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Universitatea Spiru Haret în colaborare cu Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România  UZPR
au organizat în zilele de 14 ºi 15 decembrie 2018, la Premium Wellness Institute, sala de
Conferinþe ºi Evenimente, strada Dumitru Brumãrescu nr.1-3, sector 4, Bucureºti, workshop-ul

Bune practici privind elaborarea unui articol ºtiinþific

Campanie umanitarã de donare de sânge
Universitatea Spiru Haret ºi Colegiul Universitar Spiru
Haret organizeazã vineri, 21 decembrie, în intervalul orar
8:30 - 12:30, o campanie umanitarã de donare de sânge, în sediul din
Bulevardul Basarabia nr. 256 B (sediul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã din cadrul Universitãii Spiru Haret). Caravana de la Centrul
de Transfuzii din Bucureºti se va opri aici pentru câteva ore.
Campania se adreseazã studenþilor universitãþii, cursanþilor
colegiului, dar ºi tuturor celor care îºi doresc sã îºi ajute semenii
prin acest gest umanitar.
Donatorii trebuie sã aibã cu ei: cartea sau buletinul de
identitate, dar ºi carnetul de donator, în cazul celor care au mai
donat sânge. De asemenea, donatorii trebuie sã nu consume alcool
cu 24 de ore înainte; totodatã, trebuie sã mãnânce înainte de
recoltare. Înainte de recoltare, donatorii vor beneficia de un pachet
de analize de sânge de bazã, vor fi cântãriþi ºi li se va mãsura
tensiunea arterialã în vederea respectãrii condiþiilor obligatorii.
În urma recoltãrii de sânge, donatorii vor primi tichete de
masã în valoare de 70 de lei, reducere la abonamentul RATB sau
Metrorex pentru o lunã, precum ºi adeverinþã pentru scutire la
ºcoalã/serviciu pentru acea zi.
Cei interesaþi se pot înscrie pânã miercuri, 19 decembrie, pe
adresa de e-mail: colegiuluniversitar@spiruharet.ro sau la telefon
0721.80.85.77.
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S-a discutat despre: Elementele structurale ale unui articol ºtiinþific Redactarea unui articol ºtiinþific Modalitãþi
de prezentare a unui articol ºtiinþific Criterii relevante în alegerea unei reviste ºtiinþifice Bune practice privind
optimizarea citãrilor Criterii de evaluare a performanþei ºtiinþifice Plagiatul, legislaþia antiplagiat ºi etica
cercetãrii Publicarea gratuitã a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice în reviste indexate în Web of Science Cercetarea
economicã în contextual general al cercetãrii ºtiinþifice Baze de date internaþionale în domeniul ºtiinþelor economice.















* Datoritã importanþei ºi actualitãþii subiectelor, vom reveni asupra conþinutului lor în numerele viitoare ale revistei.

Proiectul BUCUREªTI  CAPITALA EDUCAÞIEI

Cu poporul la psiholog!
Mioara VERGU-IORDACHE
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Concert de Crãciun

 cadoul Corului de Camerã al Facultãþii
de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Muzicã
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Universitatea Spiru Haret
apreciatã de mediul economic din Bacãu
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Universitatea
Spiru Haret
colaboreazã
cu universitãþi
de prestigiu
din China
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Sunt convins,
cei mai mulþi
dintre
haretiºtii
informaticieni
vor fi parte a
viitorului STEM
pentru societate
Pagina 2

Academia Românã
a decernat joi,
13 decembrie 2018,
premiile care
recompenseazã cele mai
bune lucrãri
ºi prezenþe culturale
ºi ºtiinþifice româneºti
realizate de-a lungul
anului 2016.
Ceremonia de decernare
a premiilor a avut loc în
Aula Academiei Române,
în prezenþa membrilor
Adunãrii Generale.
Laureaþii au fost premiaþi
de cãtre Biroul Prezidiului,
condus de acad.
Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei
Române.
Pagina 7

ªtiu, în aceste zile din an ar trebui sã fim optimiºti, bucuroºi
de sãrbãtoarea Naºterii Domnului, de zãpadã, de miros de cetini,
de daruri simbolice talismane de iubire Dar putem fi ipocriþi?
Putem fi optimiºti, visãtori, încrezãtori! Dar nu ne putem lãsa
prostiþi! Nu prea avem motive de tihnã bucuroasã! Suntem
triºti ºi încrâncenaþi. Pe bunã dreptate!
Bucuria este fanatã de aducerea aminte a sacrificiului  dovedit
aproape inutil  al morþilor ºi rãniþilor din 1989. Dacã speranþele
din acel decembrie sângeros ar fi devenit realitate, bucuria era
întreagã, încununatã de pios omagiu adus celor sacrificaþi.
Ne-am trezit, treptat, într-un hãu. Cu încrederea ciobitã cã
vom urca pantele neprietenoase. O pãturã îmbogãþitã  de
cele mai multe ori nedrept ºi nemeritat  care ne dã cu vãrguþa
peste mâini de câte ori apucãm o tulpinã-rãdãcinã care sã ne
ajute sã ne ridicãm. Ca-n bancurile proaste, vedem cã-i rãu ºi
continuãm sã acceptãm supuºi o rânduialã strâmbã.
Ne-au inoculat microbul urii, al judecãrii cu sau fãrã temei, al
scormonitului într-un trecut sordid, ne-au baricadat viitorul
aþinându-ne ºi inteligenþa, ºi privirea, ºi gândul, ºi visarea cu
revolte inutile, de mahala. Ne-au inoculat neîncredere, invidie,
urã de frate pentru frate, neîncredere în capacitatea de a crea ºi
de a prospera. De ce plãtim acest preþ? De ce acceptãm?
În fiecare zi aproape citim ºtiri despre români, mai tineri sau
mai în vârstã, care fac istorie pe alte meleaguri. Uneori îi ºi
vedem în vizitã în România. De ce nu fac istorie pentru
România? Dar, de ce atunci când cei încã rãmaºi aici fac
performanþã cârtim, suntem excesiv de critici, practic parcã
încercãm sã-i alungãm?
Ce s-a distrus în ADN-ul nostru? Sau doar ne-am amãgit cã
suntem altfel? Ce psiholog ne-ar putea ajuta sã gãsim în noi
puterea de a fi fericiþi? Ce antrenor de suflete am putea sã
tocmim? Cum am putea sã ne eliberãm de zgura urâþeniei, a
falsului, a orgoliului nemãsurat ºi neîntemeiat, de luciul patimii
îmbogãþirii materiale, de egoism ºi indiferenþã?
Sau, încã o datã, are dreptate Nichita Stãnescu: Niciodatã nu
putem greºi prea mult/ din pricina propriilor noºtri ochi care
vãd aceasta./ ªi nici minþi nu putem prea mult sã minþim/ din
pricina spaimei de-a rãmâne noi înºine surzi.// Nici prea mult nu
putem sã trãim/ ºi nici prea frumos nu putem sã trãim./ Altfel am
putea sã ne dezamãgim strãmoºii./ Altfel am putea sã ratãm
ºansa de a se naºte/ cei care nu s-au nãscut.// Ne putem bucura
numai atunci când nu ne vede nimeni,/ Când nu ne vedem nici
mãcar noi înºine./ Nu, noi nu ne mulþumim cu puþin,/ dar ºtim
cã mai mult nu ni se cuvine.// (Colinda pe loc)
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UNIVERSITARIA
Sunt convins, cei mai mulþi dintre
haretiºtii informaticieni
vor fi parte a viitorului STEM pentru societate
Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU,
decanul Facultãþii de Inginerie, Informaticã ºi Geografie

pentru bloguri (Alexandru Gabriel
Stancu), MongoDB Architecture (Ionuþ
Cristian Raita) ºi CenterMost (Horia
 Activitãþi ºtiinþifice desfãºurate în luna decembrie 2018 Constantin).
Urmãrind temele de mai sus, putem
deduce cã multe dintre temele curente
la Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie
ale omenirii sunt abordate, cu succes, ºi
Anual, Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie organizeazã cel puþin
de informaticienii haretiºti: securitate,
patru evenimente ºtiinþifice, dintre care, la un eveniment, participã ºi doctoranzi
mediu, societate, sãnãtate, economie etc.
ºi cercetãtori din strãinãtate. Dupã workshopul de Tehnologii WEB (23 mai
2018), Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale tinerilor cercetãtori (15-16 iunie
Hour of Code (HoC)
2018) ºi Conferinþa Anualã de Matematici Aplicate ºi Informaticã (ediþia a 13-a,
Un alt eveniment decembrist a fost
9-10 noiembrie 2018, cu participare internaþionalã a unor cercetãtori din Polonia
ºi Sri Lanka), a venit rândul celei de-a doua ediþii a workshopului de Baze de prilejuit de evenimentul internaþional
Date (4 decembrie 2018) ºi a evenimentului de promovare a programãrii Hour of Code (HoC). Susþinut de giganþii
sistemelor de calcul, din data de 5 decembrie 2018, organizat sub egida informaticii mondiale (Microsoft,
Facebook º.a.), de nenumãrate personaevenimentului internaþional Hour of Code.
litãþi internaþionale (preºedinþi de stat,
Business Data Analysis (Bogdan Banciu), prim-miniºtri, miniºtri), ºi organizaþii
Baze de date
Proiectarea unui joc în limbajul C++ neguvernamentale, acest eveniment are
Îmi face plãcere sã adresez felicitãri
(Alin Andrei ªarpe), Nahift  2D Game
organizatorilor workshopului Baze de (Robert Claudiu Balaurea I.G., Cãtãlin ca obiectiv trezirea tinerilor ºi mai ales a
date, la care au participat studenþi, Adrian Buzatu V., Mihaela Peiu A.), tinerelor pentru a se implica în cariere
masteranzi ºi cadre didactice, în cadrul DirectX Framework (Robert Claudiu STEM (ªtiinþã, Tehnologie, Inginerie,
cãruia au fost prezentate teme ºi Balaurea I.G., Cãtãlin Adrian Buzatu V., Matematicã), pentru a acoperi peste
proiecte legate de proiectarea bazelor Mihaela Peiu A.), StudTeam Web (Issa 75% din cererea mondialã de specialiºti.
de date, securitatea bazelor de date, Billal, Robert Claudiu Balaurea I.G.), Universitatea este parte activã a acestui
tehnologii cloud, tehnologii Blockchain, Deep Learning pentru îmbunãtãþirea proiect din anul 2014, de la prima ediþie
dar ºi proiecte informatice valoroase, analizei faciale (Marius Gabriel HOC (https://www.youtube.com/
precum: OptimStore (Maximilan Cîrlescu), Sistem pentru gestiunea watch?v=Yl8U9SwYysY) când au fost
Hartung ºi Claudiu Perjeru), Platformã evaluãrilor (Florin Bãlan, Mãdãlin introduse interfeþele tactile (lector univ.
pentru promovarea evenimentelor Miu), Gestiunea resurselor în situaþii Alexandru Averian), care au permis
(ªtefan Furtunã, Bogdan Vulpescu, de urgenþã (Florin Cristea Miuleþu), introducerea unui curs de Interfeþe omCãtãlin Anghel ºi Andrei Corlan), Sistem pentru gestiunea stocurilor (Eliza calculator în planul de învãþãmânt al
SCRUM online (Emilian Gheonea), Deaconescu), Tranzacþii, constrângeri ºi programului de studii Informaticã.
Sperãm ca, în anii urmãtori, sã putem
Catalog virtual pentru o facultate securitate în MySQL (Cãlin Togan, Maria
(Denis Gabriel Arsene ºi Mihai Cristea), Iancu), Depozite de date cu aplicaþii în organiza un laborator specializat în
Domeniul Web RoTravel (Cãtãlin- domeniul bancar (Marius Negrea), dezvoltarea aplicaþiilor specifice realitãþii
ªtefan Tudor, Andreea-Teodora Calotã, Sistem pentru gestiunea unui spital virtuale (virtual reality). În anul 2015,
Andreea-Cristina Celcan), Clinique (Mãdãlina Neamþu), Booking Romania evenimentul Hour of Code, cu tema
Manager (Mircea George Ioviþu, Silvia (Alexandru Nicolae Stancu), Platformã Dezvoltarea aplicaþiilor web; I mobile
Augustina Busu, Georgiana ªerban), Cloud (Iosif Cristian Rotaru), Platformã (sub bagheta doamnei lect. univ. dr. Dana

Vîlcov) a permis includerea, în planul
de învãþãmânt, a cursului Dezvoltarea
aplicaþiilor mobile. În acest moment,
facultatea are un laborator de dezvoltare
a aplicaþiilor mobile dotat cu telefoane
inteligente ºi tablete, de la diverºi
producãtori ºi cu diferite versiuni de
Android. Pentru aplicaþii concrete se
foloseºte Android Studio. Prin intermediul acestui laborator se pot realiza
aplicaþii care opereazã cu realitatea
îmbunãtãþitã (augmented reality).
Principalele idei promovate prin
evenimentul HOC2015 se pot urmãri în
filmul https://www.youtube.com/
watch?v=y0lidbPu0wY.
În anii 2016 ºi 2017, în cadrul HOC
au fost promovate limbajul Python ºi
Certificarea Certiport a competenþelor
informatice. În acest moment, limbajul
Python face parte din structura cursului
Fundamentele programãrii. Tematica
din acest an avanseazã în direcþia mixãrii
limbajelor de programare în realizarea
proiectelor informatice. Pentru moment, au fost prezentate demonstraþii
ºi aplicaþii privind comunicarea dintre
limbajele C, C++, Assembler ºi Java.
Tehnicile de comunicare între unitãþi de
program sunt utile oricãrui absolvent
care activeazã în domeniul ingineriei
software.

