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Ziua Internaþionalã a Studenþilor
17 noiembrie a fost declaratã, oficial,
în anul 1941,
Ziua Internaþionalã a Studenþilor,
de cãtre Consiliul Internaþional al Studenþilor,
ca urmare a evenimentelor din 1939,
desfãºurate la Praga.
Ocupanþii naziºti din Cehoslovacia
(fost protectorat al Boemiei ºi Moraviei)
au suprimat o demonstraþie a studenþilor
de la Facultatea de Medicinã din
Universitatea Charles, referitoare la crearea
unei Republici Cehoslovace independente.
În urma suprimãrii demonstraþiilor de cãtre
naziºti, Jan Opletal a murit. Tot atunci,
nouã studenþi ºi-au pierdut viaþa, iar alþi
peste 1200 au fost trimiºi în lagãre
de concentrare. Ziua Internaþionalã a
Studenþilor este marcatã, în fiecare an,
de evenimente organizate de asociaþiile de
profil din întreaga lume.

Târgul Internaþional GAUDEAMUS Carte de Învãþãturã 2014

 Cluster Dunãrea turisticã  organism integrat SUERD
 Lansarea Programului Naþional Comun
de Formare SUERD de tip postuniversitar

Editura Fundaþiei România de Mâine vã aºteaptã la standul 341, nivelul 7.70

 vineri, 21 octombrie, orele 12-13.30 - Sala Cupola (Marmura)

În cadrul târgului, Editura Fundaþiei România de Mâine lanseazã volumele:
&Colecþia Studii ºi eseuri de filosofie  Alexandru Boboc, & Colecþia Multilingvism ºi culturi în dialog  Elena
Filosofie ºi artã. Preludii la o fenomenologie a artei în perspectiva Prus, Literatura universalã  transcendere a capitalului cultural
filosofiei culturii  Ioan N. Roºca, Valorile ºi condiþia umanã
 Feodor Chirilã, Bilingvismul în contextul globalizãrii
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 Erasmus+ Punte între culturi

Studiile privesc îndeosebi esenþa
ºi funcþiile limbajelor artei ºi literaturii (inclusiv ale literaturii filosofice), teme cercetate cu mijloace
ºi procedee ale logicii moderne ºi
ale semanticii ºi hermeneuticii,
într-un demers structurat fenomenologic ºi ontologic totodatã, dar
cu o vizã precisã: înþelegerea limbajului ca formã a culturii ºi valorizarea procedeelor moderne de
tratare a pluralitãþii limbajelor în
perspectiva reconstrucþiei moderne în filosofia culturii.

Elena Prus a sesizat intersectarea
conceptelor fundamentale ale
literaturii ca imaginarul, identitatea, universalitatea valorilor
comune ºi diversitatea expresiilor,
propunându-ºi drept obiectiv
major re-gândirea, re-interpretarea ºi re-modelarea conceptelor
de identitate naþionalã, alteritate,
hibriditate, identitate pluralã din
perspectiva imaginarului cultural
comparat ºi cel universal.

Lucrarea constituie o sintezã personalã, în care expun ºi dezvolt o
concepþie proprie, pe care am
conturat-o deja în unele scrieri anterioare despre valori ºi despre om
ca subiect axiologic. Dialogând cu
gânditori prestigioºi, români sau
strãini, recunoscuþi pentru aportul
lor în domeniul axiologiei sau în cel
al antropologiei filosofice, nu am
urmãrit o sistematizare ºi explicitare a achiziþiilor datorate acestora,
ci mi-am propus sã aduc noi idei ºi
argumente, fie concordante, fie,
uneori, diferite de cele cu care se
aflã în dialog. (Ioan N. Roºca)

Lucrarea de faþã se doreºte a fi o
contribuþie la umplerea acestui gol
în lingvistica noastrã. În aceastã
lucrare urmãrim, din Antichitate
ºi pânã astãzi, istoricul teoriilor,
precum ºi al metodologiilor cu
privire la bilingvism, relevând
strânsele legãturi între lingvistica
teoreticã, aplicativã ºi cea contrastivã. Lucrarea are, în acelaºi timp,
ca obiect examinarea specialã a
tipologiei bilingvismului, a proceselor de interferenþã ºi a rezultatelor acestora.
& Repere ºi tendinþe în educaþie.
Personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice, artistice
ºi spirituale în dialog cu Matei Georgescu.

Lucrarea demonstreazã, cu argumente solide, cã
reþeaua de eroare în predicþie este una esenþialã
pentru sãnãtatea mentalã, ea mergând mult dincolo
de ce se credea în teoriile învãþãrii, fiind rãspunzãtoare de emoþii, stres, anxietate ºi chiar neurodegenerare. Deºi sunt mai multe sisteme de
neurotransmiþãtori care impacteazã funcþionarea
acestei reþele, iar rãspunsul ei poate fi deci afectat
de orice disfuncþii ale acestor sisteme, disfuncþii
fie genetice, fie induse epigenetic, efectul asupra
creierului este unul identic  rãspuns proinflamator, eliberarea de ATP, inhibarea substanþelor
trofice.

Sunt prezentate analitic, cu substanþiale contribuþii
proprii, diferitele categorii de tulburãri psihice, cum ar
fi: tulburãrile percepþiei; tulburãrile atenþiei; tulburãrile
memoriei; tulburãrile comunicãrii; tulburãrile
afectivitãþii; tulburãrile voinþei; tulburãrile activitãþii
(conduitei) motorii; tulburãrile vieþii instinctuale;
tulburãrile conºtiinþei (stãrii de conºtienþã).
Analiza sindroamelor psihopatologice reprezintã,
de asemenea, o preocupare de prim ordin a autoarei,
care prezintã, într-un capitol special, cele mai
frecvent întâlnite sindroame, grupate în funcþie de
modul cum simptomatologia intereseazã mai curând
sfera activitãþii, cogniþia, activitatea psihomotorie
ori starea de conºtienþã. Cele mai importante complexe de simptome din aria patologiei afectivitãþii
sunt: sindromul maniacal, sindromul depresiv ºi
sindromul anxios.

Educaþia este un concept holistic pentru
cã se referã la istoria relaþiilor semnificative
ale fiecãrui individ. Instituþiile de
învãþãmânt sunt reprezentantele, bine
delimitate organizaþional, ale unui proces
permanent care nu poate fi, în esenþa sa,
delimitat, local ºi localizat. Unul dintre
argumente este evident prin el însuºi:
libertatea interioarã este efectul unui mediu
de dezvoltare echilibrat, al continuitãþii ºi
fiabilitãþii relaþionale, în timp ce, orice
formã de persecuþie, de tiranie internã, cu
efecte catastrofale în plan social, este
generatã de violenþa traumei, de
discontinuitatea relaþionalã flagrantã, de
abuzul afectiv.

P Colegiul Tehnic Mihai Bravu
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anul 2012, ca o rãsplatã pentru activitãþile ºi proiectele
A În
desfãºurate la nivel european în ultimii patru ani atât în
R ºcoalã, cât ºi în colaborare cu ºcolile ºi instituþiile specifice
alte þãri europene, Colegiul Tehnic Mihai Bravu a primit
I din
titlul de ªcoalã europeanã
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Nu avem
nici ureche muzicalã!
Mioara VERGU-IORDACHE

 sâmbãtã, 22 octombrie, orele 12-13.30 - Sala Cupola (Marmura)

& Colecþia Paradigme ale cunoaºterii umane  Dragoº Cîrneci, Stresul din
mintea noastrã ºi rãzboiul din lumea celulelor  Simona Marica, Semiologie
psihiatricã pentru psihologi
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Cã nu am învãþat la ºcoalã limba românã e una. Dar nu avem
nici ureche muzicalã?! Ziceþi dupã mine: i, acum, ii ºi iii. Acum:
fi, fii, fiii. E vreo diferenþã? Sau: vi, vii, viii. Alcãtuiþi expresii
simple cu fiecare dintre formele de mai sus: am douã ii ( pluralul
de la ie.). A fi educat. Am doi fii. Fii cuminte! Fiii mei merg la
ºcoalã. Vii pe la mine? Viii cu viii, morþii cu morþii. Vi se pare
greu? Dacã sunteþi atenþi la sens, nu este greu. Dacã ºtiþi ce vreþi
sã spuneþi, este uºor. Neatenþia/neºtiinþa provoacã multe confuzii,
ceea ce nu este de dorit.
Cunoaºterea limbii materne este o obligaþie, nu un moft. Sigur,
cei mai mulþi îºi trec în CV cunoaºterea cât mai multor limbi
strãine. Câte limbi cunoºti atâþia oameni eºti
La angajare, cunoaºterea limbilor strãine este o condiþie, nu a
limbii române! De ce? Pentru cã se presupune cã un nativ va
vorbi corect limba sa. Din pãcate, nu este cazul românilor!
Cei mai mulþi ne strãduim sã arãtãm bine, sã ne îmbrãcãm
modern, sã mirosim bine dar, când ne exprimãm, ne dãm arama
pe faþã! Dispreþul pentru limba românã aratã cât de mândri cã
suntem români am devenit  apropo de aºa-zisa campanie
prezidenþialã, bine cã a dat Dumnezeu ºi s-a încheiat! -, aratã cât
de superficiali am ajuns sã fim.
Proprietatea termenilor este o bagatelã! Virgula, un moft, chiar
dacã ea, folositã incorect, poate duce la condamnarea la moarte a
unui om. Alte semne de punctuaþie Cratima se foloseºte la
grãmadã, la kilogram, ca sã fie Calchierea din limbi strãine,
exprimarea sofisticatã, dar fãrã sens, beþia de cuvinte, toate acestea
fac sã nu ne mai înþelegem între noi. Este o rupturã dramaticã între
limba românã corectã ºi limba vorbitã, indiferent de stratul social
în care se vorbeºte. Recent, am aflat despre un  fond de rezoluþie.
Fond de rezoluþie? În limba românã, rezoluþie înseamnã hotãrâre,
decizie. Engleza, bat-o vina! Cã fondul era de resolution,
deci, în româneºte ºi dupã sens, este Fond de siguranþã.
Traducerea s-a fãcut pe repede-nainte, la primul sens al traducerii
în limba românã a cuvântului resolution. S-or înþelege între ei
finanþiºtii! Dar nu toþi avem cunoºtinþe financiar bancare; tocmai
din acest motiv, traducerea ar trebui sã fie pe înþelesul tuturor.
Nu mai facem cereri, ci aplicãm. Nimic nu mai e bine, e ok!
Pe mãsurã ce ne înstrãinãm de limba românã, ne înstrãinãm de
noi, de fiinþa noastrã. Nu putem sã avem pretenþia sã fim
respectaþi, dacã noi nu ne respectãm, începând cu folosirea
corectã a limbii române!
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UNIVERSITARIA
Cluster Dunãrea turisticã
 organism integrat SUERD

Iniþiatorii Clusterului Dunãrea
turisticã au fost prezenþi, în
perioada 13-16 noiembrie 2014,
la Târgul de Turism al României
pentru stabilirea de contacte,
discuþii, relaþii suplimentare, cu
scopul promovãrii ºi atragerii de
membri. Pânã în acest moment,
peste 100 de membri ºi-au exprimat adeziunea în scris. Membrii
sunt de pe tot cursul Dunãrii
Româneºti, începând din Clisura
Dunãrii ºi pânã în Deltã. Clusterul
este, în egalã mãsurã, deschis, atât
românilor, cât ºi celorlalte þãri
riverane Dunãrii, fãrã a fi excluse
orice alte colaborãri internaþionale.
Managementul clusterului va fi
asigurat de un ONG dedicat
exclusiv acestei activitãþi, care va

fi creat în data de 17 noiembrie
2014. Consiliul de Coordonare
reuneºte persoane cu expertizã,
relaþii ºi conexiuni în teritoriu, la
nivel central ºi/sau internaþional.
În componenþa clusterului pot
participa actori din mediul de
afaceri, mediul academic, autoritãþi publice organizaþii catalizator
(ONG, consultant, persoane
fizice  specialist în domeniu).
Acþiunea de constituire a Clusterului Dunãrea turisticã (Touristic
Danube Cluster) a debutat pe
31 octombrie, la Giurgiu. Odatã
cu lansarea acestui cluster, s-au
inaugurat incubatorul de afaceri

