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CERCUL
BRÂNCUªI
19 februarie, ziua de naºtere
a lui Constantin Brâncuºi,
sã fie
sãrbãtoare internaþionalã
româneascã!

 manifestare iniþiatã

de Laurian Stãnchescu
ºi Fundaþia Ideea Contemporanã
Chiar ºi unde existã un singur român, existã ºi Cercul Brâncuºi, numai sã-ºi împleteascã
mâinile cu gândul la spiritul sculptorului ºi la sufletul þãrii noastre iubite!

Au început examenele! Baftã!

Scriitorul Laurian Stãnchescu, preºedintele Fundaþiei Ideea
Contemporanã, i-a cerut ºefului statului, Klaus Iohannis,
sã organizeze o sãrbãtoare naþionalã pentru sculptorul
Constantin Brâncuºi.
Casa Titanului din Hobiþa umilirea sa din 1951, când a vrut
intrã în pãmânt de la o zi la alta, sã vinã acasã cu toatã Opera, dar
patrimoniul Brâncuºi din Târgu- a fost refuzat ºi batjocorit la
Jiu se prãpãdeºte sub ochii Academia Popularã Românã, ºi
autoritãþilor, mormântul sãu este cã acesta a dorit sã moarã unde
în pãmânt strãin, lucru de care s-a nãscut ºi sã fie îngropat în
suntem vinovaþi, iar memoria îi pãmântul strãmoºilor, însã a
este nepreþuitã pe pãmântul murit la Paris. Scriitorul aratã cã,
românesc, Brâncuºi fiind cetã- în 1931, regele Carol al II-lea îl
þean român, nu francez, afirmaþie invitã la Palat pe Nicolae Iorga,
susþinutã prin documentele pe rugându-l sã-i dea o idee cu
care le am. În fiecare an, pe privire la destinul þãrii. Savantul
19 februarie, Brâncuºi este îl îndeamnã pe suveran sã-ºi
omagiat de toatã lumea artisticã asume înainte de toate valorile
internaþionalã, numai în þara sa spirituale ale poporului, singura
clopotele de sãrbãtoare tac. Vã zestre naþionalã care ne pãsrog sã vã implicaþi ºi sã treazã identitatea ºi perenitatea.
organizãm împreunã în Þara lui Drept urmare, pe 22 septembrie
Brâncuºi o sãrbãtoare naþionalã 1931, Brâncuºi este decorat de
pentru «pãrintele sculpturii Carol al II-lea cu ordinul «Memoderne». Laurian Stãnchescu ritul cultural pentru arte plasafirmã cã România încã nu i-a tice», la propunerea istoricului
cerut iertare lui Brâncuºi pentru Nicolae Iorga.
Pânã la o decizie a ºefului statului, Laurian Stãnchescu propune
românilor din þarã ºi din strãinãtate sã facã Cercul Brâncuºi,
pe 19 februarie, ora 14, împreunã cu prietenii, rudele
ºi apropiaþii: Începând de la un singur om cu braþele împreunate
în cerc, pânã la toþi românii din þarã ºi din strãinãtate, CERCUL
BRÂNCUªI sã se aprindã ca o torþã spiritualã fãrã precedent!

Ce te faci
când vei fi mare?!
Mioara VERGU-IORDACHE

Cupa Medicului veterinar la fotbal

Echipa noastrã promite: Facem spectacol
and Student Practice în teren!
Vrei sã lucrezi în strãinãtate la varã?
Miercuri, 4 februarie 2015, ora 12,00,
la sala Studio, din sediul central al
Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica,
nr. 13, are loc prezentarea companiei
Rhodesnow LTD privind recrutarea
studenþilor ºi absolvenþilor pentru locuri
de muncã în strãinãtate pe perioada
vacanþei de varã, prin Programul
ERASMUS and Student Practice.
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Absolventul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, doctorul veterinar
Ciprian Gabriel Olteanu informeazã:
Am achitat taxa de participare pentru
Cupa Medicului veterinar ediþia mai
2015. Prin urmare, aºteptãm sã vedem
cu ce echipe ne vom duela în faza
grupelor. Deviza noastrã:
Facem spectacol în teren!

 Bacalaureatul
nu-i departe!
Pe 2 martie începe simularea
probelor scrise ale examenului
de bacalaureat naþional
pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a
din anul ºcolar 2014-2015.
Universitatea Spiru Haret te ajutã
sã ai succes! Iþi oferã pregãtirea
suplimentarã de care ai nevoie!

 Programe

Liceul Teoretic Eugen Lovinescu
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de formare ºi dezvoltare
profesionalã continuã
a cadrelor didactice din
învãþãmântul preuniversitar
Amãnunte în interiorul revistei.

Mi-aduc aminte de primii ani de gazetãrie de dupã 1989.
Prima schimbare esenþialã se referea la structura ziarului.
Premonitoriu (?!), au dispãrut rubricile: industrie, agriculturã,
viaþa de organizaþie/propagandã, învãþãmânt, culturã, sport,
externe. Altã fãinã se mãcina la moara noastrã! ªi a continuat sã
se macine calitatea informaþiilor, a textelor, seriozitatea surselor.
Publicaþiile au devenit tot mai sclipicioase. Publicul s-a
dedulcit la mondenitãþi ºi n-avem noi atâtea vedete câte ºtiri! A
fost explicabil pentru primii ani. Veneam dupã o perioadã cu
ºtiri serioase, oficiale, politice, apãsãtoare Dar drumul a
continuat periculos ºi, astãzi, majoritatea ziarelor, revistelor
sunt pline de informaþii despre persoane a cãror singurã calitate,
de cele mai multe ori, este vizibilitatea, vizibilitate obþinutã mai
ales prin scandal. Sigur, nu numai presa scrisã este dominatã de
astfel de personaje. Nici televiziunea nu face excepþie. Pânã la
urmã, astea-s vremurile! Dar, chiar astea sunt vremurile?!
Tinerii au nevoie de modele. Fiecare are o dorinþã, implicitã
sau explicitã, de a ieºi în faþã. Prin ce mijloace? Este evident!
Cu o înfãþiºare cât mai tunatã, cu operaþii estetice, cu o listã
cât mai lungã de iubite/iubiþi, cu drame cât mai siropoase, cu
decolteuri la vedere, cu un limbaj cât mai colorat. ªcoalã?!
ªcoala vieþii! Loc de muncã?! Pentru tractoare! Dar aceste
personaje sunt bine îmbrãcate, au maºini scumpe, petrec în
localuri de lux, vacanþele (cã, de, sunt obosite dupã atâtea
petreceri!) se desfãºoarã în locuri exotice Ce poþi sã alegi?
Traiul pãrinþilor care se scoalã dimineaþa, merg la muncã, se
întorc acasã prin piaþã, fac curãþenie, gãtesc, spalã, calcã, dorm
pe repede înainte?! Pãrinþi care rup din odihnã pentru a citi
mãcar o paginã pe zi (cã aºa au învãþat ei de la cei dinaintea lor)
pentru a se þine la curent cu informaþiile la zi, cu un vocabular
civilizat Pãrinþi care repartizeazã cu suferinþã contravaloarea
nedreaptã a muncii lor? Pãrinþi care au uitat de vacanþã, care
cautã febril un al doilea loc de muncã, pe care cei mai mulþi
nu-l gãsesc? Nu e mai uºor ºi mai bine sã fii cool?
Sã-þi exploatezi, ignorând vremea când nu le vei mai avea,
atuurile tinereþii, ale unui fizic atrãgãtor? Nu-i mai simplu sã
ignori limba românã ºi s-o peticeºti cu o spoialã de limbã
strãinã, oricare ar fi ea, dar mai ales englezã?! Nu-i mai uºor
sã nu dai atenþie faptului cã toate aceste vedete dispar aºa
cum au apãrut?!
Da, ºtiu, s-a fãcut deja o experienþã. În Rusia, un ziar a apãrut
numai cu ºtiri pozitive ºi serioase ºi ºi-a pierdut, instantaneu, o
mare parte dintre cititori. Dar, trebuie sã dezarmãm?!
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Mai sunt câteva zile de înscrieri la premiile
oferite în cadrul Galei Naþionale a Excelenþei în
Asistenþã Socialã, ediþia a II-a, 2015!
Nominalizãrile dumneavoastrã sunt aºteptate la
adresa de email:gala.cnasr@gmail.com pânã la data
de 30 ianuarie, ora 16.00.
Obiectivul Galei Naþionale a Excelenþei în
Asistenþa Socialã este de a recompensa ºi de a
pune în valoare asistenþii sociali care au contribuit
în 2014 la rezolvarea problemelor sociale, precum
ºi de a recunoaºte contribuþia celor care au
participat la dezvoltarea asistenþei sociale ºi au
promovat profesia de asistent social în anul 2014.
Gala Naþionalã a Excelenþei în Asistenþa
Socialã, ediþia a II-a, 2015, va fi celebratã în data
de 17 martie 2015 în contextul Zilei Mondiale a
Asistenþei Sociale, la Ateneul Român, începând
cu ora 18.00.
În cadrul Galei Naþionale a Excelenþei în
Asistenþa Socialã se vor acorda urmãtoarele
premii:
 Premiul asistentul social al anului 2014
 Categoria asistenþi sociali ai anului 2014:
1. Premiul pentru asistentul social din domeniul
protecþiei copilului
2. Premiul pentru asistentul social din domeniul
persoanelor cu dizabilitãþi
3. Premiul pentru asistentul social din domeniul
sãnãtate - servicii medicale.
4. Premiul pentru asistentul social din domeniul
reintegrarea socialã a persoanei private de libertate

5. Premiul pentru asistentul social din domeniul
incluziunii persoanelor fãrã adãpost
6. Premiul pentru asistentul social din domeniul
persoanelor vârstnice ºi îngrijirii la domiciliu
7. Premiul pentru asistentul social din domeniul
combaterii discriminãrii/ minoritãþi
8. Premiul pentru asistentul social din domeniul
incluziunii sociale - economie sociala
9. Premiul pentru asistentul social din domeniul
asistenþei sociale comunitare
10. Premiul pentru asistentul social din domeniul
prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infecþiei
HIV, consumului de droguri ºi exploatãrii sexuale
 Categoria personalitãþi care susþin asistenþa
socialã:
1. Premiul pentru jurnalism
2. Premiul politicianul anului
3. Premiul instituþia anului
4. Premiul personalitatea anului 2014 în
promovarea educaþiei ºi formãrii în asistenþã
socialã
5. Premiul de excelenþã pentru promovarea
profesiei liberale de asistent social
6. Premiul pentru întreaga carierã în promovarea
asistenþei sociale
7. Premiul pentru cea mai activã sucursala CNASR
Formularul de înregistrare poate fi descãrcat de
pe: http://gala.cnasr.ro/index.pl/inscriere_ro
Mai multe informaþii despre eveniment:
gala.cnasr.ro

Obligativitatea caselor de marcat conectate la Fisc
amânatã cu un an

Conform Ordonanþei de Urgenþã 91/2014, sistemul de supraveghere fiscalã centralizatã prin conectarea
caselor de marcat ale comercianþilor la un server special al ANAF a fost amânatã pânã în anul 2017.

