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Din carte în carte

Vin sãrbãtorile!

Cu ocazia Zilei Naþionale a României, Asociaþia Syllabus din
Bucureºti, în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica
Moldova, a organizat festivitatea de donare a unui important lot de
carte ºtiinþificã destinat celor cinci instituþii de învãþãmânt superior
din Moldova, selectate pentru a face parte din proiect:
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogicã de
Stat Ion Creangã, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bãlþi,
Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul ºi
Academia de Teatru, Muzicã ºi Arte.
(Continuare în pag.2)

Cei doi Moºi din strãmoºi

Poveºtile despre Moº Nicolae au ca punct de plecare
viaþa Sfântului Nicolae, cel care de-a lungul vieþii a fãcut
numeroase fapte bune. Sfântul Nicolae s-a nãscut în Patara, din
pãrinþi dreptcredincioºi. Tatãl sãu se numea Teofan, iar mama sa,
Nona. Sfântul Nicolae a fost rodul rugãciunilor îndreptate de
pãrinþii sãi cãtre Dumnezeu. De numele sãu se leagã o mulþime de
minuni ºi fapte bune, dar existã ºi numeroase tradiþii.

Faptele bune sunt rãsplãtite

Abordãri interdisciplinare
în educaþie, cercetare ºi inovare

Sfântul Nicolae s-a dovedit darnic încã de la moartea
pãrinþilor sãi, când a dãruit toatã averea sãracilor. Cea mai
cunoscutã faptã a Sfântului Nicolae este cea legatã de cele trei
fete ale unui om bogat care sãrãcise ºi care intenþiona sã-ºi vândã
fetele, adicã sã le lase sã se dea desfrâului pentru cã nu avea bani
sã le dea de zestre. Numai cã Sfântul le-a aruncat pe furiº, noaptea,
o pungã cu galbeni pentru fiecare fatã salvându-le astfel de la
pierzare.

În perioada 20-23 noiembrie 2014, la invitaþia Centrului de Cercetãri,
Resurse ºi Studii Europene (al Asociaþiei Europene pentru
Promovarea Excelenþei în Educaþie ºi Cercetare AEPEEC) un numãr
de 12 cadre didactice ale Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti
din facultãþi precum Facultatea de Litere, Facultatea de SociologiePsihologie, Facultatea de Marketing ºi Relaþii Economice
Internaþionale, Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene ºi Facultatea de Arhitecturã au participat la discuþiile,
dezbaterile ºi atelierele privind educaþia, cercetarea ºi inovarea din
societatea româneascã ºi spaþiul european.

Legenda

Viaþa Sfântului Nicolae care a constituit un model de
urmat a fost ºi punctul de plecare pentru legenda despre
Moº Nicolae, acel moº darnic ºi bun care vine an de an în casele
copiilor cuminþi în noaptea de 5 spre 6 decembrie ºi le aduce
daruri. În trecut se obiºnuia ca de Moº Nicolae sã fie fãcute
cadouri doar obiecte utilitare, în principal hãinuþe pentru copii.
În satele tradiþionale cadoul este întotdeauna utilitar. Totuºi, Moº
Nicolae nu uita sã-i mustre pe copiii neascultãtori, aducându-le
ºi o nuieluºã. Acea nuieluºã are darul de a-i atenþiona pe copii cã
orice lucru trebuie dobândit prin muncã ºi implicit prin
ascultare. Nuieluºa îºi gãsea ºi ea locul tot în ghetuþe.

Erasmus Open Doors

Academia Românã - Institutul
de Antropologie Francisc I.
Rainer, Universitatea Spiru
Haret - Facultatea de SociologiePsihologie, Institutul de Sociologie al Academiei Române,
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie Carol Davila
organizeazã
Conferinþa naþionalã:

Funcþii ºi disfuncþii ale
familiei contemporane
 miercuri, 10 decembrie, 2014,
9:30 - 15:00 - Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer,
Biblioteca Institutului, camera 18;
 joi 11 decembrie, 2014, 9:30 - 15:00
- Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Sociologie-Psihologie, Sala de consiliu, et. I,
corp B, ºi sala 1307, corp A.
Preºedintele conferinþei: acad.
Constantin Bãlãceanu Stolnici,
Institutul de Antropologie
Francisc I. Rainer.
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Conferinþa de lansare a proiectului POSDRU/168/6.1/G/144050,
cu titlul Bunãstare pentru persoane vulnerabile prin structuri de
economie socialã
Pagina 2

În data de 27 noiembrie 2014,
Universitatea Spiru Haret a organizat
evenimentul Erasmus Open Doors:
Oportunitãþi Erasmus în universitatea noastrã.
Erasmus Open Doors face parte
integrantã din iniþiativa Agenþiei
Naþionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei si Formarii
Profesionale  ANPCDEFP, care,
împreunã cu universitãþile partenere,
doreºte o promovare activã a oportunitãþilor existente în cadrul programului comunitar Erasmus+, program
dedicat promovãrii mobilitãþilor din
învãþãmântul universitar la nivelul
Uniunii Europene.
Evenimentul a oferit studenþilor
interesaþi posibilitatea unui schimb de
idei referitor la mobilitãþi Erasmus.

Liceul Teoretic Nichita Stãnescu
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Mândria de a fi
Mioara VERGU-IORDACHE
Auzim des despre mândria de a fi român, german, american,
occidental, de a fi frumos, inteligent, de a fi elev, student,
matematician, actor ºi câte ºi mai câte mândrii! Dar, dincolo de
toate aceste particularitãþi, în toate rezoneazã mândria de a fi
OM, adicã o persoanã integrã, care întruneºte calitãþi morale
deosebite, care se remarcã prin cinste ºi corectitudine.
Dar, ºtiþi bine, limba românã, în însãºi fiinþa ei, ne lasã libertatea
de a opta pentru orice fel de mândrie. Pentru cã, dacã, pe de o
parte, mândria se defineºte ca fiind un sentiment de mulþumire,
de satisfacþie, de plãcere, de bucurie; ceea ce produce mulþumire,
satisfacþie, plãcere, bucurie; sentiment de demnitate, de încredere
în calitãþile proprii, ceea ce constituie prilej de laudã, de falã, de
mulþumire, pe de altã parte, limba românã ne dojeneºte prea
apriga mândrie, explicatã ºi ca sentiment de încredere exageratã
în calitãþile proprii; orgoliu, trufie, îngâmfare.
Aºadar, când vorbim despre mândrie, nu greºim niciodatã!
ªi pentru cã astãzi este 1 Decembrie, vã propun sã meditãm la
mândria de a fi român. Avem motive? Fãrã îndoialã. Avem
remarcabile calitãþi intelectuale, fizice, psihice, avem o þarã
frumoasã ºi bogatã, avem personalitãþi marcante în mai toate
domeniile culturale, artistice, tehnice, sportive Ceea ce mi se
pare interesant este faptul cã, având toate motivele de a fi mândri
cã suntem români, temeinic, profund, real, ne radicalizãm constant
în tabere, care, fie hiperbolizeazã toate calitãþile, fie le veºtejesc
pe toate. Unii preamãresc virtuþile, alþii defectele, unii sunt prea
mândri, alþii sunt prea dezamãgiþi. Sigur cã avem ºi defecte. Multe
defecte ca ºi multe calitãþi. Dar toate trebuie asumate ºi purtate cu
demnitate. Nu suntem buricul pãmântului, dar nu suntem nici
periferia lumii. Suntem normali. Sunt trãsãturi care ne produc
satisfacþie, mulþumire, altele, din contra. Ce ne rãmâne de fãcut?!
Sã fim conºtienþi de ele, sã le creºtem pe cele pozitive ºi sã nu le
mai alimentãm pe celelalte. Sã nu ne mai extaziem. Sã renunþãm la
veneraþia faptelor minore ºi sã luãm în serios demersurile majore.
Sã învãþãm diferenþa dintre peren ºi efemer. Sã avem încredere în
posibilitãþile, gândurile ºi acþiunile noastre. Sã nu ne mai extaziem
în faþa nimicurilor sclipicioase. Sã construim cu gândul la azi ºi la
mâine, fãrã a ignora faptele temeinice din trecut. Sã renunþãm la
urã ºi demagogie, sã zâmbim mai mult, sã muncim mai hotãrât,
mai profesionist, cu mai multã tragere de inimã, sã întindem o
mânã de ajutor acolo unde se cere, sã ne într-ajutorãm cu
generozitate, sã privim cu seninãtate cãtre ºi sã învãþãm (ºi) din
succesele altora, sã ne promovãm valorile adevãrate, sã încetãm
cu cârcoteala, sã încetãm sã mai credem, ca indivizi, cã deþinem
adevãrul absolut, sã nu mai dãm verdicte fãrã a avea o imagine
clarã asupra omului sau faptului analizat Este aºa de uºor. Sã ne
apropriem mândria, dar nu aceea definitã ca orgoliu, trufie,
îngâmfare. Sã fim mândri cã suntem oameni, cã suntem români!
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PORÞI DESCHISE

la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
Investeºte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenþie: 6.1. Dezvoltarea economiei sociale
Titlul proiectului: Bunãstare pentru persoane vulnerabile prin structuri de economie socialã
ID: POSDRU/168/6.1/G/144050

Conferinþa de lansare a proiectului

Bunãstare pentru persoane vulnerabile
prin structuri de economie socialã
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã organizeazã
marþi, 2 decembrie 2014, ora 14,00, la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret - Sala Senatului din
str. Ion Ghica nr. 13, etaj 1, conferinþa de lansare a
proiectului Bunãstare pentru persoane
vulnerabile prin structuri de economie socialã,
POSDRU/168/6.1/G/144050, co-finanþat din
Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013, Axa prioritara 6 Promovarea
incluziunii sociale ºi Domeniul major de intervenþie
6.1. Dezvoltarea economiei sociale.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate
obiectivele, activitãþile, rezultatele ºi beneficiile
pentru grupurile þintã ale proiectului.
La conferinþa vor participa invitaþi din
instituþii publice locale ºi regionale, membrii
echipelor de management ºi de implementare a
proiectului, reprezentanþi ai Partenerului,
persoane vizate de obiectivele, rezultatele ºi
beneficiile proiectului, precum si reprezentanþi
ai instituþiilor cu atribuþiuni în domeniul
asistenþei sociale, reprezentanþi ai mediului de
afaceri, reprezentanþi ai ONG cu activitate în
domeniul social ºi reprezentaþi ai mass-media.

Din carte în carte
(Urmare din pag.1)
Astfel, pornind de la necesitãþile fiecãrei
instituþii, au fost selectate importante titluri de
lucrãri în domenii precum limba ºi literatura
românã, istorie, geografie, istoria artei, antropologie, filosofie, ºtiinþe politice, teatru, muzicã,
arte vizuale, editate în ultimii ani. Un rol important
a revenit lucrãrilor publicate de cãtre Editura
Fundaþiei România de Mâine, semnate de cãtre
profesorii universitãþii Spiru Haret. Astfel, prin
strãduinþa Asociaþiei Syllabus, opera ºtiinþificã a
profesorilor Universitãþii Spiru Haret a ajuns în
bibliotecile universitare din Republica Moldova,
contribuind la îmbunãtãþirea calitativã a procesului
de instruire ºi educaþie, precum ºi la crearea unui
dialog cultural între mediile universitare de pe cele
doua maluri ale Prutului.
Ceremonia de donare a avut loc pe 21 noiembrie,
în Sala Senatului Academiei de Teatru, Muzicã ºi
Arte de la Chiºinãu, în prezenþa Excelenþei Sale
domnul ambasador al României în R. Moldova,
Marius Lazurcã, a viceministrului Culturii,
domnul Igor ªarov, a reprezentanþilor Asociaþiei