Transpunerea
Strategiei Dunãrii
are nevoie rapidã de
consultanþi ºi experþi
strategici români

Miercuri, 19 noiembrie 2014,
Asociaþia CLDR, Catedra CIOSUERD, alãturi de partenerii din
cadrul Academiei Române, organizeazã Sesiunea de deschidere a
Programului Naþional Comun de
Formare a Consultanþilor ºi
Experþilor în implementarea
SUERD, la Sala Luxemburg Academia Românã - Calea 13
Septembrie nr 13, parter.
Va fi prezentatã expunerea cu
tema: Cãile concrete de Renaºtere industrialã a Uniunii
Europene în context dunãrean
ºi activarea oportunitãþilor
financiare prin implementarea
programelor RIS3 în România,
ceea ce reprezintã o contribuþie
palpabilã la conectarea decidenþilor ºi responsabililor Ariilor
Prioritare SUERD în raport
cu potenþialul consultanþei ºi
expertizei româneºti în domeniu.
Pentru a reuºi sã se întãreascã
ºi sã se extindã corpul experþilor
ºi specialiºtilor din cadrul

Lansarea
Programului
Naþional
Comun
de Formare
SUERD
de tip
postuniversitar

Giurgiu Business Hub ºi Convention
Bureau transfrontalier RomâniaBulgaria  Eastern Danube
Convention & Visitors Bureau.
Pentru Universitatea Spiru
Haret, ca instituþie, dar ºi pentru
cadrele didactice specialiste în
domeniile de activitate specifice
clusterului, participarea la acest
organism fãrã personalitate
juridicã, dar care reuneºte membri
importanþi pentru activitãþile
SUERD, constituie o oportunitate
deosebitã în aplicarea unor
proiecte de cercetare ºi în
dezvoltarea relaþiilor de colaborare
pe plan naþional ºi internaþional.

Lector univ. dr. Mãdãlina-Teodora ANDREI
Facultatea de Geografie
Registrului Naþional al Experþilor
SUERD, Asociaþia CLDR
România, în ideea de a selecta
din rândul acestora, în viitorul
apropiat, pe cei mai activi ºi
implicaþi pentru proiectele de
cooperare pe care intenþioneazã
sã le demareze, în special alãturi
de partenerii din cadrul Asociaþiei
Municipalitãþilor ºi Oraºelor din
Austria ºi din Germania, va avea
loc lansarea de cãtre Asociaþia
CLDR - România, în prezenta
conducerii acesteia, ca si a
reprezentanþilor Academiei
Române, într-un nou format,
Programul Naþional Comun de
Formare SUERD, care se va
desfãºura on-line, în perioada
noiembrie 2014 - februarie 2015.
Participarea la sesiunea de
lansare a programului, din data
de 19 noiembrie 2014, este
deschisã tuturor celor interesaþi,
prin confirmare fermã a
participãrii ºi transmiterea
expresiei de interes.

Contul de economii permite retrageri sau depuneri de bani fãrã ca
dobânda sã fie afectatã. Dacã veþi reuºi sã menþineþi soldul minim,
conform contractului încheiat cu banca, dobânda încasatã este mai
mare decât cea oferitã la contul curent (de 0,1% pe an la marea majoritate
a bãncilor) ºi, în plus, puteþi dispune în orice moment de banii depuºi.
Dobânzile anualizate încasate prin conturile de economii în lei
sunt cuprinse între 3,9%% (Volsbank, Carpatica, Piraeus) ºi
0,58% (Bancpost).
Conturile de economii nu au scadenþã. Dobânda se calculeazã
zilnic la soldul înregistrat ºi se vireazã în contul curent, de regulã,
la finalul fiecãrei luni. Sunt bãnci, precum Volksbank, care vireazã
dobânda zilnic.
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web, malware, forensics, network security, inginerie sociala samd. Anul acesta au fost introduse în
program ºi trei workshop-uri organizate în colaborare cu traineri straini din SUA ºi Europa.

Târgul educaþional

V U.S. Alumni Fair
Comisia Fulbright Româno-Americanã organizeazã
premierã în þara noastrã Târgul educaþional U.S.
Ã înAlumni
Fair, care va avea loc vineri, 21 noiembrie 2014,

de la 10.30 la 13.30, la Sala de Expoziþii a Universitãþii
de Urbanism ºi Arhitectura Ion Mincu Bucureºti, strada
Academiei nr. 18-20.
Cu acest prilej, membri ai Ambasadei Statelor Unite
la Bucureºti ºi bursieri Fulbright americani vor prezenta
24 de universitãþi din diverse regiuni ale Statelor Unite,
în calitate de absolvenþi ai acestora, ºi vor sta de vorbã
cu publicul interesat de oportunitãþi de studiu în S.U.A.
ºi de sistemul de învãþãmânt american.
Vizitatorii vor avea ocazia sã afle ºi amãnunte despre
resursele ºi activitãþile oferite de Centrul de Consiliere
Educaþionalã al Comisiei Fulbright (FEAC-Education
USA), dar ºi despre programul de burse Fulbright
pentru cetãþenii români.
Pentru mai multe informaþii: http://www.fulbright.ro/

I
N
T
E
R Black Friday Fair de modã,
accesorii ºi cosmetice bio
Între 21-23 noiembrie va avea loc prima ediþie a Black
E Friday
Fair la Hotel Europa Royale din Piaþa Unirii. Noua
expoziþie cu vânzare va fi deschisã trei zile, timp în care
expuse pot fi cumpãrate cu preþuri reduse ºi
S produsele
negociabile. Târgul va reuni cele mai inspirate creaþii
handmade, cele mai frumoase creaþii de modã de peste an
care nu ºi-au gãsit cumpãrãtorii încã, cele mai eficiente ºi
produse cosmetice bio,
E sãnãtoase
precum ºi colecþii vintage ºi antiques
cu exponate atent selectionate.
În plus, ca la fiecare târg
A Excelsior,
în ultima zi a târgului,
pe 23 noiembrie la ora 19 va fi
câºtigãtorul tombolei
Z desemnat
Black Friday Fair care va câºtiga
un premiu la alegere în valoare de
de lei de la expozantul
Ã 100
preferat!

Lansare competiþie:
Bursa Tânãrului
Cercetãtor

A fost lansatã competiþia dedicatã
Bursei Tânãrului Cercetãtor, care
are ca scop susþinerea absolvenþilor
de liceu promoþia 2014, cu rezultate
excelente obþinute în ultimii doi ani
la olimpiade internaþionale sau în
competiþii internaþionale/globale de
inovare (premii I, II, III/ medalii de
aur, argint, bronz sau alte forme de
premiere echivalente), înmatriculaþi
într-o universitate din România,
în anul universitar 2014/2015.
Prin finanþarea acestor burse se
doreºte stimularea tinerilor
performanþi pentru efectuarea în þarã
a studiilor universitare ºi integrarea
acestora în grupuri de cercetare
performante din universitãþi sau din
laboratoare de cercetare, de drept
public din România.
Competiþia este organizatã în
cadrul Programului Resurse
Umane al Planului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare-Inovare II
(PNCDI II).
Criteriile de eligibilitate, bugetul ºi
calendarul competiþional sunt
prezentate detaliat în pachetul de
informaþii disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3837/
Bursa-Tanarului-CercetatorCompetitie-2014.html
Termenul limitã pentru
depunerea cererilor de acordare a
bursei este 21.11.2014, ora 24:00

Grupaj realizat de
Cristina MOLDOVEANU

Depozit la termen sau cont de economii?

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Sunt douã produse diferite, dar ambele sunt instrumente de
investiþii. Fiecare are însã specificul sãu. Astfel, dacã aveþi o sumã
de bani din care ºtiþi cã va trebui sã faceþi retrageri, dar nu cunoaºteþi
exact momentul, atunci soluþia ar putea fi contul de economii.
Dacã, în schimb, dispuneþi de o rezervã financiarã de care nu vreþi
sã vã atingeþi, cea mai bunã alegere o reprezintã depozitul la
termen. Din pãcate însã, evoluþia dobânzilor pe piaþa monetarã
românesacã a cam uniformizat randamentele oferite de cele douã
produse bancare. Mai exact, pentru un depozit la termen,
dobânzile variazã între 3% ºi 1,13% în funcþie de bancã, iar pentru
un cont de economii, dobânzile sunt cuprinse între 3% ºi 0,7%, în
funcþie de bancã. Deci la capitolul câºtiguri, randamentele nu sunt
neapãrat un criteriu de departajare între cele douã tipuri de produse
de economisire. Diferenþele pot veni însã din altã parte.

P
O Studenþii sunt aºteptaþi la seminarul de securitatea informaþiei
perioada 25 - 29 noiembrie la Crystal Palace Ballroom, Bucureºti, Centrul de Cercetare în
A ÎnSecuritate
Informaticã din România - CCSIR organizeazã cea de-a 5-a ediþie a conferinþei de hacking
& securitate informaticã din Europa Centralã ºi de Est, DefCamp. Evenimentul a încurajat mereu
studenþii ºi liceeni sã participe, sã cunoascã ºi partea internaþionalã a securitãþii IT ºi sã descopere
modalitãþi de a pune în practicã toate cunoºtiinþele dobândite. Studenþii beneficiazã de 50%
T noi
reducere din preþul biletului. DefCamp 2014 adunã în capitalã peste 600 de participanþi ºi 40 de
speakeri din România ºi din þãrile vecine, participanþi cu niveluri de experienþã variate - de la studenþi
pânã la lideri în industrie, formatori de opinie ºi experþi în securitate ciberneticã ºi research
E ºiceelevi
vor dezbate subiecte precum securitate & razboi cibernetic, securitate pe SCADA, securitate

Ambele produse sunt garantate de Fondul de Garantare al
Depozitelor (FGDB) în limita a 100.000 de euro/deponent/bancã.
Dacã deþineþi o sumã mai mare, constituiþi-vã mai multe conturi,
pentru ca fiecare dintre ele sã beneficieze de garanþia FGDB.
Conturile de economii au opþiunea de prelungire automatã ºi
capitalizare a dobânzii, astfel încât soldul acestora creºte cu cât
perioada de deþinere este mai lungã.
Dacã treceþi în revistã ofertele de la mai multe bãnci, veþi gãsi ºi
instituþii de credit care percep o sumã minimã pentru contul de
economii, de 1 leu sau 1 euro (Piraeus, Volksbank, Credit Agricole,
Libra, RIB, ProCredit sau OTP). Totodatã, puteþi gãsi ºi instituþii
care nu percep comision de administrare (precum Banca
Transilvania, Bancpost sau ProCredit Bank), ori comision de
deschidere (Alpha Bank, UniCredit, Raiffeisen Bank, BRD, BCR,
Banca Româneascã etc.). Sunt ºi bãnci care nu percep comision de
retragere a sumelor de bani din cont, precum Alpha Bank, Banca
Carpatica, ATE Bank sau Libra Bank.
Dacã în umrã cu doi ani, cel mai important dezavantaj al acestui
produs (contul de economii) era dobânda, acum lucrurile sunt uºor
diferite: înainte, dobânda era mai micã decât cea oferitã la depozitele
la termen, în medie 2 puncte procentuale. Acum nu putem vorbi de
mai mult de un punct. Existpã ºi bãnci, unde diferenþialul de dobândã
dintre cele douã produse nu mai existã (Volksbank). Dobânzile se
impoziteazã cu cota unicã de 16% atât la depozitele la termen cât
ºi la conturile de economii. În cazul conturilor de economii, bãncile
comerciale solicitã menþinerea unui sold minim (nu poþi retrage
niciodatã întreaga sumã depusã, decât la desfiinþarea depozitului).
REDACÞIA:

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

ªi la depozite existã o sumã minimã de deschidere sau de retragere,
dar, de obicei, este mai micã decât cea de la contul de economii.
Conturile de economii sunt purtãtoare de comisioane de
administrare, de aproximativ 2-3 lei/lunã, respectiv 1 euro/lunã.
Pentru conturile de economii în lei, unele bãnci percep comision de
deschidere, precum ING Bank, de 20 de lei. ªi în acest caz, majoritatea
bãncilor percep comisioane de retragere, care pot ajunge la 0,5%
din suma retrasã pentru produsul în lei ºi la 2,5%, pentru cel în
euro. În cazul depozitului bancar, bãncile pot oferi un bonus de
dobândã faþã de cea standard, între 0,25-1 puncte procentuale, dacã
depozitul este constituit prin intermediul serviciului de internet
banking. Un bonus de dobândã, între 0,25 ºi 0,5 puncte procentuale,
este acordat ºi unor categorii sociale, precum studenþii ºi pensionarii.
Dacã depozitul la termen este constituit pe baza unei convenþii de
virare a pensiei sau a salariului, bonusul de dobândã ajunge la 0,5
puncte procentuale. Unele bãnci oferã dobânda chiar în avans, adicã
în momentul constituirii depozitului. La depozitele cu maturitãþi
mari, de peste 90 de zile, o serie de bãnci permit depuneri
suplimentare, chiar dacã nu s-a ajuns la scadenþã, instituþia calculând
proporþional dobândã ºi pentru aceste sume. Dacã doriþi sã retrageþi
banii înainte de scadenþã însã, veþi pierde dobânda acumulatã.
Depozitul are o perioadã fixã, cuprinsã, în general, între o lunã ºi 12
luni. Sunt bãnci care au introdus ºi maturitãþi lungi, de 2 sau 3 ani.
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie
la: opinia@spiruharet.ro

Gabriela ÞINTEANU

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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UNIVERSITARIA
PUNTE ÎNTRE CULTURI
Universitatea Spiru Haret participã la noul program al Uniunii
Europene pentru educare, formare, tineret ºi sport în perioada
2014  2020 ERASMUS+. Astfel, tinerii haretiºti au ºansa de a
învãþa pentru o perioadã în universitãþi din alte state ale Uniunii
Europene iar studenþii strãini pot beneficia de expertiza cadrelor
didactice ale Universitãþii Spiru Haret.
Prof. univ. dr. Gh. Duda,
coordonatorul Programului
Erasmus din Universitatea Spiru
Haret spune: În acest an, de la
Universitatea Spiru Haret au
plecat studenþi la alte universitãþi din Europa, de la universitatea din Camerino, Mursio,
Istanbul, Salonic, Atena. ªi au
venit ºi la noi studenþi de la
aceste universitãþi. Avem un
grup de studenþi din Turcia: doi
studenþi sunt masteranzi la Facultatea de Educaþie Fizica ºi
Sport a Universitãþii Spiru
Haret, iar altul este student la
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii a universitãþii
noastre ºi tot pentru un semestru. Peste un anumit timp, peste
o lunã, douã ne vom mai întâlni
cu dânºii sã-ºi spunã pãrerile
despre activitatea pe care au
desfãºurat-o aici. Evident cã
activitatea este nu numai de
cursuri ci ºi de cunoaºtere a culturii ºi civilizaþiei þãrii noastre, de
învãþare a limbii române, Biroul
ERASMUS din cadrul universitãþii noastre le oferã posibilitatea
sã înveþe limba românã în cadrul
Centrului de limbi strãine al
universitãþii noastre.

Cu un buget total de aproape
15
miliarde
de
euro,
ERASMUS+ îºi propune sã
contribuie la dezvoltarea
competenþelor studenþilor în
vederea obþinerii în condiþii mai
uºoare a unui loc de muncã.
Totodatã, oferã oportunitãþi de
educaþie ºi formare în domeniul
sportului. Peste patru milioane de
europeni pot beneficia de acest
program, desfãºurat în mai multe
þãri comunitare.
Oaspeþii din Turcia, veniþi
pentru a studia la Universitatea
Spiru Haret, sunt un exemplu în
acest sens. Într-o intervenþie în
cadrul programelor TVH, Ercan
Dogan, unul dintre beneficiarii
programului Erasmus +, a spus:

Eu vin din Turcia ºi sunt foarte
fericit sã fiu aici în România.
Aici totul este posibil. Eu unul
studiez Educaþie fizicã ºi sport.
ªi în fiecare zi avem activitãþi
în
acest
domeniu
la
Universitatea Spiru Haret:
baschet, volei, tenis. Toate
acestea se pot pune în practicã
aici, iar profesorii de la Spiru
sunt implicaþi în procesul
ERASMUS+ ºi sunt foarte
fericit sã studiez aici. Un alt
student turc, Kaan Esin, a
declarat: Chiar îmi place în
România, oamenii sunt foarte
prietenoºi ºi politicoºi, gata sã
ajute. În curând voi vorbi ºi eu
ceva românã pentru cã încep
cursurile sãptãmâna viitoare.

Eu am venit pentru un semestru
la Universitatea Spiru Haret,
dar vreau sã stau mai mult aici.
Îmi place mult la Universitatea
Spiru Haret ºi sunt impresionat
ºi de TVH, mai ales cã eu am

Formarea profesionalã a cadrelor didactice,
o prioritate la Universitatea Spiru Haret
studiat
Comunicare
ºi
Jurnalism. Murat Apaydin:
Masteratul pe care îl fac la
Universitatea Spiru Haret este
fascinant. Absolut toþi profesorii
cu care am intrat în contact sunt
foarte experimentaþi. Cât despre
România, sunt prima datã aici
ºi îmi place tare mult
Bucureºtiul. Dragi studenþi,
chiar ar trebui sã veniþi aici, la
Spiru Haret, pentru cã veþi avea
ce sã învãþaþi cu siguranþã.

Programul European ERASMUS+ finanþeazã parteneriate între
mai multe þãri ºi instituþii de educaþie, cu scopul de a construi
punþi eficiente între sistemul de învãþãmânt ºi piaþa muncii.
Pentru a-ºi atinge obiectivele ERASMUS plus are o structurã
mai flexibilã ºi propune condiþii de finanþare mai simple faþã de
programele precedente.

A început
Campionatul Universitar
de Baschet!
Succes haretiºtilor!
Campionatul Universitar de Baschet  Faza I a început!
Urãm succes echipei de baschet Spiru Haret!
Aceasta a disputat vineri, 14 noiembrie 2014,
primul meci din Grupa A student cu echipa URA.
Luni, 17 noiembrie, haretiºtii vor fi din nou pe teren,
pentru a juca cu echipa ASE, iar joi, 27 noiembrie,
cu echipa UAUIM. În decembrie, mai exact în zilele
de 3 ºi 8 decembrie, echipa USH va disputa meciurile
cu echipele Politehnica ºi, respectiv, Agronomia.
Vom reveni cu amãnunte despre succesele echipei
noastre (sperãm!) în numãrul urmãtor.

Universitatea Spiru Haret este partener, împreunã cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Sibiu (solicitant: Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi) în proiectul POSDRU Didactino, care are ca obiectiv
general îmbunãtãþirea formãrii profesionale continue pentru 2400
de cadre didactice din sistemul de învãþãmânt preuniversitar, din
regiunile Sud-Vest (Mehedinþi) ºi Centru (Sibiu), prin formarea ºi
dezvoltarea competenþelor acestora în vederea îmbunãtãþirii
managementului ºi calitãþii procesului educaþional.
Recent, Universitatea Spiru Haret, prin experþii sãi, a participat
la un focus grup realizat la Casa Corpului Didactic din Sibiu.
Membrii grupului þintã, din care 1400 femei ºi 790 din mediul
rural, sunt selectaþi conform urmãtoarelor categorii de grup þintã:
 95 tineri absolvenþi sub 35 ani, debutanþi în cariera didacticã;
 540 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul
preºcolar;
 860 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul primar;
 400 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul
secundar inferior;
 505 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul
secundar superior.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmãtoarele:
1. Dezvoltarea ºi autorizarea/ acreditarea de programe de
formare profesionalã continuã pentru cadrele didactice din
învãþãmântul preuniversitar.
2. Dezvoltarea capacitãþii cadrelor didactice de a utiliza
metode interactive de predare-învãþare-evaluare ºi TIC în
implementarea curriculumului centrat pe competenþe.
3. Îmbunãtãþirea competenþelor cadrelor didactice în domeniul
managementului ºcolar adaptat la realitãþile sociale actuale,
managementului carierei, prioritãþilor ºi timpului, stresului,
schimbãrii ºi conflictului.
4. Identificare ºi analizã bune practici în formarea profesionalã
a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar în vederea
optimizãrii sistemului de formare profesionalã iniþialã ºi continuã
a acestora ºi, implicit, a procesului educaþional.
5. Înfiinþarea a 6 Centre de Dezvoltare Profesionalã pentru
Educatoare ºi Învãþãtori-CDPEI (câte 3 în fiecare regiune în mediul
rural sau oraºe mici) în vederea: asigurãrii facilitãþilor necesare
dezvoltãrii resurselor umane din sistemul de învãþãmânt
preuniversitar prin furnizarea de cursuri de formare profesionalã
continuã; acordãrii accesului cadrelor didactice din mediul rural ºi
oraºe mici la resurse moderne ºi informaþii de ultimã orã în domeniul
pedagogiei, psihologiei, consilierii etc.; dezvoltãrii comunitãþilor
de practicã ºi reþelelor de colaborare (clasice ºi virtuale).

Proiectul de cercetare ºtiinþificã finanþat din surse proprii
 Modele în educaþie  un nou eveniment:
Conferinþa internaþionalã
Ediþia cu numãrul 21 a Târgului Internaþional GAUDEAMUS Carte
de Învãþãturã 2014, iniþiat ºi organizat de Radio România, prin Centrul
Cultural Media Radio România, are loc în perioada 19 - 23 noiembrie
în Pavilionul Central (A) al Complexului Expoziþional Romexpo.

Deschiderea oficialã a ediþiei
va avea loc miercuri, 19 noiembrie, la ora 12.00.
Accesul publicului în incinta
Târgului se va face pe baza
biletelor (în valoare de 5 lei) ºi a
abonamentelor de intrare (în
valoare de 10 lei, valabile pentru
toatã perioada), care vor constitui
totodatã ºi suportul pentru
Tombola GAUDEAMUS.
Marele Premiu al Tombolei
GAUDEAMUS va fi un autoturism Dacia Logan 10 ani, oferit

de Automobile Dacia, cãruia i se
vor adãuga trei smartphone-uri
oferite de Orange.
Categorii de public cu acces
gratuit: preºcolari, elevi, studenþi,
cadre didactice, bibliotecari,
profesioniºti din domeniile
editorial-educaþional, jurnaliºti,
pensionari, persoane cu
dizabilitãþi, grupuri organizate.
Programul de vizitare este
zilnic între orele 10.00 ºi 20.00.
ªi în acest an, Târgul
GAUDEAMUS îºi va întâmpina

vizitatorii cu un maraton de
evenimente editoriale ºi profesionale  aproape 750, numãr
record în istoria târgului - propuse
de cãtre organizator, invitaþi
speciali ºi de cãtre cei peste 300
de expozanþi.
Invitatul de onoare al ediþie
2014 este Federaþia Rusã.
Programul invitatului de onoare
cuprinde peste 30 de evenimente
organizate în incinta târgului
ºi în alte spaþii din Bucureºti.
17 oaspeþi din Rusia  scriitori,
critici literari, editori, jurnaliºti ºi
muzicieni, nume bine cunoscute
în peisajul cultural contemporan
rusesc vor susþine lansãri ºi prezentãri de carte, sesiuni de autografe, dezbateri ºi momente artistice.
Partener privilegiat al ediþiei
este, ºi în acest an, GADIF 
Grupul Ambasadelor, Delegaþiilor
ºi Instituþiilor Francofone din
România. Preºedintele de onoare
al ediþiei, amfitrionul Târgului
Internaþional GAUDEAMUS
2014, este domnul Benoît Rutten,
preºedinte GADIF, Delegat
Valonia  Bruxelles în România.