OUG 91 stabileºte modificãrile aduse ordonanþei
de urgenþã 28/1999 privind obligaþia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale. Acelaºi document prevede cã, în 2015,
distribuitorii de case de marcat mai pot
comercializa modele vechi, urmând ca, de la 1
ianuarie 2016, sã fie comercializate casele de
marcat fãrã rola martor, dar cu card SD, pe care va
fi stocat jurnalul electronic. Astfel, noile prevederi
stabilesc cã înregistrarea datelor din casa de marcat
în jurnalul electronic se va face începând cu 1

aprilie 2016 pentru contribuabilii mari, în timp
ce contribuabilii mijlocii vor înregistra datele în
jurnalul electronic începând cu 1 iulie 2016.
Retailerii mici au termen limitã de introducere a
jurnalului electronic la casa de marcat 1 noiembrie
2016. Ordonanþa prevede cã, pânã la 1 februarie
2017, Ministerul Finanþelor va publica normele
metodologice privind procedura de conectare a
aparatelor de marcat electronice fiscale la un
sistem informatic naþional de supraveghere ºi
monitorizare a datelor fiscale.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
O imixtiune abuzivã a parlamentului, asociaþiilor de
protecþia consumatorilor, instanþelor de judecatã sau alte
forme de conducere executivã/ legislativã în stabilirarea
ratelor la creditele în franci elveþieni poate crea risc în
sistemul bancar ºi asupra economiilor populaþiei. De
asemenea poate fi creat precedentul cã statul poate prelua
datoriile oricui ºi ne putem confrunta cu risc sistemic.
În 2008 economia româneascã se afla pe un vârf de expansiune
a preþurilor pe piaþa imobiliarã ºi pe un maximum de apreciere a
monedei naþionale, iar populaþia se înghesuia sã ia credite în neºtire.
Cum cele în lei erau extrem de scumpe, datoritã dobânzilor ridicate,
creditele în valutã erau preferate, preponderent în euro. Deoarece
mulþi dintre cei care aplicau pentru obþinerea unui credit nu se
calificau din punct de vedere al veniturilor, bãncile au inventat
creditele în franci elveþieni, iar, spre finalul lui 2008, apãruserã
chiar ºi cele în yeni japonezi, cu o dobândã ºi mai micã decât aveau
francii elveþieni. Astfel, persoane care nu aveau venituri suficiente
pentru a accesa un împrumut în euro au tras de plapuma veniturilor
ºi s-au împrumutat în franci.
Era evident chiar din acea perioadã cã cei împrumutaþi în franci
vor intra în colaps mai devreme sau mai târziu ºi asta nu din cauza
fluctuaþiilor de curs, ci din cauza salariilor care, în timp, nu aveau
cum sã mai acopere inflaþia, chiar dacã nu venea criza financiarã ºi
nu scãdeau veniturile populaþiei la nivel global. Sã nu uitãm cã, întro primã fazã, cedând presiunilor Bãncii Central Europene, în
momentul primelor semne de apreciere accentuatã a francului, Banca
Naþionalã a Elveþiei îngheþase cursul la 1,20 franci pentru un euro.
Acum, sub presiunea unor eventuale deprecieri masive ale euro la
nivel mondial, statul elveþian se vede nevoit sã lase cursul liber. Ca
totdeauna, la astfel de miºcãri, existã un câºtigãtor ºi un perdant.
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De ce nu poate statul sã dicteze
cursul de schimb al francului elveþian
ªase ani de depreciere identicã a leului
ºi faþã de franc ºi faþã de euro
Debitorii în franci elveþieni sunt, în acest caz, pierzãtorii noºtri. Dar
nu trebuie sã uitãm cã aprecierea masivã a francului elveþian s-a produs
în ultima sãptãmânã, când ne-am confruntat cu un salt de la 3,7346 lei
pentru un franc, pe data de 14 ianuarie 2015, la 4,5054 lei pentru un
franc, pe 21 ianuarie 2015. Într-o sãptãmânã, francul elveþian s-a
apreciat cu 20% faþã de moneda noastrã naþionalã. Dacã mai adãugãm
ºi aprecierea monedei elveþiene faþã de anul de vârf 2008, când valoarea
acestuia era de 2,04 lei, vom constata cã românii împrumutaþi în franci
elveþieni au de plãtit acum o ratã cu 55% mai scumpã decât în 2008.
Dacã luãm în calcul situaþia creditului în euro, care, în acelaºi 2008,
avea un curs de 3,5971 ºi, astãzi, de 4,5110 lei pentru un euro, vom
constata cã împrumutaþii în euro au de rambursat o ratã cu 25% mai
scumpã în 2015 faþã de 2008, când au contractat creditul. Dar ce se
întâmplã dacã ºi euro o ia razna, asemenea francului, într-o singurã
sãptãmânã? Soldul creditelor din sistemul bancar publicat de BNR la
finele lui noiembrie 2014 era de 101,7 miliarde de lei. Dintre aceºtia,
aproximativ 62 de miliarde de lei reprezenta contravaloarea creditelor în
valutã acordate populþiei. Din cele 62 de miliarde de lei, doar 9,982
miliarde de lei erau împrumuturi în alte valute în afarã de euro (adicã
dolari americani, franci elveþieni ºi yeni japonezi). Ponderea creditelor în
monedã elveþianã se situeazã, astfel, undeva în jurul valorii de 8 miliarde
de lei. Dacã toþi împrumutaþii în franci elveþieni ar intra în colaps dupã
aceastã loviturã, sau bãncile comerciale ar fi obligate la anumite mãsuri
de diverse instanþe de judecatã, de parlamentarii români sau de diverse
ONG ºi asociaþii pentru protecþia consumatorilor, sistemul bancar ar
trebui sã înghitã o nouã gaurã de neperformante de circa 8 miliarde de lei.
REDACÞIA:

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

30% din sistemul bancar în groapã?
Dar, repet, dacã se creeazã precedentul ºi vom avea acceaºi
situaþie ºi pentru cazul împrumutrilor în euro? La cererea aceloraºi
guvernanþi, gaura din sistemul bancar s-ar mãri cu încã 51,85 miliarde
de lei. Mai exact, 65% din totalul creditelor ar deveni
neperformante.
Raportul credite/depozite la nivel de sistem a devenit pentru
prima datã subunitar la sfârºitul anului trecut, fiind de 99,75%,
adicã depozitele populaþiei acoperã creditele acordate de bãnci,
dar lasã un surplus de lichiditate acostora de numai 0,25%. Dacã
scãdem împrumuturile persoanelor juridice care nu fac obiectul
acestei dispute create în jurul francului elveþian, ne putem trezi cu
peste 30% din sistemul bancar în colaps. Cam acelaºi lucru se
întâmplã ºi dacã va fi promulgatã legea insolvenþei personale fãrã
criterii bine stabilite.
Mãsurile propuse deocamdatã pentru limitarea impactului
aprecierii francului elveþian sunt îngheþarea cursului de schimb la
nivelul din ultima zi a anului trecut, reducerea marjei de dobândã
cu pânã la 1,5 puncte procentuale, promulgarea legii falimentului
personal, conversia crteditelor în lei sau extinderea electoratei
(scãderea cu 35% a ratei împrumutului pentru o perioadã de doi
ani) ºi pentru împrumutaþii în franci.

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

Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
 Procesul Simulat nr. 3, organizat de Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa în Parteneriat cu Baroul Constanþa
În cadrul proiectul cofinanþat din Fondul Social European, prin
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013, Construieºte-þi practic profesia juridicã din
facultate! implementat de Universitatea Spiru Haret, prin
intermediul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa,
în parteneriat cu Baroul Constanþa, în data de 20 decembrie 2014,
în Sala de Judecatã Simulatã (str. Unirii nr. 32-34, etaj 2, S. 209-210),
s-au desfãºurat douã evenimente:

Raport narativ
Studentã: Alexandra Maria Ganea, Braºov, anul III, Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Management Braºov.
Am beneficiat de bursa ERASMUS+ în Novo Mesto, Slovenia, în
semestrul întâi, anul III. Universitatea - gazdã: Faculty of
Organizational Studies Novo Mesto.
Specializarea: Management.
Perioada de studii - 5 luni.

 Proces literar Ursul pãcãlit de Vulpe

Un proces literar Ursul pãcãlit de Vulpe, inspirat din povestea
cu acelaºi nume scrisã de Ion Creangã, pregãtit ºi pus în scenã de
elevii clasei a 4-a C a colii Gimnazeale nr. 43 Ferdinand, sub
îndrumarea înv. Dorina Bîrliga ºi Fãnica Panait. Din partea ºcolii
au participat ºi doamnele Director profesor Corina Custurea ºi
Director adjunct profesor Carmen Gabriela Georgescu.
În cãutarea de noi modalitãþi de desfãºurare a orelor de lecturã,
pentru creºterea receptivitãþii elevilor faþã de tematica dezvoltatã,
am folosit procesul ca un mijloc de abordare a operelor literare,
epice în special, ne spune institutor Tudoranca Bîrligã. Procesul
literar cultivã interesul elevilor pentru lecturã, sporind considerabil
aportul motivaþional prin ºansa pe care le-o oferã elevilor de a
deveni judecãtorii personajelor cãrþii recomandate spre lecturã.
Doamna institor subliniazã ºi principalul avantaj al acestei metode,
cel de a fi un antidot al lecturii superficiale, antrenându-i pe elevi
la o lecturã mai atentã, stimulându-le creativitatea ºi cultivându-le curiozitatea caracteristicã vârstei. Cunoºtinþele dobândite în
acest fel sunt mai temeinice ºi mai durabile, personajele lecturii
devenind fiinþe apropiate de care elevii se leagã prin simpatie sau
antipatie, admiraþie sau dispreþ. Învãþãtor Fãnica Panait, cel
de-al doilea cadru didactic care a pregãtit procesul ne-a mãrturisit
cã munca de pregãtire influenþeazã în bine relaþia dascãl  elev,
generând o atmosferã de colaborare care permite o mai bunã
cunoaºtere ºi o mai justã apreciere a elevului de cãtre învãþãtor.

Acest proces literar a avut un pronunþat caracter formativ, elevii
dovedindu-ºi competenþele de analizã criticã a unor fapte sãvârºite
de animale personificate. Ei au luat decizii juste, au învãþat sã se
exprime corect, ºi-au îmbogãþit mijloacele de expresie cu termeni
juridici, ºi-au manifestat originalitatea în exprimarea opiniilor ºi
au dovedit receptivitate faþã de interlocutori.