Syllabus, Ministerului Culturii ºi conducerii celor
cinci instituþii de învãþãmânt vizate, precum ºi a
profesorilor ºi studenþilor academiei. Donaþia a
fost realizatã cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Politici cu Românii de
Pretutindeni ºi a cuprins peste 400 de titluri de
carte, cumulând peste 1600 de exemplare.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Cum câºtigi anual de la stat circa 1.100 de lei? Sau . cum
câºtigã bãncile de economisire creditare a cincea parte din
prima datã de stat pentru fiecare contract încheiat de clienþii
acestor bãnci pentru o perioadã de cinci ani?
La întrebarea cum câºtigi prima de la stat, rãspunsul e simplu:
depunând lunar timp de un an câte 350 de lei într-un contract de
economisire creditare sau bauspar, cum este denumit sistemul
(prescurtat) în limba germanã (unde îºi are originile). Prima de la stat
plus dobânda oferitã de instituþia de credit, care poate fi cuprinsã
între 1,4% ºi 3% pe an (în funcþie de alegerea clientului), transformã
produsul de economisire creditare într-o formã atractivã de
economisire existentã la ora actualã pe piaþã. În plus, cele douã bãnci,
care oferã pe piaþa româneascã astfel de produse, Raiffeisen Banca
pentru Locuinþe (RBL) ºi BCR Banca pentru Locuinþe (BPL), au la
ora actualã în derulare ºi campanii cu premii pentru cei care aleg sã
încheie acum un astfel de contract. Orice persoanã care încheie un
contract nou la RBL, în perioada 13 octombrie  19 decembrie 2014,
participã automat la o tombolã cu premii. Banca oferã 100 de premii
a câte 1.000 lei, iar marele premiu este de 10.000 lei. La BPL, premiile
sunt similare, dar banca te obligã mai întâi sã plãteºti trei rate de
economisire ºi abia apoi intri în cursa pentru premii.
Practic, dacã îþi dã mâna, depui în luna decembrie circa 4.305 de
lei într-un astfel de cont ºi ai dreptul la o primã de 25% din suma
economisitã din partea statului (în limita a 250 euro) aferentã anului
2014. Deoarece economisirile sunt plafonate de aceastã primã de la
stat, bãncile îþi spun cã astfel de contracte pot fi deschise pe numele
tuturor membrilor familiei, moment în care suma primitã de la stat,
cea economisitã, dar ºi valoarea viitorului credit cresc. Pentru a
beneficia de prima de stat, care se acordã anual, trebuie sã
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Conf. univ. dr. Rodica URSU

Miercuri, 26 noiembrie 2014,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale a avut
Porþi deschise pentru elevi din
clasa a XII-a de la liceele Mircea
Vulcãnescu, Nicolae Iorga ºi Petru
Rareº. Unul dintre ghizii oaspeþilor
a fost lector univ. dr. Ramona
ªtefãnescu  Mihãilã: Programul
stabilit pentru Porþile deschise la
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale a fost
structurat în douã etape: primirea
oaspeþilor ºi organizarea unui tur
al campusului universitar, urmat
de un seminar interactiv unde
viitorilor studenþi le-au fost
prezentate anumite aspecte
teoretice, ca o trecere în revistã,
pentru a le folosi la aplicaþia de la
sfârºitul seminarului. Aplicaþia a
constat în punerea laolaltã, atât a
capacitãþilor creative, a capacitãþilor ce þin de latura informaþionalã, cât ºi a capacitãþilor de a se
adapta nevoilor ºi cerinþelor unei
pieþe economice, cu precãdere
având amprenta marketingului,
spune lector univ. dr. Ramona
ªtefãnescu  Mihãilã. În continuare,
aceasta spune cã evenimentul poate
fi vãzut ºi ca o provocare competiþionalã de la care nimeni nu va
pleca înfrânt, ci toatã lumea va
avea de câºtigat. În anii trecuþi,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale a mai
utilizat aceastã activitate de
promovare, care s-a dovedit a fi

un succes pentru facultatea
noastrã, a mai spus lector univ. dr.
Ramona ªtefãnescu  Mihãilã. Din
punctul nostru de vedere, considerãm acest gen de activitate ca
fiind oportun. Elevii au avut ocazia
de a lua contact cu cadrele
universitare ºi cu baza materialã
a facultãþii. Totodatã, în cadrul
Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale viitorii
studenþi vor avea ocazia de a-ºi
identifica ºansele ºi oportunitãþile
ºi bineînþeles sã le fructifice pe
parcursul celor trei ani, astfel cã,
în momentul absolvirii, sã devinã
o resursã pregãtitã, demnã de o
piaþã a muncii competitive.
Prof. univ.dr. Luminiþa Pistol,
decanul Facultãþii de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale,
dupã un cuvânt de Bun venit! a
fãcut o prezentare amplã a facultãþii, prin care a evidenþiat programele de studii, disciplinele de studiu
aferente celor douã specializãri,
competenþe ºi aptitudini dobândite, importanþa participãrii la
cercurile studenþeºti, cât ºi multe
alte informaþii legate de cooptarea
studenþilor în cadrul programelor
de cercetare. Cunoºtinte de naturã
teoreticã, despre ºtiinþa marketingului, dar ºi exemple de publicitate
neconvenþionalã din viaþa realã leau fost oferite elevilor în cadrul unei
prezentãri power-point de cãtre
lect. univ. dr. Daniel Gârdan.
Provocarea seminarului interactiv

a fost lansatã de lect. univ. dr.
Ramona ªtefãnescu-Mihãilã, prin
competiþia Crearea unei pagini de
publicitate pentru un produs turistic
într-o revistã de specialitate, concurs ce a presupus împãrþirea pe
echipe a participanþilor, motivarea
acestora în a-ºi folosi creativitatea,
imaginaþia, dar ºi cunoºtinþele de
marketing. Pe parcursul celor 30
de minute de creaþie, elevii au
beneficiat de sfatul conf. univ. dr.
Miltiade Stanciu ºi lect. univ. dr.
Ramona ªtefãnescu-Mihãilã.
Lucrãrile elevilor au fost jurizate, þinându-se cont de promptitudinea execuþiei, capacitatea de
asimilare a cunoºtinþelor de marketing ºi aplicarea eficientã a
acestora în creaþia publicitarã
realizatã, creativitatea, imaginaþia
ºi raþiunea susþinerii ideilor în faþa
colegilor ºi profesorilor. Ambele
echipe s-au descurcat foarte bine,
fiind declarate învingãtoare.
Prof. univ. dr. Luminiþa Pistol
a înmânat fiecãrui elev participant la concurs un premiu ce a
cuprins ºi un pachet de cãrþi din
anul I de studii.
Acþiunea Porþile deschise s-a
dovedit un real succes, încheinduse prin promisiunea bilateralã de a
reveni, într-un cadru cel puþin la fel
de motivant, de unde atât elevii,
cât ºi profesorii sã aibã sentimentul
lucrului bine gândit ºi bine executat.

Mihãiþã ENACHE

Cine câºtigã ºi cine pierde din sistemul de economisire creditare
economiseºti minim cinci ani. Dacã retragi banii mai devreme, pierzi
dreptul la prima de stat ºi riºti chiar sã suporþi o pierdere. Trebuie
avut în vedere cã cel mai important cost asociat cu aceste contracte
se achitã la început. Este vorba de comision de deschidere de cont,
care se reþine din sumele depuse. Nivelul comisionului este, în prezent,
de 1,2% la RBL ºi de 1% la BPL.

Cât te costã un contract bauspar

În ambele cazuri, comisionul se calculeazã la suma contractatã,
respectiv, suma pe care intenþionezi sã o economiseºti în urmãtorii
cinci ani. Prin urmare, la un contract de 25.000 lei, þi se vor reþine din
cont între 250 ºi 280 de lei, în funcþie de banca aleasã. Pe perioada de
economisire, vei avea de platã doar un comision anual de administrare.
Acesta este, în prezent, de 28 lei la BPL ºi de 36 lei la RBL. În perioada
de economisire, nu va mai apãrea niciun alt comision. Vei achita
comisioane suplimentare doar în momentul în care vei dori sã soliciþi
un credit locativ, cu dobânda fixã. La RB ai de platã doar un comision
de analizã care este de 400 lei. La BPL, creditul nu are asociat un
comision de analizã, dar vei achita un comision de administrare de
0,05% din sold, în fiecare lunã a perioadei de rambursare a creditului.
Dacã vrei sã reziliezi contractul înainte de termen, s-ar putea sã
trebuiascã sã plãteºti un comision de penalizare de 1%, dacã sumele
sunt retrase înainte de a trece trei luni de la încheierea contractului.

Cât câºtigã clientul,
cât banca ºi cât pierde statul?

Dacã este sã facem un calcul strict al randamentului oferit de
sistemul de economisire creditare ºi economisirea într-un depozit
clasic, vom avea parte, însã, de câteva surprize. Cât câºtigãm
economisind 350 de lei, lunar, timp de cinci ani la BCR, cu dobândã
de 3% pe an? În cazul depozitului clasic, vom obþine, la finalul
celor cinci ani de economisire, 21.525 de lei. În cazul contractului
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de economisire creditare, totalul economiilor va fi, la final, de
25.836 de lei. Într-adevãr, plusul obþinut dupã cei cinci ani de
economisire în sistemul bauspar este de 4.311 lei, în condiþiile în
care statul a contribuit la economiile tale cu circa 5.500 de lei net
în cei cinci ani. Ce ne spune acest calcul? Un fapt simplu: bãncile
de economisire creditare nu doar cã au plãtit dobânda la economiile
clientului cu banii luaþi din prima de la stat, dar au avut ºi un câºtig
de 1.189 de lei. Sigur, mai trebuie luate în calcul ºi campaniile de
marketing din luna decembrie ºi premiile bãneºti oferite de bãnci
prin tragere la sorþi. Totuºi, pentru persoanele fizice rãmâne o
formã atractivã de economisire. Contractele de economisirecreditare permit achiziþionarea unei locuinþe, cumpãrarea de
terenuri, construcþia unei case, reabilitarea, modernizarea,
consolidarea sau extinderea unei locuinþe, viabilizarea terenurilor
trecute în intravilan, refinanþarea creditelor ipotecare sau imobiliare
sau, pur ºi simplu, pentru economisire.
Contractele de economisire-creditare îþi permit sã obþii un credit
în lei, cu dobânda redusã (între 4,5% ºi 6%) în scopuri imobiliare,
denumit credit locativ. Clienþii sunt la adãpost de riscul de ratã a
dobânzii ºi riscul valutar, pentru cã împrumutul este în lei ºi
dobânda este fixã pe toatã durata contractului. Cu cât economiseºti
o perioadã mai lungã, cu atât creºte ºi perioada de rambursare a
creditului pe care îl poþi obþine. Implicit, poþi împrumuta ºi o
sumã mai mare. De asemenea, o perioadã de economisire mai
lungã, te ajutã sã îndeplineºti mai uºor condiþiile de acordare a
creditului locativ. Bãncile au prelungit contractele pânã la opt ani
ºi jumãtate pentru economisire.
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie
la: opinia@spiruharet.ro

Gabriela ÞINTEANU
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Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice

In memoriam VICTOR GIULEANU

Conf.univ.dr. George V. GRIGORE

Marþi, 25 noiembrie 2014, la sediul Facultãþii de Arte, sala
112, a avut loc Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice,
In Memoriam Victor Giuleanu - 100 de ani de la naºterea
maestrului (11 noiembrie 1914  23 decembrie 2006). Cu acest
prilej, sala 112 a primit numele onorific de Sala Victor Giuleanu.

La aceastã manifestare deosebitã (organizatã de conducerea
facultãþii în colaborare cu Departamentul de Arte, director conf.
univ. dr. Sorin Lerescu, ºi Centrul de Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie
Artisticã (CCSCA), director lector univ. dr. Otilia Pop Miculi), a
participat, ca invitat special din partea familiei Giuleanu, doamna
profesoarã Dana Gânju, venitã special de la Râmnicu Vâlcea.
Sesiunea a început cu un cuvânt al decanului facultãþii, conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac, care a evocat memoria celui care
a fost membru fondator ºi decan al Facultãþii de Muzicã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret: Victor
Giuleanu. Lector univ. dr. Crinuþa
Popescu a prezentat studiul Centenar
Victor Giuleanu, Doctor Honoris
Causa, nume de referinþã în peisajul
muzical universal. A urmat, apoi, lector
univ. dr. Dorina Arsenescu cu Prezentarea volumului Victor Giuleanu  un
portret in documente ºi mãrturii, de
Valentina Sandu Dediu ºi Andreea
Chiselev. Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
ne-a delectat cu compoziþiile domniei
sale Portrait imaginaire, Op.74 si
Relatio, Op.75  compatibilitatea voce-

instrument. A urmat o trecere sensibilã de la muzicã la teatru,
prin lucrarea conf. univ. dr. George Grigore: Fantasticul în opera
lui Ion Luca Caragiale. Dupã aceastã binevenitã incursiune în
lumea fantasticului, conf. univ. dr. Maia Ciobanu a prezentat
cercetarea Aspecte de scriiturã în AlterEgo Concert pentru
douã viori ºi orchestrã. Legãtura omului cu divinitatea avea sã
fie evocatã de lector univ. dr. Otilia Pop Miculi, prin studiul
Dialogul om-divinitate. Acþiunea undelor sonore asupra
mediului înconjurãtor. Conf. univ. dr. Viorel Creþu a continuat,
cumva, acest subiect sensibil, prin cercetarea: O extindere a
realitãþii ºi un început de interpretare categoricã. Într-o trecere
de la singular la multiplicitate, asist. univ. dr. Aurel Muraru a
prezentat: Chansonul Yver, vous n`estes quun vilain de
Claude Debussy, o mostrã de impresionism coral. Lector univ.
dr. Anca Iorga a fãcut o nouã legãturã între artele surori, prin
contribuþia sa: Trãirea emoþional-afectivã ºi întruchiparea
scenicã a unui personaj. Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac a
pornit pe calea legãturii imuabile dintre cuvânt ºi nota muzicalã,
în studiul Farmecul cuvintelor ºi al armonicelor fundamentale
în liedul enescian. A urmat un moment artistic evocator, în care
conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, acompaniatã la pian de lector
univ. dr. Dorina Arsenescu, a interpretat un lied compus de
maestrul Victor Giuleanu. În aplauzele audienþei, doamna
profesoarã Dana Gânju a oferit tuturor celor prezenþi, dar ºi
bibliotecii Facultãþii de Arte, câte un exemplar al volumului
Victor Giuleanu  un portret în documente ºi mãrturii, semnat
de cãtre Valentina Sandu Dediu ºi Andreea Chiselev.
Dupã un aºa eveniment evocator, undeva, în aerul Sãlii
Victor Giuleanu, se mai simte încã vibraþia liedului interpretat
de conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, iar florile din vazã îºi
întorc nevãzute faþa cãtre fotografia celui care a deschis un
drum în viaþã studenþilor ºi absolvenþilor Facultãþii de Arte
din cadrul Universitãþii Spiru Haret: Victor Giuleanu.