Tradiþii autentice pentru comunitea
contemporanã
Joi, 13 noiembrie 2014, în sala
Studio a Universitãþii Spiru Haret
a avut loc conferinþa internaþionalã cu tema Tradiþii autentice
pentru comunitea contemporanã,
susþinutã de liderul spiritual nativ
american Vernon Foster (SUA).
Evenimentul a fost organizat de
Universitatea Spiru Haret în
parteneriat cu Editura Herald ºi
cu Fundaþia Floarea Vieþii. Conferinþa a fost ineditã, atât prin conþinut, cât ºi prin formatul sãu  un
eveniment editorial marca Editura
Herald  lansarea, în limba
românã, a cãrþii, Marea Viziune,
povestea lui Black Elk, un om
sfânt al poporului Sioux Oglala,
care reflectã autentic tradiþia
Lakota. Evenimentul a fost multimedia, prin proiecþie de film documentar ºi a conþinut momente ilustrative de practicã specifice tradiþiei nativ americane; imedit a fost
ºi dialogul (inter-) cultural, graþie
prezenþei domnului Mario Barangea, Fundaþia Calea Victoriei.

foto ªtefan Ecliserescu
Cuvântul de deschidere, din
partea gazdei, l-a avut doamna
prof. univ. dr. Laura Goran, prorector USH, iar, din partea Editurii Herald, doamna Andreea
Tincea, PR.
Vernon Foster, pe numele sãu
nativ Wakia Un Manee aparþine
tribului klamoth-modoc ºi trãieºte
învãþãturile spirituale ale naþiunii

Lakota de peste 30 de ani. A fost
activist pentru drepturile nativilor
americani începând din anul 1968
ºi director regional al Miºcãrii
Indienilor Americani (AIM). A
lucrat cu multe triburi, ajutândule sã creeze programe culturale ºi
educaþionale precum Buffalo
Hearts Project sau Red Road
Journeys.

Urmãtorul eveniment este programat pentru 27 noiembrie ºi îi are ca
protagoniºti pe cãlugãrul Luang Phi Pasura (Thailanda), alãturi de
omul de televiziune Irina Szasz ºi fondatorul Centrului Seed for
Happiness, Mihai Popa Radu. Vã aºteptãm!
Conf. univ. dr. Matei GEORGESCU
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Adresa: ªos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, Bucureºti

Tabita Valentina Hapenciun,
clasa a XI-a:

Pasiunile mele sunt desenul,
dansul ºi muzica. Dintre acestea,
desenul este cel care ocupã un
loc aparte. Spun acest lucru

Gabriela ªchiopu,
clasa a XI-a:

A avea o pasiune mi se pare
destul de important. Uneori poþi
sã îmbini utilul cu plãcutul, astfel
cã poþi sã faci ceea ce îþi place,
dar, în acelaºi timp, poþi ºi sã
câºtigi bani. Toate acestea doar
dintr-o pasiune aparent banalã, ori
cãreia nu prea i-ai acordat atenþie.
Niciodatã nu ºtii ce oportunitãþi þi
se ivesc în viaþã. Eu, sincer sã fiu,
am avut mai multe pasiuni de-a
lungul timpului, însã, momentan,
m-am oprit la fotografie. În paralel
cu pasiunea descoperitã relativ
recent, am început sã exersez, iar
acum sunt fotograf al unui
eveniment. Pentru moment,

pentru cã aceastã pasiune m-a
determinat sã aleg ºi profilul
liceului - Tehnician desenator
pentru construcþii ºi instalaþii.
Pentru viitor, însã, mã gândesc
cu atenþie dacã sã urmez sau nu
o carierã care sã aibã la bazã
pasiunea mea. Totodatã, mã
gândesc serios sã iau lecþii de
canto ºi sã merg la Facultatea de
Muzicã. În ceea ce priveºte anii
de liceu, pot spune cã am
participat la diverse activitãþi
ºcolare, prilej cu care mi-am
descoperit latura creativã ºi miam îmbunãtãþit comunicarea.
Pentru viitor, mi-am propus sã
mã înscriu ºi la o campanie de
voluntariat, deoarece, fãcând
voluntariat, nu numai cã sprijini
o cauzã, ci te ajuþi ºi pe tine,
cãpãtând experienþa atât de
necesarã pentru piaþa muncii.
activez ca voluntar, însã, pe viitor,
îmi doresc sã pot câºtiga bani din
aceastã activitate. Am început sã
fac fotografii cu telefonul, apoi am
trecut la un aparat digital de
familie. Îmi doresc sã urmez
niºte cursuri de fotografie, pentru
a învãþa cât mai multe lucruri
despre tehnica de fotografiere.
Bine, fotografia este un domeniu
în care este bine sã fii autodidact,
însã anumite noþiuni trebuie sã le
înveþi la cursurile de specialitate.
Este ca la ºcoalã. Apropo de
ºcoalã, am participat la câteva
acþiuni extraºcolare, însã aº dori
sã mã opresc la una dintre ele.
Este vorba de o acþiune legatã de
discriminare, nu-i mai reþin numele
exact, însã, ideea care mi-a rãmas
este cã nu toþi suntem la fel, iar
acest lucru trebuie sã îl înþelegem.
Din pãcate, mulþi din ziua de
astãzi nu înþeleg acest lucru ori
cred cã persoana lor este cea mai
importantã ºi doar atât. Mi-am
pus problema cã, dacã aº pleca
din România, faptul cã eºti român
este vãzut ca un defect. Oamenii
se uitã ciudat la tine pentru cã
eºti român. Nu conteazã ce ºtii sã
faci, dacã eºti român este egal cu
zero. Nu-mi place deloc aceastã
etichetare.

Mihaela Virginia Manea,
prof. limba francezã: Aº dori sã
punctez un aspect, care a avut un
impact deosebit asupra Colegiului
Tehnic Mihai Bravu, ºi anume:
Implementarea unui proiect
îndrãzneþ - predarea în regim
intensiv a limbilor moderne întrun colegiu tehnic - a avut ca rezultat
creºterea solicitãrilor elevilor la
înscrierea în clasa a IX-a. Avantajul
acestui proiect este evident. Astfel,
prin obþinerea Diplomei de
Atestare a nivelului de cunoºtinþe
în limbile englezã sau francezã,
elevii beneficiazã de o mai bunã
inserþie socio-profesionalã pe piaþa
muncii, atât din România, cât ºi din þãrile Uniunii Europene. În ceea
ce priveºte limba francezã, în acest an ºcolar (2014-2015  n.n.)
ºcoala noastrã a fost nominalizatã ca Centru pentru organizare a
Olimpiadei de limba francezã  etapa pe sector. Aceastã onoare vine
dupã ce, în perioada decembrie 2011  ianuarie 2014, Colegiul Tehnic
Mihai Bravu a pus la dispoziþie logistica necesarã pentru buna
desfãºurare a Cursului de formare POSDRU 62771, Dimensiuni
europene în predare limbii franceze, coordonat de Ministerul
Educaþiei Naþionale, specific pe didactica disciplinei ºi având ca
grup þintã profesorii de limba francezã din Municipiul Bucureºti.
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Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Dotare: 18 sãli de clasã
 5 cabinete ºcolare
 2 laboratoare de
informaticã conectate la
internet  1 laborator de
chimie  1 laborator de
fizicã  5 ateliere ºcoalã
 bibliotecã (47.000 de
volume)  cabinet medical
 cabinet de consiliere
psihologicã  cabinet
Clubul European
 amfiteatru  salã de
sport  teren de sport.

Cu noi îþi construieºti viitorul!

Specializãri: ªtiinþele naturii
 Tehnician în gastronomie, intensiv
englezã  Tehnician în industria
hotelierã, intensiv francezã  Tehnician
desenator pentru construcþii ºi instalaþii,
intensiv francezã  Tehnician în instalaþii
electrice, intensiv englezã  Tehnician
mecanic pentru întreþinere ºi reparaþii 
Tehnician desenator pentru construcþii
ºi instalaþii (seral)  Tehnician chimist
de laborator  Zugrav, vopsitor, ipsosar,
tapetar  Lãcãtuº construcþii metalice
ºi utilaj tehnologic.

Proiecte ºi programe: Euroscola Program for
students One Day in the European Parliament,
Strasbourg  Ecoclub  Natura te priveºte!
 European Structural Funds Project  POSDRU
Prepared for labor market, 2010  2013  European Structural Funds Project  POSDRU
Monitoring insertion of graduates in Professional and Technical Education in the labor market, 2010  2013  Proiectul Educaþie pentru
viitor  Tineret în Acþiune, ce are ca scop
conºtientizarea importanþei educaþiei privind
cariera, precum ºi a reperelor profesionale
pentru copiii ºi tinerii din medii defavorizate 
desfãºurat în colaborare cu Serviciul Apel.

Înfiinþat în august 1948, prin Legea nr. 175 privind
reforma învãþãmântului, Colegiul Tehnic Mihai Bravu a
funcþionat iniþial sub denumirea de ªcoala medie tehnicã
de construcþii, având cursuri cu o duratã de patru ani,
prezintã prof. Gabriela Lungu istoria liceului, al cãrui
director este. Clãdirea ºcolii a fost construitã în anii 50,
pe actualul amplasament. În anul 2009, ca urmare a
evaluãrii comisiei ministeriale, Grupul ªcolar de
Construcþii-Montaj Mihai Bravu ºi-a schimbat denumirea
în Colegiul Tehnic Mihai Bravu. În urmãtorii ani, acesta
avea sã fuzioneze cu Grupul ªcolar Timpuri Noi (2013),
ºi cu Liceul Tehnologic Nicolae Teclu (2014), beneficiind,
astfel, de o infuzie valoroasã de cadre didactice, precum
ºi de un numãr de elevi considerabil.
În anul 2012, ca o rãsplatã pentru activitãþile ºi
proiectele desfãºurate la nivel european în ultimii patru
ani atât în ºcoalã, cât ºi în colaborare cu ºcolile ºi
instituþiile specifice din alte þãri europene, Colegiul
Tehnic Mihai Bravu a primit titlul de ªcoalã europeanã.
Anul ºcolar 2014  2015 a însemnat ºi introducerea
unui nou profil, Servicii, cu specializãrile Tehnician în
gastronomie ºi, respectiv, Tehnician în industria
hotelierã, cu predare intensiv în limba englezã sau în
limba francezã. Odatã cu acest profil, a crescut nivelul
mediilor de admitere, numeroºi elevi cu medii mari
solicitând admiterea în aceste clase, la fel ca ºi clasele cu
profil de ªtiinþe ale naturii, provenite de la Liceul
Tehnologic Nicolae Teclu.

