Opinia
naþionalã

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE
Anul 23, nr. 705, 20 aprilie 2015, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

23 aprilie
Ziua Internaþionalã a cãrþii
ºi a drepturilor de autor
ºi
Ziua Bibliotecarului din România
23 aprilie marcheazã trecerea în eternitate a doi titani ai literaturii universale: William Shakespeare
(1616) ºi Miguel de Cervantes (1616), precum ºi a altor autori: scriitorul peruan Inca Garcilaso de la
Vega (1616), poetul englez William Wordsworth (1850), scriitorul francez Jules Barbey
dAurevilly (1889) ºi poetul englez Rupert Brooke (1915).
Prin Hotãrârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declaratã
Ziua Bibliotecarului din România.
Sã omagiem autorii, cãrþile ºi pe slujitorii ei, citind o carte!

În Sãptãmâna Altfel Universitatea Spiru Haret a avut

PORÞI DESCHISE

CONFERINÞA pentru LANSAREA PROIECTULUI

STARTUP SPIRIT

AFRO - Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare
în regiunile de dezvoltare Bucureºti-Ilfov
p.3
ºi Sud-Vest Oltenia
Proiectul PRO-MARKET  un plus de valoare
p.3
pentru tranziþia de la educaþie la viaþa activã

Prof. dr. Steve Keen, de la Kingston University London (UK) autorul cãrþii Debunking Economics, a cãrei recenzie o prezentãm
în pagina a 6-a a revistei - susþine luni, 27 aprilie, ora 11, în Sala de
consiliu, campusul Didactica, strada Fabricii nr. 46G, seminarul
The monetary &complex systems approach macroeconomics. p.6

C-aºa-i românul!
Mioara VERGU-IORDACHE
Liceenii au vizitat ºi Iepuraºul din Campusul Didactica.
Am fãcut asta pentru a ºti ºi Iepuraºul de Paºte despre noi, despre
comunitatea noastrã academicã! Facem lucruri ºi pentru sufletul nostru
pentru cã nu lãsãm nicio sãrbãtoare sã treacã fãrã sã-i acordãm importanþa
cuvenitã. Suntem aici cu toþii, studenþi, cadre didactice, tot personalul
lucrãtor din USH, campusul Didactica, fiecare cu dorinþa lui ºi cu gândul de
bine îndreptat cãtre cel apropiat!  ne-a mãrturisit echipa Iepuraºului.

La Bucureºti, elevi de la: Colegiul Naþional Victor Babeº, Colegiul
Naþional Spiru Haret, Colegiul Naþional Bilingv George Coºbuc,
Liceul Bilingv Decebal, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu, Liceul
Teoretic Marin Preda, Colegiul Economic Costin C. Kiriþescu,
Colegiul Tehnic Miron Nicolescu, Colegiul Tehnic Petru Rareº,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Dumitru Moþoc etc au fost
oaspeþi ai facultãþilor de Arhitecturã, Arte, Drept, Educaþie Fizicã ºi

Sport, Jurnalism ºi ªtiinþele comunicãrii, dar ºi ai studiourile TVH ºi
HFM, Finanþe ºi Bãnci, Geografie, Litere, Matematicã ºi Informaticã,
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Medicinã Veterinarã,
Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Sociologie - Psihologie. De
asemenea, Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã  CCOC a
fost gazda unor fructuoase întâlniri.
Alte imagini în pagina a 4-a

Marea sãrbãtoare creºtin-ortodoxã a Învierii Domnului tocmai
a trecut. A petrecut-o fiecare dupã , nu, din pãcate în prea
multe cazuri, dupã profunzimea credinþei, ci dupã mãrimea
portofelului. În lumea urbanã, mai ales, s-au utilizat simboluri
creºtine, s-a clamat iubirea întru Dumnezeu, între douã
înjurãturi dumnezeieºti, s-a stat la coadã în magazine, dar ºi la
spovedanie, în biserici. S-au etalat haine ºi accesorii noi, chipuri
fãþuite la cosmeticã, coafor, salã de forþã Falã, multã falã,
ipocrizie, demagogie. Sufletul?! Ne strãduim sã fim aºa cum ne
imaginãm, ne dorim sã fim pentru ca sã fim mai plãcuþi, mai
admiraþi, mai temuþi de ceilalþi. Dacã asta nu are legãturã cu
cine suntem nu este important. Credem tot mai mult cã eºti
ceea ce vãd/înþeleg alþii cã eºti, în loc sã fim ceea ce suntem. Ne
ruºinãm de noi, ca indivizi ºi ca naþiune, copiem modã,
comportament, limbaj, alimentaþie orice, ca sã fim în trend.
Cu frica-n sân ºi cu neruºinarea la vedere! Oferim un spectacol
tot mai neplãcut ºi neverosimil. Oare de ce?!
Un studiu în lucru, numit Psihologia Poporului Român. Profilul
Psihologic al Românilor, al unui grup de psihologi, care refac
lucrarea filosofului Constantin Rãdulescu Motru - Psihologia
poporului român, coordonat de psiholog Daniel David, directorul
fondator al Departamentului de Psihologie Clinicã ºi Psihoterapie
din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca,
subliniazã (conform unor concluzii publicate în Revista Sinteza ºi
pe blogul psihologului Daniel David) cã trãsãtura esenþialã a
românilor este neîncrederea în oameni; aceasta se generalizeazã
de la strãini la cunoscuþi/ prieteni, excepþie fãcând familia, unde,
dimpotrivã, compensãm cu o încredere foarte mare. Românii cautã
puterea socialã, dar, în mod ipocrit, conform unei culturi
colectiviste, în care nu dã bine sã arãþi cã vrei sã ieºi din rând, îºi
ascund aceastã dorinþã sub masca modestiei ºi sacrificiului pentru
alþii (ex. eu nu aº vrea puterea, dar oamenii îmi solicitã asta...).
Apoi, utilizarea puterii se face prin discuþii ºi cãutarea consensului.
Dar din cauza cã cinismul social ºi scepticismul sunt ridicate,
adesea, aceste discuþii spre consens sunt grevate de certuri/
neînþelegeri, nu se ajunge la planuri concrete, iar leadership-ului,
adesea, i se refuzã respectul cuvenit (ex. carisma/valoarea).
Potenþialul ridicat pentru inteligenþa cognitivã/ emoþionalã,
creativitate ºi învãþare nu este valorificat. Structura de
personalitate, adesea defensivã, susþine uneori prea multe aspecte
negative (ex. cinism/scepticism/ mizantropie etc.). Comportamentul este unul care nu se supune uºor normelor ºi regulilor. Munca
(ca modalitate de afirmare socialã), familia (contextul siguranþei) ºi
religiozitatea (care ne dã sens ºi semnificaþie în viaþã) sunt cele
trei repere majore care definesc viaþa românilor.
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Evenimente internaþionale din proiectul de cercetare ºtiinþificã Vectori actuali în educaþie
Conferinþa internaþionalã
Muzica  atractor cultural
Vineri 3 aprilie, studioul Interviurilor TVH s-a bucurat de o vizitã specialã, a reputatei
Dimensiuni educative
artiste Seda Baðcan  maestru spiritual, ºi a pianistului Robert Haig Coxon - unul dintre cei
mai importanþi artiºti New age din lume. Artiºtii au revenit la Bucureºti pentru a dãrui
ºi terapeutice ale referenþialului
iubitorilor genului un concert remarcabil, un eveniment cultural de înaltã þinutã,
organizat la iniþiativa doamnei Andreea Fãgãraº, fondatorul A-MA Events. Artiºtii au vizitat
arhetipal personal
studioul TVH alãturi de marele neyst Bilgin Canaz, violonista Ezgi Yûrûmez ºi dansatoarea