Proiectul de cercetare ºtiinþificã finanþat
din surse proprii - Modele în educaþie
Ultimul eveniment al anului 2014:
Conferinþa internaþionalã

Auto-cunoaºterea ºi echilibrul
interior în educaþie

Joi, 27 noiembrie 2014, în sala Studio a avut loc conferinþa Autocunoaºterea ºi echilibrul interior în educaþie, susþinutã de cãlugãrul
buddhist Luang Phi Pasura, ºef al departamentului de relaþii
internaþionale al templului Dhammakaya din Tailanda.

foto ªtefan Ecliserescu
Evenimentul a fost organizat de Universitatea Spiru Haret în
parteneriat cu Editura Herald, Peace Revolution ºi Centrul Seeds
for Happiness. Alãturi de Bhante Pasura s-a aflat Mihai Popa-Radu,
fondator atât al Mindfulness Institute, cât ºi al cunoscutului Centru
Seeds for Happiness; conferinþa a fost tradusã de Ada Silea,
reprezentant al proiectului Peace Revolution pentru România.
Cuvântul de deschidere a aparþinut prof. univ. dr. Carmen Costea
prorector al USH, care a amintit de propunerea Universitãþii Spiru
Haret de a organiza o ºcoalã de varã pentru învãþarea meditaþiei,
destinatã elevilor de liceu ºi studenþilor din România, ºi promovarea
în ºcoli a acestei forme colaterale de educaþie sãnãtoasã.
Venerabilul Luang Phi Pasura de la templul buddhist
Dhammakaya (unul dintre cele mai mari temple buddhiste din
Thailanda) are o experienþã de peste 25 de ani în practica meditaþiei.
Lucreazã de ºase ani în cadrul programului Peace Revolution,
organizând workshop-uri ºi tabere de meditaþie în Thailanda, Europa,
Africa, Asia, America Latinã ºi Centralã. Este de asemenea ºeful
departamentului de relaþii internaþionale al templului Dhammakaya,
având ºi o diplomã în relaþii internaþionale ºi un masterat în studii
buddhiste. Venerabilul a vorbit despre colaborarea deosebitã dintre
templul Dhammakaya ºi Ministerul educaþiei din Tailanda care a
condus la rezultate foarte bune privind implementarea tradiþiei ºi a
meditaþiei, în special în curricula instituþiilor de învãþãmânt.

Matei GEORGESCU

Istoria ºi viitorul
aplicaþiilor mobile

în dezbatere la
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
În ziua de 27 noiembrie, în prezenþa
pasionaþilor de domeniu (studenþi,
masteranzi, membrii Clubului de
informaticã, cadre didactice),
lect. univ. dr. Dana Mihaela Vîlcu
a prezentat principalele momente
din istoria aplicaþiilor mobile
ºi a ilustrat uºurinþa cu care cei
interesaþi pot realiza aplicaþii mobile
folosind MIT AppInventor.

Universitatea Spiru Haret prezentã la conferinþa londonezã

Shakespeare  adaptare, receptare, traducere
Conf.univ.dr. George VOLCEANOV
În zilele de 14-15 noiembrie,
la sediul Institutului Cultural
Român din Londra, în cocheta
clãdire din Belgrave Square nr. 1,
cumpãratã de cãtre regele Carol
al II-lea ºi donatã statului român
în anul 1936, s-a desfãºurat cea
de-a patra ediþie a conferinþei
internaþionale Shakespeare 
Adaptation, Reception, Translation.
În afara celor douã secþiunimaraton, derulate timp de douã
zile, organizatorii au inclus în
programul conferinþei ºi patru
sesiuni plenare de câte o orã.
Mi-a revenit onoarea de a susþine
prima lucrare în plenul conferinþei
 programatã imediat dupã
alocuþiunile de deschidere rostite
de Dorin Branea, directorul I.C.R.
Londra, de profesorul Gordon
McMullan, de la Kings College

(unul dintre cei cinci îngrijitori ai
monumentalei ediþii Norton
Shakespeare, cea mai bunã din
Statele Unite), ºi Pia Brînzeu:
Shakespeare 450  4.50. Dupã
cum sugereazã titlul, am subliniat
faptul cã în anul celei de-a 450-a
aniversãri a Bardului, noua ediþie
româneascã a Operelor complete,
iniþiatã, coordonatã ºi îngrijitã de
mine, a împlinit patru ani ºi
jumãtate de existenþã, materializatã în nouã volume (ultimul
dintre acestea, lansat la Târgul
Gaudeamus, la standul Editurii Tracus Arte, în data de
21 noiembrie 2014).
Am prezentat semnificaþia noii
ediþii în istoria receptãrii de peste
200 de ani a lui Shakespeare în
România, participanþii la acest
monumental proiect (editori,

traducãtori, universitari), manifestul sau poetica lui, anii de
cercetare ºi articolele ºtiinþifice ce
au stat la baza strategiei adoptate
de traducãtori, precum ºi cele
dedicate evaluãrii rezultatelor de
pânã acum, elaborate atât de
subsemnatul cât ºi de cãtre alþi
angliºti români, impactul ediþiei
în lumea literarã ºi în lumea
teatrului, ºansele ratate de colaborare cu unele teatre, dar ºi proiectele teatrale în curs de pregãtire,
pentru anii 2015-2016.
Au mai prezentat lucrãri în
plen, în alte momente ale conferinþei, Sonia Massai (de la Kings
College), în prima zi, ºi Susan
Bennet (de la Universitatea din
Calgary, dar originarã din Londra,
autoarea a trei monografii importante dedicate operei shakespeariene) ºi Emil Sîrbulescu (de la
Universitatea din Craiova, cel
care în 2002 semnala primul, în

presa academicã româneascã,
extinderea canonului shakespearian, prin apariþia, la Editura
Polirom, a ediþiei bilingve a piesei
The Two Noble Kinsmen/Doi veri
de stirpe aleasã, prima mea traducere a unui text shakespearian).
În afara schimbului fructuos de
idei cu nume consacrate în
domeniu, precum cele deja
menþionate (la care l-aº adãuga pe
Rowland Wymer, un excelent
exeget al operei lui John Webster,
din care am tradus, în anul 2004,
celebra tragedie Ducesa de
Amalfi), dar ºi cu tineri doctoranzi
în ascensiune (din Franþa, Turcia,
Polonia, Ungaria, Japonia, Taivan
etc.), conferinþa mi-a prilejuit ºi
reîntâlnirea cu o seamã de prieteni
dragi, veterani ai conferinþelor
europene ºi mondiale Shakespeare (Marta Minier de la South
Wales University, Aleksandra
Sakowska de la Kings College,

Aneta Mancewicz de la Kingston
University ºi, nu în ultimul rând,
Nicoleta Cinpoeº de la Worcester
University, organizatoarea urmãtoarei conferinþe europene bienale
Shakespeare, din iunie 2015).
În ciuda programului extrem de
încãrcat al conferinþei, am gãsit,
la sfârºitul zilelor de muncã, ºi
câte un scurt rãgaz în care
discuþiile s-au mutat din sãlile de
conferinþã în spaþiul informal al
vreunui pub sau al unei ceainãrii,
prilej sã mã bucur de standardul
de civilizaþie al unei þãri în care
fumatul este interzis în toate
localurile publice; pe drumul de
la hotel la locul de desfãºurare al
conferinþei (fie cu taxiul, fie pe
jos, traversând Hyde Park-ul), am
avut prilejul sã admir splendoarea
arhitecturii victoriene, opulenþa
imobiliarã a unui fost imperiu în
care, acum o sutã de ani, soarele
nu apunea niciodatã.

Iar în hotelul de patru stele în
care am fost cazat, în zona rezidenþialã Bayswater-Kensington,
am admirat multiculturalismul britanic, armonia în care
muncesc zi de zi membrii personalului, originari din România (în
marea lor majoritate!), Ungaria,
Albania, Brazilia, Guyanna
Britanicã ºi câteva þãri arabe.
Atâta vreme cât nu sunt manipulaþi ºi instigaþi, oamenii pot
trãi în pace ºi bunã înþelegere, fie
cã-s români sau unguri, creºtini
sau musulmani, ortodocºi sau
catolici, caucazieni sau afroamericani. O lecþie pe care, la
întoarcerea în þarã, aveam sã aflu
cã ºi-a însuºit-o ºi cea mai mare
parte a electoratului românesc,
mai ales, tinerii, cei care
s-au sãturat sã fie carnea de tun,
masa de manevrã a unei clase
politice arogante, ºi doresc sã-ºi
fãureascã propriul destin.
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Liceul Teoretic Nichita Stãnescu
Specializãri: Filierã teoreticã  Matematicã-Informaticã ºi ªtiinþe Sociale
Tradiþiile Liceului Teoretic Nichita
Stãnescu încep în urmã cu 48 de ani, când,
în cartierul Titan, a fost înfiinþat Liceul
industrial cu profilul industrie uºoarã,
spune prof. Anca Secaºiu, directorul
adjunct al ºcolii. Titulatura de industrie
uºoarã a fost pãstratã pânã în anii 90,
când structura organizatoricã a liceului ºi
baza materialã nu ºi-au mai gãsit echilibrul
de altãdatã ºi totul a cãpãtat altã traiectorie
în plan instructiv. Astfel, în ºcoala noastrã
încep sã funcþioneze ºi clase de liceu
teoretic (matematicã  informaticã).
Ulterior, funcþionarea acestor clase a
contribuit la creºterea prestigiului liceului,
iar prin rezultatele pe care elevii le-au
obþinut de-a lungul anilor au conferit

Adresa: str. Lucreþiu Pãtrãºcanu nr. 12, sector 3

Extemporal la sinceritate

Alexandra Suciu

Liceului Teoretic Nichita Stãnescu un
caracter ºtiinþific ºi umanist. Începând din
anul ºcolar 2013  2014, ca urmare a
comasãrii cu ªcoala Gimnazialã nr. 94 din
imediata apropiere, oferta educaþionalã a
liceului s-a îmbogãþit prin ºcolarizarea de
elevi, atât în învãþãmântul primar, cât ºi
în cel gimnazial. De asemenea, meritã
menþionat faptul cã elevii beneficiazã de
semiinternat, precum ºi de sistemul After
school, cursurile desfãºurându-se numai
într-un singur schimb  dimineaþa.
Potrivit directorului adjunct Anca
Secaºiu, fiecare materie are în egalã
mãsurã importanþã, cu menþiunea cã
elevii claselor terminale participã la ore
de consultaþii în vederea pregãtirii lor

pentru examenele naþionale. Din pãcate,
încã, spune profesoara, programa ºcolarã
nu este adaptatã cerinþelor pieþei. Ar
trebui sã se ºtie exact care sunt cerinþele
reale ale pieþei, sã existe o politicã
coerentã, de duratã, care sã asigure
continuitate în sistemul de învãþãmânt,
fãrã modificãri de la an la an. De
asemenea, nici manualele existente în
prezent nu corespund cerinþelor actuale.
Astfel, acestea sunt greoaie, cuprind
multã informaþie ºi nu solicitã gândirea
ºi descoperirea informaþiei de cãtre elevi.
În opinia directorului adjunct al Liceului
Teoretic Nichita Stãnescu contraexemplele, care sunt promovate de media
inoculeazã tinerilor ideea cã o educaþie
solidã, ºcoala, studiile nu au o importanþã
în societate.