Proiect în desfãºurare: ERASMUS+ Our School  My Future
Colegiul Tehnic Mihai Bravu deruleazã,
în perioada 1 septembrie 2014  31 august
2016, proiectul ERASMUS+ Our School
 My Future (proiect referitor la pãrãsirea
timpurie a ºcolii sau abandonul ºcolar), în
colaborare cu alte patru ºcoli partenere:
Protypo Peiramatiko Gymnasio
Panepistimiou Makedonias, Salonic 
Grecia, Zespol Szkol w Zychlinie,
Zychlin  Polonia, IES Luis de Gongora,
Cordoba  Spania ºi Huseyin Okan
Merzeci Anadolu Lisesi, Mersin  Turcia.
Proiectul are ca scop colaborarea între
ºcolile partenere pentru managementul,
diminuarea ºi prevenirea abandonului
ºcolar, prin colectarea de informaþii,
schimb de experienþã, implementarea de
bune practici, testarea unor metode de
predare-învãþare noi, cum ar fi cele non-

formale. Concret, proiectul este focusat
pe rapoartele CEDEFOP (European
Centre for the Development of Vocational
Trening  Centrul European pentru
Dezvoltarea Formãrii Profesionale)
privind abandonul ºcolar, problemã care
se pare cã devine din ce în ce mai accentuatã
în unele þãri europene printre care se aflã
ºi cele partenere ale acestui proiect.
Proiectul are ca obiective principale:
colectarea de informaþii, schimbul de
cunoºtinþe ºi transferul de experienþã;
identificarea, testarea ºi îmbunãtãþirea
tehnicilor de predare pe modelul european;
promovarea unui stil de viaþã sãnãtos prin
activitãþi extraºcolare aducând împreunã
tineri europeni ce provin din culturi,
condiþii ºi abilitãþi diferite; construirea,
obþinerea de rezultate, în special pentru

elevii cu risc de abandon ºcolar, prin
implicarea lor în dobândirea de abilitãþi
TIC; documentarea privind starea actualã
de lucruri în ceea ce priveºte ESL
(abandonul ºcolar timpuriu) în
organizaþiile partenere ºi stabilirea unui
climat pozitiv ºi mai productiv în ºcoli;
consolidarea profilului profesional al
personalului ºcolii ºi promovarea
perspectivelor profesionale ale elevilor
în domeniul TIC ºi alte domenii cerute
pe piaþa muncii, conforme cu noile
tehnologii; prezentarea unei propuneri
pentru îmbunãtãþirea situaþiei, în scris,
cãtre factorii de decizie din fiecare þarã cu
rezultatele, concluziile ºi propunerile de
modificãri referitoare la probleme în
curriculum ºi extra-curriculum.

text ºi foto Mihãitã ENACHE
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Angela Gheorghiu Nicolae Dan Fruntelatã turneu în Europa
Lansare de carte

Vineri, 7 noiembrie, la Librãria M.
Sadoveanu, în prezenþa prietenilor, a
iubitorilor de literaturã, scriitorul
Nicolae Dan Fruntelatã ne-a oferit un
nou prilej de bucurie esteticã, prin
volumele: Zei, prieteni ºi umbre - o
carte despre prieteni, Baladele de la
Grand Vanjou - poezie, ºi Noapte
bunã, România - publicisticã.
Cãrþile m-au însoþit, m-au salvat
atunci când mi-a fost mai greu, a
afirmat, la lansare, Nicolae Dan
Fruntelatã. Ne vom însoþi ºi noi de
cãrþile domniei sale ºi-i dorim inspiraþie
ºi bucuria unor noi creaþii!

Trei zile
de film politic

Cãderea Zidului Berlinului este tema
celei de-a doua ediþii a evenimentului Cinepolitica Extra Time, care va
avea loc între 17 ºi 19 noiembrie, la Cinema Elvira Popescu din
Bucureºti. Cinepolitica Extra Time va
începe cu o reconstituire unicã a
împrejurãrilor în care un zid a tãiat
Berlinul în douã: Up to the Border  A
Personal View of the Berlin Wall
(Germania, 2012), în regia lui Claus
Oppermann ºi Gerald Grote. Cinepolitica Extra Time este un eveniment off
season al Festivalului Internaþional de
Film Cinepolitica. Evenimentul este
organizat de Asociaþia Culturã ºi
Imagine, cu sprijinul Ambasadei
Germaniei la Bucureºti.

Mama Mia

în premierã la La Scena

Mama Mia este
spectacolul care
dã viaþã poveºtii
lui Phillomene,
virgina de 29 de
ani care s-a decis
sã-ºi ia destinul în
mâini. Premiera Theo Herghelegiu
piesei lui Theo Herghelegiu va avea loc,
pe 19 noiembrie, la La Scena. Problemele apar în momentul în care fata
începe sã-ºi aducã acasã pretendenþii.
Nu de alta, dar nici unul nu deþine
suprema calitate  aceea de ... Citeste in
continuare a fi pe placul mamei, o mamã
care adunã în ea toate calitãþile ºi mai
ales, toate defectele mamelor.
Mama Mia  o comedie neagrã despre
iubire. Aºa cum este ea  frumoasã,
cinicã, intensã.

Grãdina Zburãtorului,
la Muzeul Satului
Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti
ºi Ambasada Germaniei în România cu
sprijinul TVR ºi Fundaþiei George
ªtefãnescu, invitã în perioada 6 noiembrie 15 decembrie 2014 la expoziþia Grãdina
Zburãtorului  George ªtefãnescu-Râmnic
(19142007), gãzduitã la Muzeul Naþional al
Satului Dimitrie Gusti.
În 2014 se împlinesc 100 de ani de la
naºterea pictorului George ªtefãnescuRâmnic, una dintre personalitãþile-surprizã
în recitirea istoriei recente a artei româneºti.
Dupã o carierã de scenograf la Teatrul Lucia
Sturdza Bulandra, artistul a evoluat, în
discreþia concentratã a atelierului bucureºtean, spre libera abstracþie cromaticã. În
anii 3060, ªtefãnescu-Râmnic era afiliabil

Bienala
de la Veneþia 2015
Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor
Externe ºi Institutul Cultural Român
organizeazã un concurs naþional pentru
selectarea proiectelor care vor reprezenta
România la Expoziþia Internaþionalã de Artã la Biennale di Venezia 2015, ce se va desfãºura
în perioada 9 mai - 22 noiembrie 2015.
Proiectele care vor reprezenta România la
cea de-a 56-a ediþie a Expoziþiei Internaþionale
de Artã - la Biennale di Venezia, la secþiunea
Participãri Naþionale, se vor realiza în douã
spaþii expoziþionale: Pavilionul României din
Giardini della Biennale ºi Noua Galerie a

Théâtre des Champs-Elysées  Paris,
Musikverein  Graz, Concertgebouw 
Amsterdam sunt marile scene europene pe
care Angela Gheorghiu ºi Tiberiu Soare, dirijor
principal al Orchestrelor ºi Corurilor Radio,
pot fi vãzuþi în concerte de galã în luna
noiembrie. Astfel, dupã concertele din 9
noiembrie  Théâtre des Champs-Elysées 
Paris ºi 16 noiembrie  Musikverein, Graz 
Austria, artiºtii vor fi prezenþi, în 25 noiembrie,
pe scena sãlii Concertgebouw  Amsterdam.
de asemenea, ultima zi a anului îl va gãsi pe
Tiberiu Soare, la pupitrul unei orchestre
europene, într-un nou concert de galã alãturi
de cunoscuta sopranã Angela Gheorghiu. Chiar
în seara de Revelion, dirijorul român va asigura
conducerea muzicalã a Orchestrei Simfonice
Saarbrücken în concertul extraordinar de la
Baden-Baden (Festspielhaus)  Germania.
amprentei lui
Dãrãscu. Apoi,
în Germania,
dupã vârsta de
75 de ani, cu o
longevitate
spectaculoasã,
pictorul a marcat un salt stilistic pe care ne
bucurãm sã-l
semnalãm publicului ºi specialiºtilor. Grãdina Zburãtorului, expoziþie
cu un caracter retrospectiv, dã o nouã încãrcãturã de sens colecþiei de familie, remarcabil
organizatã de Fundaþia întemeiatã de fiul
artistului. George ªtefãnescu-Râmnic devine,
astfel, în posteritatea recuperatã, purtãtorul unei formule stenice de colorism pe
trame de figurativ, treptat stilizat armonic.
Institutului Român de Culturã ºi Cercetare
Umanisticã de la Veneþia, informeazã
Ministerul Culturii.
Tema ediþiei de anul viitor a Bienalei de la
Veneþia este All the Worlds Futures. Concursul
pentru stabilirea proiectelor României la
eveniment este deschis participãrii autorilor
individuali sau reuniþi în grupuri sau organizaþii
neguvernamentale de profil. Înscrierea la
concurs se va realiza fãrã taxã, prin depunerea
documentaþiilor la registratura Ministerului
Culturii din Bucureºti sau prin transmiterea
acestora prin poºtã sau curier la aceeaºi adresã,
pânã pe 16 ianuarie 2015, ora 14:00. Jurizarea
proiectelor se va desfãºura în perioada 20-22
ianuarie, iar anunþarea publicã a proiectelor
câºtigãtoare va avea loc pe 23 ianuarie.
Contestaþiile vor putea fi depuse pânã pe 28
ianuarie, ora 16:00, iar soluþionarea acestora se
va realiza pânã pe 6 februarie.

Fotografie suprarealistã
la Muzeul de Artã

Expoziþia Suprarealismul cotidianului de Marcel-G.Lefrancq,
organizatã în cadrul Programului de cooperare între WallonieBruxelles International ºi România, va putea fi vizitatã pânã la 18
ianuarie 2015 la Muzeul Naþional de Artã al României. Curatorul
expoziþiei este Xavier Canonne, director al Muzeului Fotografiei
din Charleroi. Expoziþia prezintã ºaizeci de fotografii care recreeazã,
prin intermediul unor imagini evocatoare, o lume imaginarã,
surprinzând, deopotrivã, realitãþile angoasante ale epocii artistului.
Spirit nonconformist, Marcel-G. Lefrancq este autorul unor
instantanee care surprind aspecte sugestive ale vieþii cotidiene,
dar ºi al unor compoziþii elaborate care exploreazã filonul
suprarealist, exploatat de numeroºi artiºti belgieni.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Victoria Fãtu Nalaþiu

expune la Galeriile Thuillier de Paris

Artista bistriþeanã Victoria Fãtu Nalaþiu a fost invitatã la Paris, pentru
a participa la vernisajul expoziþiei Voyage, de la Galeriile Thuillier de
Paris. Vernisajul va avea loc vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00.
Sâmbãtã, 29 noiembrie, va fi prezentatã antologia Europoesie UNICEF
2013, în deschidere urmând sã aibã loc recitaluri de muzicã ºi poezie.
Victoria Fãtu Nalaþiu participã la expoziþia de picturã cu 30 de
lucrãri de inspiraþie religioasã, iar în antologia de poezie este prezentã
cu haiku ºi tanka, forme japoneze, în care compune.
Evenimentul se desfãºoarã sub egida UNICEF Franþa.
Artista nãscutã care e Victoria Fãtu Nalaþiu nu e din cei care au avut
norocul sã aibã un drum simplu, de la punctul A, adicã institutul de arte
frumoase, la punctul B, Uniune de creaþie, spaþii de expoziþie, critici din
aceeaºi generaþie. Totul e deosebit, sau poate totul e cum ar fi spus, întrun titlu genial de carte, Gheorghe Tomozei e Suav anapoda! Dumneaei
a parcurs un alt drum faþã de plasticienii de carierã ºi tocmai de aceea a
trebuit sã-ºi probeze pasiunea artisticã mai dihai decât aceºtia. Ei nu i se
scuzã nimic pentru cã nu era din  cercul lor restrâns. Ea a trebuit sã
strângã din dinþi, sã-ºi punã banii de pensule ºi culori la bãtaie ºi sã
picteze pe terasa apartamentului ei cu vedere spre sud, în zilele în care
deopotrivã trebuia sã-ºi facã meseria dumneaiei pedagogicã, aceea care
îi asigura traiul zilnic dar ºi, atenþie, inspiraþia zilnicã! (Cleopatra Lorinþiu)
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Valori româneºti