 Proces simulat

Un proces simulat organizat în cadrul proiectului POSDRU/
161/ 2.1/ G/ 132586, Construieºte-þi practic profesia juridicã din
facultate!, prilejuit de finalizarea stagiului de practicã a celei
de-a treia grupe de studenþi, coordonatã de: tutore, avocat Izabela
Claudia Bucur ºi, cadru didactic supervizor, lect. univ. drd. av.
Ana-Maria Bejan. Speþa a fost aleasã din ramura dreptului privat,
disciplina drept civil, iar problemele pe care participanþii la cel
de-al treilea proces simulat le-au avut de rezolvat au fost:
1. Ce va decide Instanþa de judecatã cu referire la excepþia invocatã?
2. Care va fi soluþia pronunþatã de instanþã pe fondul cauzei?
În fapt, pãrþile: VAIDA FLORENÞA ºi VAIDA LAURENÞIU
s-au cãsãtorit în data de 14.09.1985 în Constanþa, unde au ºi locuit
pe toatã durata cãsniciei, având împreunã doi copii minori: VAIDA
TEODORA ANASTASIA ºi VAIDA LIDIA RENATA. Reclamanta
face parte dintr-o familie de aromâni de prestigiu din zona
Dobrogei, iar tradiþia cere ca, în familie, femeia sã-ºi dedice toatã
viaþa soþului ºi copiilor, prin renunþarea la orice pretenþii de naturã
personalã sau accesiune profesionalã. Din acest motiv, aceasta este
casnicã, deºi a absolvit o facultate ºi este foarte deºteaptã. Pârâtul
este un preot paroh foarte iubit ºi respectat de enoriaºi ºi, totodatã,
profesor universitar doctor ocupând funcþia de decan al Facultãþii
de Teologie, cu o recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã. Dupã
înregistrarea prezentei acþiuni de divorþ, i s-a retras dreptul de a
mai conduce Parohia, având în prezent doar o funcþie
administrativã, salariul fiindu-i diminuat corespunzãtor, pânã la
finalizarea procesului. Dacã acþiunea reclamantei va fi admisã ºi
divorþul va fi pronunþat din vina acestuia, el riscã catherisirea,
ceea ce ar însemna pierderea funcþiei de paroh, pentru care ºi-a
dedicat întreaga sa viaþã. Dupã o cãsnicie frumoasã, care a durat
20 de ani, datoritã suspiciunilor de infidelitate, geloziei ºi lipsei
de comunicare, între cei doi au apãrut stãri tensionate, care fac
imposibilã continuarea convieþuirii.
Participanþii în procesul simulat:
Reclamantã: Florentina Iuliana Babiþã
Pârât: Laurenþiu Vaida
Martori: Florin Agape; Iulia Alexoiu; Jeni-Manuela Chiujdea
Harabalã; Miticã Dochie;
Rodica Dragan Ciuvicã; Elena Puºcaºu
Avocati: Mihaela Fraþilã ªerban; Daniela Manea Marcu
Grefier: Petre Altoonche Alina-Constantina
Comisia de concurs: Gabriel Cornel Grigore, decanul Baroului
Constanþa, avocat, lector univ. dr., partener proiect; Mihnea
Claudiu Drumea, conf. univ. dr., decanul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa, asistent manager proiect; Viorica
Costea-Grigorescu, judecãtor, expert magistrat; Georgiana Covrig,
asist. univ. drd. avocat, responsabil Procese simulate; Mihaela
Cristina Mocanu, lector univ. dr., vicepreºedinte instanþã, judecãtor
Tribunalul Constanþa; Teodor Viorel Gheorghe, vicepreºedinte
Instanþã, Tribunalul Constanþa; Ciprian Coadã, judecãtor, Curtea
de Apel Constanþa
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa cadrelor didactice din
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, studenþii
din anii I-IV, masteranzi ºi reprezentanþi ai Baroului Constanþa ºi
a fost reflectat în mass-media prin douã reportaje.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,

Conf. univ. dr. Claudiu CHIRU

Manager proiect, Onorina BOTEZAT

EURAS
ªcoala de varã

Delightful
Istanbul 2015
Universitatea Aydin din Istanbul, Turcia, organizeazã ªcoala de varã
Delightful Istanbul 2015/Încântãtorul Istanbul 2015
Durata ºcolii de varã este de douã sãptãmâni, iar costul, 590 de dolari,
cuprinde taxa de ºcolarizare, cazarea pe perioada ºcolii ºi excursii speciale.
Cursurile se desfãºoarã în limba englezã, iar cei interesaþi au posibilitatea
de a alege între opt module:  Globalizarea ºi pieþele emergente  Leadership
ºi culturã  Pregãtire aplicatã în domeniul fructelor ºi produselor conservate
 Modelarea ºi controlul roboþilor  Introducere în design ºi creaþie Web
 Marketingul în sectorul de sãnãtate  Genetica. A lucra cu ADN-ul
 Explorarea artei turceºti prin muzee
Termenul de înscriere este 15 iulie 2015. Aplicaþiile trimise pânã pe data
de 15 mai 2015 beneficiazã de o reducere de 50 de dolari.
Formularul de înscriere îl gãsiþi la: http://www.aydin.edu.tr/summer_school/
Delightful-Istanbul-2015-Application-Form.pdf

ARHITEXT
cautã voluntar!
Revista Arhitext îºi extinde echipa cu un voluntar.
Responsabilitãþi:  actualizare site ºi blog;
 actualizare cont de social media;  organizare arhivã
digitalã;  realizare de machete utilizând Photoshop/
Illustrator;  program flexibil 2h/zi sau 10h/sãptãmânã
Cerinþe:  limba englezã, nivel avansat;
 experienþã în utilizarea programelor Photoshop/
Illustrator;  seriozitate
Avantaje:  experienþã de lucru într-un mediu dinamic
ºi creativ;  posibilitate de implicare în proiectele
Arhitext;  acces la arhiva ºi biblioteca Arhitext;
 Adeverinþã de practicã/contract de voluntariat.
Activitatea de voluntariat se va desfãºura pe baza
unui contract de voluntariat. În funcþie de rezultate
ºi implicare se vor elibera ºi scrisori de recomandare.
Perioada minimã de voluntariat este de 3 luni.
Arhitext aºteaptã, pânã pe 31 ianuarie, cv-ul celor
interesaþi (maximum 2 pg) împreunã cu o scurtã
motivaþie prin care sã arate entuziasmul de a face
parte din echipa Arhitext la adresa
arhitext_redactie@b.astral.ro.

În data de 29 septembrie am ajuns în Slovenia în oraºul Novo
Mesto. Am gãsit secretariatul facultãþii foarte repede ºi niºte oameni
foarte primitori. Secretara facultãþii m-a ajutat sã ajung la cãminul
facultãþii, unde am fost cazatã în niºte condiþii foarte bune.
În zona în care se aflã acest cãmin studenþesc existã un întreg
complex de cãmine, care sunt, atât pentru elevi de liceu, cât ºi
pentru studenþi, dar si cantinã, ceea ce este foarte bine pentru
cã eºti aproape de aceasta.
În data de 1 octombrie a fost deschiderea de an universitar,
iar pentru studenþii Erasmus, adicã eu ºi încã un coleg din
Croaþia, s-a þinut un discurs foarte prietenos, atât din partea
decanului, cât ºi a prodecanei, amândoi niºte oameni minunaþi.
În aceeaºi searã a avut loc o petrecere studenþeascã la care au
participat mulþi profesori ºi studenþi. La aceastã reuniune am
fost invitaþi ºi noi ºi am întâlnit ºi tutorele, un om la care se
poate apela pentru diverse probleme de organizare sau orice
este necesar studentului venit în aceasta þarã.
Limba englezã este, într-adevãr, singura care te poate ajuta
peste tot în acest oraº, atât la facultate, cât ºi la cumpãrãturi sau
într-un mijloc de transport sau în orice altã ipostazã în care ai
avea nevoie de vreo informaþie. În cãmin poþi întâlni studenþi
din multe zone din lume, de la spanioli, croaþi, germani pânã la
sloveni, dar toþi ne înþelegem în limba englezã. Internetul nu e
o problemã, indiferent de vreme, eu pot vorbi cu profesorii mei
din România ºi cu familia mea.
Faculty of Organizational Studies Novo Mesto are un program
foarte bine dezvoltat pentru limbi strãine, printre care ºi limba
englezã. Comunic cu profesorii în limba englezã. Orele se
bazeazã mai mult pe discuþii profesor-elev, aplicaþii, practicã,
implicarea activã a studentului în procesul de învãþare, folosirea
de materiale în format electronic: ppt ºi pdf. Cursurile sunt puse
la dispoziþia studenþilor, avem acces atât biblioteca facultãþii
cât ºi a oraºului. Examenele se bazeazã fie pe prezentãri ºi
proiecte, fie pe examen oral sau scris.
Ceea ce m-a bucurat enorm este faptul cã facultatea se aflã
foarte aproape de cãmin, dar, totodatã, ºi de câteva locuri pentru
cumpãrãturi. Studenþii din cãmin sunt de treabã ºi dacã ai nevoie
de ceva nu trebuie sã eziþi sau sã îþi faci griji cã nu gãseºti.
Mâncarea este asemãnãtoare cu aceea din România. Preþurile
nu sunt diferite cu mult faþã de acasã, iar produsele sunt
asemãnãtoare. Vremea aici nu e prea diferitã de cea de acasã,
poate cu un grad sau douã mai ridicatã. Acest orãºel este
traversat ºi de un râu, Krka, pe care chiar ºi în luna decembrie
poþi vedea raþe sãlbatice ºi lebede. În Novo Mesto nu ai cum sã
te plictiseºti, oraºul te fascineazã chiar ºi la o simplã plimbare
pe strãzile sale. Îþi oferã posibilitãþi de petrecere a timpului liber,
activitãþi în aer liber ºi pur ºi simplu te antreneazã în viaþa de zi
cu zi. Novo Mesto este un oraº interesant, cu oameni deschiºi,
prietenoºi ºi calmi.
Aceasta este pentru mine o experienþã extraordinarã: sã vãd
altã þarã, alt oraº, cu multe lucruri pe care le apreciez.

Webinarii
pentru proiectele de tineret
- termenul limitã: 4 februarie

În zilele 29 ºi 30 ianuarie vor fi organizate o serie de trei
webinarii (evenimente online la care puteþi participa de acasã
sau de oriunde doriþi cu condiþia sã vã înscrieþi online ºi sã instalaþi
un program (dureazã maximum un minut) pe calculatorul, tableta
sau mobilul dumneavoastrã (dacã este un smartphone). Webinarii
susþinute de reprezentanþii departamentului de parteneriate
strategice/dialog structurat (domeniul tineret) din cadrul
ANPCDEFP, în care vor fi prezentate informaþii utile pentru cei
care vor sã candideze la termenul de 4 februarie pentru proiecte
de dialog structurat pentru tineret. În timpul webinarului
participanþii vor putea pune întrebãri în scris.
Cele trei evenimente sunt programate dupã cum urmeazã (mai
multe informaþii ºi link-ul pentru înscriere pentru fiecare
eveniment sunt disponibile la adresele înscrise dupã titlul
evenimentului):
joi, 29 ianuarie, începând cu ora 14.30 - Webinar pentru proiecte
de dialog structurat Erasmus+ pentru tineret - runda 4 februarie
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/61
joi, 29 ianuarie, începând cu ora 16.00 - Webinar pentru
parteneriate strategice Erasmus+ pentru tineret - runda 4 februarie
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/60
vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 11.00 - Webinar pentru
proiecte de mobilitate Erasmus+ pentru tineret - runda 4 februarie
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/59
Webinariile vor dura cel mult 90 de minute. La webinar pot
participa maximum 100 de persoane, în regim de primul venit
primul servit. (erasmusplus.ro)
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OPINIA NAÞIONALÃ