Nu numai cadrele didactice au fost
interesate de noile direcþii. La cele douã
acþiuni au participat studenþi ai programului de studii Informaticã ºi masteranzi ai programului Tehnologii Moderne
în Ingineria Sistemelor Informatice.

Bucharest Gaming week

Luna decembrie a continuat cu noi
evenimente. Cel mai important,
Bucharest Gaming week, desfãºurat în
perioada 4-9 decembrie 2018 (http://
bucharestgamingweek.ro/). La acest
eveniment, din partea Facultãþii de
Inginerie, Informaticã ºi Geografie, a
participat o echipã formatã din trei
dezvoltatori software, care au prezentat
un joc 2D, realizat ca urmare a bunelor
practici deprinse prin cursul Dezvoltarea jocurilor electronice, parte a programului de studii Informaticã, pentru
actuala promoþie de haretiºti. Componenþa echipei este urmãtoarea: Robert
Claudiu Balaurea I.G., Cãtãlin Adrian
Buzatu V., Mihaela Peiu A. Toþi sunt
studenþi în anul III ºi membri activi ai
structurilor reprezentative ale studenþilor.
Trebuie reamintit cã multe nume
din listele de mai sus au fost pe afiºele
unor evenimente de tip Hackathon
sau competiþii de proiecte/programare,
tip HCODE2018, SACTC2018 ºi
CAMAI2018.
Pentru întreaga activitate
din anul 2018,
le adresez Felicitãri!
ºi mult succes în anul
care urmeazã. Fie ca 2019
sã aducã multe proiecte
premiate, lucrãri de diplomã/
disertaþie excelente ºi note cât
mai mari la disciplinele care
cer, în mod obligatoriu,
realizarea unui proiect
informatic. Sunt convins,
cei mai mulþi dintre haretiºtii
informaticieni vor fi parte
a viitorului STEM
pentru societate!

Centrele de afaceri pentru export ºi filierele de produse ecologice
USH Pro Business organizeazã seminarul privind rolul centrelor de afaceri de export ºi al
organizaþiilor interprofesionale, ca instrumente de networking, în dezvoltarea IMM-urilor ºi
creºterea capacitãþii acestora de a se internaþionaliza.
Dezbaterea intervine în contextul în care, în România, la Ploieºti la Bacãu, au fost create primele
centre de afaceri de export, în care au fost identificate provocãrile pentru exportatorii români de
produse ecologice, de a se organiza ºi urca pe lanþul valoric al sectorului, în cadrul unor organizaþii
interprofesionale, pe filiere de produse.
Se doreºte ca prin aceste asociaþii ºi organizaþii profesionale sã le fie aduse membrilor diverse
beneficii în relaþiile comerciale cu partenerii de afaceri ºi sã fie reprezentate interesele punctuale ale
fiecãrui membru sau ale tuturor membrilor ºi sã fie facilitatã relaþia cu autoritãþile locale, regionale,
naþionale, în efortul lor comun de dezvoltare.
Prin participarea la astfel de structuri, managerii IMM ºi antreprenorii pot identifica mai
repede ºi mai uºor informaþiile utile despre domeniile în care activeazã, despre tendinþele ºi
oportunitãþile pieþelor interne sau externe, în cadrul activitãþilor acestor organizaþii. Practic,
asociaþiile pot fi folosite ca adevãrate instrumente de networking în dezvoltarea IMM-urilor.

Agendã
 10.00-11.00  prezentarea asociaþiei centrelor
de afaceri pentru export (misiune, viziune, scop,
obiective). Acþiuni de aderare la A.C.E.X.(diferite
industrii);
 11.00-12.00  prezentarea Asociaþiei InterBio (misiune, viziune, scop, obiective). Acþiuni
de aderare la Asociaþia Inter-Bio (grup þintã 
operatori din sectorul agriculturã ecologicã).
Aspecte tehnice ºi de management ale asociaþiei.
Filierele de produse agroalimentare ecologice.
 12.00-12.30  rolul cercetãrii în dezvoltarea
produselor de export
 12.30-13.00  dezbateri
 13.00  prezentarea de produse de export.

Public þintã
 Firme de export, antreprenori, clustere,
asociaþii profesionale din domeniul agriculturii
ecologice, operator din sectorul agriculturã
ecologicã (producãtori, procesatori,
comercianþi), operatori din sectorul mobilei,
produselor din lemn, IT&C, cosmeticelor etc.
Unde? Cum? Când?
 Evenimentul are loc la sediul USH Pro
Business: strada Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1,
sector 1, Bucureºti (fosta ambasadã a Canadei,
zona Piaþa Romanã) în data de 18 decembrie
2018, ora 10:00
Participarea la eveniment este gratuitã

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare  Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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Proiectul BUCUREªTI  CAPITALA EDUCAÞIEI
 Joi, 13 decembrie, la sediul din
str. Ion Ghica nr.13, Sala de
consiliu, Universitatea Spiru Haret
ºi Centrul pentru Tineret al
Municipiului Bucureºti au
prezentat rezultatele ºi au premiat
cu diplome ºi cãrþi, oferite de cãtre
Editura Fundaþiei România de
Mâine, participanþii din cadrul
proiectului Bucureºti - Capitala
Educaþiei, proiect care a constat în
dezbaterea, în cadrul unor ºedinþe
desfãºurate dupã un calendar
riguros, a temelor ºi subtemelor
propuse de cãtre Centrul pentru
Tineret al Municipiului Bucureºti
privind diverse aspecte ale
procesului educaþional, în general,
ºi ale procesului educaþional în
domeniul universitar, teme
adaptate, aºadar, la specificul
fiecãrei facultãþi în parte.

Educaþia spre gândire

La întâlnire au participat, din partea Facultãþii de Litere, membrã
în acest proiect, profesorul coordonator de proiect pentru Facultatea
de Litere, lector doctor Valentina Bianchi, alãturi de o dinamicã
echipã de studenþi: Alice Anton (anul I, specializarea englezãfrancezã), Rafaela Luþu (anul I, specializarea englezã-francezã),
ªtefania Marcu (anul I, specializarea englezã-francezã), GabrielaTeodora Grigore (anul I, specializarea englezã-spaniolã), Elena
Mihaela Duþã (anul III, specializarea englezã-spaniolã), Valentina
Cheptea Liurcã (anul I, specializarea englezã-italianã), Larisa
Leoride (anul I, specializarea englezã-francezã). Studenþii Facultãþii
de Litere implicaþi în acest proiect au dovedit, atât în cadrul acestei
reuniuni, cât, îndeosebi, pe parcursul celor patru întâlniri pe care
proiectul le-a presupus, o deosebitã deschidere pentru dezbaterea care s-a dovedit a fi pertinentã ºi plinã de prospeþime, a fiecãreia
dintre temele ºi subtemele aferente fiecãrei întâlniri în parte. Astfel,
prima întâlnire a constat în discutarea temelor: Curriculum,
Abandonul universitar, Predare-învãþare, cea de a doua a cuprins
temele: Inovarea în mediul universitar, Educaþia pentru viaþã, cea
de a treia, Mediul de activitate, Voluntariatul în domeniul educaþiei,
iar cea de a patra, Baza materialã a educaþiei.
Studenþii Facultãþii de Litere care au participat la acest proiect au
scos în evidenþã multe aspecte pozitive ale desfãºurãrii procesului
educaþional de la Facultatea de Litere, în special în ceea ce priveºte

procesul de predare-învãþare, mediul de activitate, comunicarea cu
cadrele didactice. Au menþionat, printre altele, faptul cã obiectivele
fiecãrei materii sunt foarte bine definite, abordarea interdisciplinarã
ºi cea modularã (semestrialã) este foarte eficace, metodele de educare
ºi formare sunt inovative, infrastructura corespunzãtoare, îndrumarea
din partea cadrelor didactice optimã ºi eficientã. Studenþii au
constatat de asemenea eficacitatea evaluãrii pe parcurs, existenþa
cursurilor de pregãtire pentru bacalaureat, atât pentru limbile strãine
studiate la Facultatea de Litere, cât ºi pentru limba românã,
posibilitatea de a studia în strãinãtate prin programele Erasmus,
accesibilitatea taxelor de ºcolarizare º.a.m.d. Tema asupra cãreia
studenþii de la Litere s-au oprit în mod deosebit a fost educaþia
spre gândire, temã care a revenit, de altfel, în chestionarele de feedback pe care studenþii le-au completat la final, ca unul dintre punctele
tari ale proiectului. Ei au descris procesul educaþional ca fiind unul
dinamic, proiectiv, ºi, desigur, perfectibil, prezentând de asemenea
ºi soluþii, în acest sens, pentru îmbunãtãþirea permanentã a procesului
educaþional din care facem parte cu toþii, atât profesori, cât ºi studenþi.
În concluzie, studenþii Facultãþii de Litere au primit cu entuziasm
desfãºurarea acestui proiect, considerându-l binevenit ºi dorind ºi
alte astfel de manifestãri.

Lect. univ. dr Valentina BIANCHI,
Facultatea de Litere, USH

Obligativitatea pregãtirii
continue în toate domeniile

Facultatea de ªtiinþe Economice din Bucureºti a
derulat acest proiect la începutul lunii noiembrie a.c.;
au participat ºapte studenþi de la toate specializãrile
facultãþii: Marketing, Management, Contabilitate ºi
Informaticã de gestiune, respectiv: Simona Daniela
Obreja, Veronica Nicorici, Mirela Corina Leu,
Alexandru Florin ªtefãnescu, Antonio Cezar Mihalcea,
Ionicã Licã ºi Florin Dinu.
Printre temele dezbãtute în cadrul proiectului, solicitate de partenerul Universitãþii Spiru Haret, Centrul
pentru Tineret al Municipiului Bucureºti, au fost ºi
cele privind inovarea în mediul universitar ºi educaþia
pentru viaþã.
În opinia studenþilor, inovarea în mediul universitar
presupune necesitatea pentru alinierea la ce se
întâmplã astãzi; ce trãiesc eu acum, comparativ cu
ce am fãcut anterior, platforma Blackboard
înseamnã inovare; inovarea reprezintã predarea
adaptatã în funcþie de nivelul grupei/anului la care
predã cadrul didactic, adicã instrumentul care sã-i
permitã cadrului didactic sã se facã mai bine înþeles.
Însã, inovarea nu trebuie sã elimine interacþiunea cu
fiinþa umanã, profesorul având un rol important în
procesul educaþional.
Soluþiile propuse de studenþi pentru creºterea gradului
de inovare au vizat crearea unei aplicaþii optimizate
Andoid, IOS, care sã permitã accesul la biblioteca
virtualã; înfiinþarea unui departament specializat în
inovare la nivelul universitãþii, unde sã existe persoane
specializate în domeniul inovãrii; organizarea unor
dezbateri pentru valorificarea personalului creativ,
pornind de la proiectarea, aplicarea ºi interpretarea unui
chestionar online, pentru a identifica modalitãþi de
inovare; interogarea studenþilor cu privire la necesitatea
inovãrii ºi a identificãrii soluþiilor inovative necesare
procesului de educaþie.
În ceea ce priveºte educaþia pentru viaþã, studenþii
au propus urmãtoarele soluþii, ce trebuie avute în
vedere de cãtre decidentul politic: obligativitatea
pregãtirii continue în toate domeniile; adaptarea continuã a programelor educaþionale conform cerinþelor
educaþiei continue; crearea unei stabilitãþi legislative,
atât pe termen scurt, cât ºi pe termen mediu ºi lung;
predarea unui curs de comunicare pentru studenþi,
obligatoriu pentru viaþa post-absolvire; conceperea de
cicluri de practicã pentru fiecare materie, în mãsura
posibilitãþilor oferite de respectiva materie; promovarea în mai mare mãsurã a programelor Erasmus ºi
Erasmus+, cu accent pe avantajele ce pot fi dobândite
de cãtre participanþi ºi, implicit, de cãtre societate.