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

)

Un scurt cuvânt de bun venit a adresat, prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector USH. Domnia sa a reamintit cadrul de desfãºurare a activitãþii în
cadrul proiectului Vectori actuali în educaþie în contextul viziunii conducerii
Universitãþii Spiru Haret, care susþine deschiderea educaþionalã internaþionalã
ºi asistã, sub toate formele, eforturile facultãþilor de a lega activitatea teoreticã
de cea practicã, desfãºuratã ºi dincolo de ºcoalã, la nivelul societãþii. Doamna
Monica Daniela Gãitãnaru a prezentat, în continuare, atât aspecte ale metodei
create de George Colleuil, cât ºi un portret al personalitãþii invitatului francez.
Iatã ce spunea Georges Colleuil despre activitatea sa, cu prilejul unei vizite
trecute la Bucureºti: La vârsta de 33 de ani, descoperind simbolurile Tarotului
de Marsilia, am înþeles în câteva ore ceea ce profesorii de la universitate
încercaserã sã mã înveþe de-a lungul anilor, însã, fãrã prea mare succes:
categoriile kantiene, lumea inteligibilã a lui Platon, angajamentul lui Sartre,
filozofia sa despre reaua credinþã, existenþa lui Heidegger, non-existenþa lui
Parmenide, obscuritatea lui Heraclit, dorinþa de viaþã, elanul vital, energia
spiritualã ºi pumnalul lui Epictet. Am parcurs astfel toate cunoºtinþele umanitãþii
din perspectivã inspiratã ºi vizionarã a tarotului.
De mai bine de 20 de ani, am dezvoltat ºi rafinat propria mea cercetare asupra
conþinutului simbolic al tarotului ºi mã lupt sã înlãtur prejudecãþile ce troneazã încã
ºi în ziua de astãzi asupra acestuia. Lucrul cu arhetipurile ºi simbolurile ne îndreaptã
privirea spre ceea ce este universal în om. Tarotul nu este ezoteric, ci umanist!
Georges Colleuil a fãcut o remarcabilã incursiune în zonele principale ale
operei sale, cu accente lãmuritoare în spaþiul simbolului. Cercetãtor ºi scriitor,
terapeut ºi analist, Georges Colleuil a scris zece cãrþi, cu teme legate de
simbolistica tarotului, interpretarea viselor, metafore ºi arhetipuri în terapiile
alternative, funcþiile terapeutice ale simbolurilor, ºi a dezvoltat idei originale,
precum metoda RAP (Referenþialul Arhetipurilor Personale), Onomasophie,
un procedeu de decodare a numelor ºi prenumelor sau Mitograma. A susþinut
conferinþe ºi seminarii în Franþa, Belgia, Elveþia, Spania, Canada, Columbia,
Brazilia etc. Conferinþa a beneficiat de traducerea doamnei Claudia Savu,
practician al metodei RAP în Belgia.

Lilly Wong. Profitând de prilej, organizaþia A-MA Events a semnat cu TvH un contract de
susþinere ºi vizibilitate reciprocã. Cu aceastã ocazie, Seda Baðcan þi Robert Haig Coxon au
primit din partea Universitãþii Spiru Haret Diploma de excelenþã pentru întreaga activitate ºi
pentru contribuþii substanþiale în domeniul dezvoltãrii umane ºi al educaþiei sustenabile.
Seda Baðcan, a cãrei voce pare ruptã din Rai, a cântat pentru prima datã în România în
septembrie 2013, în deschiderea conferinþei pe care autorul american Gregg Braden a susþinuto la Bucureºti; domnia sa a revenit în noiembrie anul trecut, în cadrul turneului World Peace
Tour. Compozitorul ºi pianistul japonez Kitaro, recunoscut ca pionier în muzica New Age,
câºtigãtor al premiilor Grammy ºi Globul de Aur, a fost impresionat de calitãþile interpretative
ale Sedei Baðcan, ajungând sã încheie un contract cu casa de discuri Domo Records , care îl
reprezintã pe Kitaro la nivel internaþional. Printre albumele lansate se numãrã Sunrise,
Remember, Sufi Soul Neym, un material care integreazã în muzica contemporanã principiile
sufismului. Cel mai recent album, lansat în decembrie 2013, se numeºte I am that I am.
Robert Haig Coxon a fost nominalizat de patru ori la prestigiosul premiu Felix (echivalent al
premiului Grammy în Canada) ºi a devenit cel mai bine vândut New Age artist din Canada. A
cunoscut succesul internaþional în 1995, odatã cu lansarea albumului The Silent Path, care s-a
bucurat de succes în Canada, SUA ºi Franþa. În 1998 a produs un album cu melodii pentru
Crãciun, care a înregistrat vânzãri de peste 62.000 de exemplare în Quebec, ulterior fiind vândut
cu succes ºi în Franþa. În acelaºi timp, continuã sã compunã muzicã pe teme variate, pentru
seriale de televiziune ºi documentare ºi a realizat numeroase albume cu muzica de film pentru
Intermede Music. A susþinut concerte în peste 33 de þãri, adãugând pe lista concertelor anuale
câte o nouã locaþie. În onoarea locurilor pe unde concerteazã pentru prima datã, Robert Haig
Coxon scrie câte o piesã complet orchestratã, care reflectã esenþa localã. Piesa pentru România
va face parte din noul sãu album: Passion, Compassion, Alegria, care va ieºi în 2015. Mulþi
terapeuþi celebri lucreazã folosindu-i muzica. Robert Haig Coxon are, în prezent, un studio aflat
pe vârful unui munte sacru în nordul Montrealului; acolo înregistreazã toate cântecele. Pânã în
prezent, Robert Haig Coxon a lansat opt albume, cele mai recente fiind intitulate The Silent Path
(album folosit în România în cadrul unor studii privind pentru tratamentul ADD-ului), The
Infinite Essence of life, Goddess - The Power of Woman. Muzica restructureazã modelele
noastre energetice ºi ajusteazã ADN-ul fiecãrei celule, astfel încât sã ne putem reconecta cu
modelul nostru Divin, spune Robert Coxon.
Bilgin Canaz este absolventul reputatului conservator de stat de la Turkish Ege University;
a cântat în Orchestra Radio-Televiziunii Turce, din Izmir (pânã în 1996) ºi, respectiv,
Ankara, dupã anul 2000. Din 2003 a participat la numeroase festivaluri în Olanda, Belgia ºi
Turcia, în cadrul proiectului De la Sufi la Flamenco. A fost solistul multor orchestre simfonice,
dintre care Orchestra Simfonicã Prezidenþialã Turcã. A concertat pentru ºefi de stat, printre
care Regina Elisabeth a II-a a Angliei, ºi s-a aflat pe scenã împreunã cu mari
. artiºti, precum
Bobby McFerrin, Joaquin Grilo, Carlos Denia, Dogan Canku, Yildiz Ibrahimova, Zülfü
Livaneli, Okay Temiz ºi Maria Farantouri.
Lilly Wong este multiplu licenþiatã ºi a creat un stil propriu de dans terapeutic intitulat
Miºcãrile Sufletului.
Ezgi Yûrûmez, violonistã în cadrul Orchestrei de Camerã din Istanbul a fost ºi finalistã la Miss
Turcia 2014.