Liceul Teoretic
Eugen Lovinescu

Adresa: str. Valea lui Mihai nr. 6, sector 6, Bucureºti

Profil: Matematicã  Informaticã: Intensiv
Informaticã; Matematicã  Informaticã;
Filologie: Bilingv portughezã; Intensiv englezã;
Filologie
Cursuri opþionale:  Strategies for taking TOFEL
test  Human rights  Strategies for taking the
FCE/CAE  Strategies for taking the IELTS and
CPE  Prelucrarea imaginilor în Photoshop
 Proiectarea Paginilor Web  Managementul vieþii
personale;pachet suplimentar pentru specializarea bilingv portughezã:  Geografia
Portugaliei  Comunicare în situaþii concrete
 Istoria Portugaliei  Culturã ºi civilizaþie  Atelier
de creaþie ( XI D, XII D)  Iniþiere în literatura
portughezã
Dotãri: laborator Myria, 2 laboratoare de informaticã, laborator AeL, 2 laboratoare de chimie,
laborator de biologie, 2 laboratoare de fizicã,
cabinet de limba englezã, cabinet de limba francezã, cabinet de asistenþã psiho-pedagogicã,
2 biblioteci, cabinet stomatologic, salã de sport

Extemporal la sinceritate
Dacã nu ai o pasiune,
nu poþi sã faci nimic cum trebuie!
Vlad Petrache, clasa
a XII-a: Principala
pasiune a mea este
teatrul. Fac parte din
trupa de teatru a liceului ºi am participat la
multe festivaluri, la care
am câºtigat numeroase premii. Pasiunea
pentru teatru am descoperit-o ntâmplãtor,
în liceu, când o colegã
m-a selectat pentru
trupa liceului ºi am constatat cã îmi place sã fac
acest gen de activitate. Vreau sã mai spun ceva:
a fi în echipa de teatru a liceului reprezintã, în
primul rând, un statut, iar, în al doilea rând,
presupune foarte multã dedicaþie. Rolul care

mi-a plãcut cel mai mult a fost chiar cel din
prima piesã, piesã în care am fost distribuit în
rolul principal. A fost o piesã cu o uºoarã tentã
istoricã, dar ºi cu o moralã de viaþã la sfârºit.
Concret, am reprezentat un bãrbat din cel de Al
Doilea Rãzboi Mondial, care a suferit mai multe
eºecuri în viaþã, astfel cã încearcã sã se sinucidã.
Din fericire, Dumnezeu îi mai dã o ºansã. Piesa
se terminã cu o a doua încercare de sinucidere,
încercare, care, din nefericire, reuºeºte. Revenind
la pasiunea mea, m-am gândit sã urmez o
facultate de profil, însã, în prezent, aceasta nu
ar fi o opþiune pentru mine decât dupã ce o sã
am o stabilitate în viaþã. Dupã absolvire, vreau
sã merg la limbi strãine, respectiv, la limba
englezã, pentru a-mi continua pregãtirea
începutã în liceu. Îmi place foarte mult
limba englezã ºi simt cã aici este locul meu.

Alexandra Cojocaru, clasa a XI-a,
preºedintele Consiliului Elevilor: Sunt
pasionatã de teatru, motiv pentru care am ales
sã învãþ la acest liceu. Trupa Lovart este foarte
cunoscutã. În momentul de faþã sunt cea mai
veche în trupa de teatru a liceului ºi vreau sã
continui pânã în clasa a XII-a. Teatrul, pentru
mine, este o pasiune ºi va rãmâne la acest
stadiu, nu voi face din teatru o profesie. O altã
pasiune ar fi implicare în diverse proiecte
desfãºurate în liceu. Rolul acestor proiecte
este acela de a scoate elevul din rutina
zilnicã mergem la ºcoalã, învãþãm ºi atât.
Voluntariatul este o activitate, din punctul meu
de vedere, pe care orice licean ar trebui sã o
facã, aceasta putând sã devinã chiar o meserie.
Este un fel de imbold. A fi voluntar înseamnã
cã poþi câºtiga o experienþã nouã, care te poate
ajuta. Sã nu uitãm cã voluntariatul a început
sã fie considerat ca fiind parte a acelei experienþe
care se cere peste tot. Voluntariatul te poate
schimba ºi, în acelaºi timp, îþi poate lãrgi
orizontul. De exemplu, pe mine, voluntariatul
m-a ajutat, pentru cã atunci când am venit în
acest liceu ºi nu avusesem parte de astfel de

experienþe, eram o
persoanã foarte introvertitã ºi nu aveam
curajul sã îmi exprim
opinia, dacã ar fi trebuit
sã lupt pentru o idee
de-a mea nu aº fi fãcut-o.
Acum sunt mult mai
încrezãtoare în mine ºi
cred cã, dacã îmi propun
ceva, pot sã ºi reuºesc.
Poziþia de preºedinte
al Consiliului Elevilor
implicã multe responsabilitãþi: dacã cineva din
liceu are vreo problemã, la tine apeleazã, trebuie
sã îi ajuþi pe toþi, trebuie sã fii nepãrtinitor, sã
introduci proiecte în liceu, sã le faci cunoscute
tuturor etc. În viitorul apropiat, avem în plan sã
desfãºurãm proiecte precum Colþul teatrului ºi
sã desenãm scãrile  acesta este un proiect pe
care vrem sã îl finalizãm pânã la terminarea acestui
semestru. Totodatã, ne gândeam sã organizãm
concursuri muzicale, concursuri de dans în liceu
sau în parteneriat cu alte licee. Idei sunt, dar
trebuie sã avem ºi susþinere din partea elevilor.

Alexandru
Panait, clasa
a XI-a: Am
fost pasionat
de sport, în
special de tenis
ºi fotbal, iar în
timpul liceului
m-am implicat
în mai multe
proiecte, cum
ar fi teatrul,
dar nu am fost
pe scenã, ci am
fãcut parte din
echipa tehnicã. În ultima vreme am
fost implicat ºi în voluntariat,
activitãþile pe care le-am desfãºurat
având ca þintã ajutorarea copiilor care
nu au o situaþie foarte bunã. Dupã
absolvirea clasei a XII-a, îmi doresc
sã merg la Academia de Poliþie, pentru
cã îmi doresc sã devin poliþist.
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Andrei Rotea, clasa a XI-a:
Pasiunea mea este reprezentatã de
karate ºi de limba japonezã. Din
punctul meu de vedere, karate este
un sport pentru dezvoltarea ºi
curãþirea sufletului ºi a corpului.
Practic acest sport de aproape
11 ani - sunt în grupul celor care
participã în strãinãtate la campionate europene ºi mondiale 
perioadã în care am obþinut
importante premii. De curând, mai
exact anul trecut, am câºtigat la
Campionatul Naþional Skdun pe
echipe locul I la Kata, respectiv,
locul II la Kumite. La Cupa
României pe un alt stil  WSKF  am obþinut la individual
locul III la Kata, ºi respectiv, locul I la kumite ºi locul III la
open. Aceasta din urmã este o categorie la care nu se þine
cont de greutate, ci doar de vârstã. Vreau sã mai fac o
precizare, ºi anume faptul cã am gãsit o formulã prin care sã
îmbin sportul cu ºcoala, astfel încât sã pot face în continuare
sport de performanþã, dar ºi sã îmi continui pregãtirea.
Mai târziu îmi doresc sã îmi deschid o salã de karate.

Andrei Mihalcea, clasa a XI-a: A avea o pasiune în secolul în care
tehnologia se dezvoltã cu viteza luminii este destul de important pentru
cã dacã nu ai o pasiune nu poþi sã faci nimic cum trebuie. Cu alte cuvinte,
pasiunea te ajutã sã realizezi ceva. Sunt pasionat de actorie, astfel cã,
dupã absolvirea clasei a XII-a, vreau sã continui în acest domeniu ºi sã
urmez cursurile UNATC. ªtiu cã actoria este non-profitabilã când vine
vorba de bani, dar, pe plan sufletesc, este foarte bunã. Cu toate acestea,
este un domeniu în care vreau sã continui ºi sã urmez o carierã de succes.
Nu este exclus ca, mai târziu, sã îmbin teatrul cu cinematografia.

Conducerea liceului:
director  prof. Daniela Beuran
director adjunct  prof. Mariana Popescu

Prof. Daniela BEURAN

Deviza liceului nostru este:

Non
progredi
est
regredi
Ce presupune munca de director? Cât de
ofertantã este, azi, activitatea didacticã?
Funcþia de director presupune multã
responsabilitate, abilitãþi de comunicare ºi
persuasiune, capacitate de adaptare permanentã.
Activitatea didacticã este, a fost ºi va fi ofertantã
doar pentru cei care o exercitã din vocaþie. Un
dascãl fãrã vocaþie e un dascãl dezinteresat de
ºcoalã. Urmãrile nu se vãd imediat, dar pe termen
lung ele se dovedesc fatale., spunea Nicolae
Manolescu.
De ce ar alege un adolescent sã se înscrie
la Liceul Teoretic Eugen Lovinescu?
Liceul nostru este singurul din Bucureºti ºi unul
dintre cele trei licee din þarã unde se învaþã limba
portughezã. Absolvenþii susþin examen pentru
obþinerea atestatului de competenþã lingvisticã,
care le conferã oportunitãþi pe piaþa muncii.
Din anul 2000, pânã în prezent, Liceul Teoretic
Eugen Lovinescu a fost partener în proiectele
educaþionale europeane Comenius, cu licee din
Franþa, Germania, Italia, Portugalia, Finlanda,
Polonia, Slovenia, Grecia, Turcia, Letonia.
Cât de benefice/dãunãtoare sunt frecventele
modificãri ale programei de învãþãmânt?
Modificãrile prea dese nu sunt benefice pentru
învãþãmânt. E de dorit sã nu se schimbe ceva pânã
nu se mãsoarã rezultatele schimbãrii precedente.
Pentru aceasta e nevoie de un timp mai lung, altfel
existând pericolul sã se creeze confuzie.
Ce credeþi cã poate fi îmbunãtãþit în activitatea educaþionalã, de orientare ºcolarã din
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu?
Gradul de promovabilitate la Bacalaureat 2014
este de 92,21%. Pentru îmbunãtãþirea lui se fac
ore de pregãtire suplimentarã ºi consilierea atentã
a elevilor de cãtre diriginþi pentru a determina
motivaþia intrinsecã a învãþãrii. Ne strãduim sã
respectam deviza liceului nostru: Non progredi
est regredi. (A nu progresa înseamnã a da înapoi.).
Orice activitate este perfectibilã, iar a rãmâne pe
loc nu reprezintã o opþiune. Pentru clasele
a XII-a, de exemplu, ªcoala altfel reprezintã o
oportunitate de a participa la activitãþile
desfãºurate în universitãþi cu ocazia Zilelor Porþilor
Deschise, de a organiza dezbateri pe tema
viitoarea meserie, la care sunt invitate personalitãþi din diferite domenii. ªcoala are nenumãrate
parteneriate cu instituþii de învãþãmânt superior,
consilierul psihopedagog ºi diriginþii se ocupã
de orientarea profesionala a elevilor noºtri, astfel
încât pasul urmãtor al absolvenþilor se face
mai lin ºi mai sigur. Absolvenþii de la profilul
real se îndreaptã spre Politehnicã ºi ASE, cei de la
uman cãtre limbi strãine, jurnalism, comunicare,
istorie, psihologie.
Cum vãd elevii viitorul propriu, privit, mai
ales, în contextul unei tehnologizãri excesive?
E o întrebare care poate genera discuþii ample,
la care interesant ar fi sã rãspundã elevii înºiºi.
Aºa cum cantitatea face diferenþa dintre
medicament ºi otravã, tot astfel alegerea de a folosi
tehnologia cu înþelepciune sau excesiv creeazã
oameni informaþi ºi adaptat sau fiinþe robotizate,
incapabile sã comunice ºi sã relaþioneze .