Conf.univ.dr. Vasile Miltiade STANCIU

Facultatea de ªtiinþe economice din Bucureºti
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Activitatea de voluntariat
 deficitarã la nivelul facultãþii

În ceea ce priveºte Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
Bucureºti, aceasta îºi manifestã aprecierea pentru iniþiativã ºi speranþa continuãrii
unor asemenea proiecte pânã la formarea unei tradiþii în acest sens.
Grupul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative Bucureºti a
fost format din nouã persoane, opt studenþi ºi o masterandã. Cei opt studenþi au
fost selectaþi din fiecare an de studiu, astfel: doi studenþi din anul I, doi din anul
II, trei din anul III ºi unul din anul IV. Trebuie precizat cã toþi studenþii sunt
înscriºi la programul de studii Drept. Unul dintre studenþii din anul I a renunþat
la studiile universitare începute la Politehnica, cele douã studente din anul II
sunt absolvente ale altor facultãþi, iar unul dintre studenþii anului III este studentã
în an terminal la Facultatea de psihologie a Universitãþii Bucureºti. Studenta de
la masterat urmeazã programul ªtiinþe penale.
Am dorit sã punctez aceste aspecte pentru a sublinia ideea cã discuþiile,
construite pornind de la temele indicate în program, au fost nu numai temeinice
ºi pertinente, dar ºi ample, având în vedere experienþele anterioare ºi prezente
ale unora dintre studenþii participanþi. Aºadar, am putut sã aflãm ºi, deopotrivã
sã comparãm, procesul didactic (predare  învãþare - evaluare), infrastructura,
relaþiile între profesor-student, bibliotecã etc., raportându-ne ºi la diferite alte
facultãþi ºi specializãri decât cea din care fãcea parte întreg grupul.
Câteva dintre temele propuse de CTMB au suscitat un real interes. Mã voi
rezuma aici doar a le puncta, urmând ca ele sã fie reluate ºi dezvoltate, intr-un
articol ulterior, exclusiv.
Activitatea de voluntariat, reglementatã în conformitate cu prevederile Legii
nr. 78/2014, este deficitar prezentã la nivelul facultãþii, aspect parþial explicat
prin urmãtoarele elemente:  instituþiile de profil nu ºi-au manifestat dorinþa de
a integra în programe de voluntariat studenþii facultãþii noastre;  instituþiile
specializate în domeniul juridic solicitã participarea studenþilor în timpul zilei,
suprapunându-se cu orele de curs-seminarii, fiind în majoritate instituþii de stat;
 la nivelul altor instituþii, dat fiind specificul acestora, prezenþa voluntarilor nu
este de dorit (poliþie, unitãþi penitenciare);  alte instituþii doresc voluntari, dar
nu oferã studenþilor niciun certificat-diplomã ca probã.
De asemenea, activitatea de muncã independentã care ar presupune utilizarea
bibliotecii facultãþii este perfectibilã. În acest sens, suportul CTMB ar putea atinge
urmãtoarele dimensiuni:  actualizarea fondului de cãrþi de specialitate, din þarã ºi
strãinãtate;  dotarea cu imprimante performante pentru a facilita xero-xarea unor
volume sau a unui numãr de pagini;  accesul la biblioteci ºi site-uri specializate;
 diverse aplicaþii pe calculator pentru o documentare mai amplã etc.
De asemenea, din dezbateri a reieºit necesitatea organizãrii unor stagii de
practicã, obligatorii încã din primii doi ani. În acest sens, acest centru ar putea
contribui la semnarea unor Convenþii de practicã pentru desfãºurarea unor
activitãþi specifice la Departamentul juridic al PMB.

Conf. univ.dr. Aura PREDA,

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice si Admnistrative, Bucureºti

UNIVERSITARIA
Concert de Crãciun

 cadoul Corului de Camerã al Facultãþii
de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Muzicã
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Acum, când febra sãrbãtorilor de Crãciun se apropie, când se fac
cumpãrãturi ºi se pregãtesc daruri pentru cei dragi, când din ceruri
cad aripi de înger, iar pe geam se pot desena inimi, Corul de Camerã
al Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Muzicã,
coordonat de cãtre profesorii-dirijori conf. univ. dr. Luminiþa Guþanu
Stoian ºi lect. univ. dr. Aurel Muraru, s-a gândit sã ofere, din preaplin artistic ºi sufletesc, un frumos Concert de Crãciun.
Astfel, marþi, pe 11 decembrie 2018, în minunatul sediu din
Berceni al Universitãþii Spiru Haret, ei au invitat pe cei dragi,
colegi ºi prieteni, televiziuni, ziariºti ºi colaboratori, profesori
ºi le-au spus:
Bunã ziua ºi bine aþi venit la spectacolul organizat cu ocazia
Sãrbãtorilor de Iarnã! Noi suntem Daniel Turica ºi Marilena
Roºu, studenþi la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Muzicã, ºi vom fi gazdele dumneavoastrã în
aceastã dupã amiazã.
Spectatorii, surprinºi de minunatul cuplu de prezentatori, nu
au putut decât sã asculte mai departe ce aveau de spus cei doi.
În urmãtoarele momente veþi asculta Domnul Iisus Hristos, de
Dumitru Georgescu Kiriac, interpretat de Corul de Camerã al
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Muzicã. Dirijor:
conf. univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian.
Dupã aplauzele publicului spectator, a urmat Dupã datini
colindãm, de Alexandru Paºcanu (dirijor: lect. univ. dr. Aurel
Muraru) ºi Sus la rãsãrit / Florile dalbe, de Costicã Andrei
(dirijor: conf. univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian).
Apoi au fost momentele solistice: Galbenã gutuie, în
interpretarea Alinei Ariona (voce), Andrei Udubaºã (chitarã),
din anul II; a urmat, cu douã piese, Rodica Elena Tudor, studentã
în anul II, solistã de muzicã uºoarã, câºtigãtoarea Trofeului
Festivalului Naþional de Muzicã Uºoarã Mamaia  2012 (a fost
ultima ediþie a Festivalului). Ea este colaborator la Teatrul de
Estradã Toma Caragiu din Ploieºti ºi student doctorand, în anul
II, la Universitatea din Bucureºti. Cele douã piese au fost: O, ce
veste minunatã ºi Dã, Doamne, la lume bine!. Studenta din anul
II Gina Tudose, aflatã pe drumul muzicii, a înþeles cã în fiecare
zi trebuie sã îþi depãºeºti propriile recorduri ºi cã succesul este
o luptã între tine ºi propria persoanã. Ea a interpretat colindul
De Crãciun ºi cântecul patriotic Românie, colþ de Rai, alãturi
de Ionuþ Ioniþã (vioarã) ºi George Cãluºaru (chitarã ºi pian).
Tot din anul II, studenta Diana Ioniþã, care este tânãrã, frumoasã
ºi iubeºte copiii, dar ºi lucrul cu aceºtia, a venit dornicã sã încânte
publicul, interpretând Colinda pentru pãrinþi. Studentul Daniel
Turica din anul III a interpretat cu patos Coborât-a, coborât!,
apoi Teodora Sandu, din anul II, cea care spune cã adorã
Sãrbãtorile de iarnã, cã iubeºte sã cânte oamenilor ºi sã le aducã
zâmbetul pe buze, a interpretat un Colaj de colinde, alãturi de
Valentin Petruþa la pian.
Aplauzele ce au rãsunat în sala de spectacol au confirmat
valoarea actului artistic, dar ºi puntea creatã prin muzicã, de la
suflet la suflet, acum în ajun de mare Sãrbãtoare a Crãciunului.
Adresãm mulþumiri conducerii Universitãþii Spiru Haret,
profesorilor din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Muzicã! Ca de obicei, am avut alãturi: revista
Opinia Naþionalã, Radio Seven ºi Televiziunea TVH!
Rãmânem cu plãcutul sentiment al conexiunii cu o lume a
inefabililor îngeri, dar ºi a spiriduºilor lui Moº Crãciun. Sã aveþi
parte de daruri!
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PREUNIVERSITARIA
FELICITÃRI!

Cinci medalii de argint ºi o medalie de bronz este palmaresul
elevilor români la a XV-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de ªtiinþe pentru Juniori (IJSO)2018, desfãºuratã în perioada
2-11 decembrie, în Botswana (Gaborone).

Studenþi haretiºti  mesagerii lui Moº Crãciun
la ªcoala specialã nr. 5 din Bucureºti

Lotul de juniori al României
a obþinut cinci medalii de argint:
 Mara Muntean (clasa a XI-a/Colegiul Naþional Decebal din
Deva)
 Eva Maria Savin (clasa a X-a/Colegiul Naþional Mihai Viteazul
din Bucureºti)
 Vlad ªtefan Oros (clasa a VIII-a/ªcoala Gimnazialã nr. 24
din Timiºoara)
 Matei Bogdan Pleºcan (clasa a IX-a/Colegiul Naþional din
Iaºi)
 Alexandru Cãtãlin Dianu (clasa a IX-a/Liceul Internaþional
de Informaticã din Bucureºti).
Medalia de bronz a fost adjudecatã de
 Radu Herzal (clasa a X-a/ Colegiul Naþional Gheorghe ªincai
din Baia Mare).

foto: edupedu.ro
Lotul olimpic a fost coordonat de Daniela Bogdan (coordonator la nivel naþional ºi responsabil pentru disciplina chimie),
profesor la Colegiul Naþional Sf. Sava din Bucureºti, Traian
ªaitan (responsabil biologie), inspector general MEN, ºi Victor
Pãunescu (responsabil fizicã), profesor la Colegiul Naþional
Octav Onicescu din Bucureºti.
În cadrul Olimpiadei Internaþionale de ªtiinþe pentru Juniori,
concurenþii susþin trei probe: douã probe teoretice (individuale)
ºi una practicã - experiment/laborator (pe echipe, formate din
3 elevi), cu subiecte din trei discipline (chimie, fizicã ºi biologie).
La ediþia din acest an au participat 260 de elevi din 46 de þãri.
Biroul de comunicare al MEN

Cea mai aºteptatã sãrbãtoare, Crãciunul, aduce odatã cu el o
magie ºi un farmec aparte. Cu toþii suntem cuprinºi de un sentiment
de bucurie, speranþã ºi bunãtate.
Crãciunul este momentul pe care toþi îl aºteptãm un an întreg.
Seara asta magicã, este pentru noi, în primul rând, Bucuria Naºterii
Domnului! Este Visul frumos ºi luminos al Bradului ºi mirosul
înnebunitor de aromat al cozonacului. Este momentul în care te
aduni cu cei dragi inimii tale ºi îi strângi la piept.
ªi pentru cã ºi cei mici de la ªcoala specialã nr. 5, din Bucureºti,
trebuia sã celebreze acest important eveniment, vineri,
14 decembrie 2018, cadrele didactice, împreunã cu studenþii de la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, au participat la serbarea de Crãciun, organizatã de
copiii din cadrul ºcolii. Facultatea este prezentã în cadrul ºcolii
an de an, datoritã stagiului de practicã în centre speciale de

educaþie, în care studenþii lucreazã cu copiii la orele de educaþie
fizicã, ceea ce a dus la o relaþie apropiatã între copii ºi studenþi,
dar ºi între cadrele didactice.
Copiii s-au pregãtit intens ºi s-au/ne-au rãsfãþat cu un amplu
program artistic, cu poezii, dansuri ºi scenete. Bucuria noastrã ºi
a copiilor a fost, în cadrul serbãrii, ºi un dans de Hip Hop, pregãtit
de studentul Emil Calapodeanu, de la programul de studii
Kinetoterapie ºi motricitate specialã, împreunã cu copiii.
Pentru efortul depus, dar ºi pentru cã au reuºit sã îl impresioneze
pe Moº Crãciun, copiii au fost rãsplãtiþi de cãtre studenþi cu
pachete pline cu dulciuri. Darurile Moºului au fost ºi o dovadã cã
cei mici au fost cuminþi pe parcursul anului ºi au meritat sã
primeascã darurile minunate de Crãciun.

Conf.univ.dr. Marilena COJOCARU,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

FOSTUL ELEV S-A ÎNTORS ÎN AMFITEATRU!

Elevii bucureºteni sunt provocaþi
la un concurs de eseuri:

100 de ani
de jurnalism profesionist
în România.
Datorie, evoluþie, perspective

În perspectiva celebrãrii celor douã evenimente majore din
viaþa României  aniversarea unui secol de la înfãptuirea României
Mari ºi a 100 de ani de la înfiinþarea Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România - conducerea Uniunii în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti organizeazã prima
ediþie a Concursului de eseuri cu tema 100 de ani de jurnalism
profesionist în România. Datorie, evoluþie, perspective.
Concursul este rezervat elevilor din ciclul gimnazial ºi liceal
interesaþi de fenomenul jurnalistic, de la noi ºi din lume, de
istoria UZPR, ºi de realizãrile unor mari jurnaliºti români, de
fenomenul receptãrii de cãtre publicul cititor a presei ºi a
fenomenului mass-media, în general.
Concursul se desfãºoarã în perioada 1 noiembrie 2018 31 ianuarie 2019. El constã în elaborarea unui eseu pe o temã
liberã, inspirat fie din istoria presei din România, ori a
personalitãþilor din viaþa culturalã ºi publicisticã, sau, dupã caz,
modul cum concurenþii percep profesia de jurnalist, aºa cum se
practicã ea în zilele noastre, sau cum se profileazã ea pe viitor.
Eseurile vor fi trimise juriului pe adresa uzp100concurs@gmail.com,
în format electronic, corp 12, Times New Roman, cu diacritice,
spaþiere 1,5 rând, având maximum 1000 de cuvinte, sau 1, 5 - 2 file
standard, ºi vor fi semnate în clar, cu indicarea ºcolii de provenienþã,
a clasei, precum ºi a adresei de domiciliu.
Juriul, alcãtuit din jurnaliºti de prestigiu, desemnaþi de
conducerea Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, ºi de
cadre didactice cu experienþã, propuse de conducerea
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti, va selecta cele
mai valoroase creaþii, pe care le va propune, ulterior, spre
publicare în revista UZPR
Concursul are loc în perspectiva organizãrii, în primãvara
anului 2019, a unui spectacol-eveniment cu prilejul Centenarului
UZPR, care sã evidenþieze parcursul neîntrerupt al uneia din
cele mai notabile profesii ºi bresle profesionale din România,
aceea de jurnalist.
Pentru elevii premianþi ºi profesorii lor, va fi organizat un
eveniment public, cu mulþi invitaþi, în cadrul cãruia se vor acorda
Diplome ºi cãrþi, editate de UZPR, precum ºi o legitimaþie de
membru al UZPR  junior.