la clasa a XII-a

Cãtãlina Stere

Samantha Rostamian

 Viitor
Aura ªtefania: Mi-am ales
cu totul altceva decât pasiunile
mele. Am fãcut acest lucru
pentru cã m-am gândit cã, dacã
îmi urmez pasiunea, aceasta se
poate transforma în ceva banal
ºi nu vreau asta. Sunt hotãrâtã
sã plec în afarã pentru cã
România consider cã nu îmi mai
oferã beneficii pentru un om ca
mine. Istoria, egiptologia ºi
celelalte pasiuni ale mele o sã le
las deoparte ºi o sã le pãstrez
doar ca pasiuni, pentru cã dacã
îmi urmez pasiunile ºi cumva
vrei sã faci bani din ele, nu o sã
mai fie o pasiune, o sã moarã, ºi
practic vei fi obligat sã faci acel
lucru. Iar eu nu fac lucruri care
nu-mi plac. Pasiunea trebuie sã
fie ceva în care mã recreez, sã
mã simt bine fãcând acel lucru,
nu sã trebuiascã sã primesc o
notã ori sã dau un examen pe
baza pasiunii mele. Asta nu
înseamnã cã nu trebuie sã avem
pasiuni. Fãrã o pasiune îþi pierzi
cumva sufletul.
Cãtãlina Stere: Vreau sã
urmez Facultatea de Litere ºi sã
prind o bursã în strãinãtate.
Acestea sunt obiectivele pe care
mi le-am fixat pentru viitorul
apropiat ºi sper sã reuºesc sã le
transpun în realitate.
Samantha Rostamian: Planurile mele de viitor? Pe de o
parte, mã gândesc la Facultatea
de Drept, iar, pe altã parte, mã
gândesc la Relaþii Internaþionale.

A face o facultate în România
implicã o anumitã dozã de seriozitate. Aud foarte des Am fãcut
facultatea cutare ºi sunt ºomer!.
Atunci de ce ai mai fãcut-o? Nu
era mai bine sã te duci sã lucrezi
de la bun început ºi nu-þi mai
trebuia studii superioare. Tu, în
momentul în care intri într-o
facultate ca ºi persoanã, trebuie
sã ºtii Nu vreau sã fiu ºomer
dupã ce termin, eu vreau sã
câºtig ceva din chestia asta! Nu
conteazã unde lucrezi, poþi fi
chiar ºi vânzãtor în spatele unei
tejghele, dar ai un loc de muncã.
Degeaba spui dupã licenþã, cã
ai o diplomã ºi eºti ºomer.
Trebuie sã fii pregãtit pentru ce
urmeazã! De asemenea, trebuie
sã te întrebi dacã facultatea pe
care ai urmat-o te-a pregãtit cu
adevãrat pentru a intra pe piaþa
muncii sau ai fãcut-o doar de
dragul de a face o facultate.
Revenind la mine, mi-ar plãcea
sã devin notar.
Rareº Bogdan Mocanu:
Dupã absolvire mã gândesc
serios sã mã îndrept spre
Facultatea de Marketing ºi vreau
sã plec din România. De fel, sunt
o persoanã foarte naþionalistã,
dar consider cã a fi naþionalist
nu înseamnã sã îþi condamni
viitorul. Nu am ales întâmplãtor
Marketingul, pentru cã este o
pasiune, ci este un domeniu care
o sã mã ajute financiar ca sã îmi
pot urmãri pasiunile.

 Patriotism

Rareº Bogdan Mocanu

Aura ªtefania

Andreea Stan

Aura ªtefania: Fie cã ne place
sau nu, România este vãzutã ca
fiind o þarã extrem de coruptã. Mã
ºocheazã faptul cã am ajuns sã
plãtim pentru o facultate, sã
plãtim licenþa etc., plus cã
majoritatea diplomelor eliberate de
facultãþile din þarã nu sunt
internaþionale, adicã eu, dacã merg
în Franþa cu diploma din þarã,
trebuie sã dau niºte examene cã sã
pot sã îmi echivalez diploma. Din
acest motiv prefer sã mã duc întro þarã strãinã, sã am ºi aceastã
experienþã, pentru cã suntem tineri
ºi trebuie sã descoperim ºi am
considerat cã, dacã plec, cumva, o
sã mã descopãr ºi pe mine, o sã
învãþ ºi altceva ºi o sã vãd ºi altã
culturã, plus cã o diplomã din afarã
îmi poate oferi mai multe
oportunitãþi cum ar fi bursele. În
România nu sunt fonduri, nu avem
materiale care sã corespundã
viitoarei mele specializãri, nu
avem profesori dedicaþi ºi lista
poate continua. Din pãcate, în þara
noastrã, oamenii îºi bat joc de
profesori. Profesorul nu este
respectat aºa cum este unul din
afarã. Acolo, profesorul este
respectat, este un om care este
privit cu iubire, pentru cã este un
om care te învaþã. La noi nu existã
cultul profesorului, nu avem ideea
de respect a învãþãmântului ºi nu
vreau asta. Poate peste câþiva ani
o sã mã întorc în þarã. Sigur o sã

fac acest lucru pentru cã îmi
iubesc þara. Pânã acum, aceastã þarã
a reuºit sã îmi spunã sã gândesc
mai simplu, sã mã limitez, sã nu
mã duc atât de departe ºi sã încerc
sã mã încadrez într-un anumit
tipar, în care eu nu vreau sã fiu.
Cãtãlina Stere: România este
cu siguranþã o þarã primitoare ºi
frumoasã, dar pe care nu ºtim cum
sã o preþuim ºi sã investim în ea.
Patriotismul este în fiecare dintre
noi. Este corect cã sunt oameni
care spun cã vor sã rãmânã aici
pentru cã este þara lor. Cum am
spus, patriotismul existã în fiecare
din noi, doar cã nu ni-l manifestãm, din diverse motive, mai mult
sau mai puþin întemeiate, dar, mai
ales, pentru cã nu-i dãm României
o ºansã. Aceastã ºansã trebuie sã
i-o acordãm noi, românii. Trebuie
sã încetãm sã ne mai plângem
singuri de milã! Avem o þarã
frumoasã ºi trebuie sã fim mândri
de ea ºi cã ne-am nãscut aici!
Andreea Stan: Deºi pentru
unii poate pãrea surprinzãtor,
România poate oferi mult, chiar
foarte mult aº putea spune, dar,
din pãcate, nu a fost încã
exploatatã aºa cum trebuie ºi aici
mã refer la dezvoltarea turismului
ºi a sportului. Probabil cã vã
întrebaþi de ce am nominalizat cele
douã domenii. Motivul este
simplu ºi la obiect zic eu: atât
turismul, cât ºi sportul sunt

embleme ale României, embleme
care ne-au fãcut cunoscuþi în lumea
întreagã ºi este pãcat sã nu le
folosim pentru a ne promova din
nou þara. Avem ambasadorii,
mai rãmâne sã fie cineva destul de
capabil astfel încât sã le traseze o
misiune clarã.
Rareº Bogdan Mocanu:
România este, în momentul actual,
ca naþiune, un vid, dar doar ca
naþiune. Din punctul de vedere al
trecutului, al poziþiei geografice,
al abilitãþii economice ºi industriale, România ar putea fi centrul
pãmântului, chir ºi spiritual,
datoritã tradiþiilor noastre. Din
pãcate, naþiunea ºi mentalitatea
noastrã lasã de dorit Din istorie
putem sã observãm cã nu am fost
trataþi cum se cuvine pentru cã am
fost la graniþa dintre Orient ºi
Occident. Am fost ca o minge de
tenis, acest lucru reflectându-se ºi
asupra mentalitãþii noastre.
Suntem o þarã cu o grãmadã de
abilitãþi în toate domeniile, dar din
pãcate, acestea nu sunt exploatate.
Ca lucrurile sã se schimbe, eu cred
cã trebuie sã treacã multe generaþii,
sã se schimbe mentalitatea noastrã
ca popor, iar dupã ce se schimbã
poporul se va schimba ºi þara în
care trãim. Românii nu ar trebui
sã mai fie atât de umili ºi ar trebui
sã îi intereseze mai mult viitorul
þãrii, nu neapãrat al lor. De la noi
trebuie sã plece schimbarea, ca sã
se schimbe þara!

 Voluntariat
Alexandra Suciu: Pentru
tinerii de astãzi, voluntariatul
reprezintã o variantã pe care
trebuie sã o ia în considerare din
ce în mai mult. Voluntariatul
poate fi puntea de legãturã cu
un job. Din pãcate, acest lucru
nu este conºtientizat de unii
tineri din ziua de astãzi, tineri
care au aºteptãri mari de la viaþã,
în schimb nu întreprind nimic
pentru ca aceste aºteptãri sã
devinã realitate. Voluntariatul te
ajutã sã descoperi lucruri interesante, astfel cã, dacã eºti încã
nehotãrât ce vrei sã faci în continuare, un stagiu de voluntariat
te poate ajuta sã te hotãrãºti în
ce direcþie vrei sã mergi.

Andreea Stan: Fac voluntariat ºi astfel am descoperit
pasiunea de a mã implica în
organizarea de evenimente. Eu
sunt de pãrere cã voluntariatul
uneºte oameni, grupuri mari de
oameni ori diferite personalitãþi.
Prin voluntariat îþi dezvolþi
personalitatea, integrarea în
societate. Practic, este un alt fel
de mod de a trãi viaþa ºi din pãcate, în þara noastrã, a fi voluntar
este o ruºine. Este mai mult decât
un cuvânt, este o activitate nobilã
care îþi reaminteºte cã eºti OM!
În viaþã ai nevoie de bani, dar eu
cred cã uneori poþi sã renunþi la
acest capriciu ºi sã te dedici
unei cauze.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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George Lowendal. O sãptãmânã de teatru
non stop la Brãila
Întâlnirile mele
cea de-a IX-a ediþie a festivalului Zile
cu þãranii - la Muzeul La
ºi Nopþi de Teatru la Brãila (1 - 7 decembrie),
Naþional al Þãranului Român

Expoziþia de picturã ºi graficã George
Löwendal. Întâlnirile mele cu þãranii
prezintã, în sala Tancred Bãnãþeanu a
Muzeului Naþional al Þãranului Român,
în perioada 26 noiembrie 2014 
8 ianuarie 2015, o galerie de portrete
unice în pictura româneascã modernã.
Realizate de-a lungul a trei decenii
(1933-1963), aceste chipuri de þãrãnci ºi
þãrani sunt însoþite, pentru prima datã,
de fragmente inedite din însemnãrile
artistului. Împreunã, imaginile ºi textele
restituie dimensiunea unui pictor etnograf, care a documentat chipuri ºi vederi
din þara sa de adopþie, România.
Expoziþia, care prezintã peste 75 de
lucrãri aparþinând Fundaþiei Löwendal,
încheie acum, la Muzeul Naþional al
Þãranului Român, seria de manifestãri
ce au comemorat o jumãtate de secol de
la moartea artistului. Ea este, totodatã,
un omagiu adus muzeului însuºi, ca loc
al tradiþiei: aceeaºi tradiþie pe care a
documentat-o în tablourile sale ºi pictorul-baron, ajuns din voia soartei pe
meleagurile noastre.

E atât de rãu,
cã-i bine!
la cinema Patria
Cinema Patria alãturi de Sad
Comedy prezintã joi, 4 decembrie, ora
19:00, la spectacolul E atât de rãu cã-i
bine!, în regia lui Octavian Strunilã.
Producþia prezintã o piesã de teatru
atipicã, interpretatã de Anca Sigartãu,
Octavian Strunilã, Sorana (ExAsia), Alin
Panc ºi Alexandru Conovaru. Piesa este
inspiratã din viaþa realã ºi dedicatã
spectatorilor curioºi din fire, care urmãresc umorul de calitate. 85 de minute în
care se spune o poveste despre oameni
din toate categoriile sociale ºi problemele
de care se lovesc zi de zi. Sad Comedy
este un nou concept de spectacol cu Anca
Sigartãu, Sorana Darclée Mohamad,
Octavian Strunilã, Alin Panc, Alexandru
Conovaru, care adunã laolaltã oamenii
care ºtiu sã guste umorul realist.

se vor juca (sala Studio a Teatrului Maria Filotti
- de la ora 20,00, ºi sala Casei Tineretului - de
la ora 18,00) cele mai interesante spectacole de
teatru din Bucureºti ºi din þarã: în deschidere,
Teatrul Masca, Acul cumetrei Gurton, regia
Mihai Mãlaimare, spectacol de teatru-dans Zic
zac, realizat de Andreea Gavriliu, concert de
remix-uri Maria Tãnase, producþie UNITER,
o suitã de 13 melodii din repertoriul faimoasei
Mãrii, electro-orchestrate live de Vlaicu Golcea,
cântate cu imaginaþie ºi umor de 15 dintre
participanþii la Gala Hop. Gala va continua cu
câte douã spectacole de teatru pe zi, urmând a

Valori româneºti
Pentru muzicieni,
Lipatti e o minune,
pentru melomani 
o alinare, pentru
necunoscãtori 
un pianist, iar
pentru pianiºti 
o icoanã.

se încheia cu Îndoiala, o piesã din repertoriul
Teatrului Maria Filotti, ºi O...ladã, creaþie
colectivã dupã Ion Creangã, în regia lui
Alexandru Dabija, de la Teatrul Tineretului
Piatra Neamþ, reinterpretare a binecunoscu-telor
poveºti Punguþa cu doi bani ºi Fata babei ºi (pianist Sergiu Tuhuþiu)
fata moºneagului.