text ºi foto Mihãitã ENACHE
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 Aferim!, de Radu Jude în competiþia

oficialã
Aferim! este singurul film romanesc selectat
în competiþia oficialã a Berlinalei. Din
distribuþie fac parte Teodor Corban, Mihai
Comanoiu, Cuzin Toma, Alexandru Dabija,
Luminiþa Gheorghiu, Victor Rebengiuc,
Alberto Dinache, Alexandru Bindea,
Mihaela Sîrbu, Adina Cristescu, ªerban
Pavlu, Gabriel Spahiu, Dan Nicolaescu.
Aferim! este un film istoric a cãrui acþiune
are loc în Þara Româneascã a începutului
de secol XIX. Un zapciu, interpretat de
actorul Teodor Corban, însoþit de fiul sãu
(Mihai Comãnoiu) cautã un rob fugar
(Cuzin Toma). Scenariul filmului este
scris de Radu Jude ºi Florin Lãzãrescu,
Marius Panduru a realizat imaginea,
montajul Cãtãlin Cristuþiu, sound designul este semnat de Dana Lucreþia Bunescu.
Costumele au fost realizate de Dana
Paparuz, iar scenografia de Augustina
Stanciu, consilier istoric Constanþa
Vintilã-Ghiþulescu. Producãtorul filmului
este Ada Solomon.
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Oraºul
 expoziþie de gravurã
a studenþilor UNArte la ICR

 De ce eu? de Tudor Giurgiu
în secþiunea Panorama
Filmul este inspirat de un caz real petrecut
în România la începutul anilor 2000, cel
al sinuciderii procurorului Cristian Panait.
Bazat pe fapte reale, De ce eu? spune
povestea lui Cristian (Emilian Oprea), un
tânãr procuror idealist care încearcã sã
rezolve un complicat caz de corupþie în
tumultuosul context social-politic din
România anilor 2000. Protagonist al
filmului este Emilian Oprea, actor la
Teatrul Maria Filotti din Brãila, aflat la
primul sãu rol principal într-un lungmetraj
de cinema. Distribuþia este întregitã de
actorii Mihai Constantin, Andreea Vasile,
Dan Condurache, Liviu Pintileasa, Mihai
Smãrãndache, Alin Florea, Lucreþia
Mandric, Sore Mihalache, Ionuþ Caras,
Virgil Ogãºanu. De ce eu? este produs de
Libra Film, cu sprijinul Centrului Naþional
al Cinematografiei, Bulgarian National
Film Center, Eurimages, Programul
MEDIA ºi SEE Cinema Network, cu
participarea HBO România. oproducãtori
sunt Hai-Hui Entertainment, Chouchkov
Brothers, Cor Leonis Films.

Valori româneºti

În seria de evenimente intitulatã Lecþia de artã,
organizatã de Universitatea Naþionalã de Arte din
Bucureºti în parteneriat cu Institutul Cultural Român,
studenþii anului II ai departamentului Graficã, clasa lector
univ. dr. Anca Boeriu, asist. univ. dr. Ioana Ciocan,
ilustreazã tema Oraºul prin maniera tradiþionalã a
monotipului, dar ºi printr-o abordare contemporanã a
temei clasice. Expun studenþii: Ruxandra Albulescu,
Alexandra Chiriþã, Iulia Ciocea, Alexandra Dinu, Dan
Dumitru, Valeria Dumitru, Daniela Gaie, Bogdan
Iordache, Doroteea Ispas, Dora Marian, Mãdãlina Matei, Mihai Matei, Constanþa Moºoi,
Laura Niculescu, Maria Oancea, Iulia Oprea, Raluca Orza, Rãzvan Sfârlogea, Dan Stancu,
Yanna Zosmer. Vernisajul a avut loc marþi, 20 ianuarie 2015, ora 17.00, la sediul ICR
din Aleea Alexandru 38, expoziþia fiind deschisã publicului pânã la 30 ianuarie 2015.

Biblioteca
Universitãþii Tehnice
din Iaºi cea mai frumoasã
bibliotecã din lume

Aceasta este opinia multora dintre vizitatorii portalului boredpanda.com, care are,
de câteva zile, un sondaj online. Peste
400.000 de utilizatori au analizat pânã acum

propunerile site-ului specializat în gãsirea
ºi promovarea de imagini inedite din lume.
Biblioteca Universitãþii Gheorghe Asachi
din Iaºi (UTI) este pe locul 1 în preferinþele
utilizatorilor, o poziþie extrem de onorantã
în condiþiile în care printre competitori se
numãrã capodopere arhitecturale precum
Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin,
Biblioteca Regalã Portughezã de la Rio de
Janeiro, Biblioteca Mãnãstirii Admont,
realizatã în stilul barocului târziu, Biblioteca
Naþionalã din Praga, Biblioteca Naþionalã a
Franþei sau Biblioteca Congresului Statelor
Unite de la Washington. (Onlinereport.ro)

Soprana Aurelia Florian nominalizatã la categoria
Tineri soliºti
la International Opera Awards
Soprana Aurelia Florian a fost nominalizatã la International
Opera Awards, categoria Tineri soliºti. Nominalizãrile au fost
fãcute de un juriu prezidat de John Allison, critic muzical ºi
editorul Opera Magazine, alãturi de Peter Alward (directorul managerial Salzburg Easter
Festival), Per Boye Hansen (director artistic Norwegian National Opera and Ballet) ºi
Kathryn Harries (director National Opera Studio). Câºtigãtorii premiilor din acest an
vor fi anunþaþi duminicã 26 aprilie, în cadrul unei ceremonii la Hotelul Savoy din Londra.

Cugetãri Telurice
În perioada 15 ianuarie  5 februarie 2015, Elite Art Gallery
prezintã expoziþia de graficã Cugetãri Telurice, care
reuneºte ºapte artiºti consacraþi: Sanda Buþiu, Mircia
Dumitrescu, Viorel Mãrginean, Florin Menzopol, Carmen
Paraschivescu, Vasile Pop-Negreºteanu ºi Mihail Voicu.
Exprimându-se prin mijloace plastice caracteristice
fiecãruia dintre ei, artiºtii creeazã o punte de legãturã între
stilurile diferite ce definesc lucrãrile prin tema comunã.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când cuvintele prind culoare
Andreea Gheorghiu este membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici ºi al Asociaþiei
Artiºtilor Plastici Bucureºti. Nãscutã la
26 ianuarie 1966, în Sinaia, judeþul Prahova,
a început studiul picturii încã din ºcoala
generalã, sub îndrumarea profesoarei Liana
Mihail. A expus la: Bucureºti  Oglinzile
clipei, expoziþie personalã, Biblioteca
Metropolitanã; Dincolo de cuvinte (împre-

unã cu plasticiana Cristina
Tãmaº), Galeria
Elite Prof Art;
Tablouri
de
vis,
Palatul
Parlamentului;
Lumea florilor,
Galeria Elite Prof
Art; Toamna
satului românesc, Salonul de toamnã al Asociaþiei
Artiºtilor Plastici Bucureºti, Culorile
sãrbãtorilor, Pullman Hotels & World
Trade Center, toate în 2012, ºi multe altele
înainte de aceastã datã. Lucrãrile sale au
fost apreciate în Germania, Franþa, Turcia,
Grecia, unele aflându-se în colecþii
particulare. Pictoriþa are, deopotrivã, forþã,
putere de sugestie, dar ºi rafinament,
inclusiv în imaginile tratate exploziv din
punct de vedere cromatic. Acordurile
puternice, de multe ori îndrãzneþe, apropiindu-se uneori de viziunea expresionistã, predominã în lucrãrile sale
(acrilice, ulei, acuarelã): portrete, flori,
peisaje, compoziþii tematice etc. Teme ºi
motive consacrate, cu o lungã istorie, sunt
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abordate dintr-un unghi personal, eliberat
de influenþe, liber ºi uºor abstractizat.
Pictura Andreei Gheorghiu îþi dã sentimentul de siguranþã a valorii: este originalã ºi actualã în orice vreme. Fiindcã,
aºa cum spune artista, a învãþat sã picteze
cu sufletul ºi se conecteazã la puterea
gândului frumos. Un om, care nu emite
cuvinte NEARMONICE, gesturi nearmonice, este acela care se apropie cel mai
mult de suflet. Când cuvântul intrã în
vibraþie armonicã se agitã culoarea din
el. Vibraþia cromaticã a cuvântului,
limbajul pur, curat, curge lin spre interiorul sufletului nostru, spune Andreea
Gherghiu, invitându-ºi admiratorii sã intre
în lumea cuvintelor sale: sunetul culorilor.

Dar sã-þi vie
stimabilul
cu idei învechite, cu
opiniuni ruginite,
ºi sã te sperie mereu
cu Europa,
cu zguduiri,
cu teorii subversive...
asta nu mai merge
(Nae Caþavencu)

