pag. 4

549  17 octombrie 2011

OPINIA NAÞIONALÃ

PREMIILE NOBEL 2011
FIZICÃ

CHIMIE

ECONOMIE

Americanii Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt ºi Adam G. Riess 
pentru descoperirea expansiunii accelerate a Universului prin observaþiile
efectuate asupra unei supernove îndepãrtate.

Daniel Shechtman
(Israel)  pentru descoperirea cvasi-cristalelor
Premiul Nobel pentru
chimie 2011 a modificat
fundamental concepþia
unui solid de cãtre
chimiºti, a precizat
comitetul.
Shechtman s-a nãscut
în 1941 la Tel-Aviv ºi este
profesor emerit la
Institutul de tehnologie
israelian din Haïfa. În
data de 8 aprilie 1982, el a descoperit un cristal ai cãrui atomi
erau adunaþi într-un model care nu putea fi repetat, contrar
legilor naturii, potrivit unui comunicat al Academiei regale
suedeze de ºtiinþã.
Aceastã descoperire, denumite cvasi-cristale, corespunde
fascinantelor mozaice din lumea arabã reproduse la nivelul
atomilor: o formã regulatã care nu se repetã niciodatã.

Americanii Thomas J. Sargent ºi Christopher A. Sims  pentru cercetãrile lor
empirice legate de cauzã ºi efect în macroeconomie
Sargent s-a nãscut în 1943, în Pasadena (California), ºi în prezent este profesor la
New York University în New York, în timp ce Sims, care este originar din Washington
DC, este profesor la Princeton University. Sims s-a nãscut în 1942.

Saul Perlmutter s-a nãscut la
1959, în Champaign-Urbana
(Illinois) ºi lucreazã în prezent la
Lawrence Berkeley National
Laboratory, Berkeley (California),
fiind ºi profesor la University of
California in Berkeley. El a absolvit
Harvard cu magna cum laude, în
1981, a obþinut un doctorat de la
University of California in
Berkeley, devenind membru al
U.S. National Academy of Sciences
în 2002.
Brian P. Schmidt (nãscut în
1967) este originar din Missoula
(Montana), fiind profesor la
Australian National University, în
Weston Creek (Australia). Este
masterand ºi doctorand în
Astronomie al Universitãþii
Harvard. În 1994, el a creat HighZ,
un grup de 20 de astronomi de pe
cinci continente, care foloseºte
exploziile unor stele îndepãrtate
pentru a descoperi expansiunea
Universului înapoi în timp.
Descoperirea de cãtre grup a unui
Univers în expansiune a fost numitã
Descoperirea anului de revista
Science, în 1998.
Adam G. Riess s-a nãscut la
1969 în Washington DC. Este
profesor la Johns Hopkins
University, în Baltimore, lucrând ºi
la Space Telescope Science
Institute. Riess este absolvent al
Universitãþii de Fizicã de la
Massachusetts Institute of
Technology ºi doctorand al
Universitãþii Harvard (1996). Este
membru al HighZ.

Oficial numitã Premiul Bãncii Suediei în ºtiinþe economice în memoria lui Alfred
Nobel, distincþia pentru Economie este singura care nu a fost prevãzutã în testamentul
cunoscutului om de afaceri suedez. Decernat din 1969 ºi finanþat de banca centralã
suedezã, el funcþioneazã pe aceleaºi principii ca ºi celelalte premii, cu un fond de
970.000 de euro, care sunt împãrþiþi de laureaþi.
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Poetul suedez Tomas Tranströmer  deoarece, prin
intermediul imaginilor sale condensate, translucide, ne înlesneºte accesul proaspãt la realitate.
Tomas Tranströmer
s-a nãscut la 15 aprilie
1931, în Stockholm,
Suedia. A absolvit, în
1956, Universitatea din
Stockholm, unde a
studiat psihologie ºi
poezie.
În 1990, Tranströmer a
suferit un atac de cord,
care i-a paralizat jumãtatea dreaptã a corpului,
poetul nemaiputând sã
vorbeascã normal.
În România, au apãrut
în traducere, colecþia Biblioteca Polirom, volumele: Pagini din
cartea nopþii (2003, traducere de Dan Shafran / prefaþã de Marin
Sorescu) ºi Taina cea mare (2005, traducere de Dan Shafran).

