte, coordonat de conf. univ.
dr. Crinua Popescu, care a deschis discuþia
despre un subiect - aparent - atât de
simplu (acordajul muzical), dar care se
dovedeºte a fi chiar fundamentul unei
intonaþii corecte în arta interpretativã.
Manifestarea s-a dovedit a fi vie ºi fixatã
în actualitate, relevând noi valenþe ale
fenomenului muzical în întregul sãu.

Acordajul muzical este baza unei
intonaþii muzicale corecte. Intonaþia este
variaþia de înãlþime a tonului în rostirea unui
enunþ. Intonaþia constã deci în ridicarea sau
în coborârea vocii care însoþeºte emiterea
unei tranºe sonore. Ea nu poate fi separatã
de sunetele care constituie enunþul,
deoarece rostirea sunetelor ºi intonaþia
specificã acestui enunþ reprezintã
rezultatul aceluiaºi proces articulatoriu.
Intonaþia este legatã de un complex de factori
care caracterizeazã enunþul, printre care:
melodia, intensitatea, durata, ritmul, debitul,
pauzele ºi accentul. Elementul central al
intonaþiei este însã variaþia de înãlþime a
tonului de bazã, care se produce ca rezultat
al vibrãrii coardelor vocale. Intonaþia
serveºte la organizarea comunicativã a
enunþului, exprimând sensuri ºi valori atât
de naturã gramaticalã, cât ºi de tip
conotativ. Ea îndeplineºte mai multe funcþii.
O funcþie mai puþin observabilã, dar foarte
importantã, este cea de actualizare, care
constã în faptul de a transforma cuvintele
în enunþuri. O a doua funcþie este funcþia
modalã. În acest caz, intonaþia este elementul central care serveºte pentru a
transmite informaþia gramaticalã despre
tipul de enunþ delimitat dupã scopul

comunicãrii: propoziþie enunþiativã,
interogativã sau imperativã. În sfârºit, o
ultimã funcþie este cea expresivã. Intonaþia
este mijlocul care exprimã informaþii de tip
conotativ, legate de starea afectivã a
emiþãtorului, de atitudinea acestuia faþã de
cele comunicate sau de interlocutorul sãu
etc. Tiparul intonaþional al unui enunþ este
determinat de miºcãrile tonului. În limba
românã sunt posibile urmãtoarele feluri de
tipare intonaþionale: tiparul intonaþional
neutru (toate elementele enunþului sunt
rostite cu o înãlþime constantã), tiparul
intonaþional ascendent (enunþul se poate
rosti printr-o ridicare a tonului spre sfârºit)
ºi tiparul intonaþional descendent (enunþul
este rostit cu o coborâre a tonului spre
sfârºit). Aceste tipare intonaþionale se
repartizeazã în felul urmãtor, dupã tipurile
de enunþuri: tiparul descendent este
caracteristic propoziþiilor enunþiative
(Vântul împrãºtie norii.), propoziþiilor
interogative parþiale (Unde pleci?) ºi
propoziþiilor imperative (Nu plânge!);
 tiparul ascendent caracterizeazã propoziþiile interogative totale (Ai vorbit
cu el?);  tiparul ascendent - descendent
este specific propoziþiilor interogative
alternative (Ai de gând sã mai lucrezi
sau pleci acasã?).

câþiva ani buni, cu toate cã vocea, aparent, este formatã deja. La început
exerciþiile de vocalize se fac cu vocale, în timp se trece la folosirea numelor
notelor intonate sau folosirea silabelor sau a cuvintelor. Pentru executarea
în bune condiþii a exerciþiilor de vocalize, gura se deschide liniºtit, ca la
cãscat. Vocalizele se încep de obicei cu gura închisã (mute), având rezonanþã
în meaturile nazale. Aceste exerciþii pot fi executate ºi cu gura deschisã,
pãstrându-se acelaºi loc de rezonanþã. Trecerea la vocalizele cu gura deschisã
ºi cu vocale se poate face combinând cele douã procedee. Urmeazã vocalizele
cu vocala A. Vocala A este precedatã de consoanele sonate L,M,N, plecându-se de la silabele La, Ma, Na, ºi continuând cu vocala A simplã. Dacã
vocala A nu sunã prea curat se recurge adesea la vocala I, adicã MI pentru
primul sunet, continuând apoi vocaliza numai cu vocala I, trecându-se la
executarea silabei La, apoi rãmânând numai pe vocala A. La vocile de femei,
procesul acoperirii sunetelor se petrece adesea natural. Pentru obþinerea
unei bune acoperiri a sunetelor, pentru poza de voce normalã ºi pentru o
justã articulare, sunt folosite cu reale rezultate exerciþiile vocale A,E,I,O,U
pe un singur sunet sau 3-5 sunete succesive. Acestea pot fi ºi: I,E,A,O,U
sau U,O,A,E,I, precum ºi prin adãugarea uneia din consoanele L,M sau N
la aceste vocale (nu ºi C). Nu diversitatea ºi multitudinea vocalizelor
desãvârºesc pozarea vocilor, ci executarea lor cu rãbdare ºi convingere.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