Ion Luca CARAGIALE
Dacã în poezie îl avem pe Mihai Eminescu, în prozã pe Ion Creangã,
în teatru îl avem, cu siguranþã, pe Ion Luca Caragiale. Dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator
politic ºi ziarist, membru post mortem al Academiei Române, creatorul
dramaturgiei moderne româneºti a vãzut lumina zilei la 30 ianuarie
1852, (1 februarie, dupã Certificatul de botez, descoperit în 1970) în
satul Haimanale (azi, I. L. Caragiale), de lângã Ploieºti. Este fiul Ecaterinei
Caraboa (pãrinþii erau negustori braºoveni) ºi al lui Luca (primul nãscut
dintre cei cinci fraþi - între ei, Costache ºi Iorgu Caragiale, deveniþi actori
ºi profesori de declamaþie la Conservatorul din Bucureºti). În tinereþe, ºi
tatãl sãu cochetase cu actoria, dar a renunþat, devenind administratorul
moºiilor mãnãstireºti Mãrgineni. Pasiunea pentru teatru i-a fost indusã
treptat ºi asta se datoreazã celor doi unchi ai sãi, care au fost ºi autori de
comedii. Descoperã bucuriile cititului cu preotul Marinicã ºi dascãlul
Haralambie, cu profesorii de la ªcoala Domneascã. Nu o datã a evocat
figura profesorului ardelean Bazil Drãgoºescu, pentru rolul hotãrâtor în
formarea sa în însuºirea corectã a limbii române, germanã ºi francezã;
pentru aceasta din urmã a fãcut o adevãratã pasiune, intens cultivatã de
profesorul ºi publicistul francez Auguste Picq, care a insuflat elevilor
sãi spiritul critic ºi polemic. În 1868, absolvind cursul secundar, urma sã
se îndrepte spre avocaturã, dupã dorinþa tatãlui. Cunoscând dificultãþile
vieþii de actor, totuºi, tatãl cedeazã greu ºi acceptã ca tânãrul sã urmeze
la Bucureºti cursul de mimicã ºi declamaþie a Conservatorului, chiar la
clasa unchiului sãu, Costache Caragiale. În 1870, tatãl sãu se stinge ºi
viitorul scriitor îºi asumã rãspunderea pentru destinul familiei.
A ocupat mai multe funcþii: copist la Tribunalul din Ploieºti,
sufleur ºi copist la Teatrul Naþional din Bucureºti, revizor ºcolar
în judeþele Suceava ºi Neamþ, apoi în Argeº ºi Vâlcea (1882). Între
anii 1877 ºi1881 face parte din colectivul de redacþie al ziarului
Timpul, ce apare la Bucureºti, alãturi de Mihai Eminescu ºi Ioan
Slavici. Peregrinãrile prin þarã i-au oferit prilejul de a cunoaºte
lumea. Pentru el, contactul cu lumea este o adevãratã ºcoalã unde
nu sunt stabilite examene. Dezgustat de faptul cã volumul de
Teatru i-a fost respins de la premierea de cãtre Academia Românã,
în 1904, decide sã se autoexileze în Germania ºi se stabileºte,
împreunã cu familia, la Berlin. Istoria spune cã ºi acuzaþia cã ar fi
plagiat drama Nãpasta, dupã o piesã a scriitorului ungar István
Kemény, intitulatã Nenorocul, ar fi contribuit la impunerea
autoexilului. S-a stins din viaþã la 9 iunie 1912. Ulterior, trupul
i-a fost adus în þarã ºi îºi doarme somnul de veci la cimitirul Bellu,
din Bucureºti, alãturi de Mihai Eminescu ºi alþi scriitori români.
Ziarist cu articole publicate în majoritatea jurnalelor vremii, IL Caragiale
a fost membru activ al cenaclului Junimea (ceea ce nu l-a împiedicat însã
sã-l critice pe Titu Maiorescu în diverse ocazii), iar primele piese de teatru
au vãzut lumina tiparului în Convorbiri Literare. Opera lui Ion Luca
Caragiale cuprinde teatru (opt comedii ºi o dramã), nuvele ºi povestiri,
momente ºi schiþe, publicisticã, parodii, poezii. Caragiale este unul dintre
principalii fondatori ai teatrului naþional. Operele sale, în special comediile,
sunt exemple excelente ale realismului critic românesc. Dale carnavalului,
O noapte furtunoasã sau o Scrisoare pierdutã sunt la fel de cãutate de
publicul spectator ºi acum, ca ºi atunci, iar replicile de o savoare comicã
inegalabilã se potrivesc la fel de bine politicii de acum, la fel ca ºi atunci,
semn cã... Din douã una, daþi-mi voie: ori sã se revizuiascã, primesc!
Dar sã nu se schimbe nimica; ori sã nu se revizuiascã, primesc! dar
atunci sã se schimbe pe ici pe colo, ºi anume în punctele... esenþiale... Din
aceastã dilemã nu puteþi ieºi... Am zis! ( dupã proclamaþia lui Farfuridi).
Prin comediile, schiþele ºi nuvelele sale, a cãror forþã satiricã este
simþitã pânã în prezent ca neîntrecutã, a rãmas cel mai mare creator
de tipuri în dramaturgia românã. El a reconstituit o amplã imagine
a societãþii contemporane, vãzutã mai ales din unghiul comicului,
dovedind un adevãrat geniu al situaþiilor dramatice ºi al limbajului,
care îl situeazã printre marii comediografi ai lumii.

Caramitru 
Mãlãele,
Câte-n lunã
ºi în stele!
Sala Studio a Teatrului
Naþional din Bucureºti gãzduieºte pe 26 ianuarie prima
reprezentaþie din acest an a
duelului teatral Caramitru 
Mãlãele, Câte-n lunã ºi în
stele! pus în valoare de acordurile calde ale violoncelului
lui Adrian Naidin. În acest
spectacol, considerat, cea mai
în vogã producþie teatralã a
ultimilor ani, momentele de un umor exploziv alterneazã cu cele de o
mare sensibilitate liricã. La rândul sãu, violoncelistul Adrian Naidin
completeazã ºi dã ritm acestui inedit recital, care se joacã de
patru sezoane doar cu casa închisã, atât în Bucureºti cât ºi în þarã.

OPINIA NAÞIONALÃ
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene
informeazã:
Dezvoltarea reþelei TEN-T pânã în anul 2030

în România: infrastructurile feroviarã ºi fluvialã
vor fi principalul beneficiar al investiþiilor

Îmbunãtãþirea navigaþiei pe segmentul
românesc al Dunãrii, reabilitarea întregului
tronson de cale feratã Arad - Constanþa ºi
realizarea conexiunilor între porturi,
aeroporturi ºi reþelele feroviare ºi rutiere
sunt prioritãþile pentru România
identificate de Comisia Europeanã într-o
serie de studii privind dezvoltarea ºi
finanþarea reþelei TEN-T pânã în anul 2030.
Douã dintre aceste studii, care privesc
coridoarele Rin - Dunãre ºi Orient Mediterana de est, prezintã un portofoliu
de proiecte de pe teritoriul României
eligibile pentru finanþare. Proiectele identificate au ca obiect infrastructura
feroviarã (tronsonul Arad - Constanþa,
inclusiv podurile peste Dunãre de la
Cernavodã ºi Feteºti; tronsonul Timiºoara
- Drobeta Turnu Severin - Craiova /
Calafat - Bucureºti), infrastructura

fluvialã (segmentul românesc al Dunãrii,
inclusiv canalul Dunãre - Marea Neagrã)
ºi conexiunile dintre reþele (conectarea
aeroporturilor (Otopeni ºi Traian Vuia)
ºi a porturilor (Drobeta Turnu Severin,
Calafat, Giurgiu, Cernavodã, Galaþi
ºi Constanta) cu infrastructura feroviarã
ºi rutierã).
Violeta Bulc, comisarul european pentru
transport, a declarat: Trebuie sã intensificãm eforturile pentru a ne asigura cã
reþeaua centralã, esenþialã pentru fluxurile
de mãrfuri ºi pasageri în întreaga UE, va
fi complet operaþionalã pânã în anul 2030.
Acum este momentul sã investim în
proiectele TEN-T, maximizând beneficiile
facilitãþii Conectarea Europei ºi ale
Planului de investiþii recent lansat de
Comisie. Reþeaua TEN-T este esenþialã
pentru o Uniune care luptã pentru

Reducerea procedurilor
birocratice: noile norme pentru
hotãrârile transfrontaliere
Noi norme europene, aplicabile din 10 ianuarie 2015, dau
posibilitatea agenþilor economici
ºi consumatorilor din România sã
îºi soluþioneze mai uºor litigiile
transfrontaliere, ceea ce se
aºteaptã sã conducã la economii
anuale de 48 de milioane EUR în
întreaga UE.
Noile mãsuri duc la îndeplinire
promisiunea UE de a reduce
procedurile birocratice ºi de a
consolida piaþa unicã a UE
pentru a stimula creºterea
economicã durabilã.
Iatã ameliorãrile concrete
care au intrat în vigoare:
 o hotãrâre în materie civilã ºi
comercialã care are titlu executoriu în România va fi automat

executorie în toate statele UE 
în termeni practici, acest lucru
înseamnã cã agenþii economici
ºi cetãþenii vor putea sã îºi
recupereze pierderile mai repede,
mai uºor ºi fãrã costuri suplimentare;  consumatorii ºi
angajaþii din România vor fi mai
bine protejaþi în litigiile în instanþã
care implicã state din afara UE,
pentru cã, în cazul oricãrui litigiu
de acest gen, ei vor putea recurge
la instanþele din þara unde îºi au
reºedinþa;  Va creºte securitatea
juridicã în ceea ce priveºte
acordurile de alegere a forului
între societãþi comerciale,
alegerea acestora nemaiputând
fi folositã pentru a întârzia
soluþionarea litigiului.

dezvoltare,
noi locuri
de muncã
ºi competitivitate.
Pe mãsurã
ce Europa
iese încet din criza economicã, avem
nevoie de o Uniune conectatã, fãrã
bariere, pentru ca piaþa unicã sã prospere.
Cele nouã studii, câte unul pentru fiecare
coridor de transport trans-european,
analizeazã starea infrastructurii actuale,
problemele care împiedicã fluxurile de
pasageri ºi marfã ºi identificã acþiunile care
trebuie realizate pânã în 2030. Rezultatele
studiilor includ liste preliminare cu
proiecte care vizeazã completarea
transportului transfrontalier, eliminarea
blocajelor ºi sporirea interoperabilitãþii.

O mai bunã protecþie
pentru victimele violenþei
pe întreg teritoriul UE

Începând cu 10 ianuarie 2015, când au intrat în vigoare
noi norme europene, cetãþenii români care sunt victime ale
violenþei - în special cei afectaþi de violenþa domesticã sau
de hãrþuire - îºi vor putea asigura o protecþie mai bunã în
orice stat membru al UE, nu doar în România.
Datoritã acestor norme, ordinele de restricþie, de protecþie
ºi de interdicþie emise în România pot fi de acum recunoscute
rapid ºi uºor în orice stat membru UE, prin simpla certificare.
Astfel, un cetãþean român care a suferit de pe urma
violenþei în familie va putea, prin simpla transferare a
ordinului de restricþie, sã se simtã în siguranþã ºi atunci
când cãlãtoreºte în afara þãrii, fãrã a fi nevoit sã mai parcurgã
proceduri complicate.
Noul mecanism este alcãtuit din douã instrumente
distincte: Regulamentul privind recunoaºterea reciprocã
a mãsurilor de protecþie în materie civilã ºi Directiva
privind ordinul european de protecþie. Împreunã, cele douã
instrumente vor garanta cã toate victimele violenþei au
posibilitatea de obþine recunoaºterea ordinelor de protecþie
de care beneficiazã în orice stat membru al UE.