Liberiana Ellen Johnson-Sirleaf, prima
femeie preºedinte din Africa, ºi compatrioata sa
Leymah Gbowee, care a mobilizat femeile din
þara sa împotriva rãzboiului civil, ºi militanta
yemenita pentru drepturile femeilor Tawakkul
Karman.
Ellen Johnson-Sirleaf, în vârstã de 72 de ani,
a militat pentru reconstrucþia þãrii devastatã de
14 ani de un rãzboi civil, în care ºi-au pierdut
viaþa 250.000 de oameni. De la învestitura sa,
în 2006, a contribuit la asigurarea pãcii în Liberia,
a promovat dezvoltarea economicã ºi socialã ºi
a întãrit locul deþinut de femei.
Ascensiunea sa la putere a fost posibilã datoritã
muncii efectuate de Leymah Gbowee, rãzboinicã
a pãcii aflatã la originea unei miºcãri care va
contribui, în special prin ideea unei greve a sexului,
la oprirea celui de-al doilea rãzboi civil din 2003.
Lansatã în 2002, iniþiativa sa îndemna femeile
la grevã sexualã, atât timp cât ostilitãþile
continuã, ceea ce l-a obligat pe Charles Taylor,
fost lider rãzboinic, devenit preºedinte, sã se
asocieze negocierilor pentru pace.
Leymah Gbowee a mobilizat ºi organizat
femeile dincolo de liniile separãrii etnice ºi
religioase pentru a pune capãt unui lung rãzboi
în Liberia ºi pentru a asigura participarea
femeilor la alegeri.
Tawakkol Karman, atât înainte cât ºi în
timpul primãverii arabe a jucat un rol
preponderent în lupta pentru drepturile femeilor,
pentru democraþie ºi pace în au Yemen. Tawakkol
Karman s-a declarat fericitã ºi surprinsã ºi a
dedicat premiul Primãverii Arabe.
Este o onoare pentru toþi arabii, musulmanii
ºi toate femeile. Dedic acest premiu tuturor
activiºtilor Primãverii Arabe, a declarat ea.
Pânã în prezent, doar 12 femei au primit
Premiul Nobel pentru Pace în 110 ani de istorie
a distincþiei, ultima laureatã fiind ecologista
kenyana Wangari Maathai.
În acest an, în competiþie s-a aflat un numãr
record de 241 de persoane ºi organizaþii.
***
Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepþia celui pentru Economie, instituit
în 1968 de cãtre Banca centralã din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la
fondarea acestei instituþii. Premiile au fost create dupã moartea inginerului suedez
Alfred Nobel (1833 - 1896), inventatorul dinamitei, conform dorinþei sale din testament.
Premiile vor fi oferite în cadrul ceremoniei oficiale ce va avea loc în Stockholm în
10 decembrie, când se comemoreazã moartea fondatorului premiului, Alfred Nobel.

MEDICINÃ
Bruce Beutler (SUA), Jules Hoffmann
(Franþa) ºi Ralph Steinmann (Canada) 
pentru cercetãrile efectuate asupra
sistemelor imunitare.
Laureaþii Nobel din acest an au revoluþionat
înþelegerea sistemului imunitar descoperind
principiile cheie ale activãrii sale, se aratã în
comunicatul Comitetului Nobel.
Bruce Beutler, nãscut în 1957 la
Chicago, a absolvit Universitatea din
Chicago în 1981. Dupã ce a lucrat la
universitãþile New York ºi Dallas, s-a

alãturat, în 2000, Institutului de cercetãri
Scripps din La Jolla (Statele Unite) unde
predã geneticã ºi imunologie.
Jules Hoffmann, nãscut la Echternach
(Luxemburg) în 1941; cercetãtorul a pierdut
naþionalitatea acestei þãri dupã ce a obþinuto, în 1970, pe cea franceza. A obþinut
doctoratul în medicinã la Universitatea din
Strasbourg (Franþa) în 1969. Dupã câþiva ani
la Universitatea Marbourg (Germania), a
condus un laborator de cercetãri la
Strasbourg, în perioada 1974 - 2009, a fost

COMUNICAT DE PRESÃ
privind Conferinþa de lansare a celui de-al II-lea an al proiectului
Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi
Joi, 20 octombrie 2011, ora 11.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, va avea loc
Conferinþa de lansare a celui de-al II-lea an al proiectului Studenþi
practicieni  studenþi activi ºi integraþi.
Cu acest prilej, se va face o analizã privind derularea primului an de proiect,
rezultatele obþinute, concluziile privind revizuirea stagiilor de practicã pentru
anul urmãtor, precum ºi obiectivele pentru cel de-al doilea an de proiect.
La conferinþã participã membrii echipei de management al proiectului ºi
membrii echipelor de implementare a proiectului din cadrul universitãþilor
ºi instituþiilor partenere, beneficiari ºi participanþi în proiect, studenþi,
masteranzi ºi tutori, cât ºi reprezentanþi ai presei.
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de
Apãrare Carol I, a demarat, la 1 iulie 2010, activitãþile din cadrul
proiectului Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi, acesta
derulându-se pe o perioadã de trei ani.
Principalul obiectiv al proiectului îl constituie întãrirea capacitãþii de
derulare oportunã a stagiilor de practicã pentru studenþii instituþiilor din
proiect, prin întãrirea motivaþiei celor implicaþi, prin diseminarea
corespunzãtoare printre studenþi a informaþiilor privind stagiile de practicã
ºi derularea unui program continuu ºi eficient de evidenþã ºi încadrare a
studenþilor în activitatea practicã.
Proiectul se desfãºoarã pe o perioadã de trei ani, în regiunile: BucureºtiIlfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Centru, respectiv în
judeþele: Bucureºti, Argeº, Dolj, Vâlcea, Constanþa, Braºov ºi Alba.
Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta la:
Universitatea Spiru Haret
Adresa: Strada Italianã, nr. 28, sector 2, Bucureºti
Tel. 021/455.19.99
e-mail: studentipracticieni@spiruharet.ro
Web: www.studentipracticieni.ro
Persoanã de contact: Ioana VOLOACA, Specialist Comunicare-Promovare