Profesorul Aurel Anghel a împlinit anul
acesta 80 de ani. A absolvit Liceul Pedagogic
din Buzãu, în prezent Colegiul Naþional
Pedagogic Spiru Haret, în 1955. Dupã
absolvirea facultãþii a fost profesor, timp
de 40 de ani, la Liceul B.P. Hasdeu tot din
Buzãu, actual Colegiul Naþional B.P. Hasdeu.

Din anul 2002 este pensionar. Tot anul
acesta sãrbãtoreºte 20 de ani de creaþie
literarã, materializatã în 30 de volume.
În data de 11 decembrie, amfiteatrul
Colegiului Naþional Pedagogic Spiru Haret
din Buzãu a fost arhiplin. Profesorul Aurel
Anghel, în prezenþa invitaþilor sãi, actuali ºi
foºti elevi ai colegiului gazdã, dar ºi ai
Colegiului Naþional BP Hasdeu, cadre
didactice, prieteni, scriitori din Bucureºti ºi
din Buzãu, ºi-a lansat, într-o atmosferã
entuziastã, patru volume: Lecþia de zbor
(editura Editgraph, Buzãu), Vin stelele 
antologie de autor (editura editura
Editgraph, Buzãu) Chinezul de lângã mine,
jurnal de cãlãtorie (editura Detectiv literar,

Bucureºti), Arheologia textelor Iova (editura
RAFET, Rm. Sãrat).
Au vorbit despre cãrþi ºi autorul lor:
Florin Dochia, Firiþã Carp, Paul Androne,
Roxelana Radu ºi Titi Damian.
Profesorul scriitor Aurel Anghel a dedicat
evenimentul lansãrii: În semn de pioasã
recunoºtinþã profesorilor ºi absolvenþilor
Liceului, la 160 de ani de la înfiinþare. Þie, dulce
Românie, pentru evenimentul Marii Uniri!
Elevii prezenþi, contrar pãrerilor neavizate,
negative, despre dragostea lor de ºcoalã, ce
tind sã se generalizeze, au rezonat cu
sentimentele fostului elev ºi profesor. O
demonstraþie cã, mereu ºi mereu, omul
sfinþeºte locul! (M.V.I.)
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Se amânã
restituirea
donaþiilor
pentru
Cuminþenia
Pãmântului

An-tan-tiri-mogodan

VITRALII
Cine nu îºi aminteºte celebrul cântecel
folosit generaþie dupã generaþie ca
misterioasã, dar eficientã, metodã de
elecþie? Aºa primeai un rol în desfãºurarea
jocului, deveneai lider sau stãteai cu faþa
la perete, erai ba o floare, ba un crin,
stãpâneai mingea sau þopãiai dibaci în
cãutarea ei. Auzind principala-mo-rin-go
ºi simþind de departe împunsãtura
degetului care arãta nemilos spre cel ales,
toþi acceptau rezultatul, deºi acesta nu era
decât rodul întâmplãrii, al unei stranii ºi
complicate þesãturi a hazardului.
Astãzi, faimoasa zicere a devenit
aproape regulã, cu implicaþii încã
neconºtientizate în social sau politic.
Lumea se schimbã, Vechea Ordine se
prãbuºeºte sub ochii noºtri. Noile generaþii
nu mai acceptã sistemul democratic aºa
cum a fost el gândit în urmã cu peste douã

sute de ani. Alegerile, reprezentativitatea
parlamentarã, supremaþia majoritãþii,
respectul pentru sistemul de legi, pentru
tradiþie, credinþã, adicã tot ceea ce a
constituit pânã acum baza ideaticã a lumii
civilizate dispare, cedând unor presiuni
sociale fãrã precedent. O formã agresivã
de neomarxism militant ºi exclusivist
striveºte statul condus prin Rule of Law,
cãpãtând pe alocuri accente beligerante. Nu
procesul electoral, ci lideri de moment
impuºi de furia strãzii, un fel de loterie
sinistrã, generatoare de conducãtori
efemeri. Baricada impune acum regulile
jocului. Dictatura minoritãþii, care, nu ºtiu
de ce, sunã a déja-vu.
Pe de altã parte, nici clasa politicã
mondialã, acel grup minuscul, dar privilegiat, nu s-a învrednicit sã regândeascã
sistemul devenit, între timp, caduc.
Putem doar spera cã, aidoma oricãrui
proces revoluþionar, debutul insurecþional
se va stinge, lãsând loc unei lumi mai bune,
în care insurgenþa, ura ºi intoleranþa vor
exista doar în manualele de istorie ale Noii
Ordini. Poate cã, totuºi, cea mai bunã
dintre lumi este, încã, posibilã.
Dragoº CIOCÃZAN

Ioana Uricaru, nominalizatã
la Independent Spirit Awards
Ioana Uricaru, regizoarea filmului Lemonade, este primul regizor
român nominalizat la categoria Someone to Watch, la Independent
Spirit Awards, cele mai importante premii pentru filme
independente în Statele Unite, pentru regia filmului sãu de debut,
turnat integral în America de Nord. Premiile vor fi anunþate pe
23 februarie 2019, cu o zi înaintea decernãrii premiilor Oscar.

Kings of Comedy la Sala Palatului
Show-ul de stand-up comedy Kings of Comedy, susþinut
de Mihai Bobonete, Adrian Vãncicã, Constantin Diþã ºi Mihai
Rait, va avea loc la Sala Palatului pe 19 ºi 20 decembrie
2018, începând cu ora 20:00. Cunoscuþi publicului pentru
rolurile din cel mai vizionat serial de comedie românesc, Las
Fierbinþi, cei patru actori au reuºit sã facã istorie în standup în România. Dragi prieteni, spectacolul de anul acesta
se intituleazã pompos, pentru cã nu suntem chiar regii
comediei, dar fiind primii care am fãcut Sala Palatului sold
out, cu un show de stand-up comedy, ne-am gândit sã fim ºi
primii regi autodeclaraþi pentru cã sigur vor apãrea ºi Prince
and Princess of Comedy curând, precizeazã protagoniºtii.

Guvernul României a aprobat un proiect
de OUG privind amânarea cu un an a
finalizãrii procedurii de restituire a donaþiilor
pentru Cuminþenia Pãmântului. Aceasta
trebuia finalizatã pânã la data de 31 decembrie
2018, conform prevederilor OUG 117/2017.
Potrivit noului act normativ, noul termen este
31 decembrie 2019.

Concert
Schoenbrunn
Palace
Orchestra
Vienna
la Ploieºti
Schöenbrunn Palace Orchestra Vienna
ajunge pentru prima oarã la Ploieºti ºi va
susþine cu un concert sub egida Crãciun
Vienez. Evenimentul va avea loc pe 21
decembrie 2018, la Casa de Culturã a
Sindicatelor, ºi se anunþã a fi o întâmpinare
imperialã ºi luminoasã a sãrbãtorilor de iarnã
ºi, totodatã, o încântare pentru melomani.
Schöenbrunn Palace Orchestra Vienna,
orchestra de renume la nivel internaþional,
transpune muzical era imperialã plinã de
farmec a Vienei, având totodatã o tradiþie
îndelungatã de lucru alãturi de cântãreþi de
operetã ºi dansatori de balet.

Tot ce-i
românesc
nu piere cu Tudor
Gheorghe

Spectacolul Winter Delights îºi va întâmpina oaspeþii în
cadrul a douã ediþii festive, desfãºurate pe 21 ºi
23 decembrie 2018 la Opera Naþionalã Românã din
Cluj-Napoca. Evenimentul este compus din colinde din
repertoriul tradiþional ºi universal de Crãciun, în interpretarea soliºtilor, corului, a ansamblului de balet ºi a
orchestrei Operei Naþionale Române Cluj-Napoca. Melodii
familiare vã vor încânta auzul, îmbiindu-vã sã vã alãturaþi
în intonarea unor versuri româneºti cunoscute încã din
copilãrie, însã nu vor lipsi nici lucrãri care rãsunã pe întreaga
planetã, rãspândind cu rapiditate atmosfera de sãrbãtoare.

Concertul din 23 octombrie al maestrului
Tudor Gheorghe se va relua ºi pe 21
decembrie 2018! Vor fi ascultate, dupã 30 de
ani, melodiile Acolo este þara mea ºi Muica,
toþi suntem un neam, Treceþi batalioane
române Carpaþii, Ardealul (Aud un clopot
sus pe-o cruce) ºi multe alte surprize aºa
cum ne-a obiºnuit olteanul universal.
Acompaniamentul este asigurat de orchestra
CONCERTINO din Chiºinãu în componenþã
complexã, alãturi de corul bãrbãtesc
CONCERTINO. Totul sub bagheta dirijorului
ºi orchestratorului Marius Hristescu.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Inventatorul român al artei abstracte
în Cuba

Sandu Darie s-a nãscut în anul 1908, în România, la Roman, ºi
a murit la Havana, Cuba, în 1991. Pe numele sãu adevãrat Sandu
H. Haymovici, terminã Liceul Roman-Vodã în anul 1926, dupã
care pleacã la Paris unde urmeazã Dreptul. Practicã un timp
avocatura, iar în 1941 ajunge în Cuba unde, patru ani mai târziu,
obþine cetãþenie. Aici îºi începe cariera artisticã, ocupându-se în
principal de picturã ºi sculpturã. Semneazã cu numele de artist,
Sandu Darie, în unele referinþe Sandu Darie Laver.
Specialiºti în arta contemporanã încadreazã opera lui Sandu
Darie în modernism, abstracþionism ºi cinetism. În 1950 creeazã
lucrarea Triangulos blanco y negro, care în noiembrie 2014 se
vinde cu suma de 56.272 euro, la casa de licitaþii Sothebys din
New York, valoare care îl plaseazã pe Sandu Darie pe un loc bun
în topurile de specialitate. Deºi este foarte
puþin cunoscut în România, iar istoricii
în artã îl consemneazã ca pe un artist
cubanez sau cubanez-român,
Sandu Darie s-a considerat în
permanenþã un creador
romeno.
Sandu Darie este un
artist inovativ, foarte
cunoscut ºi apreciat în
þara lui adoptivã, cu o
opera vastã care se extinde
în multe direcþii: caricaturisticã, desen, picturã, sculpturã, ceramicã, artã abstractã de
luminã, artã lumino-cineticã, decor
ºi costume de teatru ºi filme,

cinematografie. El este considerat ca cel care a pus bazele
artei abstracte în Cuba, în
ambele ei genuri, de abstracþie
liricã ºi geometricã, care îi
caracterizeazã opera, ºi este
unul dintre cei mai importanþi
re-prezentanþi ai artei cinetice
cua-neze. Un aspect plãcut
este faptul cã în orice notã/
articol unde se vorbeºte despre
Sandu Darie el este menþionat ca artist româno-cubanez.
Sandu Darie a fost fãcut membru de onoare al Academiei de
Arte din Haga, iar la Havana a primit Medalia Culturii Cubane în
1981. Ulterior a fost ºi profesor la Universitatea de Arte Plastice
din Havana. În 1982 a fost solicitat sã participe la Salón
Paisaje82, Museo Nacional de Bellas Artes (Muzeul de artã din
Havana) din Havana ºi în 1988 a obþinut premiul trei de la Salón
de Premiados, Museo Nacional de Bellas Artes, Havana. (G.M.)

pag. 5

Valori româneºti
Elena
TEODORINI
 primul artist
român
care a cântat
la Scala
din Milano
Elena Teodorini, artistã rãmasã în istorie prin debutul sãu,
în 1880, la Teatro alla Scala din Milano, este prima cântãreaþã din
România care a pãºit pe celebra scenã la numai 23 de ani. Celebra
enciclopedie The New Grove Dictionary of Music, consideratã
de specialiºti cea mai completã din istoria muzicii universale,
consemneazã cariera strãlucitã a artistei care a avut o voce inconfundabilã, egal de valoroasã în rolurile de mezzosopranã, cât ºi
de sopranã dramaticã ori liricã.