Punerea în aplicare a Planului de investiþii în valoare
de 315 miliarde EUR se desfãºoarã conform calendarului:
Comisia prezintã propunerea legislativã privind
Fondul european pentru investiþii strategice
Ca o consecinþã a crizei economice ºi
financiare, nivelul investiþiilor din UE a
scãzut cu aproximativ 15 % faþã de
perioada sa de vârf din 2007. Existã
lichiditate financiarã. Cu toate acestea,
nivelul de incertitudine în ceea ce priveºte
perspectivele economice ºi nivelul ridicat
al datoriei publice ºi private în unele pãrþi
ale UE frâneazã investiþiile. Din acest
motiv, Planul de investiþii pentru Europa
poate sã contribuie la remedierea situaþiei,
prin corelarea proiectelor cu lichiditãþile
existente ºi prin direcþionarea fondurilor
acolo unde este necesar.
Planul de investiþii pentru Europa
reprezintã prioritatea numãrul 1 pentru
preºedintele Junker, care l-a prezentat
la doar trei sãptãmâni de la preluarea
funcþiei, la data de 26 noiembrie 2014.
Câteva sãptãmâni mai târziu, la data de
18 decembrie, Consiliul European din
decembrie a aprobat planul.
La doar 50 de zile de la anunþarea ambiþiosului sãu Plan de investiþii pentru
Europa, care are ca obiectiv stimularea
ocupãrii forþei de muncã ºi a creºterii
economice, Comisia Europeanã a adoptat
propunerea legislativã privind Fondul
european pentru investiþii strategice,
care va fi instituit în parteneriat strâns cu

Banca Europeanã de Investiþii (BEI).
Acest fond, care va mobiliza cel puþin
315 miliarde EUR în investiþii private ºi
publice în întreaga Uniune Europeanã, se
aflã în centrul Ofensivei investiþiilor,
prezentatã de preºedintele Junker. Fondul
va susþine în special investiþiile strategice,
cum ar fi cele în banda largã ºi în reþelele
de energie, precum ºi întreprinderile
de dimensiuni mai mici, cu mai puþin de
3 000 de angajaþi. Propunerea instituie, de
asemenea, o Platformã europeanã de
consiliere în materie de investiþii care
este menitã sã contribuie la identificarea,
elaborarea ºi dezvoltarea proiectelor în
întreaga Uniune. În fine, un portofoliu de
proiecte europene de investiþii va
îmbunãtãþi informaþiile aflate la dispoziþia
investitorilor cu privire la proiectele
existente ºi cele viitoare.
Preºedintele Comisiei Europene,
domnul Jean-Claude Juncker, a declarat: Actuala Comisie este hotãrâtã sã
obþinã rezultate. Prin prezentarea
propunerii de astãzi privind Fondul
european pentru investiþii strategice, ne
îndeplinim, împreunã cu partenerul
nostru, BEI, angajamentul asumat în luna
noiembrie în plenul Parlamentului
European. Facem un pas important cãtre

reîncadrarea în muncã a europenilor
ºi revitalizarea economiei Uniunii.
Contez acum pe asumarea conducerii
politice de cãtre colegiuitori, Parlamentul
European ºi Consiliu, pentru adoptarea
rapidã a propunerii, astfel încât fondul
sã fie operaþional pânã în luna iunie ºi
sã înceapã generarea de noi fluxuri
de investiþii. Cetãþenii Europei aºteaptã
obþinerea acestor rezultate ºi nu avem
timp de pierdut.
Propunerea Comisiei trebuie sã fie
adoptatã în cadrul procedurii legislative
ordinare (codecizie) de cãtre legiuitorii
Uniunii, ºi anume Parlamentul European
ºi Consiliul. Cu ocazia Consiliului
European din decembrie ºefii de stat sau
de guvern au îndemnat legiuitorii Uniunii
[ ] sã aprobe [propunerea] pânã în luna
iunie, astfel încât noile investiþii sã poatã
fi activate încã de la jumãtatea anului
2015. Ca un element suplimentar al
Planului de investiþii, Comisia Europeanã
depune eforturi pentru eliminarea
în continuare a obstacolelor în materie
de reglementare din calea investiþiilor
ºi pentru consolidarea pieþei unice.
Un prim set de acþiuni este prevãzut
în cadrul Programului de lucru al
Comisiei pentru 2015.
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Pe marginea discursului preºedintelui
Klaus Johannis în Parlamentul României
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este dimensionarea ºi asigurarea
resurselor financiare necesare educaþiei. O facem
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I obligatorie
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sau ºi cu contribuþia operatorilor economici ºi a
pãrinþilor, global sau din sume cu aceastã
destinaþie, cum ar fi impozitul pe salarii, sau prin
participare mixtã? Odatã stabiliþi aceºti piloni,
curricula ºcolarã se va adapta ºi completa
permanent, în acord cu complexitatea ºi evoluþia
cunoaºterii umane. De asemenea, trebuie
clarificatã situaþia manualelor alternative, care au
bulversat actul de educaþie ºi de transmitere a
cunoºtinþelor. Înlocuirea acestora cu alternative
de predare ºi nu cu alternative la adevãrurile
unanim acceptate, ceea ce nu exclude dezbaterile/
alternativele la problematica ºtiinþelor. Aceasta
întãreºte ºi sporeºte rolul învãþãtorului, dascãlului,
pedagogului, profesorului în procesul educaþional,
dar ºi necesitatea pregãtirii continue a acestora ºi,
deci, o remunerare corespunzãtoare. Cheia ºi rata
de reuºitã a alegerii drumului în viaþã, în
concordanþã cu înzestrarea naturalã, talentul, sunt
greu de determinat a priori, deºi acad. M. Maliþa
viziona selecþia cu ajutorul calculatorului
personalizat al elevului anului 2000. Mulþi îºi duc
crucea pânã la capãt, încã, chiar dacã ºi-au greºit
alegerea meseriei, drumul în viaþã. Astfel, se
munceºte pentru a trãi ºi a trãi pentru a munci.
Atât educaþia, pentru a deveni un bun cetãþean,
cât ºi profesionalizarea depind, în primul rând,
de voinþa ºi capacitatea elevului de a învãþa, de
autodepãºire perpetuã ºi, apoi, de spiritul în care
este educat. La aceste condiþii se adaugã rolul
statului ºi al operatorilor economici, care au
obligaþia de a dimensiona ºi asigura resursele
materiale ºi financiare, mediul socio-economic
pentru manifestarea liberã ca buni cetãþeni.
Alegerea drumului în viaþã trebuie sã depindã de
ceea ce vor ei ºi nu în funcþie de ce cred alþii cã
este bine pentru ei, fie pãrinþii, profesorii, prietenii
sau duºmanii. Contrar, absolventul rãmâne cu un
handicap sever de cunoºtinþe, vulnerabil la
manipularea civicã ºi la cerinþele pieþei muncii în
continuã miºcare. Nu va face faþã reconversiei
profesionale, va solicita resurse financiare pe tot
parcursul existenþei sale, dar fãrã efectele scontate.
De aceea, considerãm cã procesul educaþiei
reprezintã piatra de temelie pentru formarea,
cizelarea ºi deprinderea studiului, a modului liber
ºi logic de a gândi. Aºa cum am mai arãtat,
aceste deprinderi urmeazã sã se realizeze
prin obligativitatea ºi gratuitatea educaþiei
pânã la 10 clase -16 ani, sau extinderea pânã la
12 clase -18 ani, anul maturitãþii.
Propunem ca resursele financiare sã fie asigurate din surse bine stabilite ºi controlate prin:
 reconsiderarea actualului impozit pe salarii ca
sursã de finanþare pentru asigurarea gratuitãþii pe
perioada procesului educaþional ºi funcþionarea
instituþionalã a sistemului educaþional ºi de
învãþãmânt, a cercetãrii ºi culturii;  participarea
la programe interne ºi internaþionale în domeniul
educaþiei, învãþãmântului ºi cercetãrii;  contribuþia
operatorilor economici, cu o cotã parte, sub forma
impozitului pe salarii realizat pentru finanþarea
educaþiei ºi învãþãmântului, cercetãrii ºi culturii
precum ºi a formãrii profesionale continue;  taxe
de înscriere ºi pentru parcursul procesului de
profesionalizare;  acordarea de facilitãþi fiscale
operatorilor economici pentru înfiinþarea de ºcoli
postliceale, ºcoli profesionale destinate pregãtirii
necesarului propriu de forþã de muncã precum ºi
pentru acordarea de burse, premii etc.;  facilitãþi
acordate elevilor ºi studenþilor prin premii,
burse, credite cu dobânzi modice pe durata
învãþãmântului;  acordarea de stimulente ºcolilor,
liceelor, universitãþilor etc., elevilor ºi studenþilor
precum ºi profesorilor preparatori pentru
diplome ºi premii obþinute în concursuri interne
ºi internaþionale.
Va trebui reconsideratã utilizarea noþiunilor de
intelectual, de elitã, precum ºi condiþiile acordãrii
titlului de doctor în ºtiinþe.
Fãrã pretenþia de a epuiza tema pusã în
dezbatere, propunem ca pânã la rectificarea
Constituþiei ºi a legilor organice ºi ordinare din
domeniu, care sã elimine ambiguitãþile, sã
stabileascã mai clarã atribuþiile celor trei puteri în
stat, trebuie aplicat spiritul celor existente,
precum ºi completarea lor prin ordonanþe de
urgenþã, acolo unde Curtea Constituþionalã
sau practica judiciarã internã ºi internaþionalã,
deja, s-a pronunþat.
Reiterãm. Educaþia, învãþãmântul, cercetarea
ºtiinþificã ºi inovarea, cultura nu reprezintã un lux,
ci o necesitate.

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  26 ianuarie 2015

MARÞI  27 ianuarie 2015

MIERCURI  28 ianuarie 2015

JOI  29 ianuarie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Cãlãtorii francofone.
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar - Medii extreme (ep. 11)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17.30 Film artistic românesc - ªtefan Luchian
(1981, dramã) Regia Nicolae Mãrgineanu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Elephant Sighs (SUA,
2012, comedie) Regia Ed Simpson
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Medii extreme (ep. 12)
23:00 O lume sub lupã (r)
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.
Criminalii de rãzboi: Bormann
12:00 Film documentar Discovery.
Franklin Delano Roosevelt (II)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 12)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Elephant Sighs (SUA,
2012, comedie) Regia Ed Simpson
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Rãtãcire (China)
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 13)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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
Criminalii de rãzboi: Hermann Goering
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 13)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Rãtãcire (China)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Pãcalã (1974, comedie)
Regia Geo Saizescu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 14)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

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
Criminalii de rãzboi: Henrich Himmler
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 14)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic românesc 
Pãcalã (1974, comedie)
Regia Geo Saizescu
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 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Medii extreme (ep. 15)
23:00 O lume sub lupã (r)
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 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  30 ianuarie 2015

SÂMBÃTÃ  31 ianuarie 2015

DUMINICÃ  1 februarie 2015

PROGRAMUL
RADIO HFM

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
Fortãreaþa Brest
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 15)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
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
Adela (1985, dramã)
Regia Mircea Veroiu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 16)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr.
George Volceanov
01:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
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
Criminalii de rãzboi: Bormann
Film documentar Discovery Franklin Delano Roosevelt (II)
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi: Hermann Goering
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 Schimb valutar (2008, dramã)
Regia Nicolae Mãrgineanu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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 
Fortãreaþa Brest
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 16)
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 
Binecuvântatã fii, închisoare! (2002,
dramã) Regia Nicolae Mãrgineanu
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

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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150 de ani de la naºterea Societãþii Ateneul Român

Societatea culturalã

Ateneul Român s-a nãscut, la Bucureºti, din ideea fundamentalã a conferinþelor
publice, pentru popor ºi repet pentru popor, aºa cum le numea Constantin Esarcu (1836-1898), care
studiase în Franþa, unde obþinuse titlul de doctor în medicinã ºi licenþiat în ºtiinþe naturale. Prima
conferinþã a avut loc în seara de 28 ianuarie 1865, în faþa unui public de aproximativ 500 de persoane,
numãr care avea sã se menþinã constant; ca o particularitate, majoritatea auditoriului era format din
femei. Conferinþele, totalizând 32 de prelegeri, au fost þinute între 28 ianuarie ºi 22 aprilie 1865, câte trei
întâlniri pe sãptãmânã, avându-i la tribunã pe: Esarcu, Marsillac, Gr. Racoviþã, Urechia, Hasdeu, Em.
Bacaloglu, Al. Petrescu, Th. Vãcãrescu, Radu Ionescu, I. Fãlcoianu sau P. Grãdiºteanu.
La 31 octombrie 1865 a luat naºtere Societatea Ateneul Român, cu 25 de subscriitori împãrþiti în trei
secþii: ºtiinþificã, moralã ºi literarã. Primul preºedinte delegat a fost P.S. Aurelian iar în luna noiembrie
1866 biroul format din Carol (Scarlat) Rosetti  preºedinte, V.A.Urechia ºi C. Escaru  vicepreºedinti.
C. Rosetti a rãmas în fruntea Ateneului pânã în 1868, iar în 1870 a lãsat prin testament întreaga sa avere
noii instituþii. Constantin Esarcu este cel care a pus bazele ridicãrii clãdirii Ateneului Român, cãruia îi va
dona, la moarte, întreaga sa avere. Gestul avea sã fie ulterior repetat de Carol Rosetti. V.A. Urechia a fost
al doilea mare fondator al societãþii ºi, mai apoi, al acestei clãdiri emblematice pentru români.