Flautistul Matei Ioachimescu
- pe scena Ateneului Român
Unul dintre cei mai
apreciaþi muzicieni români, flautistul Matei Ioachimescu, alãturi de
Orchestra Filarmonicii George
Enescu, se va reîtâlni cu publicul
bucureºtean joi,
11 decembrie (19.00) ºi vineri, 12 decembrie
(19.00) în cadrul unui concert-eveniment
unde va interpreta atât concertul tatãlui sãu,
Cãlin Ioachimescu (lucrare ce a obþinut premiul Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor

în anul 2013), cât ºi spectaculosul concert
pentru flaut ºi orchestrã al compozitorului francez Jacques Ibert, concert de o virtuozitate
explozivã - completat cu momente de frumuseþe
sublimã ºi de inspiraþie jazzisticã. Concertul de
la Ateneul Român se va desfãºura sub bagheta
dirijorului Jin Wang, care va prezenta melomanilor bucureºteni ºi douã capodopere ale
impresionismului francez: Menuetul antic de
Maurice Ravel ºi ciclul de schiþe simfonice Marea, al compozitorului Claude Debussy.
Numit în anul 2013 Ambasador al integrãrii
de cãtre Ministerul de Externe al Austriei,
flautistul Matei Ioachimescu este unul dintre
cei mai finaþi muzicieni ai generaþiei sale.

Români la International
Jazz Summit
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv
sprijinã prezenþa trompetistului român de
jazz Emil Bizga la International Jazz
Summit organizat de muzicianul Amikam
Kimelman, în perioada 3-6 decembrie 2014.
Vor participa alãturi de Emil Bizga la
trompetã, Amikam Kimelman la saxofon, Katia Toobool la pian, Simon Starr la
contrabas ºi Gasper Bertoncelj percuþie.
Emil Bizga s-a format ca muzician de jazz
ºi interpret de muzicã clasicã. A absolvit
studii mas-terale de muzicã clasicã la

Universitatea din Malmö (Suedia) ºi de
jazz la Universitaea in Hanovra (Germania).
A studiat cu muzicieni renumiþi, ca Hakan
Hardenberger sau Wynton Marsalis. Este
cunoscut pentru concertele susþinute în
Europa ºi Statele Unite.

La Sibiu,
Lacul Lebedelor

dã startul sãrbãtorilor de iarnã

De Moº Nicolae, la Casa de Culturã a Sindicatelor din Sibiu, Teatrul de Balet va oferi
spectacolul eveniment Lacul Lebedelor.
Din repertoriul internaþional al spectacolelor de balet clasic, Lacul Lebedelor
este unul dintre cele mai cunoscute ºi
îndrãgite spectacole de cãtre iubitorii
dansului de pretutindeni. Muzica spectacolului este compusã de P.I. Ceaikovski,
iar coregrafia originalã este realizatã
de Marius Petipa ºi Lev Ivanov.

Invitaþii în lumea artelor plastice

George ªpaiuc,

pictorul care reinventezã peisajul

Nãscut la Hlipiceni, în judeþul Botoºani, pictorul George ªpaiuc
a absolvit ªcoala de Artã Botoºani, dar este un autodidact. A expus
în cadrul a numeroase expoziþii din þarã ºi din strãinãtate, lucrãrile
sale aflându-se în colecþii particulare din România ºi nu numai. A
avut peste 250 de expoziþii personale în Botoºani, Iaºi, Suceava,
Bucureºti, Reºiþa etc, dar ºi în Canada sau Italia (Roma) ºi Ucraina
(Cernãuþi), la ultimele douã fiind vorba de expoziþii de grup.
La George ªpaiuc, apropierea de peisaj se produce spontan, fãrã
savante preparative, ci doar prin stabilirea prealabilã a dominantei
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cromatice ºi a schemei compoziþionale. De aceea, multe
tablouri au o strãlucire incandescentã, exuberantã ºi plinã
de fervoarea unor sentimente de admiraþie, ca expresia plenitudinii.Vraja locului impune privitorului o bucurie a descoperirii,
a identificãrii cu marea ordine a naturii. Artistul se lasã,
ca impresioniºtii altã datã, purtat de efluviile unei pasiuni care
se poate rezolva printr-un fericit respect faþã de motiv ... de aici,
culoarea coaptã, bine strunitã prin tuºe onctuase ºi juxtapunerile
ritmate muzical, precizeazã criticul Valentin Ciucã în Exerciþii de
Fidelitate. Sonoritãþile au seva pãmântului vechi, erodat ºi
consistenþa unei istorii unde se mai aud ritmurile cavalcadelor
barbare. În replicã peisajele româneºti au moliciunea rafinatã a
primãverilor previzibile ºi a toamnelor rãscoapte.
Lucrãrile acestui împãtimit al culorii dau senzaþia de clatinare a
lumii, de readucere la puritate, la o înþelegere a esenþelor. Game
restrânse, intens susþinute valoric, ne supun privirii o lume construitã
dupã o simþire ºi gândire personalã. Geoge Spaiuc este un pictor,
care pe suprafaþa pânzei poate trasa lumi nebanuite, rafinate, eliberate
de orice fel de complexe, în fond execuþii majore ale trãirilor sale.
Arta sa impune o atmosferã aparte, o gândire plastico-poeticã din
care nu lipsesc nici contorsionãrile expresioniste, nici rafinamentul.
Ce surprinde la el este depãºirea ºi pãrãsirea ºabloanelor în aceastã
adevarãtã artã a mânuirii floretei, care este tehnica peisajului. Primul
câºtig este tocmai transfigurarea peisajului conform propriilor
experienþe de reflectare a lumii. A unei lumi dure. Nu trebuie sã
ne inducã în eroare masca tragic-blajinã a pictorului, cãci
spiritul sãu, deopotrivã fin ºi insolit, demonstreazã un exerciþiu
contrar: o reflectare tãioasã a lumii ºi o mare putere de creaþie.

http://www.dinulipatti.com/

Dinu Lipatti

- cel mai mare pianist român
Dinu (Constantin) Lipatti (19 martie 1917, Bucureºti; d. 2 decembrie 1950, Geneva), a fost pianist, compozitor ºi pedagog român. A
fost ales postum membru al Academiei Române. A fost crescut într-o
familie cu tradiþie muzicalã: tatãl sãu era un talentat violonist amator,
care studiase cu Pablo de Sarasate, mama, Anna Lipatti, o excelentã
pianistã, iar naº la botez i-a fost George Enescu. Din fragedã copilãrie,
i s-au recunoscut ºi cultivat înclinaþiile muzicale. Se spune cã la ºase
luni îºi asculta deja tatãl cântând la vioarã. A început sã ia lecþii de pian
de la Mihail Jora, iar, mai târziu, odatã cu progresul vioi al tânãrului
pianist, a fost încredinþat profesoarei Florica Musicescu, cea care urma
sã-l formeze muzical pe cel mai mare pianist român al tuturor timpurilor
ºi unul din cei mai de seama ai întregii lumi. Totuºi, deºi elev la clasa de
pian a Floricãi Musicescu din acel moment, el studiazã ºi compoziþia,
cu Mihail Jora, preocupare ce l-a însoþit de-a lungul întregii sale vieþi.
Exigenta profesoarã de pian Florica Musicescu l-a ferit de mentalitatea
unui copil minune, dându-i, în schimb, o educaþie artisticã serioasã,
care sã-i permitã dezvoltarea talentului sãu nativ. Între timp, este
admis la Conservatorul din Bucureºti, pentru ca, în 1934 (la nici
17 ani), sã participe la concursul internaþional de pian din Viena unde
i s-a decernat doar al doilea premiu, ceea ce l-a determinat pe faimosul
pianist francez Alfred Cortot sã pãrãseascã juriul în semn de protest.
Cortot l-a invitat la Paris sã-ºi continue sub conducerea sa studiile de
pian la Ecole Nationale de Musique. Aici ia ºi lecþii de compoziþie
cu Paul Dukas ºi Nadia Boulanger ºi de artã dirijoralã cu Charles
Munch. În 1936 îºi începe cariera de pianist concertist cu o serie de
concerte în Germania ºi Italia, reputaþia sa continuând sã creascã cu
fiecare apariþie în public. La începutul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial revine la Bucureºti unde dã recitaluri de pian ca solist sau
acompaniindu-l pe George Enescu.
În 1943 pleacã în Scandinavia împreunã cu viitoarea sa soþie,
Madeleine Cantacuzino, de asemenea o fostã elevã a Floricãi
Musicescu, ºi decide sã se stabileascã în Elveþia, unde devine
profesor de pian la Conservatorul din Geneva. Îºi continuã cariera
concertisticã cu recitaluri de pian sau ca solist împreunã cu orchestre
dirijate de Herbert von Karajan sau Alceo Galliera, realizeazã în
studio imprimãri pe discuri. În timp ce se pregãtea pentru un
turneu de concerte în America se descoperã cã suferã de leucemie.
Se puneau mari speranþe în efectele curative ale Cortizonului, de
curând descoperit, ºi cum preparatul era foarte scump, muzicieni
ca Yehudi Menuhin, Igor Strawinski, Charles Munch au contribuit
cu mari sume de bani pentru procurarea medicamentului. Dupã o
ameliorare aparentã, starea de sãnãtate a lui Dinu Lipatti continuã
sã se înrãutãþeascã. La 16 septembrie 1950, deºi slãbit fizic, are loc
ultimul lui concert public la Besançon (Franþa). În partea a doua a
recitalului intenþiona sã execute cele 14 Valsuri în Do diez minor de
Frédéric Chopin. Puterile însã îl pãrãsesc, dupã o lungã pauzã în
care publicul nu s-a clintit din salã, Dinu Lipatti reapare pe scenã,
se aºeazã la pian ºi interpreteazã motivul Jesus bleibt meine Freude
din cantata Herz und Mund und Tat und Leben de Johann Sebastian
Bach. Cu aceastã rugãciune s-a încheiat una dintre cele mai bogate
ºi scurte cariere cunoscute în arta interpretativã modernã.
Înregistrãrile pe discuri, cu toate imperfecþiunile tehnice de atunci,
au rãmas documente vii asupra artei pianistice a lui Dinu Lipatti,
interpretãri pline de cãldurã umanã ºi înaltã desãvârºire stilisticã,
de fineþe ºi nobleþe spiritualã, de poezie ºi graþie. Compoziþiile sale,
printre care Fantezie pentru pian, vioarã ºi violoncel Op. 1
(1933), ªãtrarii, suitã pentru orchestrã Op. 2 (1934), Concertino
în stil clasic pentru pian ºi orchestrã de camerã Op. 3
(1936), Simfonie concertantã pentru douã piane ºi orchestrã de
coarde Op. 5 (1938), Sonatinã pentru mâna stângã (1941) au
rãmas în cea mai mare parte inedite.
La 2 decembrie 1950, Dinu Lipatti se stinge din viaþã, în vârstã
de numai 33 de ani, cu partitura Quartetului în Fa minor, de Ludwig
van Beethoven, în mânã. Ultimele sale cuvinte au fost: Nu-i de
ajuns sã fii mare compozitor ca sã scrii muzica asta, trebuie sã fi
fost ales ca instrument al lui Dumnezeu.