Nu este de mirare cã foarte puþini români ºtiu cã ultima divã din
secolul al XIX-lea ºi prima divã a României, Elena Teodorini, s-a
nãscut la Craiova, pe 25 martie 1857, cum nu-i de mirare cã englezii,
de câte ori îi aud numele, exclamã: A marea artistã italianã!.
Elena Teodorini a început studiul muzicii ºi al pianului la vârsta de
ºase ani în oraºul natal, Craiova. La 14 ani a plecat în Italia, fiind
admisã la Conservatorul din Milano, la clasele de canto ºi de pian,
unde a studiat cu pianistul ºi compozitorul italian Adolfo Fumagalli.
În 1877, a debutat ca solistã cu tenorul Armando di Gondi în Maria
di Rohan, de Gaetano Donizetti, la Teatrul Municipal din Cuneo.
În urmãtorii doi ani interpreteazã diverse roluri de
mezzosopranã în Alessandria, Livorno, Pisa, Chieti ºi la Opera
din Bucureºti. Pe data de 20 martie 1880, la vârsta de 22 de ani, îºi
face apariþia pentru prima oarã pe scena Teatrului La Scala din
Milano, în rolul Margueritei din opera Faust de Charles Gounod.
A fost prima româncã acceptatã la celebrul teatru liric italian ºi, se
pare, cea mai tânãrã solistã a lui din toate timpurile.
Dupã succesul înregistrat la Milano, unde a fost ovaþionatã timp
de 15 minute, Elena Teodorini a cântat pe mari scene din Italia,
Spania, Austria, Franþa, Portugalia, Rusia, America Latinã ºi România.
A cunoscut personalitãþi marcante, cum ar fi Giuseppe Verdi,
Jules Massenet, prinþesa de Metternich, Enrico Caruso, Giuseppe
di Luca, Sarah Bernhardt, Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandri,
Hirohito, prinþul moºtenitor al Japoniei, Regina Maria.
Cariera sa a înflorit în urma premierei mondiale a operei Bianca
da Cervia de Antonio Smareglia, în 1882, pusã în scenã la vechiul
Teatro Colón din Buenos Aires, unde Elena Teodorini apare alãturi
de tenorul dramatic Francesco Tamagno.
Dupã ce a interpretat Gioconda lui Amilcare Ponchielli, acesta
i-a trimis o scrisoare de mulþumire, dupã triumful înregistrat pe scena
teatrului din Madrid. A cântat Irodiada, oferitã de Massenet cu
dedicaþie: Pentru Elena Teodorini, cu admiraþie completã ºi absolutã.
Din 1903, s-a dedicat carierei pedagogice. A predat la Paris, Rio de
Janeiro, Buenos Aires ºi Bucureºti. În anul 1905, dã lecþii de canto la
Académie Lyrique din Paris, avându-i ca elevi pe Edgar Istraty ºi
Zina Brozia. A fondat la Paris, în 1908, Academia Liricã Românã ºi
a refãcut, pe cheltuiala sa, teatrul din Craiova, întemeiat de tatãl sau.
În 1909, Elena Teodorini pãrãseºte Parisul ºi pleacã în America
de Sud, dând concerte la Montevideo, capitala Uruguayului. În
toamna lui 1909, fondeazã Academia Theodorini, împreunã cu
Hariclea Darclée ºi Titta Ruffo. Devine director al Conservatorului
Guvernamental din Buenos Aires, iar în 1918 fondeazã, la Rio de
Janiero, Escola superior de canto Ars et Vox. În toamna anului
1922, Elena Teodorini se întoarce în România, unde fondeazã
Academia Naþionalã de Liricã.
Muzicologi importanþi s-au strãduit sã creioneze personalitatea
artisticã a Elenei Teodorini, iar Florin Popenþiu-Vladicescu 
descendent al celebrei cântãreþe de operã  i-a scormonit întreaga
biografie ºi se strãduieºte sã-i refacãtraseele artistice. Întrucât, în
vremea aceea, nu exista posibilitatea înregistrãrilor audio, a fost destul
de dificil sã recupereze ceva, mãcar de la începutul secolului XX.
Pentru început, acesta a avut ºansa sã descopere o singurã înregistrare
la BBC Londra. Len Court, arhivarul miliardarului Sir Paul
Getty, i-a arãtat discul de aur al Elenei Teodorini, înregistrat în 1903.
Astfel, vocea marii soprane a fost reeditatã de casele de discuri
The Harrold Wayne Collection, Minerva ºi Nymbus pe CD-uri.
Elena Teodorini, prima divã a României, s-a stins din viaþã
pe 27 februarie 1926, la Bucureºti.

Cristina MOLDOVEANU

Girl va deschide Oscar Weekend
Primul lungmetraj al tânãrului regizor belgian Lukas Dhont,
Girl, se aflã pe lista celor cinci filme nominalizate la Globurile
de Aur pentru Cel mai bun film
într-o limbã strãinã. Girl a avut
premiera mondialã la Festivalul de la
Cannes, în secþiunea Un Certain
Regard, unde a câºtigat patru premii,
printre care Caméra dOr, acordat
celui mai bun film de debut din
festival ºi premiul FIPRESCI. Filmul
va fi lansat pe ecranele din România
în februarie 2019, fiind distribuit de
Voodoo Films ºi va putea fi vãzut în
avanpremierã în cadrul evenimentului
Oscar Weekend, între 18 ºi 20 ianuarie
2019, la Cinema Elvire Popesco
din Bucureºti.

842  18 decembrie 2018

OPINIA NAÞIONALÃ
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CUM PUTEM TRANSFORMA
MACROREGIUNEA DUNÃRII
ÎNTR-UN LOC ATRACTIV ªI LOCUIBIL

Lansarea Platformei ºi Manualului Attractive Danube
în cadrul Programului INTERREG Danube Transnational Programme
 Bucureºti, Ministerului Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale,
12 decembrie 2018
Întrucât atractivitatea teritorialã este consideratã o temã de actualitate ºi de interes transnaþional, în formularea
direcþiilor strategice ale politicilor publice de dezvoltare teritorialã la nivelul Regiunii Dunãrii, un consorþiu internaþional
de parteneri, reprezentat în România de Laboratorul de Proiecte de Inovare Urbanã URBASOFIA, a iniþiat ºi
organizat la Palatul Ministerului Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale seminarul naþional de lansare a celei
dintâi Platforme de monitorizare a atractivitãþii teritoriale ºi a Manualului - ghid pentru Elaborarea Politicilor de
Planificare Macroregionalã Attractive Danube.
Acest proiect co-finanþat de Uniunea Europeanã prin ERDF, IPA II, ENI sub egida Programului INTERREG Danube Transnational Programme trateazã tema atractivitãþii zonelor din regiunea Dunãrii ºi a componentelor
specifice cu potenþial atractiv din întreaga macroregiune. Prin contribuþia stakeholderilor-cheie naþionali ºi internaþionali
din 10 state membre SUERD plus România, a fost finalizatã Platforma de monitorizare a atractivitãþii teritoriale,
dar ºi Manualul pentru Elaborarea Politicilor de Planificare a Atractivitãþii Teritoriale.
Cu amabilul sprijin al Ministerului Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale (MCSI), informãm cã URBASOFIA
a iniþiat în data de 12 decembrie 2018 un dialog deschis, activ ºi constructiv cu toþi actorii relevanþi ºi factorii de
decizie, implicaþi în procesul de fundamentare ºi de elaborare al politicilor de planificare ºi de dezvoltare teritorialã.
În contextul Preºedinþiei SUERD, deþinutã în prezent de România, obiectivul central îl reprezintã capitalizarea
elementelor-cheie ale atractivitãþii teritoriale la nivelul României, iar dialogul subsecvent acestui obiectiv include trei
seminarii ce vor avea loc în þarã în perioada decembrie 2018 - martie 2019.
Agenda sesiunii speciale, organizatã la Palatul MCSI din
Capitalã în perioada 12-13 decembrie 2018, a inclus douã
secþiuni. În cea dintâi, a fost gãzduitã o prezentare privind
Îmbunãtãþirea capacitãþii pentru creºterea atractivitãþii din
punct de vedere teritorial a întregii regiuni a Dunãrii.
Prezentarea, realizatã de drd. urb. Sabina Leopa, s-a referit
la urmãtoarele aspecte-cheie:
 sporirea atractivitãþii teritoriale prin înþelegerea ºi
gestionarea corectã a capitalului teritorial existent;
 promovarea rezultatelor proiectului, respectiv platforma
mai sus menþionatã, valabilã la nivelul macroregiunii
(COTAMP - http://cotamp.gis.si/attractive_danube), ºi al
României (TAMP - http://tamp.gis.si/romania)
 prezentarea generalã a manualului privind planificarea
politicilor publice (Attractive Danube Handbook - https://
issuu.com/urbasofia/docs/handbook_en_full).
Totodatã, a fost inclusã ºi o familiarizare a participanþilor
cu conceptul de evidence-based planning (formularea
indicatorilor specifici pentru planificarea teritorialã).
În cea de-a doua parte, a avut loc o sesiune demonstrativã
privind Platforma TAMP ROMANIA, inclusiv o
componentã de capacity building (consolidarea capacitãþii
instituþionale) în relaþia cu participanþii la eveniment: cum
se realizeazã evaluarea corectã a unei situaþii teritoriale; care
sunt modalitãþile de elaborare a unui set de politici publice
relevante pentru întrunirea contextului de lucru viabil. Prin
dialog ºi interacþiune între participanþi, reprezentanþii
URBASOFIA au animat o masã rotundã în cadrul cãreia sau adresat întrebãri ºi s-au oferit rãspunsuri referitoare la
obþinerea urmãtoarelor rezultate:

 evaluarea reacþiei ºi interesului participanþilor asupra
funcþionalitãþilor Platformei;
 enunþarea ºi estimarea nevoilor ºi interesului pãrþilor
implicate în materie de elemente precum seturile de date
avute în vedere, accesibilitatea ºi continuitatea luate în calcul
privind utilizarea platformei;
 anunþarea propunerii de redactare a Memorandumului
de Înþelegere privind cooperarea între toþi partenerii ºi þãrile
co-interesate de Platforma Attractive Danube.
Momentul final a fost consacrat formulãrii unor concluzii
ºi a paºilor de urmat la nivel transnaþional sub deviza Cãtre
un Memorandum pentru o regiune dunãreanã atractivã.
Din partea organizatorilor, au fost înmânate, atât Manualul
Attractive Danube, cât ºi Diplomele de participare, oferite
sub girul dr. urb. Pietro Elisei, director URBASOFIA / expert
în planificare ºi inovare urban al Comisiei Europene.
Participanþii au fost invitaþi sã ia parte la un Networking
Cocktail, organizat de Fundaþia EUROLINK- House of
Europe.
Evenimentul a fost reflectat în principal de Agenþia
Naþionalã de Presã AGERPRES, Radio România ºi TVH.
Informaþii suplimentare ºi alte detalii utile despre proiect
pot fi consultate pe site-ul: http://www.interreg-danube.eu/
approved-projects/attractive-danube

Universitatea Spiru Haret
colaboreazã cu universitãþi
de prestigiu din China
În ziua de 10 decembrie 2018, conf. univ.dr. Costin Lianu, prorector
cu Relaþii Internaþionale al Universitãþii Spiru Haret, a susþinut la
Shanghai Center for Central and Eastern Europe Studies o comunicare
ºtiinþificã privind relaþiile economice România - China în context internaþional. În cadrul comunicãrii au fost evidenþiate o serie de
oportunitãþi nevalorificate privind fluxurile comerciale ºi logistice
China  România.
Cu acest prilej s-a convenit continuarea colaborãrii, între Shanghai
University of International Business and Economics ºi Universitatea
Spiru Haret, pe teme de cercetare comune pe domeniile relaþiilor
economice internaþionale China - România.
La întâlnire au participat domnul Shang Yuhong, profesor la
Academia de ªtiinþe Economice ºi Relaþii Internaþionale din Shanghai,
doamnele Zhang Lin ºi Wu Sumei, profesori asociaþi la Universitatea
de Afaceri Internaþionale ºi Economie din Shanghai.

Universitatea Spiru Haret apreciatã de mediul economic
din Bacãu
În cadrul primei ediþii a Zilei Economiei Bãcãuane, eveniment ce a
avut loc în data de 12 decembrie a.c., Universitatea Spiru Haret a
primit diploma Centenarium, în semn de apreciere privind pregãtirea
ºi formarea specialiºtilor necesari îmbunãtãþirii activitãþii mediului de
afaceri din judeþ în cei 27 de ani de activitate în perioada 1991-2018.
Diploma a fost oferitã de Camera de Comerþ ºi Industrie Bacãu împreunã
cu Consiliul Judeþean Bacãu ºi Prefectura Bacãu.
Universitatea Spiru Haret este singura universitate din afara judeþului
Bacãu care a fost onoratã cu aceastã distincþie.

Pentru conformitate,
din partea Secretariatului Consorþiului
Organizatoric
Proiectul Attractive Danube

Reduceri cu pânã la 22.000 de franci elveþieni
pentru creditele cu probleme de rambursare, prin soluþionare în afara instanþei
Oficialii Centrului de Soluþionare Alternativã a Litigiilor
Bancare (CSALB) spun cã un client ar avea trei avantaje dacã
ar apela la ei ºi nu la instanþã pentru a-ºi soluþiona problemele
legate de rambursarea unui credit care a devenit o povarã:
perioada scurtã de soluþionare, negocierea din care ambele pãrþi
ies câºtigãtoare ºi costurile egale cu zero pentru consumator.
În 2018, CSALB a primit peste o mie de cereri de
soluþionare, majoritatea fiind legate de creditele în franci elveþieni.
Aici, reducerile au fost de la 18.000 la 22.000 de franci elveþieni.
Anul acesta, CSALB a primit aproximativ 1.200 de cereri de
soluþionare a litigiilor. Astfel, din peste 500 de cereri transformate
în dosare, 350 au fost soluþionate cu succes. Circa 10% dintre
cazuri au fost respinse de bancã deoarece solicitãrile clienþilor
privind sumele pe care le doreau reduse erau exagerate.
În general, bãncile acordã un interes mai mare cazurilor sociale.
Dar în 90% dintre cazurile instrumentate am soluþionat dosarul: fie
prin reducerea ratei, a dobânzii percepute de bancã, a marjei acesteia
sau a vreunui comision. Am avut chiar ºi reducerea soldului creditului.
În majoritatea cazurilor a fost vorba de credite în franci elveþieni. Aici
reducerile au fost de la 18.000 la 22.000 franci elveþieni, dar peste tot
a fost vorba de cazuri sociale, cei cãrora li s-au redus veniturile ºi care
fac dovada clarã cã nu mai pot plãti creditul, spune Alexandru
Pãunescu, membru al Consiliului de Administraþie al CSALB.