director de biologie molecularã ºi celularã la
Universitatea din Strasbourg ºi, în 2007-2008,
a prezidat Academia naþionalã francezã de
ºtiinþã.
Ralph Steinman s-a nãscut în 1943 la
Montreal. ªi-a obþinut doctoratul în
medicinã la Harvard Medical School of
Boston (Statele Unite) în 1968 ºi a fost
profesor de imunologie la Universitatea
Rockfeller din New York.
Este pentru a doua oarã când Premiul
Nobel este acordat pentru cercetãri legate
de sistemul imunitar.

Promovarea egalitãþii de ºanse
în antreprenoriat
(Urmare din pag.1)
Activitatea antreprenorialã în
sine s-a manifestat într-o formã sau
alta încã de la începuturile existenþei
umane, din vremuri de mult apuse.
În toate perioadele istorice,
omenirea s-a bazat ºi se bazeazã în
continuare pe antreprenori, care în
anumite cazuri sunt, în acelaºi timp,
ºi inventatori. În perioada recentã
antreprenoriatul începe sã aibã ºi o
valoare socialã semnificativã. Dupã
ce, de-a lungul timpului, valoarea
unei afaceri a fost calculatã prin
elemente de calcul financiar,
valorile sociale  oamenii care
lucreazã acolo, relaþiile sociale
stabilite cu partenerii, mass-media
etc  încep ºi ele sã fie recunoscute
ca parte integrantã a activitãþii
antreprenoriale în general. Din ce
în ce mai mult, vorbim despre
antreprenori importanþi care au
realizat afaceri (averi) uriaºe, iar
acum încearcã sã întoarcã o parte
din profiturile pe care le-a primit
de la societate cãtre comunitate.
Ce se înþelege prin antreprenoriat?
În DEX, cuvântul antreprenoriat
nu existã. Existã noþiunea antreprizã
- întreprindere care executã lucrãri
industriale, comerciale, de

Din experienþa pe care am
acumulat-o în urma discuþiilor cu
potenþiali ºi actuali antreprenori,
pot sã enumãr câteva calitãþi
necesare pentru succesul antreprenorial: viziune cunoaºterea
domeniului de activitate perseverenþã ºi determinare carismã
responsabilitate rapiditate ºi
eficienþã în luarea deciziilor fler
antreprenorial gândire pozitivã
pasiune pentru propria afacere
eticã personalã încredere în
colaboratori atitudine capacitate
de comunicare.
























construcþii etc.; lucrarea propriuzisã -, respectiv, antreprenor persoanã care conduce o antreprizã
- ºi antreprenorial - referitor la
antreprenor. În realitate nu existã o
singurã definiþie unanim acceptatã,
aºa cã voi recurge la câteva
potenþiale definiþii culese din
diferite surse bibliografice din
literatura românã ºi strãinã:
 antreprenor poate fi orice
persoanã, indiferent de gen, vârstã,
studii, care are idee despre modul în
care poate face ceva mai bine într-un
anumit domeniu de activitate ºi care

Programare cursuri de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale
Perioada: 21  23 octombrie 2011
Bihor/ Oradea; 112 locuri
Formatori: Gardan Daniel, Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Dobrin Marinicã
Coordonator: Trifan Adrian
Braºov; 84 locuri
Formatori: Rudãreanu Mariana, Fãiniºi Dorela, Gurgu Elena
Coordonator: Ionescu Florian
Perioada: 28  30 octombrie 2011
Bistriþa - Nãsãud; 112 locuri
Formatori: Dragomir Robert, Mirea Viorica, Gardan Daniel, Dobrin Marinicã
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Cluj/ Cluj Napoca; 84 locuri
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Pistol Luminiþa, Zorzoliu Raluca
Coordonator: Florian Ionescu

este dispusã sã-ºi asume riscuri
 antreprenorul este intermediarul
dintre capital ºi forþa de muncã
 antreprenorul este orice persoanã
care întreprinde, care îºi asumã
riscuri, inoveazã, se adapteazã
schimbãrilor de orice fel, are iniþiativã,
care reuºeºte sã combine resursele
astfel încât sã adauge o nouã valoare
 un antreprenor este o persoanã care
doreºte ºi poate sã converteascã o idee
nouã sau o investiþie într-o afacere de

succes. Reuºita antreprenorului
depinde foarte mult de personalitatea
ºi cultura sa, de cunoºtinþele ºi
experienþa sa profesionalã anterioarã,
de gradul în care acceptã sã riºte, sã
valorifice oportunitãþile, de mediul
extern, de sprijinul pe care poate conta
din partea familiei, prietenilor,
comunitãþii de afaceri  un antreprenor
este acea persoanã care se uitã la o
problemã ºi o vede ca o oportunitate,
iar apoi acþioneazã asupra sa.