La Sala Palatului, Crãciunul
se cântã în ritm vienez

Tradiþia vienezã de concerte de Crãciun continuã pe 3 decembrie, la Sala
Palatului, cu invitaþi speciali din capitala austriaca: Vienna Classik
Orchestra. În aceeaºi sãptãmânã, pe 5 decembrie, tot la Sala Palatului,
va susþine concert ºi Schonbrunn Vienna Orchestra
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Cercetarea agricolã: 25 de ani de perpetuã reorganizare
Cercetarea nu este UN LUX. Cercetarea se produce. O naþiune care nu conteazã în lumea ºtiinþei
devine o naþiune dependentã intelectual ºi cultural. ªtiinþa nu este un rezervor de cunoºtinþe
oarecare, din care extragem când ºi cât avem nevoie. A nu produce ºtiinþã înseamnã sã ne
condamnãm la lipsa accesului direct la progres ºi cunoºtinþe, limitarea contribuþiei la patrimoniul
ºtiinþific. (Bertrand Hervieu - fost preºedinte INRA-Franþa)

În cadrul simpozionului anual Economie agrarã ºi dezvoltare ruralã - realitãþi ºi perspective pentru România,
ediþia a V-a, organizat de Institutul de Cercetãri pentru Economia Agriculturii ºi Dezvoltare Ruralã- Bucureºti
(ICEADR) în Aula Magna a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu Siseºti, (ASAS) în 20 nov
2014, a fost ºi o sesiune specialã privind Rolul cercetãrii ºtiinþifice în procesul dezvoltãrii ºi inovãrii în agriculturã.
Din prezentarea fãcutã de prof. Gheorghe Sin - preºedintele ASAS, am reþinut cã legislaþia adoptatã în domeniu,
dupã 1989, a avut ca obiectiv sã clarifice ºi sã asigure:  independenþa, imparþialitatea ºi descentralizarea actului de
cercetare prin acceptarea ASAS ca autoritate în coordonarea cercetãrii agricole ºi for de consacrare a personalitãþilor
în domeniu;  definirea ºi dimensionarea sistemului naþional al cercetãrii agricole;  stabilirea relaþiilor funcþionale
între ASAS ºi MADR ºi instituþiile de profil din UE, relaþiile de cooperare ºi parteneriat între unitãþile de C-D cu
universitãþile de profil, cu producãtorii agricoli, indiferent de regimul juridic de organizare ºi funcþionare, interni ºi
externi  clarificarea regimului juridic de organizare ºi funcþionare a unitãþilor ºi instituþiilor de Cercetare Dezvoltare
(C-D), publice ºi private; clarificarea patrimoniului propriu ºi cel din domeniul public ºi privat al statului, inclusiv
a terenurilor agricole, prin darea acestora în administrarea unitãþilor de C-D;  finanþarea cercetãrii agricole de la
buget pentru menþinerea integritãþii ºi stabilitãþii unitãþilor de C-D precum ºi continuitatea actului de cercetare ºi
dezvoltare a potenþialului uman, cercetãtorii-creatorii sporului de cunoaºtere.

Ce a fost ºi ce a rãmas din cercetarea agricolã

Propuneri

Întârzierea apariþiei hotãrârilor de Guvern pentru punerea
în practicã a legislaþiei adoptate, modificatã ºi completatã
succesiv (legile nr. 290/2002, nr. 147/2004, nr. 45/2008,
nr. 72/2009), a avut efecte negative în organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de C-D ºi a managementului, a pãstrãrii
integritãþii patrimoniului propriu ºi din administrare.
Numãrul de unitãþi de C-D din subordinea ASAS s-a redus
la 58 entitãþi (13 institute de ramurã ºi 45 de staþiuni de
C-D), cu o suprafaþã de circa 38 000 ha teren agricol ºi 2015
salariaþi, faþã de 120 de entitãþi de cercetare agricolã, cu o
suprafaþã de 160 000 ha teren agricol ºi 28 000 de salariaþi,
din care, 2 400 de cercetãtori la 31 dec 1990. În urma
restructurãrilor ºi reorganizãrilor, în opt judeþe nu mai existã
nicio unitate de cercetare agricolã (vezi harta). În prezent,
ºase entitãþi de C-D nu au fost reorganizate în instituþii
publice ºi cinci nu au fuzionat prin HG-uri, elaborate de
cãtre MADR, 10 entitãþi nu au fost transferate la universitãþile agricole prin grija MEN, iar 10 entitãþi nu au fost
reorganizate în societãþi comerciale de cãtre ADS. Prin HG
nr 185/2013, opt institute de C-D au trecut, din coordonarea
MADR, în coordonarea MEN. De anul trecut se discutã o
nouã restructurare, în douã variante: a) trecerea tuturor unitãþilor
de C-D în subordinea MADR ºi crearea unui institut central de
coordonare ºi/sau b) trecerea numai a opt institute de C-D
în subordinea MADR iar restul sã rãmânã în subordinea ASAS.
Prin aceasta, cercetarea agricolã este disipatã în patru structuri
de organizare: MEN, MADR, ASAS ºi patronatele (asociaþiile)
producãtorilor agricoli din sectorul privat.
Cauzele care au condus la situaþia precarã din cercetarea agricolã
au fost prezentate pe larg în cuvântul lor de acad. Cristian
Hera - vicepreºedintele Academiei Române, ing. Petre Daea deputat, dr. ing. Valeriu Tabãrã vicepreºedinte ASAS, ing.
Gh Cucu - vicepreºedinte LAPAR, dr. ing. Ilie Van  preºedinte
UCPR, prof. Istudor Nicolae  prorector ASE, dr. ing. Adrian
Rãdulescu - fost consilier prezidenþial ºi alþii. Concluzia generalã
a fost cã cercetarea agricolã a fost subfinanþatã ºi obligatã
sã ducã o luptã perpetuã cu reorganizarea ºi restructurarea
pe care se simt datori sã o propunã unii sau alþii.

Având în vedere lipsa de consens în privinþa re-reformei
cercetãrii agricole, instabilitatea creatã în rândul comunitãþii
ºtiinþifice agricole, ºi nu numai, ne permitem sã reiterãm
unele propuneri, care sã asigure revigorarea ºi revitalizarea
durabilã a cercetãrii agricole în acord cu Strategia Europa
2020, având ca argumente: a) creºterea economicã
inteligentã, sustenabilã ºi favorabilã incluziunii în perioada
2014-2020 a þãrilor membre UE, având ca obiectiv câºtigarea
competiþiei cu celelalte naþiuni din piaþã pe baza educaþiei,
competenþei ºi învãþarea pe tot parcursul vieþii, în care un
loc important îl au cercetarea ºi inovarea; b) directiva UE
prin care cheltuielile destinate cercetãrii trebuie sã reprezinte
3% din PIB, din care 1% din fonduri publice, prevedere
care a figurat în OG 57/2002, dar care a fost abrogatã (!?);
c) cele 4,5 mld. euro prevãzuþi pentru cercetare-inovare în
bugetul PAC pe perioada 2014-2020. Astfel:
1) Reconstrucþia ºi revigorarea cercetãrii agronomice
trebuie fundamentatã de la contribuþia agriculturii de 6% la
formarea PIB-lui, circa 36-38 mld lei. În perioada 2007-2010,
cheltuielile totale cu cercetarea agricolã au scãzut, de la
552,1 mil lei, la 170,7 mil lei, iar fondurile publice, de la
249,4 mil lei, la 96,8 mil lei (0,03% din PIB). Chiar dacã nivelul
acceptat al cheltuielilor totale cu cercetarea este de numai 2%
din PIB, aceasta nu schimbã situaþia finanþãrii cercetãrii din
fonduri publice, în procent 1% din PIB, respectiv, alocarea a
cel puþin 360- 380 mil lei/ exerciþiu financiar dintr-un total de
720-790 mil lei cheltuieli pentru finanþarea entitãþilor de cercetare
agricolã din subordinea/coordonarea actualã a MADR, MEN
ºi ASAS. MADR trebuie sã susþinã obþinerea fondurilor
necesare, prin bugetul naþional, pentru finanþarea cercetãrii
agricole care sã fie capabilã sã-i punã la dispoziþie soluþiile
necesare politicilor agricole ºi sã sprijine producãtorii agricoli,
indiferent de mãrimea ºi forma lor organizatoricã. De aceea,
solicitãm MADR sã obþinã cotã parte din bugetul de stat,
þinând cont de participarea agriculturii la formarea PIB.
Cercetarea gestionatã de ASAS sã fie finanþatã, conform Legii
nr 45/2009, de la bugetul de stat PRIN bugetul MADR ºi NU
din sumele gestionate de acesta pentru diverse programe,
inclusiv planul sectorial. ASAS trebuie sã rãmânã coloana
vertebralã a cercetãrii româneºti, întrucât institutele/staþiunile
sunt definite, prin Legea 45/2009, de drept public, iar rezultatele
cercetãrii de utilitate publicã, chiar dacã o parte se valorificã în
regim comercial, cel puþin pânã la dezvoltarea cercetãrii private.

Finanþarea  nodul gordian al restructurãrii
cercetãrii agricole

Dacã regimul, declarat al clasei muncitoare, investea în
cercetarea agricolã circa 30 de milioane de dolari/an, OG
nr 57/2002, aprobatã prin Legea 324/2003, a eliminat posibilitatea alocãrii directe de la buget a sumelor necesare
desfãºurãrii cercetãrii agricole. Mai mult, prin Legea
290/2002 s-a instituit finanþarea cercetãrii agricole numai
din venituri proprii, concomitent cu reducerea numãrului de
unitãþi de C-D ºi a suprafeþelor de teren agricol din exploatare,
de la 160 000 ha, la 60 000 ha, iar comunitatea cercetãtorilor
a trecut de la sintagma de pãturã la cea de minoritate,
respectiv, de la 5529 salariaþi în cercetare, în 1993, la
2000 de salariaþi, la finele anului 2014, din care 440 cu studii.

Reconstrucþia ºi revigorarea cercetãrii agronomice
prin desfiinþare?
Acad. Cristian Hera, vicepreºedintele Academiei Române,
a susþinut, atât înainte cât ºi dupã apariþia Legii 290/2002, dar
ºi în intervenþia domniei sale, necesitatea reconstrucþiei ºi
revigorarea cercetãrii, aducând, ca argumente, atât ciclul lung,
de duratã al cercetãrilor agricole, cât ºi bugetele þãrilor
fondatoare a UE, (exemplu Franþa, care alocã de la buget
peste 800 mil. euro numai INRA, principala structurã a
cercetãrii agricole). Cu toate cã s-a acceptat necesitatea finanþãrii cercetãrilor agricole de la bugetul de stat, prin
Legea 72/2009, întârzierea elaborãrii hotãrârilor de guvern a
fãcut mãsura inoperantã pentru unitãþile C-D. Deºi, prin lege,
finanþarea nu este condiþionatã de reorganizarea unitãþilor C-D, MFP a aprobat, prin bugetul MADR, circa 20
milioane lei necesare funcþionãrii ASAS. De asemenea, MADR
a retras din atribuþiile ASAS gestionarea pro-gramului sectorial, iar Curtea de Conturi a acceptat ca veniturile proprii
realizate de ASAS din exploatarea terenurilor din
proprietate sã fie utilizate pentru finanþarea unitãþilor
de C-D din subordine numai sub formã de împrumut (?!),
eliminându-se o sursã de susþinere a cercetãrii cu sume
nerambursabile, deºi recentele acte normative adoptate
dau posibilitatea ordonatorilor secundari de credite sã
echilibreze bugetele unitãþilor din subordine.

2) Restructurarea unitãþilor de C-D din agriculturã
sã se realizeze în opt institute zonale de C-D de drept public,
cu personalitate juridicã, pe actualele regiuni statistice, ºi sã
cuprindã cele 45 de staþiuni din aria regionalã ca baze de
cercetare (cu sau fãrã personalitate juridicã), pentru transferul
rezultatelor cercetãrii, a bunelor practici agricole, centre de
formare continuã a producãtorilor agricoli ºi a practicii elevilor
ºi studenþilor, doctoranzilor. ASAS sã asigure conducerea
cercetãrii unitar ºi independent de factorul politic. Prin aceasta,
se lãrgeºte aria de rezolvare a problemelor agriculturii zonale,
se reduc cheltuielile de administraþie. De asemenea, propunem
ca 3-5 institute de ramurã (cereale plante tehnice,
pomiculturã, viticulturã, legumiculturã, zootehnice)
sã devinã centre de excelenþã, care sã valorifice rezultatele
cercetãrilor zonale, participarea la proiecte europene etc.