Foto: Ilzy ZANCA

Joi, 2 aprilie 2015, în sala Studio a Universitãþii Spiru Haret, a avut loc
conferinþa internaþionalã Dimensiuni educative ºi terapeutice ale referenþialului
arhetipal personal, susþinutã de filosoful ºi scriitorul Georges Colleuil din
Franþa. La eveniment au mai participat: lect. univ. dr. Carmen Popescu,
analist jungian formator, analist jungian Monica Gãitãnaru. Ca de obicei, au
fost prezenþi, din partea USH, ca moderator, prof. univ. dr. Matei Georgescu
ºi colegi de la Facultatea de Psihologie-Sociologie.
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Prof. univ. dr. Matei GEORGESCU

RCA online, de la brokeri sau de la asigurãtor?

Ultimele analize efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF)
aratã cã, la fel ca la hypermarket, preþul de la raft nu corespunde cu cel de la
casã. Chiar dacã, per total, preþurile asigurãrilor RCA au scãzut (culmea, chiar
la tineri, în ciuda inexistenþei unei justificãri logice impuse de vreo normã sau
altã constrângere), preþurile din online diferã, la distanþã de 10 minute între o
comandã ºi alta, pentru acelaºi produs. Brokerii au mai gãsit o gãselniþã prin
care sã acorde discounturi de maximum 10%, în online, bineînþeles, iar, la
asigurãtori, preþul RCA a scãzut cu circa 100 de lei
ASF atrage atenþia asupra faptului cã Diferenþe de 150 de lei
ofertele online nu iau în calcul toþi parametrii utilizaþi de societãþile de asigurãri pentru acelaºi RCA
emitente. Atenþionãm consumatorii cã
Astfel, ASF a simulat cumpãrarea unei
tarifele poliþelor auto obligatorii comer- poliþe RCA pentru aceeaºi perioadã (cu
cializate în mediul online nu corespund începere a poliþei din 18 martie 2015, pe
întotdeauna cu oferta realã a societãþilor o perioadã de 12 luni), pentru aceeaºi
de asigurare autorizate. Principalele maºinã (capacitate cilindricã, putere,
diferenþe apar ca urmare a utilizãrii unui marcã), acelaºi ºofer (fãrã daunalitate
calculator online care funcþioneazã defec- anterioarã, vechime carnet de conducere
tuos, din ignorarea sistemului bonus - - 17 ani, fãrã a se încadra în categoria de
malus, din lipsa de actualizare a ofertelor vârstã sub 25 de ani), a explicat Alexandra
sau din lipsa autorizãrii ASF a Ioana Bontaº, ºef serviciu SMEF în
furnizorului online. Recomandãm consu- cadrul ASF. Calculatorul online RCA ales
matorilor sã consulte mai multe site-uri a fost cel generat de cãutarea Google aflat
ce comercializeazã poliþe RCA ºi sã se în primele poziþii, cu publicitate plãtitã,
asigure cã furnizorii de poliþe RCA sunt cu puncte de atractivitate cãtre
reglementaþi ºi supravegheaþi de ASF. consumator ºi, în acelaºi timp, hostat de
Puteþi verifica acest lucru în Registrul o entitate autorizatã de ASF. S-a
intermediarilor autorizaþi de ASF, explicã constatat cã oferta actualã de preþ, pentru
Autoritatea. Declaraþia a fost fãcutã dupã 12 luni cu valabilitate din 18 martie 2015,
ce ASF a realizat o analizã amplã printre era de 295,44 lei, în timp ce poliþa realã
calculatoarele online de RCA. Analiza pentru 12 luni încheiatã cu aproximativ
a fost efectuatã ca urmare a petiþiilor o lunã mai devreme, de pe 21 februarie
2015, costã 284,64 lei. Din cele 10 de
depuse de consumatori.
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Urmãtorul eveniment internaþional
al proiectului Vectori actuali în educaþie
va fi de excepþie! Se va desfãºura marþi,
5 mai 2015, între orele 18 ºi 20,30, în
sala Studio. Tema conferinþei: O
aventurã intelectualã  construcþia
ethno-psihiatriei în Franþa, din 1980
pânã în zilele noastre. Georges
Devereux a fost un psiho-terapeut
franco - american, cu rãdãcini în
România. El este considerat fondatorul
etnoanalizei ºi a etno-psihiatriei. El s-a
nãscut la Lugoj, la 13 septembrie
1908, în Banat, ca mezinul, dintre cei
trei copii, ai unei familii de evrei de
limbã maghiarã ºi germanã, pe atunci
cetãþeni ai Austro-Ungariei, bine situaþi
ºi educaþi. Numele originar al familiei
sale era Deutsch, nume care, ulterior, a
fost maghiarizat în Dobó ºi, ulterior, a
devenit Devereux.
Amintirea lui Georges Devereux va fi
readusã în actualitate de Tobie Nathan..
Nãscut în 1948 la Cairo, în Egipt. Tobie
Nathan este profesor universitar,
diplomat ºi scriitor. În prezent are
naþionalitate francezã ºi este afiliat la
Universite VIII din Paris. Tobie Nathan
este cel mai cunoscut reprezentant ºi
cofondator al etnopsihiatriei ºi
fondatorul Centrului Georges
Devereux din Paris. Interesat de psihanalizã, psihoterapie ºi ethnopsihiatrie, cercetãrile sale se axeazã pe
studierea carac-teristicilor tehnice ale
multor vindecãtori celebri din Africa,
Orientul Mijlociu, în strânsa lor
legãturã cu psihopatologia, practicile
clinice ºi cu mediul.
Tobie Nathan a iniþiat prima consultare
de tip etnopsihiatric în Franþa, în anul
1979, în cadrul Departamentului de
Psihiatria Copilului ºi Adolescentului
de la Hospital Avicenne din Bobigny
rãmas, ulterior, sub coordonarea
profesorului Serge Lebovici,
psihanalist ºi psihiatru. Principiile de
consultare dezvoltate de Tobie Nathan
au fost adoptate ºi generalizate în
domeniu, atât în Franþa, cât ºi în
strãinãtate (Canada, Italia , Belgia ,
Elveia, Brazilia, Israel, Tahiti, Reunion).
Profesorul emerit dr. Tobie Nathan ne
va vizita alãturi de visiting prof. dr.
Irena Talaban, de la Universitatea
Catolicã din Lille, de Vera ªandor,
psihanalist, membru fondator al
Societãþii Române de Psihanalizã, prof.
univ. dr. Vintilã Mihãilescu, antropolog
la SNSPA, ºi Sanda Lepoiev,
psihoterapeut ºi fondator al Asociaþiei
Române de Psihoterapie Psihanaliticã.
Vã aºteptãm!

societãþi de asigurare autorizate sã
practice asigurãri obligatorii de rãspundere civilã auto RCA, site-urile analizate
comparã, în principal, tarifele practicate de 8 asigurãtori, care opereazã prin
intermediul tehnicilor de vânzare la
distanþã, a arãtat Alexandra Ioana
Bontaº. Ea a menþionat cã au fost
efectuate 26 simulãri pentru persoanã
fizicã (în vârstã de 47 ani, permis de
conducere din 2010, vechimea auto 10
ani) ºi 10 simulãri pentru un consumator
persoanã juridicã (vechimea autovehiculului - 2008). Poliþele RCA urmãrite
sunt cele pe 12 luni.
Rezultatele simulãrii, pentru un
consumator persoanã fizicã, în vârstã de
47 ani, permis de conducere din 2010,
vechimea auto 10 ani, au fost cuprinse
între 161 ºi 389 de lei.