Recent, CSALB a reuºit într-un caz sã reducã total soldul creditului,
de 22.000 de euro, iar clienþii bãncii sã rãmânã ºi cu casa. Este vorba
de un caz care avea în familie un membru cu probleme grave de
sãnãtate ºi ei au fãcut dovada cã nu mai pot plãti rata. Au fost
cazuri în care oamenii nu mai pot plãti ratele, au fost perioade în
care cursul de schimb a avut ºi o valoare dublã faþã de cel din
momentul acordãrii creditului. Dar trebuie sã se înþeleagã cã abordarea
trebuie sã se facã total individual. În multe cazuri este vorba de
diminuarea veniturilor debitorului ºi aici bãncile au fost de acord sã
elimine unele comisioane ºi sã reducã rata. Bãncile ar trebuie sã fie
proactive în acest proces., afirmã Alexandru Pãunescu.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Oficialul CSALB aratã cã existã diferite cazuri soluþionate, de
la reducerea ratei, a soldului, a comisioanelor sau chiar de acordare
a unor despãgubiri pentru diverse servicii pe care banca trebuie sã
le acorde, dar respectivele servicii nu au fost furnizate din diverse
motive. Astfel, au existat cazuri în care clienþii au fost despãgubiþi
cu 200 de lei pentru cã nu au reuºit sã utilizeze cardul de debit sau
de credit. În general, despãgubirile sau reducerile fãcute de bãnci
sunt de la câteva zeci la câteva mii de euro, în funcþie de situaþie.
Am avut la un moment dat un caz interesant. Un client a solicitat
conversia creditului ipotecar din franci elveþieni în lei la cursul de
la o anumitã datã ºi reducerea soldului în funcþie de aceastã
Vedetele negocierilor- creditele ipotecare în franci elveþieni conversie. Avea cu siguranþã indicaþiile unui avocat privind nivelul
Potrivit acestuia, cele mai multe soluþionãri au fost în cazul de curs pe care sã-l accepte. Propunerea fãcutã de bancã a refucreditelor ipotecare, în franci elveþieni sau euro, soluþiile fiind de zat-o. A venit apoi la noi ºi în urma calculului fãcut de conciliatorul
reducere a soldului, a ratei, a dobânzii sau eliminarea unor nostru, care i-a arãtat exact ce are de câºtigat ºi de pierdut, a
comisioane, sau chiar reducerea totalã a soldului fãrã executarea acceptat conversia, ajungând astfel la o soluþie câºtigãtoare ºi
pentru el ºi pentru bancã, a precizat Alexandru Pãunescu.
silitã a imobilului.

Triplu avantaj în negocierile prin CSALB: fãrã costuri,
rapiditate, negocieri câºtigãtoare pentru ambele pãrþi
De fapt, avantajele de a apela la soluþionãrile CSALB sunt triple.
Cel mai important avantaj este costul zero al negocierii, faþã de
instanþã unde solicitantul, chiar dacã nu plãteºte timbrul fiscal, are
totuºi costuri cu avocatul. La nivelul de costuri, avantajele se regãsesc
ºi în cazul instituþiilor de credit. Astfel, pentru un dosar soluþionat
prin CSALB, banca plãteºte doar 1000 de lei cu tot cu TVA. În
cazul soluþionãrii aceluiaºi dosar prin proces judecãtoresc, banca
plãteºte între 3.000 ºi 7.000 de euro, în funcþie de complexitate ºi
soluþia judecãtorului. Al doilea avantaj, dupã cost, este timpul. În
instanþã, decizia finalã se obþine dupã minimum 1,5 ani. La CSALB,
aceastã rezolvare dureazã maximum 90 de zile din momentul
constituirii dosarului, potrivit legii de funcþionare a CSALB. Cel
de-al treilea avantaj stã chiar în sistemul de negociere: pãrþile
beneficiazã de un negociator independent, care îºi doreºte sã gãseascã
o soluþie de mijloc sau acel aºa numit win-win.
A depune o cerere de soluþionare a litigiului cu banca, chiar ºi în
mediul online, a început sã fie o tendinþã pentru clienþi, abordarea
manierei conciliante în dauna proceselor judecãtoreºti pare a
începe a se contura ca un trend. Bãncile, la rândul lor, încep sã
înþeleagã cã este mai important sã ajuþi un centru de soluþionare a
litigiilor, prin desemnarea unei persoane specializate doar pe
aceastã problemã. Crearea unor formulare standardizate pentru
soluþionarea litigiilor de acest gen au devenit utile, iar instituþiile
de credit îºi pot da seama cã, printr-o atitudine proactivã faþã de
clienþi ºi încercãrile de a gãsi o soluþie pentru rezolvarea
problemelor consumatorilor, îºi pot recãpãta încrederea în ochii
clienþilor, mult mai repede decât prin diverse procese pierdute
sau nu în instanþele de judecatã.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro

OPINIA NAÞIONALÃ

PREMIILE
ACADEMIEI
ROMÂNE
PENTRU
ANUL

2016

Academia Românã acordã, începând cu
acest an, un numãr de 81 de premii, purtând,
fiecare, numele unei personalitãþi din
domeniul cultural sau ºtiinþific reprezentat
în cele 14 secþii ale Academiei Române:
filologie ºi literaturã, istorie, matematicã,
fizicã, chimie, biologie, geonomie, ºtiinþe
tehnice, agronomie ºi silviculturã, medicinã,
economie, ºtiinþe juridice ºi sociologie,
filosofie, teologie, psihologie ºi pedagogie,
arte, arhitecturã ºi audiovizual, ºtiinþa ºi
tehnologia informaþiei. Din totalul celor
81 de premii, pentru anul 2016 au fost
acordate 70, unui numãr de 94 de lucrãri
sau grupuri de lucrãri, creaþii individuale
sau elaborate de colective de autori.
O noutate este înfiinþarea premiului
Petre Sergescu, destinat recompensãrii
celei mai valoroase lucrãri de istoria
ºtiinþei, premiu care va fi atribuit în urma
consultãrii ºi votului tuturor secþiilor de
ºtiinþe din Academia Românã. Premiul a
fost înfiinþat atât pentru a semnala
importanþa pe care ºtiinþele o au în
dezvoltarea societãþii contemporane, cât ºi
pentru a cinsti memoria unor savanþi cu
contribuþii esenþiale, pornind de la
preceptul exprimat de Auguste Comte,
potrivit cãruia Nu cunoaºtem complet o
ºtiinþã atâta timp cât nu-i ºtim istoria.
(Biroul de presã al Academiei Române)

I. FILOLOGIE ªI LITERATURÃ: 1. Premiul Timotei Cipariu lucrarea: The Syntax of Old Romanian, Oxford University Press. Editori:
Gabriela Panã Dindelegan*; Martin Meiden (Anglia). 2. Premiul
Bogdan Petriceicu Hasdeu - lucrarea: Calvarul limbii române în timpul
dominaþiei sovietice. Autor: Vasile Bahnaru. 3. Premiul Ion Creangã romanul: Salutãri lui Troþki. Autor: Dumitru Crudu. 4. Premiul Titu
Maiorescu - lucrarea: Fabrica de geniu. Naºterea unei mitologii a
productivitãþii literare în cultura românã (1825- 1875). Autor: Adrian
Tudurachi. 5. Premiul Lucian Blaga - ediþia: Ion Vinea, Opere, vol. X:
Publicisticã (1935-1940). Autori: Elena Zaharia-Filipaº ºi Magdalena
Rãduþã. 6. Premiul Mihai Eminescu - volumul: Executare silitã. Autor:
Ion Cocora. 7. Premiul Ion Luca Caragiale  nu se acordã.
II. ªTIINÞE ISTORICE ªI ARHEOLOGIE: 1. Premiul Vasile Pârvan
- a) lucrarea: Bronzul târziu la Dunãrea de Jos. Componente ºi relaþii
interculturale. Autor: Neculai Bolohan; b) lucrarea: Pannonia, Dacia
and Moesia in the Ancient Geographical Sources. Autor: FlorinGheorghe Fodorean. 2. Premiul A.D. Xenopol - lucrarea: Tãrtãria
rediviva. Autor: Sabin Adrian Luca. 3. Premiul Nicolae Iorga - lucrarea:
Gîwargîs I. (660-680). Ostsyriche Christologie in Früchislamicher Zeit.
Autor: Cãtãlin-ªtefan Popa. 4. Premiul Mihail Kogãlniceanu - a)
lucrarea: Cetãþile bastionare din Moldova (sfârºitul secolului
al XVII-lea  mijlocul secolului al XIX-lea). Autor: Mariana ªlapac
(Republica Moldova); b) lucrarea: Unelte agricole din Moldova
medievalã. Autor: George Bilavschi. 5. Premiul Nicolae Bãlcescu - a)
lucrarea: Meºteºug, artã, document. Cahlele din Þara Româneascã
(secolele XIV-XVII). Autor: Maria-Venera Rãdulescu. 6. Premiul Dimitre
Onciul - lucrarea: Calendare ºi almanahuri româneºti din Bucovina
(1811-1918). Contribuþia lor la propãºirea cultural-naþionalã a
românilor bucovineni. Autor: Vasile I. Schipor. 7. Premiul George
Bariþiu -lucrarea: Cartea româneascã veche în Imperiul Habsburgic
(1691-1830). Recuperarea unei identitãþi culturale. Autori: Ioan
Chindriº*, Niculina Iacob, Eva Mârza*, Acca Elisabeta Tatay*, Otilia
Urs, Bogdan Crãciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi.
8. Premiul Eudoxiu Hurmuzaki - lucrarea: Hotarul de nord al Moldovei
(de la formare, în secolul al XIV-lea, pânã la statornicirea lui
pe Ceremuº, Colacin ºi Nistru). Autor: Alexandru Pînzar.
III. ªTIINÞE MATEMATICE: 1. Premiul Simion Stoilow - grupul
de lucrãri: Sisteme neliniare de ecuaþii în modelarea matematicã a
cristalelor lichide. Autor: Arghir Dani Zãrnescu. 2. Premiul Gheorghe
Þiþeica - lucrarea: Moduli of Sheaves Supported on Quartic Space
Curves. Autori: Jinwon Choi (Korea), Kiryong Chung (Korea) ºi
Mario Maican. 3. Premiul Gheorghe Lazãr - a) grupul de lucrãri:
Rezultate în teoria algebrelor Frobenius. Autor: Laura Elena
Nãstãsescu; b) grupul de lucrãri: Algoritmi de algebrã computaþionalã.
Autor: Bogdan Ichim. 4. Premiul Spiru Haret - lucrarea: Boundary
Value Problems for Systems of Differential, Difference and Fractional
Equations  Positive Solutions. Autori: Rodica Luca, Johnny
Henderson (USA). 5. Premiul Dimitrie Pompeiu - grupul de lucrãri:
Inegalitãþi funcþionale de tip Hardy ºi aplicaþii. Autor: Cristian Mihai
Cazacu. 6. Premiul Petre Sergescu - lucrãrile: Nicolae Coculescu, o
viaþã printre stele ºi Astronomia ºi Academia Românã. Autor: Magda
Stavinschi. 7. Premiul Grigore C. Moisil  Nu se acordã.
IV. ªTIINÞE FIZICE: 1. Premiul Constantin Miculescu a) lucrarea: Improving the shear wave velocity structure beneath
Bucharest (Romania) using ambient vibrations. Autori: Elena
Florinela Manea ºi Mircea Radulian; b) grupul de lucrãri: Studii
privind materialele nanostructurate cu aplicaþii în fotonicã. Autor:
Monica Focºan. 2. Premiul Dragomir Hurmuzescu - a) lucrarea: A
MHD invariant and the confinement regimes in a tokamak. Autori:
Mãdãlina Vlad ºi Florin Spineanu; b) grupul de lucrãri: Contribuþii
la studiul teoretic al proprietãþilor optice neliniare ale gropilor
cuantice ºi ale punctelor cuantice sub acþiunea diferitelor câmpuri
externe ºi a impuritãþilor. Autor: Doiniþa Bejan. 3. Premiul ªtefan
Procopiu - a) grupul de lucrãri: Transfer de sarcinã la interfeþe corelat
cu structura electronicã, ordonarea feroicã ºi activitatea chimicã sau
cataliticã, caracterizat prin tehnici de ºtiinþa suprafeþelor. Autor: Liviu
Cristian Tãnase; b) lucrarea: Contribuþii la dezvoltarea unor structuri
complexe cu aplicaþii în conversia fotovoltaicã a energiei solare în
electronica transparentã. Autor: Cristina Beºleagã-Stan. 4. Premiul
Horia Hulubei - a) grupul de lucrãri: Aplicaþii ale metodelor fizicii
nucleare la studii de arheometrie. Autor: Roxana Bugoi; b) grupul
de lucrãri: Studii de metrologia radiaþiilor ionizante: identificarea,
validarea ºi optimizarea de noi metode complementare de
cuantificare. Autor: Mihai Rãzvan Ioan; c) grupul de lucrãri: Studii
teoretice privind nucleele grele ºi supragrele. Autor: Andreea Ioana
Budaca. 5. Premiul Radu Grigorovici - a) grupul de lucrãri: Efectul
superradiativ în reþeaua bidimensionalã de fosforenã în câmp
magnetic perpendicular. Autor: Bogdan Ostahie; b) grupul de lucrãri:
Studii de mecanicã statisticã cu aplicaþii la sisteme de particule
în interacþie. Autor: Dragoº Anghel.