3) Dacã restructurãm prin desfiinþare,
cu cine vom mai participa la absorbþia
fondurilor europene, în condiþiile în care
capacitatea de cercetare s-a redus la
440 cercetãtori atestaþi, din care 60
sunt manageri? Propunem ca, odatã cu
reorganizarea, indiferent de soluþia
adoptatã, sã se stabileascã, deºi
reprezintã un domeniu sensibil, numãrul
de cercetãtori, deblocarea posturilor
vacante ºi/sau suplimentarea lor ºi
dimensionarea fondurilor necesare
finanþãrii cercetãrii agricole. Propunerile
au în vedere avertismentul citat, dat de
preºedintele INRA - Franþa, Bertrand
Hervieu, în Aula-ASAS, în 23 august
2003, om care avea în gestiune un buget
de circa 785 mil de dolari în 2003 (?!)
faþã de un buget estimat, la noi, de
180 mil euro, echivalentul a 780 mil lei,
(2% din 39 mld lei participarea agriculturii la PIB), din care 390 mil lei (1%)
de la bugetul de stat, estimãri medii
anuale ale cheltuielilor cu cercetarea în
perioada 2014-2016. Fundamentãrile
fãcute au în vedere o þintã a masei
critice de 4 500 personal contractual,
din care 1 850 în cercetare (925 de cercetãtori atestaþi), 950 în dezvoltareatehnologicã ºi 850 pentru suportul
cercetãrii ( personalul administrativ).
Estimãrile pot fi revizuite, dar trebuie
avut în vedere cã cercetarea trebuie sã
soluþioneze cerinþele celor 3 890 mii de
entitãþi, care activeazã în agriculturã, din
care 3 829 producãtori individuali ºi
31 de mii organizaþi juridic, ºi trebuie sã fie
capabilã sã participe la programele UE.
Numãrul stabilit reprezintã aproximativ
50% din personalul deþinut de INRA 8427 de salariaþi, din care, 1837 de
cercetãtori, la care se adaugã 2000 de
doctoranzi, 1800 de studenþi ºi 2000 de
stagiari; în Franþa erau 388 de entitãþi,
din care 213 unitãþi de cercetare ºi alte

entitãþi care realizeazã cercetare agricolã sau activitãþi conexe, pentru a servi
o suprafaþã de circa 30 mil ha, exploatatã
de 3,9% din populaþia activã, faþã de
33,7% în România.
Propunerile noastre au în vedere
adevãrul spus de acad. Gheorghe
Ionescu  Siseºti: Nu se poate îndruma
temeinic agricultura, dacã nu vom avea
întinse cercetãri ºtiinþifice aplicate
condiþiilor noastre de pãmânt ºi climã,
la plante ºi adaptate mediului nostru, la
organizarea economicã cea mai
potrivitã pentru condiþiile economice ºi
sociale în care ne gãsim, confirmat de
procedurile UE, care prevãd : În
domeniile dezvoltãrii tehnologice ºi a
spaþiului Uniunea are competenþa de a
desfãºura ºi pune în aplicare programele, fãrã a avea ca efect interzicerea
drepturilor statelor membre de a-ºi
exercita competenþa. ªtiinþa, la nivel
mondial, constituie baza tehnologiilor,
locurilor de muncã ºi bunãstarea de
mâine, reflectate în ponderea cheltuielilor
cu cercetarea la nivel UE-27 de 2,02%
din PIB, Franþa - 2,25%, Germania 2,84%, Suedia - 3,37% etc., faþã de sub
0,5 % în România, care trebuie sã
dezvolte, sã atragã ºi sã pãstreze talentele
din cercetare. În acelaºi timp, cercetãtorii
au nevoie de acces la cele mai bune infrastructuri. Diriguitorii cercetãrii trebuie sã
pãrãseascã gândirea pãguboasã cã
cercetãtorii sunt neproductivi ºi mãresc
numãrul bugetarilor( !)
Îmi pun speranþa cã diferendele vor fi
surmontate ºi astfel se va împlini reconstrucþia ºi revigorarea cercetãrii agronomice, atât de doritã ºi aºteptatã de
comunitatea ºtiinþificã. Parafrazându-l pe
Marin Preda, dacã cercetare nu este,
nici spor de cunoaºtere nu vom avea.

dr. ec. Mircea TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  1 Decembrie 2014

MARÞI  2 decembrie 2014

MIERCURI  3 decembrie 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)
10:50 1 Decembrie  Ziua Naþionalã
a României. Parada militarã
în transmisiune directã
12:00 Petrecere româneascã.
Ediþie specialã de 1 Decembire.
Realizator Georgel Nucã
16.00 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17.30 Film artistic românesc  Pantoful
Cenuºãresei (1969, comedie)
Regia Jean Georgescu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Prin cenuºa imperiului
(dramã, 1976) Regia Andrei Blaier
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 3)
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
Procesul domnului Charles Darwin
12:00 Film documentar Discovery
Bãtãlia de la Kursk
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 3)
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  Prin cenuºa imperiului
(dramã, 1976) Regia Andrei Blaier
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Îngerul meu pãzitor
(1946, dramã) Regia James Edward Grant
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 4)
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
Vladimir Lenin (I)
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 4)
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  Îngerul meu pãzitor
(1946, dramã) Regia James Edward Grant
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Ochi de urs
(1983, dramã) Regia Stere Gulea
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 5)
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  5 decembrie 2014

SÂMBÃTÃ  6 decembrie 2014

DUMINICÃ  7 decembrie 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
Stalin, viaþa personalã (I)
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. 6)
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  Visul
unei nopþi de iarnã (1946, comedie)
Regia Jean Georgescu
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. 7)
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
11:00
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
Vladimir Lenin
Film documentar Discovery
Bãtãlia de la Kursk
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
Galax, omul pãpuºã (1894, fantezie)
Regia Ion Popescu-Gopo
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
Stalin, viaþa personalã
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 8)
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  Întâmplãri
cu Alexandra (1989, comedie)
Regia Cornel Diaconu
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  4 decembrie 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
Vladimir Lenin (II)
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery
Promotori ai schimbãrii (ep. 5)
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
Ochi de urs (1983, dramã)
Regia Stere Gulea
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. 6)
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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Caddyo
BULGARU

Raluca
GUSLICOV

C Am fost selectat
h ºi am participat
i la patru festivaluri de teatru
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Colegii ºi spectatorii îl cunosc de pe afiºe cu numele de
artist, Caddyo. L-au vãzut pe scena de la Casa de Culturã
a Studenþilor din Bucureºti, dar ºi pe siteul acesteia, pe
scena Teatrului de Comedie, pe scenele de la Deeper ºi
ªurubelniþa ºi alte locaþii din Centrul Vechi al Capitalei. El
este, de fapt, Costel Bulgaru, nãscut la 11 iunie 1990,
undeva pe dulcile plaiuri moldave. Absolvent al Liceului
Dimitrie Cantemir din oraºul Huºi, promoþia 2009, el a
activat timp de ºapte ani ca dansator în ansamblul de dansuri
populare Stejãrelul, având spectacole, atât în þarã, cât ºi
peste hotare. Scrie dintr-o neliniºte interioarã versuri ºi le
posteazã pe blogurile de specialitate. Aceeaºi neliniºte îl face
sã susþinã examenul de admitere la Facultatea de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie) din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. În anul I are ca profesori îndrumãtori
pe conf. univ. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. drd. Vladimir
Anton. Din anul al II-lea este coordonat de cãtre conf. univ.
dr. George Grigore ºi asist. univ. drd. Cristian Toma. La clasã
abordeazã cu aplomb personaje comice din opera lui Cehov
ºi Caragiale, dar ºi Teodor Mazilu, ridicând ºtacheta
interpretãrii pentru colegii sãi. Astfel apare încã din anul II la
studioul nostru teatral Black Box Studio Sud cu spectacolul
O noapte furtunoasã, de I. L. Caragiale (Jupân Dumitrache),
apoi cu piesa Ursul, de Anton Pavlovici Cehov (Grigori
Stepanovici Smirnov) ºi Cerere în cãsãtorie, de Anton
Pavlovici Cehov (Stepan Stepanovici Ciubukov).
Participã la Festivalul Serile Teatrului Studenþesc 2013,
cu spectacolul Cerere în cãsãtorie de A.P.Cehov, jucând pe
scena Casei de Culturã a Studenþilor din Bucureºti.
Spectacolele de mai sus evolueazã scenic ºi se
întrupeazã într-un coupe, sub titlul Terapii Cehoviene,
dupã Anton Pavlovici Cehov, în regia conf. univ. dr. George
Grigore. Cu acest spectacol participã la Festivalul
Internaþional de Teatru LUDIC  Iaºi 2013, primind
Trofeul ºi Diploma de onoare a Festivalului.
Dupã montãrile cu Împãiaþi-vã iubiþii, de Teodor Mazilu
(Valentin), Frumos e în septembrie la Veneþia, de Teodor

Solist vocal ºi instrumentist de muzicã popularã ºi de petrecere,
interpret de folclor autentic, de colinde, dar ºi moderator ºi
prezentator de emisiuni tv, Gelu Voicu s-a nãscut pe 1 iulie
1982, pe plaiurile Olteniei noastre istorice. Ca tânãr absolvent al
Liceului teoretic din Olteni, judeþul Teleorman, Gelu Voicu a
þinut sã aprofundeze pasiunea sa pentru muzica popularã ºi s-a
înscris la Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie muzicalã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Dacã pânã acum îºi ostoia
dorul de acordurile muzicale dragi cântând pentru familie ºi
prieteni, iatã cã, pentru publicul larg debuteazã în luna septembrie
a anului 1999, în cadrul concursului-spectacol Vedete în devenire,
organizat de Radio  Oltenia, la Craiova, unde obþine Locul 1.
Tot în anul 1999, Gelu Voicu devine colaborator al Ansamblului
de cântece ºi dansuri populare Burnasul din Alexandria, iar din
2000 este ºi membru al grupului vocal Teleormanul, condus de
regretatul Liviu Vasilicã. În anul 2000 concureazã la Festivalul
Concurs Naþional Pe deal la Teleorman, unde obþine Premiul I,
la secþiunea soliºti  instrumentiºti. În 2001 participã la Festivalul
de folclor ºi tradiþii populare  Bucur, ediþia I, unde obþine Premiul
I, la secþiunea soliºti  instrumentiºti. În anul 2002 concureazã
la Festivalul Cântecului Românesc Maria Lãtãreþu, unde obþine
Premiul II la secþiunea soliºti  instrumentiºti. În 2003 ia parte
în calitate de concurent la Festivalul - Concurs Naþional al
Interpreþilor Cântecului Popular Românesc Maria Tãnase, editia
a 17- a, câºtigând Marele Premiu, la secþiunea soliºti 
instrumentiºti. În anul 2004 participã la Festivalul Naþional al
Cântecului ºi Dansului Popular de la Mamaia, în calitate de
concurent, obþinând Premiul II.
Odatã declarat absolvent al Facultãþii de Arte, Gelu Voicu
participã la nenumãrate spectacole ºi festivaluri de folclor,
unde va scoate la luminã perle autentice ale folclorului oltenesc.
În prezent, are în palmares numeroase premii obþinute la
festivaluri ºi concursuri, atât ca solist, cât ºi ca instrumentist.
În anul 2004 el îºi lanseazã primul C.D., intitulat Pe dealul din
Teleorman, care cuprinde 16 piese. Tot în anul 2004 înfiinþeazã
grupul vocal-instrumental Doruleþul, un taraf în formulã
tradiþionalã. Cu acest grup vocal  instrumental va participa la
evenimente de marcã. De asemenea va fi prezent la emisiunile
de televiziune de la Antena1, Naþional TV, Favorit TV, Etno TV,
TVR 1, Pro TV. Din anul 2007 grupul îºi schimbã denumirea în
Lãutarii din Teleorman, evenimentul fiind marcat ºi o
modificare, dar ºi de o completare a componenþei acestui grup
folcloric ce va mai primi în componenþa sa þambal ºi contrabas.
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Aº încerca
saltul din avion
cu paraºuta

Mazilu (Domnul) ºi Inundaþia, piesã a aceluiaºi Teodor
Mazilu (Emil), apare sub lumina reflectoarelor coupeul
Fericire la pãtrat, dupã Teodor Mazilu, în regia conf.
univ. dr. George Grigore.
Cu Inundaþia participã, alãturi de colega Cristina Almãºanu
(supranumitã ºi X) la Festivalul Serile Teatrului Studenþesc
2014 la Casa de Culturã a Studenþilor din Bucureºti. Festivalul
de Comedie Româneascã festCO 2014 apare ca o provocare la
sfârºitul anului III (mai 2014), la Teatrul de Comedie din
Bucureºti. Costel Bulgaru participã cu spectacolul Fericire
la pãtrat, coupe dupã Teodor Mazilu (Inundaþia ºi Frumos
e în septembrie la Veneþia), culegând aplauzele sãlii arhipline a
Teatrului de Comedie din Bucureºti.
Cu colegul de clasã Marius Voicu ºi sub supravegherea
ochiului atent ºi vigilent al profesorilor de clasã, Costel Bulgaru
apare în spectacolul Maestrul ºi fuºeristul, dupã Tudor
Popescu (Maestrul). De asemenea, el se mai implicã ºi
lucreazã la clasã spectacolul Acum sau niciodatã, de Vladimir
Krasnogorov (Soþul).
În sesiunea de examene din varã 2014, Costel Bulgaru
susþine examenul de licenþã, pe care îl ia cu brio, ºi se
îndreaptã acum cu paºi mari cãtre specializarea regie de
teatru, pe care doreºte sã o aprofundeze.
Joacã în scurt metrajul Happy meal, regia Andrei
Mãzãreanu (rol secundar: Taximetristul). Ca bun utilizator
al programului de editare foto Photoshop ºi montaj video
în Sony Vegas, el realizeazã ºi afiºele spectacolelor în care
apare. În timpul liber îºi menþine tonusul ºi ritmul jucând
tenis de câmp ºi bowling.
Caddyo Bulgaru, absolventul nostru, al Facultãþii de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), continuã cursa
printre stele... Noi urmãrim cu drag ºi susþinere fenomenul,
urându-i la mai multe turnee ºi aplauze mobilizatoare, alãturi
de partenerii de scenã. Reverenþe, Caddyo...