Protecþia Consumatorilor, ASF. De
asemenea, în ceea ce priveºte vânzãrile
de poliþe RCA de cãtre un retailer online,
care oferã reduceri de 10% la poliþe,
Cãlin Rangu, a spus cã acesta nu este
supravegheat de ASF, dar el vinde poliþe
RCA având în spate un broker supravegheat de ASF. Când normele ASF
specificã clar cã nu mai sunt permise
astfel de discounturi, responsabilitatea
este a brokerului ºi acesta poate fi
penalizat ºi sancþionat, a adãugat el.
Oficialul ASF a mai menþionat cã, dintre
toþi brokerii de asigurare care au fost
verificaþi, unul singur menþioneazã cã,
potrivit normei ASF, tarifele provenite
de la asigurãtor sunt aceleaºi, comisionul
ºi valorile absolute sunt afiºate etc.
Trebuie subliniat însã cã, nici în România
ºi nici în Europa, vânzãrile online nu sunt
Preþul nu trebuie sã difere reglementate, chiar dacã în prezent existã
Un preþ nu poate fi mai ieftin la un o propunere de normã în acest sens.
broker decât la alt broker. La persoanele RCA mai mic,
juridice este o problemã majorã pentru
cã un asigurãtor dã pânã la 4 preþuri pe mai ales pentru tineri
În afara acestor analize, trebuie
4 site-uri diferite. O poliþã are un preþ
unic, comunicat cãtre ASF, nu se poate subliniat cã preþul mediu al RCA a
schimba, ºase luni. Deci, nu se poate ca, scãzut sub 500 de lei dupã ce, la finele
în aceeaºi zi, o societate de asigurãri sã anului trecut, ajunsese sã treacã de 600
dea 4 preþuri pentru acelaºi cetãþean, a de lei. Dupã cum aratã brokerii de
declarat Cãlin Rangu - director, Direcþia asigurare, preþurile poliþei obligatorii

de rãspundere civilã auto au ajuns,
practic, la un nivel similar cu cel din
martie 2014. Au contat, probabil, ºi
mãsurile luate de ASF, însã cred cã
principala cauzã a acestor scãderi þine
de scãderea cererii. Mai ales în cazul
tinerilor, prima pentru RCA ajunsese
sã fie chiar mai mare decât cea pentru
CASCO, cu un an în urmã. A fost o
evoluþie dictatã de piaþã. Suntem,
practi,c la nivelul de acum un an,
comenteazã un broker. Cele mai
importante scãderi de tarif au fost, cum
era firesc, chiar pe zona ºoferilor cu
vârsta sub 27 de ani. Pe aceastã
categorie, preþurile au scãzut chiar ºi cu
mai mult de 30%. Concret, un tânãr în
vârstã de 27 de ani care conduce, în
Bucureºti, un Logan de 1,6 litri ºi 90 de
cai putere, plãteºte acum, pentru cel
mai ieftin RCA de pe piaþã, 1.325 de lei
pentru un an. În luna martie a anului
trecut, o persoanã cu acelaºi profil ar fi
plãtit minimum 1.400 de lei, iar, în
decembrie 2014, preþul ajunsese la 1700
de lei. Schimbãri sunt ºi în ceea ce
priveºte companiile cu cele mai mici
tarife. Dacã în 2014 cel mai bun preþ îl
avea Astra Asigurãri, în prezent,
societatea cu cea mai redusã primã este
City Insurance.

Gabriela ÞINTEANU

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

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.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE
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de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
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CONFERINÞA pentru LANSAREA PROIECTULUI

STARTUP SPIRIT

AFRO - Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Vest Oltenia
POSDRU/176/3.1/S/150788
AESA-Agriconsulting Europe împreunã cu partenerii sãi,
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã ºi Asociaþia Mereu pentru Europa au organizat
marþi, 7 aprilie 2015, începând cu ora 11.00, în sala Diamond 1
a Hotelului Ramada North, conferinþa de lansare a proiectului
AFRO - Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare în regiunile de
dezvoltare Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Vest Oltenia.
Proiectul va beneficia de un parteneriat complex, format din
mediul de afaceri, unitãþi de învãþãmânt ºi mediul asociativ, cu
rolul de a stimula ocuparea pe cont propriu prin dezvoltarea
de competenþe în domeniul afacerilor ºi susþinerea iniþiativelor
antreprenoriale, precum ºi promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunilor Bucureºti-Ilfov (cu judeþul Ilfov
ºi municipiul Bucureºti) ºi Sud-Vest Oltenia (cu judeþele Dolj,
Gorj, Vâlcea, Olt ºi Mehedinþi).
Proiectul va fi implementat pe o duratã de 10 luni, în perioada
12 februarie 2015 - 11 decembrie 2015, ºi, în linii mari, îºi
propune:
Furnizarea unui program de formare profesionalã în
competenþe antreprenoriale cu rolul de a pregãti cel puþin 400 de
cursanþi pentru iniþierea unei afaceri
Organizarea ºi desfãºurarea unui concurs de idei de afaceri,
în cadrul cãruia vor fi finanþate, cu pânã la 25.000 euro, cel puþin
40 de planuri de afaceri
Acordarea de consiliere-sprijin în cadrul a 4 centre de sprijin
pentru iniþierea afacerilor
Implementarea unei campanii de conºtientizare ºi promovare
a culturii antreprenoriale
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»

Concurs Internaþional Studenþesc de Proiectare
Arhitecturalã UIA-HYP Cup 2015,
organizat de ªcoala de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii Tianjin din China
ºi grupul de presã chinez
Urban Environmental Design (UED).
Tema concursului este Loc, tradiþie ºi modernitate
în conceptul de unitate ºi diversitate,
fiind stabilitã de preºedintele juriului din acest an,
arhitectul german Meinhard von Gerkan.
Se vor acorda 12 premii!
Informaþii suplimentare: http://hypcup2015.uedmagazine.net/
?r=site&en=1
Termenul-limitã de înscriere este 30 iunie 2015,
cel de transmitere a proiectelor este 31 august 2015,
iar rezultatele vor fi anunþate în septembrie 2015.

»

Bursele Institutului Cultural Român în 2015

Bursele Constantin Brâncuºi ºi George Enescu
le oferã
artiºtilor plastici ºi muzicienilor posibilitatea de

a petrece o perioadã de trei luni la Cité Internationale
des Arts din Paris. Programul se adreseazã artiºtilor
plastici ºi muzicienilor români cu studii universitare
de specialitate încheiate ºi cu performanþe recunoscute
în domeniu. Valoarea unei burse este de 4 545 EUR
pentru 3 luni. Data limita pentru depunerea dosarelor:
15 noiembrie 2015.
Bursele Lucian Blaga se adreseazã cercetãtorilor
români ºi constau în subvenþia pentru un stagiu academic
de trei luni în vederea documentãrii ºi cercetãrii ºtiinþifice
într-o instituþie universitarã sau de cercetare
din strãinãtate. Program vizeazã doctoranzi ºi cercetãtori
consacraþi, care lucreazã pe o temã de interes pentru
cercetarea româneascã. Sumele acordate sunt
de 4 500 euro/bursã, iar data limitã pentru depunerea
dosarelor este 31 iulie 2015.