URMUZ
- pionierul
literaturii
absurdului

Urmuz a lãsat în urmã doar 50 de pagini scrise. Cu toate acestea,
opera lui a fost revendicatã de trei curente literare: suprarealism,
dadaism ºi postmodernism. Influenþa operei sale s-a fãcut apoi
simþitã ºi în muzicã, picturã, sculpturã. Pe scurt, îl putem numi,
însã, întemeietorul literaturii hazardului ºi absurdului.
Demetru Dem. Demetrescu-Buzãu, cu pseudonimul literar Urmuz
(17 martie 1883, Curtea de Argeº - 23 noiembrie 1923, Bucureºti),
are una dintre cele mai ciudate, alambicate, spectaculoase ºi, deopotrivã, chinuite biografii din întreaga istorie a literaturii române. ªia fãcut studiile la Colegiul Naþional Gheorghe Lazãr din Bucureºti,
urmând, apoi, cursurile Facultãþii de Drept din aceeaºi localitate.
A trãit 40 de ani ºi a lãsat în urmã zece opere literare.
În tinereþe visa o carierã de compozitor, citea literaturã ºtiinþificofantasticã, descrieri de cãlãtorii. Face studii de drept ºi, dupã luarea
licenþei, funcþioneazã ca judecãtor în judeþele Argeº, Tulcea ºi la
Târgoviºte. Dupã campania din Bulgaria (1913) din Primul Rãzboi
Mondial, la care participã, este numit grefier la Înalta Curte de Casaþie.
Începe sã scrie, aparent fãrã conºtiinþa cã produce literaturã,
numai pentru a-ºi distra fraþii ºi surorile, parodiind cu niºte false
automatisme academismul prozei curente. Textele lui îi atrag atenþia
lui Tudor Arghezi, care îi gãseºte pseudonimul ºi îi publicã, în
1922, în douã numere consecutive din Cugetul românesc, Pâlnia ºi
Stamate, antiprozã, intitulatã ironic roman în patru pãrþi, în care
face o serie de calambururi de esenþã sofisticã prin duplicitatea de
sens a cuvintelor: oamenii coboarã nu pe scãri, ci din maimuþã; o
masã fãrã picioare, bazatã pe calcule ºi probabilitãþi; pereþii sunt,
conform obiceiului oriental, sulemeniþi în fiecare dimineaþã, alteori
mãsuraþi cu compasul, pentru a nu scãdea la întâmplare.
Absurditatea cea mai izbutitã este Ismail ºi Turnavitu, premergãtoare
teatrului lui Eugen Ionescu: ...Ismail este compus din ochi, favoriþi ºi
rochie... Se plimbã însoþit de un viezure de care se aflã strâns legat cu
odgon de vapor ºi pe care în timpul nopþii îl mãnâncã crud ºi viu, dupã
ce mai întâi i-a rupt urechile ºi a stors pe el puþinã lãmâie... Alte scurte
scrieri sunt: cunoscuta fabulã Cronicarii, Algazy & Grummer,
Plecarea în strãinãtate, Cotadi ºi Dragomir.
În anul urmãtor, 1923, se sinucide, la 23 noiembrie, în Bucureºti,
fãrã sã lase vreo explicaþie asupra funestului sãu gest. Voia sã moarã
în chip original, fãrã nicio cauzã. La acel moment, Urmuz lãsa în
urmã ceva mai mult de 50 de pagini scrise. Aceasta era opera literarã
completã, pasatã drept testament de cãtre un scriitor care, dacã n-ar
fi fost insistenþele lui Tudor Arghezi, cel care-i simþise talentul ºi-l
voia publicat, ar fi rãmas, în cel mai bun caz, un nume obscur al
scriiturii, autorul vreunei povestiri ciudate, singulare ºi, în final, inutile.
De la momentul acelei sinucideri, consideratã astãzi un veritabil
act artistic, opera lui Urmuz s-a propagat prin secolul XX, fiind
însuºitã, distilatã ºi prelucratã de câteva curente literare care au
fãcut istorie. Suprarealiºtii ºi-l revendicã, la fel ºi dadaismul, ba
chiar ºi o parte a adepþilor postmodernismului. Operele sale au
fost traduse ºi citite de la New York la Paris ºi retur, iar influenþa
lui Urmuz a depãºit cu mult graniþele literaturii, fiind transferatã în
alte domenii artistice, precum muzica, pictura sau sculptura. La
peste 90 de ani de la dispariþia lui Urmuz, revenim la acea zi în care
un bãrbat la costum se sinucidea într-un anonimat perfect, retrasând
destinul unei vieþi croite parcã dupã tiparul genului literar ce avea
sã-i ofere o binemeritatã celebritate postumã: absurdul.
Scrierile lui - puþine la numãr - cunosc o glorie postumã, care nu
a încetat sã se consolideze. Ele au avut o neaºteptatã înrâurire
asupra literaturii româneºti de avangardã ºi au contribuit la lãrgirea
conºtiinþei estetice. Saºa Panã îi tipãreºte, în 1930, o ediþie a
scrierilor, iar Geo Bogza scoate o revistã Urmuz. Eugen Ionescu va
explora, mai târziu, filonul literaturii absurdului, considerându-l
pe Urmuz unul dintre precursorii tragediei limbajului. Mai
aproape, poate, de spiritul dadaist - deºi nu pare sã fi avut cunoºtinþã
de existenþa curentului Dada - prin gustul primejdios pentru
hazardul creator de personaje mecanomorfe, insidios monstruoase,
decât de suprarealismul adversar principial al luciditãþii, Urmuz a
întreprins o criticã în esenþã grotescã, unicã în felul ei, a literaturii,
cãreia nu-i lãsa nici o speranþã de supravieþuire. De aceea, în ciuda
aparenþei hilare, de bufonerie a scrierilor sale, i se opune, într-o
tensiune abia mascatã, un fond tragic, dizolvant.
Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti continuã, în perioada
noiembrie  decembrie 2014,
modulul de teatru de umbre, invitând, atât copiii, cât ºi adulþii
sã se înscrie la ateliere. Teatrul de
umbre este o formã de exprimare
artisticã ce utilizeazã atât umbre,
cât ºi pãpuºi. Îºi are originea în
spaþiul asiatic (Indonezia, India,
China) ºi a pãtruns în Europa prin
Turcia (teatru Karagöz). Ca ºi în
teatrul tradiþional, sunt prezente
funcþiile de divertisment ºi
educativã. Acþiunea petrecutã în
spatele unui paravan, povestitã
de un narator ºi redatã prin siluete lasã mult loc imaginaþiei ºi
creaþiei spectatorilor. Teatrul de
umbre este folosit ca un instrument de prezentare non-formalã a
oricãrui tip de patrimoniu: material
(obiecte) ºi imaterial (poveºti,
basme) pentru ca, în final, sã se

Cum
sã facem
teatru
de umbre
creeze conexiuni între obiect,
datele despre obiect ºi legenda
acestuia, o poveste spusã prin
siluete dantelate în spatele unui
panou luminat, care creeazã
mister ºi poate fi reþinutã mai
uºor de cãtre publicul de orice
vârstã  atât copii cât ºi adulþi...
cu inimã de copil.
Învaþã sã faci Teatru de umbre
se desfãºoarã în zilele de:
23 noiembrie ºi 7 decembrie.

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

686  17 noiembrie 2014

Idei ºi soluþii pentru egalitatea de ºanse pe criterii de gen din Spania.
Schimb de bune practici în cadrul proiectului ProFemin
În cadrul proiectului ProFemin, cod proiect POSDRU/144/
6.3/S/126567, conform activitãþii A4. Activitãþi transnaþionale.
A4.1. Schimb de experienþã privind egalitatea de gen ºi de ºanse,
subactivitatea A4.1a Organizarea ºi desfãºurarea a douã vizite
de studiu în Spania, s-a organizat ºi desfãºurat o vizitã de studiu
în vederea realizãrii unui schimb de experienþã cu tematica
egalitatea de ºanse ºi gen ºi mãsuri specifice de promovare a
femeilor în Spania. Schimbul de experienþã a avut loc în perioada

20-24 octombrie 2014, cu deplasare efectuatã în intervalul 1926 octombrie 2014, în regiunea Andaluzia (cea mai mare din
Spania, sub aspect demografic), în localitãþile Granada (judeþul
Granda), Sevilla (judeþul Sevilla), Roquetas de Mar ºi Almeria
(judeþul Almeria). Agenda întâlnirilor a fost structuratã pentru a
putea vizita instituþii spaniole relevante pentru tematica vizitei
de studiu, implicate la nivel regional, judeþean (provincial) ºi
local, atât din mediul public, cât ºi din cel privat.

20-21 octombrie 2014 - Granada  Întâlnire introductivã la sediul central
S.I.C.I. DOMINUS GRANADA. Prezentare generalã a programului vizitei
de studii  dl. Leonardo Gonzales, Departamentul Consultanþã Internaþionalã
Institutul de Studii despre Femeie
 dna. Nuria Romo Aviles  director Institut
(Universitatea Granada)

Primãria Granada

CONFERINÞA REGIONALÃ (SUD-EST)
DE CONªTIENTIZARE ªI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales
de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus)
Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din
România va organiza luni, 24 noiembrie, ora 14.00, Conferinþa
regionalã (Sud-Est) de conºtientizare ºi sensibilizare privind
egalitatea de gen ºi de ºanse din cadrul proiectului ProFemin
(POSDRU/144/6.3/S/126567). Evenimentul va avea loc la sediul
Universitãþii Danubius din Galaþi, Bd. Galaþi, nr.3, sala Senatului.
În cadrul conferinþei se va dezbate tema: Importanþa educaþiei
ºi a formãrii profesionale continue în promovarea ºi protejarea
egalitãþii de gen ºi de ºansã, în stoparea segregãrii bazate pe gen
pe piaþa muncii ºi în trezirea ºi inocularea unui interes sporit din
partea femeilor pentru iniþiative antreprenoriale.
Experþii invitaþi ºi participanþii vor dezbate, pe larg, subiecte
privind probleme legate de egalitatea de gen ºi de ºanse pe piaþa
muncii, fãcând referire la remuneraþie, profesii, carierã, criteriile
de angajare-promovare, posibile obstacole, cauze ale existenþei
diferenþelor, cum se manifestã acestea, cum se regãsesc aceste
aspecte în funcþie de mediu, domeniu de activitate, ramuri
economice ºi altele legate de nevoia unei mai mari implicãri a
femeilor în viaþa comunitãþii, de creºtere a stimei de sine ºi a
nivelului de adaptabilitate la o piaþã a muncii concurenþiale.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal
pe piaþa muncii cu scopul de a creºte oportunitãþile de angajare a
femeilor prin conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului larg ºi a
factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi
prin formarea profesionalã a 3.500 de femei, într-o perioadã de
18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a
nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea ºi integrarea
pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul
tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest,
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a
proiectului, www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel.
021.455.19.42, adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

Concluziile schimbului de
experienþã sunt urmãtoarele:
1. Politicile sociale se aplicã
eficient numai dacã existã instituþii
pe verticala sistemului administraþiei publice la toate nivelurile.
Fãrã asemenea instituþii, legislaþia
rãmâne nefuncþionalã. Spania este
un exemplu de transformare a unor
concepte ale politicii sociale europene în instrumente de acþiune
concretã pentru inovare socialã.
Am vãzut cum funcþioneazã,
efectiv, un întreg angrenaj public
pentru a da viaþã politicilor în
domeniul egalitãþii de ºanse pe
criterii de gen ºi am înþeles acest
mecanism. Am putut constata cã,
dacã funcþioneazã ca un întreg la
nivel naþional, sistemul de instituþii
pentru egalitate de ºanse poate da
rezultate mãsurabile.
2. Alocarea de fonduri consistente pentru transpunerea în practicã a conceptelor de egalitate de
ºanse pe criterii de gen este însoþitã de implicarea întregii societãþi
(prin organizaþii care acþioneazã
ca reprezentanþi ai societãþii
civile) în accesarea ºi utilizarea
lor eficientã. Randamentul personalului implicat în derularea
acestor proiecte este de admirat ºi
a fost un stimulent important
pentru delegaþia noastrã.
3. Pentru a le asigura o eficienþã
sporitã, politicile ºi instrumentele folosite în Spania sunt în
continuarea tradiþiei ºi istoriei naþionale, fãrã resentimente sau renunþare la niciun aspect valoros
ºi util din trecut. Paºii parcurºi
în perioadele anterioare ale istoriei sunt valorificaþi prin stabilirea prioritãþilor în politica de egalitate pe criterii de gen. Concentrarea pe consilierea vieþii de
familie cu cea profesionalã a femeii
este de naturã sã respecte, atât tradiþia Spaniei, cât, mai ales, conceptul
actual al egalitãþii de ºanse.
4. Am înþeles avantajele diviziunii
muncii ºi specializãrii pentru implementarea politicilor de egalitate
de ºanse. În Spania, egalitatea de
ºanse este un domeniu suficient
de larg, care permite specializarea