În Grecia anticã, ateneul era un sanctuar al zeiþei Atena. În
timp, templul zeiþei a cãpãtat sensul de clãdire publicã, în
care au loc manifestaþii cultural-artistice, sens determinat
de principalele atribute ale zeiþei înþelepciunii. Atena era
socotitã protectoarea artelor frumoase, a meºteºugurilor, a
literaturii ºi a agriculturii, a oricãrei acþiuni care presupunea
ingeniozitate ºi spirit de iniþiativã. Ea patrona viaþa socialã
ºi cea statalã, era sfãtuitoarea grecilor adunaþi în areopag ºi
apãrãtoarea lor în rãzboaie. Aceleaºi principii au stat ºi la
baza înfiinþãrii, în urmã cu 130 de ani, în 1885, a Societãþii
culturale Ateneul Român ºi, peste un an, a clãdirii simbol al
culturii României, locul în care se întrepãtrund artele
frumoase, dar dedicat, cu precãdere, muzicii.

Daþi un leu pentru Ateneu!
În 1884, un decret guvernamental autoriza
Primãria oraºului sã cedeze Ateneului locul din
spatele grãdinei Episcopiei, loc cedat în prealabil
Societãþii Ecvestre, care turnase deja fundaþia a ceea
ce trebuia sã fie un manej cu grajduri pentru ºcoala
de cãlãreþi. Pentru strângerea de fonduri s-a instituit
o loterie a cãrei lozincã Daþi un leu pentru Ateneu
a devenit foarte popularã.
La 24 mai, dupã obþinerea autorizaþiei de
construire, Ateneul încheie un contract cu arhitectul
francez Albert Galeron, semnat din partea românã
de N. Kreþulescu, C. Escaru ºi C. Stãncescu.
La 26 octombrie 1886, a fost pusã piatra de
temelie la Palatul Ateneului. La începutul lui 1888,

ciclul de conferinþe ale Societãþii Ateneul Român se
deschidea în noul local. Conferinþele continuã ºi în
1889, începând cu luna martie, printr-o prelegere a
lui Escaru, în care îºi exprimã regretul cã palatul nu
poate fi inaugurat.
Cu fondurile epuizate, Societatea se adreseazã
Ministerului Instrucþiunii cu propunerea ca acesta
sã termine clãdirea, cedând însã statului, în deplinã
proprietate, terenul cu construcþiile începute pe
el, statul fiind liber sã foloseascã noua clãdire
pentru propriile nevoi. Abia în iulie 1897 comisia
tehnicã dãdea avizul ºi pentru inaugurarea clãdirii
anexe a Ateneului, pe care Ministerul o destina
pinacotecii si gliptotecii.

Arhitecþi ºi arte arhitecturale
Conceputã de arhitectul francez Albert Galleron,
dupã cercetãrile ºtiinþifice ºi indicaþiile lui Alexandru
Odobescu, revizuite ºi completate de un mãnunchi
de specialiºti români (Al. Orãscu, Ion Mincu, Ion
Socolescu, Grigore Cerkez, Cucu Starostescu), clãdirea
de formã circularã s-a datorat valorificãrii fundaþiilor
deja existente din grãdina Episcopiei. Inspirat din
vechile temple grecesti, dupã principiile Pantheonului,
edificiul surprinde la prima vedere printr-o colonadã
istoricã ce susþine un fronton triunghiular. Conceput
în stil neoclasic, palatul are caracteristicile unui vãdit

stil eclectic. Intrarea principalã este sprijinitã pe opt
coloane ionice, identice ca proporþii cu cele de la templul
Erechterion de pe Acropole. Din portic se intrã în
vestibul prin 3 mari uºi de lemn. Deasupra uºilor se
aflã cinci medalioane în mozaic reprezentându-i pe
Alexandru cel Bun, Neagoe Basarab, Vasile Lupu,
Matei Basarab ºi Regele Carol I. Cupola are 20 de
ferestre cu lire ºi cununi si se aflã la 41 de metri de
pãmânt. Domul acoperit cu zinc se terminã cu un
tripod, dupã modelul monumentului lui Lysicrat din
Atena, închipuind urna învingãtorilor.

Printre sãlile cu cea mai bunã acusticã din lume
La parter, impresionantul hol din marmurã
înglobeazã 12 coloane dorice de susþinere a sãlii
de concerte. Patru scãri monumentale în spiralã
de tip baroc din marmurã de Carrara, desfãºurate
cu balcoane la etajul intermediar, fac legãtura cu
sala ºi anexele (birouri, sãli de repetiþii, cabine
pentru soliºti ºi dirijor etc.). Dispuse sub forma
vechilor amfiteatre greco-romane, cele 775 de
locuri (trei zone de parter ºi douã rânduri circulare
cu 52 de loji, la mijloc cu o lojã centralã) oferã o

vizibilitate perfectã din orice colþ ºi o audiþie
impecabilã. Perfecþiunea sunetului se datoreazã
imensei cupole (bogat decoratã) care absoarbe
fondul instrumental ºi vocal de pe podium, spre
a-l distribui prin reverberaþie cãtre auditori, cu
întreaga gamã de armonice pânã la cele mai fine
culori timbrale ºi nuanþe. Pe bolta acestei sãli se
aflã, în medalioane, denumirile diferitelor ºtiinþe.
Acustica excepþionalã plaseazã sala printre cele mai
reuºite construcþii de acest gen din întreaga lume.

Nume celebre ale muzicii româneºti ºi internaþionale
pe scena Ateneului

25 de momente cheie din istoria românilor
- pe fresca de la Ateneu
Preocuparea de a se realiza o monumentalã
frescã pe peretele circular al sãlii de concerte,
frescã ce trebuia sã evoce momentele cele mai
importante ale istoriei noastre naþionale, dar, în
acelaºi timp, sã creeze o imagine fidelã a
specificitãþii sufletului românesc, a existat încã
din momentul demarãrii construcþiei. Propunând,
în anul 1901, un proiect de acest gen, pictorul
ªtefan Popescu dorea realizarea acestei picturi de
300 mp pe pânzã, dar lipsa de fonduri suficiente

face ca proiectul sã tãrãgãneze mulþi ani. În sfârºit,
este acceptat proiectul prof. Costin Petrescu
pentru realizarea unei fresce ce reprezintã în 25
de episoade momente importante din istoria
românilor. Fondurile au provenit din subscripþie
publicã. Lucrarea, în lungime de 75 mp ºi lãþime
de 3 m, începutã în 1933, în tehnica al Fresco,
va fi inauguratã la 26 mai 1938. Fresca înfãþiºeazã
istoria naþionalã, de la cucerirea romanã pânã la
domnia regelui Ferdinand.

Dupã inaugurarea palatului Ateneului Român,
la 5 martie 1889, au început sã se desfasoare în
aceastã salã concertele organizate de Societatea
Filarmonicã Românã, (fondatã în aprilie 1868,
sub conducerea lui Eduard Wachmann, cu scopul
organizãrii unei orchestre simfonice permanente,
în vederea propagãrii culturii muzicale ºi
popularizãrii capodoperelor muzicii clasice;
primul concert a avut loc în 15 decembrie 1868,
sub bagheta iniþiatorului sãu), numitã, dupã
moartea lui George Enescu, în 1955, Filarmonica
George Enescu. De peste o jumãtate de veac,
Ateneul este sediul Filarmonicii George Enescu,
iar, din 1958, cartierul general al Festivalurilor
Internaþionale George Enescu.

Templu al artei ºi culturii româneºti, Ateneul Român
rãmâne un simbol de tradiþie spiritualã, el fiind un
adevãrat leagãn de lansare a muzicienilor români:
Enescu ºi Lipatti, Clara Haskil, Cella Delavrancea,
Ion Voicu, Lola Bobescu, Radu Aldulescu, George

Georgescu, Dimitrie Dinicu, Eduard Wachmann,
Alfonso Castaldi, Ionel Perlea, D.G. Kiriac,
Constantin Silvestri, Elena Teodorini, D. PopoviciBayreuth, Zina de Nori, Theodor Rogalski, Alfred
Alessandrescu, Iosif Conta, Cristian Mandeal, Erich
Bergel, Horia Andreescu, Valentin Gheorghiu, Antonin
Ciolan, Ion Nonna
Otescu, Mircea
Basarab, Mihai
Brediceanu,
Egizio Massini etc.
Ateneul Român
a oferit melomanilor întâlniri
de neuitat cu:
Pietro Mascagni,
Vincent Indy,
Richard Strauss,
Bela Bartok, Igor Stravinski, Serghei Prokofiev,
Maurice Ravel, Felix Weingartner, Hermann
Scherchen, Erich Kleiber, Pierre Monteux,
Clemens Krauss, Hermann Abendroth, Vaclav
Talich, Herbert von Karajan, Carl Bahm, Wilhelm
Bakhaus, Claudio Arrau, Marguerite Long,
Wilhelm Kempff, Henryk Szeryng, Alfred Cortot,
Arthur Rubinstein, Pierre Fournier, Zino
Francescatti, Jacques Thibaud, Pablo Casals,
Walter Gieking, David Oistrah, Yehudi Menuhin,
Monique de la Bruchollerie, Mstislav
Rostropovici, Leonid Kogan, Ruggiero Ricci,
Daniil Shafran, Dmitri Bashkirov, Christian
Ferras, Nikita Magaloff, Sviatoslav Richter etc.

Ateneul Român  piesã a Patrimoniului European
Marea frescã, orga, instalatã în 1939 în urma
ajutorului material al lui George Enescu, îmbunãtãþirile tehnice aduse dupã cutremurele de pãmânt
ºi bombardamentul din 1944, de la sfârºitul celui de
Al Doilea Rãzboi Mondial, dar ºi modificãrile din
1966-1967 (introducerea aerului condiþionat, refacerea
tavanului, schimbarea fotoliilor, redistribuirea lojilor,
lãrgirea avanscenelor etc.) au transformat Ateneul
Român într-un complex arhitectural singular în centrul
Capitalei. Este înscris în Lista Monumentelor Istorice,

din anul 2004, ca monument de arhitecturã de grupã
valoricã A, de valoare naþionalã ºi universalã. Cu prilejul
marcãrii, în România, a 50 de ani de la semnarea,
la 25 martie 1957, a Tratatului de la Roma, care a
instituit Comunitatea Economicã Europeanã,
pe zidul Ateneului Român a fost aºezatã o placã
spre a marca includerea lui pe Lista Patrimoniului
European, aprobatã, la 13 februarie 2007, de
Consiliul informal al miniºtrilor culturii din
Uniunea Europeanã de la Berlin.