Organizarea a 14 evenimente pentru conºtientizarea culturii
antreprenoriale
în cele douã regiuni de dezvoltare vizate de

SOLICITANT:

PARTENERI:

proiect, respectiv 7 mese rotunde ºi 7 ateliere, în fiecare judeþ.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013, Axa prioritarã 3 Creºterea adaptabilitãþii
lucrãtorilor ºi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenþie
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale. Valoarea totalã eligibilã
a proiectului este de 8.788.141, 25 lei, din care 8.348.734,19 lei
reprezintã finanþare nerambursabilã din Fondul Social European.
Mai multe detalii pe Facebook/startupspirit.ro sau pe
www.startupspirit.ro.
Persoanã de contact:
Cãtãlina Gabriela PETRE, coordonator tehnic
Telefon: 021/335.44.27 E-mail: c.petre@aesagroup.ro
Website companie: www.aesagroup.ro

Prelegerea Ce înseamnã sã fii psiholog,
organizatã ºi gãzduitã de Facultatea de Sociologie-Psihologie,
susþinutã de psihoterapeutul Bebe Mihãescu
marþi, 7 aprilie, s-a bucurat de succesul aºteptat.
În cadrul acestui eveniment, autorul Bebe Mihãescu
ºi-a prezentat volumele: A face dragoste aproape perfect
ºi Corp, sexualitate ºi psihoterapie, apãrute la editura Polirom.

Proiectul PRO-MARKET

 un plus de valoare pentru tranziþia de la educaþie la viaþa activã
Proiectul POSDRU/161/2.1/G/
140947 PRO-MARKET, implementat
de cãtre Universitatea Spiru Haret în
parteneriat cu Asociaþia Poliedra, se aflã
la finalul primului an de implementare,
dupã debutul sãu, în luna mai a anului
2014. Proiectul face parte din axa
referitoare la domeniul majoritar de
intervenþie 2.1.- tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã ºi are drept obiectiv
principal facilitarea acestui deziderat,
prin creºterea relevanþei educaþiei
universitare pentru piaþa muncii ºi
eficientizãrii stagiilor de practicã pentru
400 de studenþi de la facultãþile de
Management Financiar Contabil,
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, Finanþe ºi Bãnci.
Pe parcursul derulãrii proiectului s-a
realizat implementarea unui program de
practicã integratã constând în informare,
consiliere de carierã ºi consiliere
psihologicã, creare de instrumente de
consiliere ºi practicã specifice ºi, nu în
ultimul rând, dezvoltarea unui parteneriat
între universitate ºi angajatori potenþiali.

Obiectivul general al proiectului va
fi atins prin abordarea integratã a
stagiilor de practicã, care au avut în
vedere, atât activitãþi teoretice, cât ºi
practice la sediul partenerilor de
practicã, oferindu-le studenþilor
posibilitatea de a participa efectiv la
activitãþile curente ale acestora. Prin
implicare directã, studenþii ºi-au putut
forma o pãrere coerentã despre
conþinutul activitãþii organizaþiilor la
care ºi-au desfãºurat practica, despre
modul de organizare ºi funcþionare în
condiþiile realitãþii economice din þara
noastrã. Pânã în prezent, au beneficiat
de proiect 159 de studenþi, din cadrul
celor patru specializãri aferente
facultãþilor enumerate mai sus, care au
trecut prin toate stadiile corespunzãtoare
derulãrii proiectului: identificare ºi
selecþie grup þintã, repartizare pe baze
de practicã, monitorizare ºi derulare a
practicii, consiliere ºi monitorizare poststagii practica, activitãþi conexe. Acest
prim an de activitate a proiectului s-a
încheiat cu o serie de activitãþi, precum

organizarea unei întâlniri cu reprezentanþi ai firmelor multinaþionale de
recrutare, consilierea în carierã etc.
O dovadã a utilitãþii proiectului o
reprezintã ºi opiniile exprimate de cãtre
studenþii care au efectuat stagiile de
practicã, dintre care: Stagiul de practicã
m-a ajutat sa înþeleg mai multe referitor
la modalitatea de organizare a activitãþii
de marketing în cadrul unei organizaþii.
Astfel, am realizat cât de importantã este,
de fapt, activitatea de marketing în raport
cu celelalte activitãþi ale firmei.
Programul a fost unul flexibil, pe
perioada a trei sãptãmâni, timp în care
am beneficiat, atât de sprijinul tutorelui
din cadrul firmei, cât ºi a cadrului didactic
coordonator din partea facultãþii.
(Adrian Stan, stagiul de practica efectuat
în cadrul Time 4u MB Time4u
Consulting).  Recomand participarea
în cadrul acestui proiect tuturor colegilor
mei din anii mai mici, care vor avea ºansa
sã participe la realizarea stagiului de
practicã. Datoritã acestui proiect, am avut
ºansa sã realizez stagiul de practicã în

cadrul Institutului Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi
Protecþiei Sociale (INCSMPS), un
institut de renume la nivel naþional ºi nu
numai, care realizeazã studii ºi cercetãri
în domenii de interes naþional privind
managementul resurselor umane dezvoltarea socialã ºi protecþia socialã în
România. Astfel am avut oportunitatea
sã îmi fundamentez mai bine noþiunile
învãþate de-a lungul celor doi ani de studii
universitare ºi, mai ales, cele legate de
domeniul deosebit de important ºi
fascinant al cercetãrilor de marketing.
(Carmen Gabriela, Stoica (Mocanu)
stagiul de practicã efectuat în cadrul
INCSMPS).  Aceasta perioadã de

practicã a fost o experienþã beneficã
pentru a vedea ce am învãþat pânã acum,
ce nu ºtim ºi cum putem sã ne
îmbunãtãþim cunoºtinþele, pentru vedea
cum se face un plan de marketing, cum
se pun în aplicare noþiunile teoretice de
marketing. Pe tot parcursul practicii am
avut suportul profesorilor îndrumãtori,
care ne-au consiliat ºi îndrumat.
(Valentina Rãduþu, stagiul de practicã
efectuat în cadrul SC OLYMPIC
WATER SRL).
În prezent, în decursul lunii aprilie
se deruleazã identificarea ºi selectarea
studenþilor care vor face parte din
grupul þintã aferent celui de-al doilea
an de implementare.
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La sediul Facultãþii de Arte din Berceni 24, în toatã aceastã
sãptãmânã, ne-am putut bucura de prezenþa numeroasã a
elevilor din licee, care au ascultat cu luare aminte informaþiile
prezentate de cãtre cadrele didactice din cadrul Departamentului
de Arte al facultãþii noastre ºi au promis cã se vor întoarce dupã
susþinerea examenului de bacalaureat, spre a se înscrie la
specializãrile noastre: Pedagogie muzicalã ºi Artele

Spectacolului (Actorie). Dintre liceele care ne-au vizitat nu-i
vom uita prea curând pe elevii Liceului teoretic Mihail
Sadoveanu, pe cei de la Colegiul Naþional Bilingv George
Coºbuc ºi cei de la Colegiul Naþional Octav Onicescu. Ei au fost
cei care au pus întrebãri, care s-au implicat în atelierele practice,
la care au fãcut parte integrantã, împreunã cu studenþii noºtri, ºi
au asistat, apoi, ºi la orele de curs ce au urmat.