Centrul European al Femeilor Mariana Pineda
 dna. Milagros Mantilla de los Ríos Manzanares
 director serviciu

pe domenii cum este egalitatea pe
criterii de gen.
5. Am putut observa cum pot fi
îmbrãcate în culori naþionale
normele universal valabile ale
Uniunii Europene, pentru a le
da mai multã consistenþã.
Politica egalitãþii pe criterii de
gen este derulatã având ca
referenþial personalitãþi feminine
de excepþie din istoria Spaniei.
În felul acesta, politica de egalitate de gen devine nu o simplã
cerinþã a Uniunii Europene, ci o
îmbinare dintre modelul social
european ºi istoria sau tradiþia
naþionalã. În aceste condiþii, nu
este de mirare sprijinul masiv din
partea societãþii civile, inclusiv
al ONG de influenþã catolicã.
6. Spania ne-a oferit un exemplu
de conexiune între diferitele
politici sociale pentru a le da un
conþinut adecvat. Egalitatea de
ºanse este susþinutã de servicii
sociale specializate (ocupare,
imigrare, supraveghere copii
mici etc.). În acest fel, egalitatea
de ºanse pe criterii de gen devine
una realã, nu formalã, iar, pe de
altã parte, serviciile publice
specializate îºi gãsesc utilitatea
socialã pentru care au fost create.
Viziunea socialã integratoare pe
bazã de activitãþi/servicii descentralizate specializate poate
reprezenta o soluþie ca politicile
concrete sã dea rezultate ºi sã
aducã beneficii la nivel naþional.
7. Respectul necondiþionat faþã
de lege, element esenþial al statului de drept de tip european,
genereazã un lanþ de iniþiative
care pun efectiv în practicã inclusiv normele privind egalitatea
de ºanse pe criterii de gen. Dacã
existã o lege, inclusiv în baza
normelor UE, aceasta se aplicã
ºi genereazã obligatoriu o stare
de lucruri nouã, conform literei
ºi spiritului acesteia. Am vãzut
cã în Spania nu este posibil sã
existe acte normative de formã,
fãrã aplicarea lor imediatã. În
cazul în care legea nu prescrie
expres ce au de fãcut autoritãþile
ºi organizaþiile private, acestea

22 octombrie 2014 - Sevilla  Instituto Andaluz de la Mujer  Institul
Andaluz al Femeii  Centro de la Mujer  Centrul pentru Femei (Sevilla)
dl. Manuel Osuna  cordonator proiect

Diputación de Granada (Consiliul Judeþean Granada)
- Direcþia Egalitate de ºanse ºi tineret  dna. Isabel
Veiga ºi dna. Leonor Vilchez  directori de proiecte

iau iniþiativa conformãrii pe baza
unor documente interne. Transpunerea legislaþiei privind egalitatea
de ºanse pe criteriu de gen a beneficiat, în Spania, de aceastã rigoare în faþa spiritului real al
statului de drept, demersul de transpunere fiind variat cu cadrul
general de legiferare la nivel central/naþional, cu posibilitatea de
a fi completat la nivel regional
de cãtre guvernele regionale. În
felul acesta, eforturile societãþii
civile spre un stat de tip social
în Spania ºi în celelalte þãri
membre ale UE sunt susþinute
de supremaþia statului de drept.
8. Rigoarea, eficienþa ºi eficacitatea instituþiilor publice din
Spania au ajuns, dupã un drum
permanent evolutiv, la stadiul de
a putea implementa, fãrã erori
semnificative, politicile sociale,
inclusiv în domeniul egalitãþii de
ºanse pe criteriu de gen. Personalul acestor instituþii gestioneazã concomitent exigenþele
Uniunii Europene, politicile proprii naþionale ale Spaniei, Planul
de acþiune al fiecãrei autoritãþi
administrative în domeniul egalitãþii de ºanse, proiectele proprii ºi
resursele acordate pe proiecte
pentru transpunerea în practicã a
politicilor respective. Toate acestea sunt în deplinã respectare a
tuturor normelor în vigoare ºi cu
un pronunþat accent pe eficienþã
ºi eficacitate socialã. În plus, este
avutã în vedere o perspectivã superioarã, social-economicã, în care
banii cheltuiþi, din orice sursã,
trebuie sã aducã beneficii reale.
9. Managementul performant al
proiectelor este, acum, în Spania,
una dintre regulile elementare de
conduitã. Nici domeniul privat,
nici cel public nu duc lipsã de
specialiºti care îºi cunosc foarte
bine aria de acþiune în proiecte,
evitã munca în paralel sau
încãlcarea competenþei altei
organizaþii.

10. În Spania, existã un grad ridicat
de previziune a evoluþiilor pe
termen scurt. Cunoaºterea acestor
evoluþii pe termen scurt sporeºte
eficienþa cursurilor de formare
profesionalã care þintesc locuri de
muncã. Transparenþa informaþiei
economice privind conjunctura ºi
diseminarea largã a ei permite
tuturor actorilor sã acþioneze în
cunoºtinþã de cauzã, ceea ce
înseamnã, de fapt, alocare de
resurse în direcþia necesarã.
11. Accesul la fondurile publice
pentru egalitate de ºanse este
deschis tuturor componentelor
din societatea civilã. Fiecare îºi
cunoaºte segmentul pe care
dispune de avantaj competitiv ºi
de capacitate de adecvare a proiectelor la specificul anumitor grupuri
sociale. Au accesat fonduri pentru
egalitate de ºanse de la ONG aflate
sub influenþa Bisericii Catolice,
asociaþii ale reprezentanþilor minoritãþilor, pânã la organizaþii feministe. Pentru toate, competiþia de
acces la fonduri are aceleaºi criterii, cunoscute din timp ºi aplicate corect. La toate proiectele, atingerea obiectivelor asumate este
regula pentru primirea finanþãrii,
fãrã nicio excepþie. Toate grupurile
sociale, în funcþie de mentalitãþi ºi
experienþã, pot sã beneficieze de
proiecte personalizate.
12. Principiul egalitate este
calitate este o adevãratã axã a
tuturor instituþiilor din Spania,
indiferent de forma de proprietate.
Începând cu firmele mari, în principal multinaþionale, ºi continuând
cu cele mici, de tip IMM, se aplicã
tot mai mult programele de muncã
flexibile pentru femei. Acestea le
permit sã se ocupe, atât de familie,
cât ºi sã desfãºoare activitate profesionalã. Pentru multe companii
multinaþionale din Spania, respectarea principiului egalitãþii de
ºanse pe criterii de gen este tot
atât de fireascã ca ºi cel al responsabilitãþii sociale corporatiste.

Maria ANDRONIE  manager de proiect
Aurelian Virgil BÃLUÞÃ  coordonator formare profesionalã
Ioan-Adrian TRIFAN  specialist implementare la nivel transnaþional
ªtefan BARBÃLATÃ  expert organizare evenimente

24 octombrie 2014  Granada - Întâlnire cu reprezentanþii Asociaþiei Femeilor
Antreprenor din Granda- Asociaþiei Experþilor în Egalitate de ªanse între Femei ºi
Bãrbaþi  Grupul GAIA  dna. MaAngustias Contreras ºi dna. Estrella Freire Martín
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PROGRAMUL TVH
LUNI  17 noiembrie 2014

MARÞI  18 noiembrie 2014

MIERCURI  19 noiembrie 2014

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (ep. 2)
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar Discovery
Asia Past Forward  Malayesia
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17.30 Film artistic românesc  ªtefan Luchian
(1981, dramã) Regia Nicolae Mãrgineanu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Mântuirea (SUA, 2011)
Regia Carlo Fusco
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
Asia Past Forward  Filipine
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
04:30 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Artefacte  Spaþii sacre
12:00 Film documentar Discovery
Mesia întunericului  secretele oculte ale
celui de-al treilea Reich
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery
Asia Past Forward  Filipine
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic  Mântuirea (SUA, 2011)
Regia Carlo Fusco
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Stan ºi Bran în armatã (SUA,
1939, comedie) Regia Edward Sutherland
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery
Asia Past Forward  Singapore
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
04:00 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Artefacte  O tuºã de înþelepciune
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery
Asia Past Forward  Singapore
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic  Stan ºi Bran în armatã (SUA,
1939, comedie) Regia Edward Sutherland
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
O lebãdã iarna (1983, dramã)
Regia Mircea Mureºan
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery
Asia Past Forward  Taiwan
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
04:00 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  21 noiembrie 2014

SÂMBÃTÃ  22 noiembrie 2014

DUMINICÃ  23 noiembrie 2014

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Franco Delano Roosevelt (II)
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery 
Marile realizãri ale omenirii (ep. 1)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Rug ºi flacãrã (1979, istoric)
Regia Adrian Petringenaru
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
Marile realizãri ale omenirii (ep. 2)
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
01:30 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
02:00 Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*
* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

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

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar Discovery
Artefacte  Spaþii sacre
Film documentar Discovery 
Franco Delano Roosevelt
Universitaria. Academia veterinarã.
Realizator conf. univ. dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Transformarea (r)
Crezi cã ºtii? Realizator Tina Toma
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc 
Ion. Blestemul pãmântului
(1981, dramã) Regia Mircea Mureºan
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

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

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery
Artefacte  O tuºã de înþelepciune
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 6)
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Ion. Blestemul
iubirii (1981, dramã) Regia Mircea Mureºan
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

JOI  20 noiembrie 2014
06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Franco Delano Roosevelt (I)
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery
Asia Past Forward  Taiwan
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic românesc 
O lebãdã iarna (1983, dramã)
Regia Mircea Mureºan
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea.
Realizator Cristina Matei
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar 
Marile realizãri ale omenirii (ep. 1)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Universitaria*
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
RADIO HFM

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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O nouã colaborare fructuoasã dintre Universitatea Spiru Haret
ºi Asociaþia culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina
Ciclul de conferinþe

Moldova între vest ºi est la ceasul marilor decizii
Un nou eveniment a marcat viaþa cultural-ºtiinþificã a Universitãþii Spiru Haret, în seara zilei de joi, 6 noiembrie 2014. În colaborare cu
Asociaþia Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina, a demarat seria de conferinþe Moldova între vest ºi est la ceasul marilor decizii. În luna
octombrie a acestui an, a fost iniþiatã colaborarea între cele douã instituþii, cu scopul de a promova valorile româneºti, identitatea culturalã
ºi viaþa ºtiinþificã din România ºi Republica Moldova. Întrucât Universitatea Spiru Haret are un numãr însemnat de studenþi basarabeni, la
aproape toate programele de studii, dar ºi profesori de o înaltã þinutã academicã, cu dublã cetãþenie, românã ºi moldoveneascã, a fost direct
interesatã sã se implice în activitãþi comune ºi sã susþinã demersurile Asociaþiei Culturale Pro Basarabia ºi Bucovina. Din partea universitãþii,
printre organizatorii acestui ciclu de evenimente se numãrã Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Facultatea de Geografie,
Facultatea de Arhitecturã, Facultatea de Litere, cu susþinerea ºi sub coordonarea prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector responsabil cu
Relaþiile Internaþionale. Întâlnirile ºi conferinþele, care se adreseazã tuturor celor interesaþi ºi au intrare liberã, se vor desfãºura lunar, la sediul
Universitãþii Spiru Haret, ºi vor avea ca invitaþi personalitãþi ºi specialiºti în problemele Basarabiei ºi Bucovinei..