pag. 7

Petre S.
Aurelian
Emil Racoviþã
Ion Ionescu
de la Brad

Timotei
Cipariu

Iuliu Hatieganu

Traian Vuia

Constantin Rãdulescu Motru

842  18 decembrie 2018

Grigore
Cobãlcescu

Vasile Pârvan

Simion Stoilow

Costin D.
Neniþescu

Constantin I.
Miculescu
Gheorghe Cartianu

V. ªTIINÞE CHIMICE: 1. Premiul Costin D. Neniþescu - grupul de lucrãri:
Sinteza multicomponent a pirolochinoxalinelor ºi pirolobenzimidazolilor.
Autori: Cãlin Deleanu, Alina Nicolescu ºi Florentina Georgescu. 2. Premiul
I. G. Murgulescu - grupul de lucrãri: Nanomateriale oxidice: sintezã,
caracterizare ºi aplicaþii. Autori: Greta Mihaela Socoteanu, Maria-Susana
Mihaiu, Paul Cristian Chesler ºi Cristian Ovidiu Hornoiu. 3. Premiul
Gheorghe Spacu - a) grupul de lucrãri: Contribuþii în chimia organometalicã
a metalelor ºi semimetalelor. Autor: Gabriela Nemeº; b) grupul de lucrãri:
Liganzi ºi polimeri de coordinare cu unitãþi siloxanice. Autori: Fernanda
Mirela Zaltariov. 4. Premiul Nicolae Teclu - grupul de lucrãri: Derivaþi de
grafenã cu proprietãþi catalitice ºi electrocatalitice. Autori: Stela Pruneanu
ºi Crina Socaci. 5. Premiul Cristofor I. Simionescu - a) grupul de lucrãri:
Multifuncþionalizarea fizicã ºi chimicã a unor suprafeþe polimerice pentru
realizarea de biomateriale. Autor: Elena Stoleru; b) grupul de lucrãri:
Materiale oxidice nanostructurate cu aplicabilitate în tehnologii de purificare
ºi protecþia mediului. Autor: Petronela Pascariu.
VI. ªTIINÞE BIOLOGICE: 1. Premiul Emil Racoviþã - lucrarea:
Chiroptera  Mammalia, Vol. XVI, fasc.3. Autori: Dumitru Murariu*,
Gabriel Chiºamera, Dragoº ªtefan Mãntoiu ºi Irina Pocora. 2. Premiul
Grigore Antipa - grupul de lucrãri în domeniul zoonozelor ºi vectorilor
acestora. Autor: Andrei Daniel Mihalca. 3. Premiul Emanoil Teodorescu
- lucrarea: Metaboliþi secundari din plante. Autor: Lãcrãmioara Opricã.
4. Premiul Nicolae Simionescu - grupul de lucrãri privind studiul
mecanismelor celulare ºi moleculare ale nocicepþiei ºi termorecepþiei
în sistemul nervos periferic. Autor: Alexandru Babeº.
VII. ªTIINÞE GEONOMICE: 1. Premiul Grigore Cobãlcescu lucrarea: Hidrogeologia carstului din Munþii Apuseni. Autor: Iancu
Orãºeanu. 2. Premiul Gheorghe Munteanu- Murgoci -lucrarea: New
relations of water saturations calculus from well logs. Autori: Ion
Mãlureanu, Tudor Boacã ºi Daniela-Doina Neagu. 3. Premiul Ludovic
Mrazec - a) lucrarea: Origin and evolution of the South Carpathians
basement (Romania): a zircon and monazite geochronologic study of
its Alpine sedimentary cover. Autori: Adriana M. Stoica, Mihai
N. Ducea*, Relu Dumitru Roban ºi Denisa Jianu; b) lucrarea: CI-rich
hydrous mafic mineral assemblages in the Highiº massif, Apuseni
Mountains, Romania. Autori: Bernard Bonin (Franþa) ºi Mihai Tatu.
4. Premiul ªtefan Hepites - a) lucrarea: Lateral detachment in progress
within the Vrancea slab (Romania): interferences from intermediatedepth seismicity patterns. Autori: Horia Mitrofan, Mirela-Adriana
Anghelache, Florina Chitea, Alexandru Damian, Nicoleta Cadicheanu
ºi Mãdãlina Viºan; b) lucrarea: Paleomagnetism of the Upper MioceneLower Pliocene lavas from the East Carpathians: contribution to the
palaosecular variation of geomagnetic field. Autori: Mãdãlina Viºan,
Cristian G. Panaiotu*, Cristian Necula ºi Anca Dumitru. 5. Premiul
Simion Mehedinþi - a) lucrarea: Þara Haþegului. Studiu de geografie
regionalã. Autor: Gheorghe-Gavrilã Hognogi; b) lucrarea: Resursele
de apã din sistemul hidrografic Timiº-Bega. Genezã, regimuri
hidrografice ºi riscuri hidrice. Autor: Andreea-Mihaela Arba.
VIII. ªTIINÞE TEHNICE: 1. Premiul Traian Vuia - lucrarea:
Multiscale modelling in sheet metal forming. Autori: Dan Sorin
Comºa, Mihai Gologan, Paul van Houte (Belgia), Albert van Bael
(Belgia), Jerzy Gawad (Belgia), Philip Eyckens (Belgia), Philip
Eyckens (Belgia), Arthur Schwarzer (Germania) ºi Abdolvahed Kami
(Iran). 2. Premiul Aurel Vlaicu - grupul de lucrãri: Metode analitice
aproximative optimale în studiul dinamic al unor tipuri de fluide neNewtoniene. Autori: Remus-Daniel Ene, Prof. Vasile Marinca* ºi
Valentin-Bogdan Marinca. 3. Premiul Anghel Saligny - grupul de
lucrãri: Robustness of Steel Building Structures. Autori: Florea Dinu
ºi Ioan Mãrginean. 4. Premiul Constantin Budeanu  Nu se acordã.
5. Premiul Henri Coandã  Nu se acordã.
IX. ªTIINÞE AGRICOLE ªI SILVICE: 1. Premiul Ion Ionescu de la
Brad - lucrarea: Comparative study of the mineral composition of beef
steak and pork chops depending on the thermal preparation method.
Autori: Gheorghe Goran, Liliana Tudoreanu, Elena Rotaru ºi Victor
Crivineanu. 2. Premiul Traian Sãvulescu  nu s-a acordat - a) lucrarea:
Citopatologie cutanatã câine ºi pisicã  partea a II-a. Autori: Carmen
Negoiþã ºi Valentina Negoiþã; b) lucrarea: Patologia albinei melifere.
Autori: Stelian Asiminei, Gheorghe Solcan, Vasile Secaºiu, Mircea
Mitroiu, Gheorghe Puchianu, Elena Isan, ªtefania Anderco ºi Gheorghe
Dobre; c) lucrarea: Vaccine-induced rabies case in a cow (Bos taurus):
molecular characterisation of vaccine strain in brain tissue. Autori: Vlad
Vuþã, Evelyne Picard Meyer (Franþa), Emmanuelle Robardet (Franþa),
Gheorghe Bãrboi, Rãzvan Moþiu, Florica Bãrbuceanu, Constantin
Vlãgioiu, ºi Cliquet Florence (Franþa). 3. Premiul Gheorghe Ionescuªiºeºti - a) lucrarea: Biomasa  sursã alternativã de energie. Autori:
Gheorghe Roman, Viorel Ion, Lenuþa Epure ºi Adrian Bãºa; b) grupul de
lucrãri: Differentation of the rye and wheat flour as well as mixtures by
using the kinetics of Karl Fischer water titration. Autori: Daniel
Hãdãrugã*, Corina Costescu, Laura Corpaº, Nicoleta Hãdãrugã ºi Heinz
Isengard (Germania); c) grupul de lucrãri: Nano encapsulation

George Enescu

competitiveness of omega-3 fatty acids and correlations of thermal
analysisi and Karl Fisher water titration for European anchovy
(Engraulis encrasicolus L) oil/ Beta-cyclodextrin complexes. Autori:
Mustafa Unlusain (Turcia), Nicoleta Hãdãrugã*, Gerline Rusu ºi
Alexandra Gruia. 4. Premiul Marin Drãcea  Nu se acordã.
X. ªTIINÞE MEDICALE: 1. Premiul Iuliu Haþieganu - a) lucrarea:
Tratat de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã ºi Transplant Hepatic.
Autori: Irinel Popescu (coordonator), Fulger Lazãr, Cornel Iancu ºi
Dana Tomescu; b) lucrarea: Ultrasonografia în practica clinicã.
Autori: Radu Ion Badea*, Monica Platon Lupºor ºi Lidia Ciobanu.
2. Premiul Daniel Danielopolu - a) lucrarea: Medicina internã
româneascã din a doua jumãtate a secolului XX. Autori: Nicolae
Baltã* ºi Ion Bruckner; b) lucrarea: Hepatic Elastography Using
Ultrasound Waves. Editori: Ion Sporea ºi Roxana Sirli. 3. Premiul
Gheorghe Marinescu - lucrarea: Accidentul vascular cerebral
cardioembolitic. Corelaþii neurocardiologice. Autori: Ileana Raluca
Nistor, Leonida Gherasim ºi Ovidiu Bãjenaru. 4. Premiul Victor Babeº
- lucrarea: Boli oculare de urgenþã. Autor: Marieta Dumitrache.
5. Premiul Constantin I. Parhon - a) lucrarea: Analiza fizicã ºi chimicã
a medicamentului. Autori: Zoltán Szabadai, Laura Zbârcea ºi Lucreþia
Udrescu; b) lucrarea: Particularitãþi ale comunicãrii în medicinã.
Autori: Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, Angela
Podariu, Laura Rusu ºi Alin Faur. 6. Premiul ªtefan S. Nicolau lucrarea: Glomerulopatiile. Autori: Gabriel Mircescu, Eugen
Mandache, Simona Stancu, Ismail Gener, Ionel Alexandru Checheriþã,
Iuliana Andreiana, Sergiu Dumitrache, Cristina Cãpuºã, Liliana
Gârneaþã, Ligia Petrescu, Andreea Andronesi ºi Gabriel ªtefan.
XI. ªTIINÞE ECONOMICE, JURIDICE ªI SOCIOLOGIE:
ªtiinþe economice  1. Premiul Petre S. Aurelian - lucrarea: Abordãri
moderne ale managementului previzional al organizaþiilor economice.
Autori: Marin Andreica, Mãdãlina Ecaterina Popescu ºi Dragoº Micu.
2. Premiul Virgil Madgearu - lucrarea: Descompunerea ºi recompunerea
structurilor industriale din România. Repere de strategie. Autori:
Luminiþa Chivu, Constantin Ciutacu ºi George Georgescu. 3. Premiul
Victor Slãvescu - lucrarea: Evoluþia cadrului instituþional ºi dinamica
sistemului educaþional al României în secolul al XX-lea. Autor: Florin
Marius Pavelescu. 4. Premiul Nicolas Georgescu Roegen- lucrarea:
Raþionalitate ºi moralitate în economie. Autor: Constanþa Partenie.
Sociologie  5. Premiul Dimitrie Gusti - lucrarea: Arhipelagul Gustian.
Contribuþii la istoria ªcolii Sociologice de la Bucureºti. Autor: Sanda
Golopenþia. 6. Premiul Henri H. Stahl -lucrarea: Viaþa femeilor în
România Interbelicã. Autor: Cristina Sircuþa. ªtiinþe Juridice 
7. Premiul Nicolae Titulescu - lucrarea: Constituþia la rãscruce de
milenii. Autor: Ion Guceac. 8. Premiul Simion Bãrnuþiu  Nu se acordã.
9. Premiul Andrei Rãdulescu  Nu se acordã.
XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE:
1. Premiul Constantin Rãdulescu-Motru - lucrarea: Filosofia
inconºtientului. Autor: Vasile Dem. Zamfirescu. 2. Premiul Ion Petrovicilucrarea: Noos juridic. Valorile identitare în faþa globalizãrii. Autor: Ioan
Humã. 3. Premiul Vasile Conta - lucrarea: Ideal-Nonideal. Filosofia unei
distincþii în teoria dreptãþii. Autor: Eugen Huzum. 4. Premiul Dumitru
Stãniloaie - lucrarea: Aºezãmintele Româneºti din Þara Sfântã. Autor:
Arhimandrit Timotei Aioanei. 5. Premiul Mircea Florian  Nu se acordã.
XIII. ARTE, ARHITECTURÃ ªI AUDIOVIZUAL: 1. Premiul George
Enescu în domeniul creaþiei muzicale - lucrarea: Piesã de concert II (pentru
pian). Autor: Peter Szegö. 2. Premiul Ciprian Porumbescu în domeniul
muzicologiei - lucrarea: Compoziþia coral-liturgicã româneascã (vol.
I-III). Autor: Valentin Gruescu. 3. Premiul George Oprescu în domeniul
istoriei artei, ex aequo - a) lucrarea: Goticul în Transilvania. Pictura
(c. 1300-1500). Autor: Dana Jenei; b) lucrarea: Medieval Wall Paintings
in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical
Context. Autor: Elena Dana Prioteasa; c) lucrarea: Rodin, Meunier, Brâncuºi
ºi cultura clasicã. Autor: Cristian-Robert Velescu. 4. Premiul Ion Andreescu
în domeniul artei plastice - lucrarea: Expoziþia retrospectivã Ilie Boca 80
(Muzeul de Artã Bacãu). Autor (pictor): Ilie Boca. 5. Premiul Duiliu Marcu
în domeniul creaþiei arhitectonice - lucrarea: Proiecte ºi realizãri 
Restaurãri de monumente istorice ºi construcþii noi cu structuri din lemn.
1972-2015. Autor: arh. Niels Auner. 6. Premiul Aristizza Romanescu a) rolul inspectorului ºef din filmul Bacalaureat (regia Cristian Mungiu)
Actor: Vlad Ivanov; b) lucrãrile: Scenografia la Cafeneaua (Carlo Goldoni,
regia Silviu Purcãrete) ºi În adâncuri (Maxim Gorki, regia Yuri Kordonsky).
Scenograf: Dragoº Buhagiar. 7. Premiul Simion Florea Marian
în domeniul etnografiei ºi folclorului  Nu se acordã.
XIV. ªTIINÞA ªI TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI: 1. Premiul
Gheorghe Cartianu - grupul de lucrãri: 3 lucrãri în domeniul Coduri
corectoare-turbo. Autori: Lucian Trifina ºi Daniela Tãrniceriu.
2. Premiul Grigore Moisil - Grup de lucrãri în domeniul Fuzzy. Autor:
Sorin Nãdãban. 3. Premiul Mihai Drãgãnescu  Nu se acordã.
4. Premiul Tudor Tãnãsescu  Nu se acordã.
______________
* A mai primit un Premiu al Academiei Române.
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Profesioniºti din România (UZPR); redactor-ºef al revistei
Amfiteatrul economic;
-Doru Dinu Glãvan, preºedintele UZPR;
-prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, membru al UZPR, membru
al Consiliului ªtiinþific al revistei Amfiteatrul economic;
-conf univ. dr. Dan-Cristian Dabija, Universitatea Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca;
-prof. univ. Gheorghe Sãvoiu, Universitatea din Piteºti;
-conf. univ. dr. George Lãzãroiu, Universitatea Spiru Haret,
editor strategie Taylor & Francis/EPAT ºi SAGE/PFIE, editor
secþiune Springer/EEPAT.
Cu aceastã ocazie, a avut loc lansarea cãrþii A concepe, a
redacta ºi a publica un articol ºtiinþific. O abordare în contextul
cercetãrii economice. (Editura ASE, 2017), semnatã de Vasile
Dinu, Gheorghe Sãvoiu ºi Dan-Cristian Dabija.
De asemenea, Editura Fundaþiei România de Mâine a fost
prezentã la eveniment cu o serie de volume din domeniile:
economie, jurnalism, drept, istorie, eseisticã etc.
Discuþiile vii, întrebãrile adresate de cãtre participanþi,
precum ºi concluziile stabilite în finalul evenimentului au
dovedit interesul pentru subiectul dezbãtut ºi, în egalã mãsurã,
utilitatea acestuia în lumea academicã.