Gelu VOICU
Lele, lele, magheran,
Sunt bãiat din Teleorman!
Din anul 2005, Gelu Voicu devine redactor-moderator la
televiziunea Favorit unde modereazã producþiile La poarta
succesului, La un pahar favorit ºi Un cântec pentru fiecare.
Are ºi alte colaborãri de marcã, în calitate de moderator sau
prezentator, acestea derulându-se la posturile Naþional TV,
Romantica TV, TVR 2, Etno TV. În 2006 apare în calitate de
prezentator al emisiunii Sãru mâna, mamã (Naþional TV), iar
din 2007 începe un nou proiect, intitulat Prima iubire, emisiune
realizatã ºi difuzatã alãturi de echipa de la Romantica TV.
Între anii 2005-2007, Gelu Voicu îºi va asuma greau sarcinã de
a fi directorul artistic al Ansamblului Vlãsceanca din Videle, jud.
Teleorman. În 2009 începe derularea unui nou proiect, pe
postul TVR 2, ca moderator al emisiunii Doi care doinesc. Mai
putem menþiona apariþia în calitate de prezentator ºi totodatã
interpret de muzicã popularã tradiþionalã, alãturi de taraful sãu, în
cadrul Festivalului Internaþional Cerbul de Aur, la seara de folclor.
Din anul 2010 începe derularea proiectului-emisiune Sã
petrecem în familie în cadrul colaborãrii cu Etno TV, unde
reuºeºte sã aducã în calitate de invitaþi numeroºi artiºti consacraþi
ai folclorului românesc, respectiv ai muzicii uºoare. Gelu Voicu
apare în calitate de invitat în cadrul emisiunii În trecerea anilor,
prezentatã de Mircea Radu, unde interpreteazã ºi un potpuriu
de melodii de petrecere din repertoriul marelui Gicã Petrescu.
De-a lungul anilor trecuþi de la debutul sãu artistic, Gelu Voicu
realizeazã ºi înregistrãri audio-video la Radio ºi la Televiziunea
Românã; este invitat la diverse emisiuni ºi manifestãri culturalartistice. În toate aceste emisiuni la care a participat cu drag
Gelu Voicu ºi-a prezentat cântecele populare autentice pe care
le are în repertoriu, interpretate la cele mai vechi instrumente,
dar ºi vocal. În prezent, Gelu Voicu alãturi de taraful Lãutarii
din Teleorman pregãteºte materialul pentru un nou album,
astfel încât, într-o formulã ineditã de interpretare ºi
acompaniament vor readuce în atenþia publicului cântece vechi,
autentice, aparþinând folclorului românesc.
Ca albume, Gelu Voicu se prezintã cu C.D.-urile: Pe dealul
din Teleorman (2004), Am venit ºi noi deodatã ºi Nuntã ca pã
Teleorman (2009) ºi, nu în ultimul rând, albumul Pe Vlaºca ºi
Teleorman. Prezent la o multitudine de evenimente (spectacole,
concerte, nuntã, botez, aniversãri, sãrbãtori, petreceri private,
zile localitãþi, serbãri, concerte primãrii, ocazii speciale,
banchete, baluri, zile naºtere, garden party, corporate party,
revelion, spectacole electorale, gale, festivaluri, festivitãþi,
recitaluri în diasporã, dineuri, agape, recepþii, spectacole de
binefacere ºi strângere de fonduri, turnee în strãinãtate,
evenimente caritabile, programe muzicale, reprezentaþii,
prestaþii artistice, promovãri, lansãri, manifestãri culturale ºi
artistice ºi alte evenimente cu caracter public, corporate, privat),
absolventul nostru, Gelu Voicu, aduce contribuþia sa la culegerea ultimelor relicte folclorice din zona teleormanului
sãu drag, punându-le în valoare de câte ori are ocazia, spre
bucuria celor care îl ascultã, cu suflet sincer ºi curat.

Pasiunea pentru artã a urmãrit-o
de micã pe Raluca Guslicov. Astfel,
în perioada 1981-1989, urmeazã
ªcoala de Muzicã nr. 4 din Bucureºti,
la clasa de pian. Apoi se înscrie la
Liceul Ion Luca Caragiale, secþia real, pe care îl urmeazã în intervalul 1989
 1993. Aici fiind totul prea real, nu poate rezista ºi se înscrie în grupul
celor care vor forma cunoscutul grup coral Voces Primaverae (1984-1994),
dirijat de cãtre maestrul Claudiu Negulescu. În anul 1993, susþine examen de
admitere la Universitatea Ecologicã, Facultatea de Arte, Secþia Actorie,
(transferatã la Universitatea Spiru Haret) fiind repartizatã la clasa prof.
Margareta Pogonat. Susþine examenul de licenþã la Academia de Teatru ºi
Film în anul 1997. Între timp, în anul 1995, urmeazã ºi un curs intensiv de
management, analizã sistem, operare calculator ºi englezã comercialã
(CEPECA-Consulting-Center), apoi, în intervalul 1999  2000, mai urmeazã
un curs postuniversitar de jurnalisticã la U.N.A.T.C. Bucureºti. În perioada
2000  2002, o gãsim cursantã în cadrul unui curs postuniversitar la S.N.S.P.A.
- Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice.
Absolventa noastrã Raluca Guslicov îºi începe activitatea profesionalã destul
de timpuriu, din februarie 1994, ca actriþã la Teatrul de Revistã Constantin Tãnase
din Bucureºti, unde este ºi azi. Apare în spectacolele de marcã ale acestui teatru,
printre care amintim: Academia Savoy, La pisica neagrã, Ce n-a vãzut Parisul
(turneu în Israel - 1997), Hohote în paradis, Misiune imposibilã, Croaziera nebunilor,
Bunica la Istanbul, Revista în frac, Nota 0 la purtare, Bufonii Regelui, Scandal în
Paradis, Parfum de Miticã, Neveste vesele etc. Nu se rezumã la aceastã activitate
artisticã ºi, din februarie 1999 pânã în iunie 2005, apare la televiziunea Tele 7 abc,
ca realizator- prezentator la emisiuni culturale ºi de divertisment (Post Meridian emisiune magazin; Top ABC- emisiune muzicalã) ºi redactor-prezentator la emisiuni
muzicale (Club ABC, Magazinul de sâmbãtã seara).
Fiind o voce sonorã cu o amprentã unicã, Raluca Guslicov colaboreazã foarte
bine ºi cu radiourile din Bucureºti. Astfel, în perioada iunie 2005 - martie 2007,
colaboreazã cu Radio Mix FM, ca realizator de emisiuni de culturã cinematograficã
(Radio Cinerama, Cine Mix) ºi realizator emisiuni pe teme de turism (Travel
Mix), film (Filmul zilei) ºi prezentare horoscop. În perioada 2006  2007, se aflã
la Realitatea TV, ca prezentator de ºtiri ºi horoscop, în cadrul emisiunii Bunã
dimineaþa, România. Martie 2008 o descoperã la Radio Bucureºti, ca prezentator
la emisiunea matinalã. Colaboreazã foarte bine, ca voice over la dublaj de desene
animate cu Ager studio, face reclamã la bomboane, cu Abis studio, la Cosmote,
Escada, Net vision, Magnae B6 etc.
Primeºte roluri în filme artistice ºi sitcomuri, precum: Nimeni nu-i
perfect (Prima TV- 2008), Meseriaºii (ProTV-2007), La bloc
(ProTV, 2002-2007), Trãzniþi în NATO (PrimaTV, 2003-2007).
În acest serial TV, cu cea mai lungã apariþie, Raluca Guslicov
interpreteazã un personaj mai aparte, respectiv Teo Diliman.
Este psihiatru ºi e un pic... altfel. Odatã intraþi în cabinetul ei,
pacienþii nu mai au nicio ºansã de recuperare. Are stil ºi
personalitate... multiplã. Cum apare oare pasiunea pentru
televiziune la un actor de teatru? Pasiunea pentru televiziune am
descoperit-o în momentul în care mi s-a propus sã lucrez ca
reporter la Tele7abc, dupã care am devenit prezentator al unei
emisiuni muzicale ºi, într-un an ºi jumãtate, am ajuns sã realizez
ºi sã prezint o emisiune în direct. Am învãþat ce trebuie sã facã un
redactor, un editor, un producãtor, un reporter ºi lista continuã.
Ajunsesem sã stau atât de mult în televiziune, încât mama mã
întreba dacã e cazul sã-mi cumpere un pat pliant, sã dorm în
studio, pentru cã pe acasã treceam cam rar. Dar a meritat!, ne
povesteºte Raluca. Serialul Trãsniþii a ocupat un loc aparte în
viaþa mea. Aceºtia sunt oamenii care mi-au dat posibilitatea sã
fac ce îmi place cel mai tare: sã joc aºa cum vreau! Mi-a plãcut
la nebunie personajul Teo, pentru cã rolul mi s-a potrivit ca o
mãnuºã. Am putut sã fac ce vreau ºi am avut ºi scuza perfectã:
Aºa e personajul! Aºa mi se cere!, ne spune actriþa.
Filmele artistice în care joacã sunt: La un restaurant de lux
(1994), Epicentrul (Media Pro-1999), Sânge tânãr, munþi ºi
brazi (2010).
Raluca Guslicov mai apare în spoturi publicitare, participã la
numeroase emisiuni de divertisment la diferite televiziuni. În timpul
liber are ca hobby înotul, pianul, dansul modern ºi canto. Cine nu
o cunoaºte nici n-ar spune cã este mama a doi bãieþi, Marc, în
vârstã de 10 ani, ºi Ralf, de 7 ani. Tocmai pentru cã este o femeie
care nu a renunþat la mâncare pentru a fi slabã ºi a ales sportul
pentru a arde grãsimile, am vrut sã aflãm detalii despre stilul sãu de
viaþã. Am practicat sport în multe variante încã din copilãrie, dar
unul dintre preferatele mele este înotul. La piscinã mã simt ca
peºtele în apã, iar meritul este în totalitate al pãrinþilor mei, care au
insistat sã mã duc la bazinul 23 August de trei ori pe sãptãmânã,
timp de trei ani, oricât de greu le-a fost. Altfel, m-am mai aventurat
doi ani în practicarea artelor marþiale, stilul Go-gyu-ri, am fãcut
ceva tenis, patinaj ºi mult dans - acesta din urmã nu ºtiu dacã
poate fi încadrat în categoria sport, dar cu siguranþã efectele
sunt vizibile. Mai joc bowling sau ping-pong. Fac sport cât de mult
pot ºi pe lângã salã îmi pun rolele ºi mã plimb alãturi de copiii mei
în parc. Mã atrag lucrurile noi, sunt curioasã din fire. Sã fac schi
nautic, sã conduc o barcã cu motor ºi sã schiez - toate acestea am
reuºit sã le testez într-un an. Ce ar mai rãmâne de fãcut? Sã mã
îndrãgostesc din nou! De fapt, cea mai mare dozã de adrenalinã
de aici vine ºi creeazã dependenþã. ªi poate de data asta aº încerca
ºi saltul din avion cu paraºuta.
Noi, cadrele didactice din cadrul Departamentului de Arte al
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, suntem alãturi
de absolventa noastrã Raluca Guslicov, în dorinþa ei de a accesa noi
personaje pe miraculoasa scenã a Teatrului de Revistã Constantin
Tãnase din Bucureºti, dar ºi în filme ºi sitcomuri. Baftã Raluca!
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Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