Facultatea de Drept  Proces simulat ºi vizitã în laboratorul de Criminalisticã


Facultatea de Geografie  vizitã la ANM,
coordonator lector univ. dr. Costin Dumitraºcu



Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii - studio TVH

Facultãþile de Drept ºi Administraþie
Publicã ºi Management Financiar Contabil
din Constanþa au organizat Zilele Porþilor
Deschise pentru elevii liceelor din
Constanþa, în Sãptãmâna Altfel: Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun! din perioada
6-10 aprilie 2015. Au rãspuns invitaþiei
elevii claselor a XII-a de la Liceul
Tehnologic Virgil Madgearu, însoþiþi de
profesoarele Ionela Gheorghe ºi Gina
Isofache, Liceul Teoretic Traian, Liceul
tehnologic Gheorghe Miron Costin,
alãturi de profesoara Gabriela Virvorea,
ºi de la Colegiul Naþional Pedagogic
Constantin Brãtescu, împreunã cu profesoarele Luiza Popescu ºi Alina Milea.
Elevii au fost primiþi de decanul
Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã, conf. univ. dr. Mihnea Claudiu
Drumea, ºi de decanul Facultãþii de
Management Contabil, conf. univ. dr.
Octav Neguriþã, ºi directorii de
departamente - conf. univ. dr. Iuliana
Pârvu (Departament Management,
Contabilitate ºi Finanþe) ºi conf univ. dr.
Gheorghe Alecu (Departament Drept).

Dupã prezentarea ofertei educaþionale a facultãþilor din Constanþa, dar
ºi a Universitãþii Spiru Haret, în general,
elevii au vizitat, rând pe rând, sãli de
curs ºi laboratoarele din incinta sediilor
din Constanþa. O atenþie deosebitã s-a
acordat Oficiului de Consiliere ºi
Orientare în Profesie, în cadrul cãruia
viitorii studenþi pot parcurge testul
vocaþional JVIS, gratuit, Cabinetului de
Criminalisticã, unde elevii au vãzut o
trusã de criminalisticã ºi au descoprit
diverse tehnici de investigare. Pentru
cã Centrul Universitãþii Spiru Haret din
Constanþa se remarcã prin spaþiile
simulate, amenajate special pentru ca
studenþii sã înveþe practicând viitoarea
profesie: juridicã sau economicã,
acestea le-au plãcut elevilor cel mai
mult. Ei au fost încântaþi sã cunoascã,
la o scarã mai micã, o Salã de Judecatã
ºi întreprinderile simulate: o firmã de
contabilitate, unde au vãzut programele
folosite în domeniul, o firmã de
distribuþie, un hotel dotat cu recepþie ºi
sãli special amenajate pentru toate

Elevi de clasa a XII-a de la Colegiul Tehnologic Cezar
Nicolau din Branesti, Ilfov, însoþiþi de prof. Vlãduþu Nicoliþã,
au vizitat Facultatea de Matematica ºi Informatica ºi au
participat, în ziua de 7 aprilie, la prelegerea Centenarul Alan
Turing, suþinutã de lector univ. dr. Dana Mihaela Vilcu. În
plus, elevii s-au întâlnit ºi cu studenþi ai facultãþii, precum ºi
cu cadre didactice ºi au avut loc discuþii privind atât programul
gratuit de pregãtire la matematicã, pentru bacalaureat, cât ºi

oferta educaþionalã a facultãþii în specializãrile matematicã,
informaticã ºi tehnologia informaþiei.
De asemenea, tema Fractali - modele ºi aplicaþii, prezentata
de mat. dr. Dan Dumitru, în cadrul seminarului de Matematici
Aplicate ºi Computaþionale organizat în ziua de 8 aprilie, a
trezit interesul participanþilor pentru frumuseþea fractalilor
ca imagini, dar, mai ales, pentru posibilitãþile de utilizare a
mulþimilor fractale în aplicaþii.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
departamentele ce funcþioneazã în cadrul
unui hotel real, la rândul lor echipate cu
calculatoare pe care sunt instalate softuri folosite ºi în cadrul unitãþilor de
turism, precum ºi o bancã, amenajatã
cu o salã specialã pentru Front Office
ºi alte sãli cu dotãrile necesare pentru
departamentele unei bãnci reale. În
laboratoarele de informaticã, elevii au
înþeles cum dau studenþii facultãþii de
Drept evaluãrile, folosind platforma
educaþionalã Blackboard. Elevii s-au
arãtat încântaþi de tot ce le poate oferi
aceastã platformã de tutorat.
Iar pentru a le crea vizitatorilor o
perspectivã completã, au fost invitaþi,
pentru a le împãrtãºi din experienþa lor,
reprezentanþii profesiilor economice ºi
juridice: Claudia Toader, din domeniul
bancar, Ionuþ Done, jurist Jandarmerie,
Adina Antoniu, funcþionar public, lector
univ. dr. ªtefan Mihu, preºedintele
filialei CECCAR Constanþa.

Onorina BOTEZAT
Adina TRANDAFIR
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Andrei Gavrilov revine

Valori româneºti

la Ateneul Român

Pe 24 aprilie, la ora 21,15, la Teatrul
de Artã se prezintã un dublu concert de
pian, susþinut de Emilian Mârnea ºi Petre
Ancuþa, care se lanseazã într-un periplu muzical, începând cu o variantã la
4 mâini a Simfoniei a V-a a lui Ludwig
Van Beethoven, dezvoltând o serie de
variaþiuni muzicale ºi conflictuale

Rãzvan Mazilu
& friends

Pianistul rus Andrei Gavrilov, câºtigãtorul
celui mai dificil concurs de pian, Concursul
Ceaikovski, va interpreta una dintre cele mai
spectaculoase ºi tulburãtoare partituri
pianistice ale romantismului târziu, Concertul
nr. 2 pentru pian ºi orchestrã de Serghei
Rahmaninov. Evenimentul va avea loc pe datele
de 30 aprilie ºi 1 mai la Ateneul Român, cu
începere de la ora 19.00. La pupitrul Orchestrei
simfonice a Filarmonicii George Enescu se va
afla eminentul dirijor Horia Andreescu. În partea
a doua a programului celor douã seri de concert
va putea fi ascultatã Messa di Gloria de
Giacomo Puccini, susþinutã ºi prin participarea
Corului Filarmonicii George Enescu, condus
de dirijorul Iosif Ion Prunner.

Veºminte,
podoabe sãseºti
ºi reprezentarea
acestora în pictura

de Ziua Mondialã
a Dansului

Muzeul Naþional Cotroceni în colaborare cu
Muzeul Naþional Brukenthal Sibiu vã invitã sã
vizitaþi, pânã pe 10 mai, expoziþia Veºminte,
podoabe sãseºti ºi reprezentãrile acestora în pictura
vremii. Expoziþia face parte din cadrul proiectului
Axele culturale Brukenthal - Axa Sud-Est, iniþiat de
Muzeul Naþional Brukenthal, proiect în cadrul
cãruia Muzeul Naþional Cotroceni este partener. În
expoziþie vor figura ºi 20 de tablouri din Galeria de
Artã Româneascã a Muzeului Naþional Brukenthal,
care asigurã legãtura între costum, accesoriile
vestimentare ºi podoabe.