Prima conferinþã a fost deschisã de conf. univ. dr. Cristina Pãiuºan,
decan al Facultãþii de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, care
a prezentat intenþiile ºi aºteptãrile noastre de la acest ciclu de
conferinþe ºi a fãcut ºi o scurtã prezentare a proiectului cofinanþat
prin programul Europa 2020, în care se încadreazã Seminarul
România - Republica Moldova, perspective de diplomaþie publicã.

Un alt invitat de seamã a fost preºedinte al
Fundaþiei Colegiului Naþional de Apãrare, fost
preºedinte al Comisiei de ªtiinþe Militare,
Informaþii, Securitate Naþionalã ºi Ordine
Publicã din cadrul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, specialist în probleme de securitate
ºi apãrare, dr. Mihai Vasile Ozun, care a vorbit
despre Unirea Moldovei cu România,
deziderat ºi realitate. Rolul diplomaþiei
publice. În intervenþia sa, a subliniat: Tema
unirii României cu Republica Moldova este
mereu prezentã, de la începutul anilor 90,
dupã destrãmarea URSS. Din pãcate, aceastã
chestiune extrem de importantã a fost tratatã
exclusiv emoþional ºi aproape deloc raþional.
Entuziasmul, explicabil în prima fazã, a dat
naºtere cunoscutelor poduri cu flori de
peste Prut, dar cam atât. Paºi concreþi pentru
unirea celor douã entitãþi nu s-au fãcut. În
aceste condiþii, ºi entuziasmul s-a estompat
pânã la dispariþie. Dacã era posibil sã se
facã mai mult în acei ani este destul de greu
de dat un rãspuns acum. Sunt destui cei care
cred cã s-a pierdut un moment favorabil
atunci, dupã cum sunt ºi alþii care sunt convinºi
cã nu se putea mai mult. Argumente sunt ºi
de o parte ºi de alta. Dupã cum ºtim, istoria
nu opereazã contrafactual ºi deci trebuie sã
luãm lucrurile ca atare.

Din partea Asociaþiei Culturale Pro Basarabia ºi Bucovina a luat
cuvântul preºedintele Marian Clenciu. O prezenþã deosebitã a fost
invitata de onoare, doamna Iulia Scutaru, membru fondator al asociaþiei
ºi dizident al luptei pentru identitate naþionalã din Republica Moldova.
În cadrul conferinþei au fost prezentate cinci comunicãri ºtiinþifice
ale specialiºtilor în problemele Basarabiei ºi Bucovinei, istorici, filosofi,
experþi în relaþii internaþionale ºi diplomaþie: Constantin Corneanu,
Ion Constantin, Sorin Cristescu, Mihai Vasile Ozun, Georgeta Roºu.
Expunerile au început cu prezentarea contextului istoric al situaþiei
actuale a Basarabiei ºi Bucovinei de cãtre lector univ. dr. Sorin
Cristescu, specialist în istoria României contemporane ºi în relaþii
politico-diplomatice ºi militare europene. Ca o continuare a primei
luãri de cuvânt, a urmat prof. univ. dr. Ion Constantin, specialist în
problema Basarabiei ºi Bucovinei, cu numeroase studii publicate
pe aceastã temã. O comunicare interesantã despre situaþia geopoliticã
a fost prezentatã de doctor în istorie ºi specialist român în geopoliticã
Constantin Corneanu, membru fondator ºi preºedinte al Asociaþiei
Europene de Studii Geopolitice ºi Strategice Gheorghe I. Brãtianu,
cu o experienþã de peste cincisprezece ani în domeniul analizei
relaþiilor internaþionale, aria sa de expertizã incluzând afaceri externe
ºi politici de securitate, cu precãdere în spaþiul ex-sovietic, precum
ºi relaþia dintre Republica Moldova ºi România.

Problema a intrat dupã aceea într-un con
de umbrã, ca urmare a dificultãþilor cu care
au trebuit sã se confrunte celor douã þãri:
Republica Moldova cu recesiunea ºi
desovietizarea, România cu legitimitatea noii
puteri ºi o realã decomunizare ºi
democratizare. În aceste condiþii, prioritãþile
au fost considerate altele, chiar dacã,
sporadic, se mai amintea ºi de unire, mai
ales cu prilejul unor aniversãri. Problematica
unirii a revenit puternic în actualitate la
începutul celui de-al doilea deceniu al acestui
secol. Între timp, s-au produs schimbãri
majore în cele douã þãri. România a devenit
membrã NATO ºi a UE. Odatã cu aceasta ºi
ca urmare a transformãrilor care au avut
loc pe plan intern a devenit un pol de stabilitate
în aceastã zonã plinã de turbulenþe mai vechi
sau mai noi. În acest fel ºi forþa sa de atracþie
s-a mãrit considerabil. S-au adoptat ºi o serie
de mãsuri de sprijinire a Republicii Moldova
în plan politic, economic, cultural ºi
educaþional. Mulþi cetãþeni moldoveni au
primit cetãþenie ºi paºapoarte româneºti ceea
ce le-a permis sã circule liber în spaþiul
european. ªi în Republica Moldova s-au
produs schimbãri majore. Dupã eforturi
prelungite s-a reuºit pânã la urmã sã fie
înlãturate de la putere forþele conservatoare

ºi sã fie înlocuite forþe democratice ºi
proeuropene. Pe plan extern s-a reuºit sã se
concretizeze direcþia proeuropeanã prin
semnarea acordului de asociere cu Uniunea
Europeanã, cu sprijinul evident ºi al României.
În aceste condiþii, unirea celor douã þãri a
început sã revinã pe agendã. Lucrurile însã nu
sunt deloc simple. Sã nu uitãm cã duºmanii
unirii se aflã ºi în interiorul ºi în exteriorul
Republicii Moldova. În plan intern, existã o
populaþie rusofonã consistentã ,care este
refractarã unirii, de asemenea Transnistria
ameninþã cu declararea independenþei ºi
alipirea la Rusia, iar Gãgãuzia ameninþã ºi ea
cu recesiunea. Pe plan extern, mai ales dupã
evenimentele din Ucraina, Rusia se opune clar
unirii. Existã însã ºi un sprijin în favoarea
unirii, în primul rând din partea României în
favoarea integrãrii europene ºi euroatlantice,
dar ºi a altor þãri europene (cum ar fi cazul
Germaniei prin glasul cancelarului Angela
Merkel care a afirmat dreptul Moldovei la
autodeterminare). Putem spune cã în acest al
doilea deceniu evoluþia spre unire a trecut în
faza pragmatismului. ªi de o parte ºi de alta a
Prutului oamenii politici dovedesc mai multã
responsabilitate în declaraþiile privind unirea
celor douã þãri ºi a paºilor care trebuie fãcuþi.
Integrarea Republicii Moldovei în UE va crea
cele mai bune premise pentru înfãptuirea unirii.
Într-o comunitate în care graniþele devin tot
mai permeabile, evident cã problema unirii se
pune în alþi termeni. În realizarea acestui
deziderat, pe lângã mãsurile de sprijin
economic (în primul rând prin asigurarea
independenþei energetice), cultural ºi politic un
rol major revine diplomaþiei. Prin diplomaþia
oficialã se asigurã condiþiile pentru integrarea
Republicii Moldova în structurile europene ºi
euroatlantice. Un rol major revine însã ºi
diplomaþiei publice, care are menirea de a crea
climatul favorabil unirii, atât pe un mal, cât ºi
pe celãlalt al Prutului. Asociaþiile ºi fundaþiile
ºi alte forme de organizare pot juca un rol
esenþial în armonizarea poziþiilor ºi
promovarea idealului unirii.

O prezentare ineditã despre culturã ºi istorie a avut-o directorul general
adjunct al Muzeului Naþional al Þãranului Român, muzeograf, dr. Georgeta
Roºu, având la activ numeroase studii despre istoria ºi cultura din þinuturile
Basarabiei ºi Bucovinei. În comunicarea susþinutã, Relaþiile României cu
Republica Moldova  Patrimoniul imaterial parte a diplomaþiei publice,
printre altele, am aflat: Patrimoniul cultural imaterial beneficiazã de
faptul cã poate tranzita mai uºor graniþele ºi scoate cu uºurinþã la ivealã
confluenþele culturale. Elementele comune de patrimoniu cultural imaterial
sunt scoase în evidenþã prin cercetarea muzeograficã, prin chestionare
ºi sondaje aplicate în cadrul comunitãþilor care au pãstrat ºi perpetuat
obiceiurile tradiþionale. Mãrturiile persoanelor care perpetueazã tradiþiile
ºi obiceiurile care alcãtuiesc patrimoniul cultural imaterial sunt dovezi
palpabile ale apropierilor dintre anumite popoare. Strategia de diplomaþie
culturalã a României vizeazã, în primul rând, apropierea ºi
recunoaºterea comunitãþii române din Republica Moldova, precum ºi a
comunitãþilor de români din Serbia, Ucraina ºi Ungaria. Cultivarea
ideologiei filo-române în rândul populaþiei din Republica Moldova ºi
apropierea acesteia de valorile care guverneazã UE prin diplomaþie
culturalã. Elementele de patrimoniu cultural imaterial reprezintã dovezi
concrete cã populaþia din România ºi Republica Moldova împart un
destin comun ºi deþin segmente importante comune de memorie colectivã.
Utilizând diplomaþia culturalã, ca instrument de soft power, România
poate consolida relaþiile cu Republica Moldova fãrã a fi acuzatã de a fi
instrusivã sau agresivã în aceastã abordare. Demonstrarea rãdãcinilor
culturale comune cu România nu reprezintã pentru populaþia din
Republica Moldova numai o apropiere de þara noastrã, ci reprezintã
aderarea la comunitatea Uniunii Europene ºi a zonei de influenþã
geopoliticã euro-atlanticã. Valorile culturale construiesc ºi o punte de
comunicare între generaþii. Competiþia este între UE (reprezentatã
cultural de România în acest caz) ºi Federaþia Rusã (care promoveazã
ideea de origine slavã a poporului basarabean ºi necesitatea ca þara sã
adere la Uniunea Eurasiaticã). România joacã rolul de mentor al
Republicii Moldova în procesul acestei þãri de a face, în cele din urmã,
parte din comunitatea UE ºi NATO. Federaþia Rusã reprezintã un
adversar puternic din punct de vedere ideologic, dar abordeazã o strategie
mult mai intrusivã, materializatã prin politici externe abuzive
(embargourile impuse unor produse din R. Moldova) ºi ameninþãri
mascate în discursuri politice. Federaþia Rusã insistã ca R. Moldova sã
adere la Uniunea Eurasiaticã (Federaþia Rusã, Belarus, Kazahstan,
Turkemnistan, Kârgâzstan, Tadjikistan), utilizând adesea ºi amenþãri
în discursul unor figuri politice proeminente precum Vladimir Putin sau
Serghei Lavrov (Ministrul de Externe din F. Rusã). România promoveazã
patrimoniul cultural imaterial comun ca dovadã a existenþei unei memorii
colective împãrtãºite de cele douã þãri, identitãþi culturale comun ºi
destin geopolitic similar. Publicul, format din persoane interesate de
problematicã, profesori, studenþi, a apreciat în mod deosebit expunerile
ºi au existat discuþii, urmând ca alte probleme sã fie dezbãtute în viitoarea
sesiune, care se va desfãºura în luna decembrie a acestui an.
Lector univ. dr. Mãdãlina-Teodora ANDREI,
Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret
membru în Comitetul de Organizare a ciclului de conferinþe
Moldova între vest ºi est la ceasul marilor decizii
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