Odilia ROªIANU

Gheorghe Sãvoiu

Un om de ºtiinþã îºi dedicã viaþa cercetãrii. Rezultatele
activitãþii lui sunt împãrtãºite cãtre confraþi, fie ei cercetãtori
cu experienþã sau începãtori. Dar orice om de ºtiinþã ºtie, oare,
cu adevãrat, cum trebuie sã-ºi redacteze articolele, astfel încât
ele sã fie clare, sã punã în evidenþã ideile esenþiale, sã nu se
piardã în detalii neconcludente ºi, de ce sã nu recunoaºtem,
plictisitoare?
Workshop-ul Bune practici pentru elaborarea unui articol
ºtiinþific a avut ca scop limpezirea tehnicilor pe care ar trebui
sã le stãpâneascã fiecare dintre oamenii de ºtiinþã, pentru ca
rezultatele lor sã fie maxim valorificate; de asemenea, acesta a
fost deosebit de util pentru jurnaliºtii care se ocupã de lumea
ºtiinþificã, de descoperirile sau de evenimentele care o definesc.
Evenimentul desfãºurat pe 14-15 decembrie 2018, în sediul
modern ºi ofertant al Premium Wellness Institute, a fost
organizat în colaborare cu Universitatea Spiru Haret, sub
patronajul Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România,
organizaþie care, foarte curând, în ianuarie 2019, îºi va aniversa
Centenarul.
Dupã deschiderea oficialã a workshop-ului, a cãrei gazdã a
fost prof. univ. dr. Eduard Ionescu, prorector al Universitãþii
Spiru Haret, prezentãrile au fost susþinute de:
-prof. univ. dr. Vasile Dinu, membru al Academiei Oamenilor
de ªtiinþã din România, membru al Uniunii Ziariºtilor

Dan-Cristian Dabija

Wo r k s h o p
Bune practici
pentru elaborarea
unui articol
ºtiinþific

Vasile Dinu
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O temã de dezbatere actualã rãmasã deschisã.
Cercetarea economicã între performanþã ºi eticã
 Recenzia cãrþii

A concepe, a redacta ºi a publica un articol ºtiinþific.
O abordare în contextul cercetãrii economice.
Autori: Vasile Dinu, Gheorghe Sãvoiu, Dan-Cristian Dabija

Cu ocazia worhshopului Bune practici pentru elaborarea unui articol
ºtiinþific, organizat de Universitatea Spiru Haret în zilele de 14-15
decembrie 2018, a avut loc lansarea ediþiei a doua a cãrþii A concepe, a
redacta ºi a publica un articol ºtiinþific. O abordare în contextul cercetãrii
economice, autori: Vasile Dinu, Gheorghe Sãvoiu, Dan-Cristian Dabija,
Editura ASE.
Cartea cuprinde: Argument, Prefaþã, ºapte capitole.
În capitolul 1 - Cercetarea economicã ºi comunicarea rezultatelor
acesteia în contextul general al cercetãrii ºtiinþifice - este sistematizat
conceptul de cercetare ºtiinþificã pe componentele sale structurale, este
prezentatã tipologia cercetãrii economice moderne ºi sunt explicate ciclurile
cercetãrii ºtiinþifice. Gãsim, de asemenea, o descriere a modalitãþilor de
comunicare a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice. Menþionez referinþa
autorilor, în contextul abordãrii cercetãrii economice, la cercetarea aplicatã
ºi la dezvoltarea experimentalã (pag. 20). Se remarcã rigoarea metodologicã
a separãrii tipurilor de cercetare economicã. Metodologia respectivã va
putea fi utilã atât în managementul public, cât ºi la revederea modului de
încadrare a unor activitãþi sau proiecte în categoria cercetare economicã.
Capitolul 2 - Structura ºi optimizarea citãrii unui articol ºtiinþific cuprinde elementele structurale ale unui articol ºtiinþific ºi o serie de
indicaþii sau sfaturi pentru optimizarea citãrii unui articol ºtiinþific.
S-a clarificat importanþa unui aspect important pentru autorii de articole
ºtiinþifice: importanþa scrierii numelui în acelaºi mod la toate articolele.
Este utilã precizarea cã articolele semnate în modalitãþi diferite vor fi
preluate în bazele de date ca având autori diferiþi (pag. 108).
Capitolul 3 - Redactarea unui articol ºtiinþific - trateazã stilul de
redactare a unui articol ºtiinþific, sistemele actuale de prezentare a
bibliografiei, regulile privind tehnoredactarea. Am identificat ca având
o utilitate mare pledoaria pentru utilizarea instrumentelor software în
realizarea unei biblioteci digitale proprii (pag.213-217).
Capitolul 4 - Plagiatul, legislaþia antiplagiat ºi etica cercetãrii - este
consacrat unei teme de eticã a cercetãrii devenitã subiect al agendei
publice. Deºi nu acoperã decât în micã parte problemele de eticã, plagiatul
rãmâne în continuare în atenþia cercetãrii. Prin conþinutul sãu, acest
capitol rãspunde nevoilor de informare riguroasã referitoare la plagiat.
Sunt incluse aspecte privind raportul dintre textul original ºi plagiat,
legislaþia antiplagiat, diversitatea tipologicã a plagiatului, cum poate fi
prevenit ºi chiar evitat un plagiat.
Capitolul 5 - Evaluarea performanþei ºtiinþifice în mediul universitar
economic - este un adevãrat ghid de îndrumare a tinerilor cercetãtori
care doresc sã-ºi organizeze o carierã în învãþãmântul superior. Gãsim
în acest capitol criteriile de evaluare a performanþei ºtiinþifice, evaluarea
cantitativã ºi evaluarea calitativã a performanþei ºtiinþifice. Sunt
prezentate, atât reglementãrile actuale, cât ºi cele anterioare, însoþite de
explicaþii ºi comentarii, dar ºi indicaþii practice. Cartea deschide o temã
de dezbatere deosebit de utilã astãzi: adecvarea la profilul economic a

domeniilor de cercetare ale cadrelor didactice de la discipline cum ar fi
matematicã, drept, limbi strãine, sociologie etc care predau la specializãri
economice. Este inseratã corect recomandarea ca aceste cadre didactice
sã þinã cont de aplicarea cunoºtinþelor predate în ºtiinþele economice
(pag.285). Pentru a fi consecvenþi, trebuie însã sã fie regândite ºi
prioritãþile de cercetare ale cadrelor didactice de la discipline economice
predate altor specializãri, cum ar fi drept, ºtiinþe sociale etc.
Capitolul 6 - Baze de date în domeniul ºtiinþelor economice - oferã
informaþii utile pentru documentare ºi evaluare a cercetãrii ºtiinþifice
economice. Cuprinde informaþii despre principalele baze de date
internaþionale care indexeazã reviste din domeniul economic, prezentarea
detaliatã a Web of Science, Scopus ºi ScienceDirect, registrele
internaþionale, bibliotecile ºi cataloagele virtuale.
În ultimul capitol  Criterii relevante în alegerea revistelor ºtiinþifice
din domeniul economic - sunt tratate probleme cum ar fi ierarhiile
internaþionale ale revistelor din ºtiinþele sociale, indicatorii
scientometrici, profilul ºtiinþific al celor mai relevante reviste economice
în funcþie de indicatorii scientometrici din Web of Science ºi Scopus,
editurile ºi grupurile de edituri din domeniul ºtiinþelor economice.
Capitolul permite aprofundarea cunoºtinþelor privind indicatorii
scientometrici. Gãsim indicatorii scientometrici calculaþi de Web of
Science, Scopus, Google Scholar, Index Copernicus, Ideas/RePEc (
Research Papers in Economics), UEFISCDI.
Cartea va fi utilã tuturor celor care fac cercetare economicã ºi celor
care utilizeazã sau ar trebui sã utilizeze rezultatele cercetãrii economice.
În prima categorie, a celor care fac cercetare economicã, se aflã
cercetãtorii din domeniul economic aflaþi în unitãþi de învãþãmânt superior
sau cercetare-inovare-dezvoltare, personalul cu atribuþii de cercetare
din proiecte cu finanþare publicã sau privatã având obiective de inovare
economicã sau socialã. Studenþii ºi masteranzii din domeniul economic
au, la rândul lor, în programã, o componentã importantã de cercetare.
La proiectarea carierei ºi în programarea fiecãrui nou pas în evoluþia
profesionalã este bine ca cercetãtorii din domeniul economic sã consulte
aceastã carte.
Aº fi bucuros sã am certitudinea cã oamenii politici, indiferent dacã
au sau nu ataºate titluri ºtiinþifice, ºtiu unde sã caute pentru a vedea
rezultatele cercetãrii ºtiinþifice ºi cã pot sã selecteze rezultatele
cercetãrilor economice în scopul bunei guvernãri.
Toþi utilizatorii potenþiali menþionaþi îºi pot îmbunãtãþi parametrii
dacã vor citi cartea A concepe, a redacta ºi a publica un articol ºtiinþific.
O abordare în contextul cercetãrii economice. Recomand aceastã carte
ºi sper cã va deveni un reper în elaborarea materialelor la discipline
legate de etica cercetãrii, metodologia ºi evaluarea cercetãrii, documentare
ºi informare în ºtiinþele economice.

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