Teatrul Odeon celebreazã Ziua Mondialã
a Dansului (29 aprilie) printr-o Galã
Extraordinarã Rãzvan Mazilu & Friends,
ce va avea loc în zilele de 29 ºi 30 aprilie, la
Sala Majestic. A devenit deja o tradiþie ca
Teatrul Odeon sã sãrbãtoreascã Ziua
Mondialã a Dansului. Anul acesta, Rãzvan
Mazilu, coregraful Teatrului Odeon, a
pregãtit un spectacol în care va dansa alãturi
de Monica Petricã, Judith State, Ioana
Marchidan, Vanda ªtefãnescu, Arcadie
Rusu, Silviu Daniel Mititelu, Clubul
TangoTangent ºi elevi ai Liceului de
Coregrafie Floria Capsali din Bucureºti.

30 de ani de jazz
în concert Oregon
la Sala Radio
Jazz Night Out coloreazã primãvara, în
continuare, pe 21 aprilie, la Sala Radio, cu
trupa americanã Oregon. 69 ºi Woodstock,
peste trei decenii de concerte ºi înregistrãri,
patru nominalizãri la Grammy pentru
proiectul muzical creat împreunã cu
Orchestra Simfonicã Tchaikovsky din
Moscova  sunt câteva dintre poveºtile
care le definesc parcursul.
În 30 de ani de concerte, Oregon au avut
timp sã exploreze, rãmânând o voce distinctã
a jazz-ului, care îmbinã clasicul cu
improvizaþia ºi prospeþimea.

Doctori de femei

Dublã lansare:

la Palatul Naþional
al Copiilor

Babilon Premeditarea
ºi Anotimpul lui Beliar

Doctori de femei, în regia lui Vlad
Corbeanu, este o comedie bulevardierã de
foarte mare succes, care s-a jucat pe mai
toate scenele mari ale lumii ºi chiar pe
Broadway. Ea va avea premiera pe 20
aprilie, la Palatul Copiilor. Alãturi de
Andreea Vasile, ºi Mihai Bendeac, pe
scenã vor urca: Dan Aºtilean, Paula
Chirilã, Adina Popescu, Vlad Corbeanu,
Mariana Dãnescu, Lucian Ghimiºi/Toma
Dãnilã ºi Gabriel Costin.

Joi seara, pe 23 aprilie, în Club Fire, de la ora
19.00, Amelia Stãnescu îºi lanseazã volumul
Babilon  Premeditarea, cu o spumoasã lecturã
din cartea scrisã împreunã cu poetul arãdean Petru
M. Haº, iar Alexandra Derea vã invitã sã pãºiþi în
Anotimpul lui Beliar, primul volum al colecþiei
fantasy Moon Saga (publicaþie apãrutã la Zona
Publishers). La final, un recital acustic, alãturi de
Cosmin ºi Cezar, din trupa Days of Confusion.
Evenimentul este moderat de Paul Gorban.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Performanþa portretului
Tudor Plãieºu este un artist vizual
român, care trãieºte în România ºi în
Germania. A absolvit Universitatea de Artã
Bucureºti ºi, cu o experienþã de peste 15 ani,
executã graficã, picturã muralã ºi de ºevalet,
gravurã, ilustraþie ºi copertã de carte,
fotografie. Stãpâneºte cu excelenþã tehnicile

vechi. Grafica sa reflectã aceastã mãiestrie,
fie cã este vorba de creion, peniþã, gravurã,
acuarelã ºi laviu sau tehnici mixte.
A fãcut picturã monumentalã în spaþii
diverse, în tehnici diverse (frescã, ulei pe
perete, acrilic pe perete sau lemn). Lucrãrile sale de mari dimensiuni se aflã în
România, Franþa sau Germania.
Este autor de ilustraþie ºi copertã de carte (colecþiile integrale
Arthur Conan Doyle, Lev
Tolstoi, Dostoievski, Alexandre
Dumas, de la Adevãrul Holding),
dar ºi ilustraþie de presã (Ziarul
Financiar). Tudor Plaieºu este un
excelent portretist, fiind recunoscut pentru mãiestria sa în
realizarea portretelor de copii,
dar ºi pentru proiectele sale de
portret de animale.
Creaþiile sale se aflã în colecþii
private în România, Franþa,
Germania, Italia, Belgia, Austria,
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SUA. Expoziþii personale: Oglinda abisalã
- 2013, Hyperborea - 2013. Performances:
Faces Extravaganza by Plaiesu - 2013 ºi
2014. Expoziþii colective: Atelier 35,
Muzeul Þãranului Român.
De-a lungul timpului ºi-a dezvoltat un
fel de a lucra compatibil cu multe tehnici
de picturã ºi desen pe suprafeþe foarte
diferite, de formate ºi dimensiuni variate.
Chiar dacã îi este greu sã numeascã o tehnicã
preferatã, recunoaºte faptul cã se simte
atras, în mod special, de o tehnicã
combinatã de culori, de apã ºi ulei, pe lemn
sau pânzã, dar ºi de desenul în peniþã ºi
gravurã pointe seche. Picteazã ºi cu foiþã
de aur sau cu vin.

Te-ncununam
cu gânduri
de slavã ºi
mister,
Ca într-o
liturghie
slujitãmpãtimirii,
Cerºeam extaz
cu aripi
de flãcãri
în eter,
S-ajungem
ipostaza
de spaime
a iubirii...
(Sonet CCVI)
Vasile Voiculescu a fost medic, poet, prozator ºi dramaturg român,
a cãrei activitate literarã a culminat cu Ultimele sonete închipuite
ale lui Shakespeare în traducere imaginarã de Vasile Voiculescu,
o serie de 90 de sonete scrise pe durata a patru ani.

Vasile VOICULESCU 
medicul fãrã de arginþi
ºi poetul isihast
Pe numele sãu real Vasile Costache Voicu, Vasile Voiculescu
s-a nãscut la 27 noiembrie 1884, în comuna Pârscov, judeþul Buzãu.
A învãþat la ºcoala din Pleºcoi, primele douã clase de liceu le-a
urmat la Liceul B.P. Hasdeu din Buzãu, dupã care s-a mutat la
Bucureºti, la Liceul Gheorghe Lazãr. A început studiile universitare
în anul 1902, la Facultatea de Litere ºi Filosofie din Bucureºti, pe
care a abandonat-o dupã numai un an în favoarea Facultãþii de
Medicinã. Vasile Voiculescu s-a cãsãtorit cu Maria Miþescu, o
colegã de facultate, cu care a avut cinci copii. Doctoratul în medicinã
l-a obþinut în 1910. În acelaºi an, este numit medic într-o localitate
din judeþul Gorj, dupã care va participa la Rãzboiul de Reîntregire
ca ºef al Spitalului mobil nr. 6. S-a îmbolnãvit de tifos exantematic,
de febrã tifoidã ºi de icter, pentru cã îngrijise bolnavii de aceste
boli, aflaþi în refugiul din Moldova, dar a refuzat sã plece în concediu
pentru refacere. Pentru curajul sãu dovedit în timpul rãzboiului,
Vasile Voiculescu primeºte decoraþia Steaua României cu spade.
Tot pentru meritele sale în slujba sãnãtãþii poporului, în 1925,
primeºte decoraþia Crucea Meritul Sanitar, clasa I. Profesarea
medicinii cu responsabilitate îi aduce celebritatea lui Vasile
Voiculescu. De altfel, el va þine o serie de conferinþe la radio, având
ca temã igiena populaþiei ºi va publica mai multe volume de
farmacologie verde. Pentru Voiculescu, dupã cum mãrturisea,
medicina nu este o profesiune, ci o pasiune. De altfel, era
supranumit medicul fãrã de arginþi ºi era foarte cãutat.
Cãrturarul Vasile Voiculescu a debutat în Convorbiri literare,
cu poezia Dorul, în anul 1912, iar în 1916 cu volumul Poezii,
publicat la Editura Poporul. Dupã publicarea mai multor volume
de poezii, în 1920 a devenit membru al Societãþii Scriitorilor
Români. Din 1922 a fost director al Fundaþiei Culturale, iar între
1927-1944 a colaborat la Gândirea lui Nichifor Crainic, al cãrui
numãr 7 din 1943 i-a fost dedicat. În 1927, lui Voiculescu i s-a pus
în scenã piesa Mãiastra fãrã inimã. În 1934, Vasile Voiculescu a
fost numit director de programe culturale la Radio România, pânã
în 1946, când, dupã unele mãrturii, se pare cã a fost epurat. Dovada
incontestabilã a calitãþii artistice o reprezintã Ultimele sonete
închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginarã de Vasile
Voiculescu, elaborate între 1954 ºi 1958. Cele 90 de sonete sunt o
monografie închinatã paradisului ºi infernului iubirii, conform
criticului Ovid S. Crohmãlniceanu.
Poezia sa (în special cea din perioada interbelicã) se înscrie în
curentul tradiþionalismului, care se va transforma în poezia
gândiristã. Înclinaþia spre teluric ºi elementar, spre sentimentul
religios, este transpusã în simboluri ºi alegorii. Apar treptat semnele
expresionismului: tumultul vieþii pulsând în vegetaþia din jur,
sufletul devine spaþiul unor frãmântãri ca în pragul apocalipsei.
Temele religioase preferate sunt Naºterea, venirea Magilor, moartea
Mântuitorului. În volumul Poeme cu îngeri sunt foarte multe
prezenþe angelice, întreg universul poetic e cuprins de aceastã
hierofanie. A scris ºi povestiri fantastice. În prozã îi apar, postum,
Capul de zimbru, Ultimul Berevoi, ambele volume de povestiri;
romanul Zahei orbul ºi Teatru; unele dintre povestiri au fost scrise
în perioada când a fost exclus din viaþa literarã; dramaturgie, între
altele: Duhul pãmântului, Demiurgul, Gimnasticã sentimentalã,
Pribeaga. În 1941 i-a fost conferit Premiul Naþional de poezie.
A fost timp de patru ani deþinut politic în închisorile comuniste
(1958 - 1962). A fost condamnat din eroare judiciarã alãturi de alþi
membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian
Boghiu, Dumitru Stãniloae, Benedict Ghiuº, Alexandru Mironescu,
Adrian Fãgeþeanu, Roman Braga etc.).
Poetul român care, dupã 1948, a suferit cumplit pentru
convingerile sale democratice, devenind deþinut la vârsta de 74 de
ani ºi luându-i-se dreptul de a publica, a lãsat o operã literarã de
mare rafinament artistic. În închisoare s-a îmbolnãvit de cancer ºi
a murit doborât de boalã în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în
locuinþa sa din Bucureºti (strada Dr. Staicovici nr. 34).
A fost membru titular al Academiei de ªtiinþe din România
începând cu 21 decembrie 1935, iar, în 1993, Vasile Voiculescu a
fost ales post-mortem membru al Academiei Române.
La Pârscov existã Casa Memorialã Vasile Voiculescu.
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DEMITIZAREA ECONOMIEI

sau Detronarea economiei neoclasice

Nici o carte nu este o mai mare ameninþare la adresa economiei decât cea de faþã
Edward Fullbrook, Real-World Economics Review

DEMITIZAREA ECONOMIEI dezvãluie faptele cunoscute
de un numãr mic de economiºti ºi bãnuite de restul dintre noi:
cã teoria economicã nu este numai nedigerabilã, dar ºi total
greºitã. Când a fost publicatã prima ediþie, în 2001, economiºtii
se complãceau într-o economie de piaþã care pãrea invincibilã.
Dar rezultatele economiei, dupã cum a argumentat Steve Keen,
nu aveau nimic de-a face cu teoria economicã neoclasicã ºi le
dau factorilor de decizie o încredere falsã de a începe sã
demoleze chiar instituþiile desemnate pentru a limita
instabilitatea pieþei. Aceastã instabilitate a explodat odatã cu
criza financiarã din 2007 ºi acum ameninþã economia globalã
cu perspectiva unei alte depresiuni economice.
În aceastã ediþie revizuitã ºi adãugitã, Keen clãdeºte pe
critica sa usturãtoare a teoriei economice convenþionale, în
timp ce explicã ceea ce majoritatea economiºtilor nu pot:
Din perspectiva profesorului Steve
Keen, nu este nimic mai periculos decât o
Teorie Economicã prost elaboratã, de
vreme ce, ori de câte ori este implementatã
în lumea realã pe baza acestei teorii eronate,
Politica Economicã are consecinþe
dezastruoase la nivel naþional, aºa cum se
întâmplã de cel puþin treizeci de ani încoace.
Aºadar, teoria eronatã a condus la
dezvoltarea unei politici nefavorabile ºi,
astfel, la criza economicã ºi la sporirea
sãrãciei. În consecinþã, o teorie economicã
deficitarã genereazã mai multã sãrãcie în
lume, cauzând suferinþã ºi moarte.
Demitizarea economiei reprezintã o
criticã serioasã la adresa teoriei neoclasice
cu privire la economie. Chiar la început,
cititorul poate crede cã vizatã este teoria
microeconomicã, de vreme ce începe sã
demaºte erorile teoriei consumatorului ºi
concluzioneazã cã nu poate rezulta, din
aceastã teorie, curba cererii. Una dintre
implicaþii este cã preferinþele nu pot fi
cumulate, aºadar, multe modele de
macroeconomie precum ºi acelea de teorie
internaþionalã, care rezultã din preferinþele
cumulate, sunt false.
Teoria firmei are o soartã similarã: în
carte nu numai cã este demascatã abordarea
neoclasicã, urmare a lipsei unei baze reale
a acesteia, însã este prezentatã foarte bine
economia Sraffianã, care poate fi una dintre
critici ce poate conduce economia cãtre o
teorie a firmei mai realistã. În acelaºi fel,
critica, ce vizeazã definirea, utilizarea ºi
folosirea în exces a termenului capital în
economia neoclasicã, este analizatã ºi
demascatã în aceastã secþiune. De fapt,
odatã ce începem sã ne gândim la utilizarea
acestui termen în modelele economiei
neoclasice, realizãm cã nu are niciun sens:
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de ce a apãrut criza, de ce pare cã nu se mai terminã ºi ce
trebuie fãcut pentru a o încheia. Este o lecturã esenþialã
pentru oricine s-a îndoit vreodatã de opiniile economiºtilor
ºi este un semn al unui viitor mai bun.
De câteva decenii, creºterea economicã la nivel mondial a
cunoscut un declin. În plus, perioadele de progres economic
au alternat cu cele de crizã. Anterior crizei din 2008, lucrurile
pãreau sã decurgã normal, însã s-au schimbat brusc, iar specialiºtii
în domeniu, care abordeazã economia dintr-o perspectivã nonheterodoxã, nu au putut explica motivele izbucnirii acestei
crize. Au existat câþiva economiºti disidenþi care nu numai cã au
fost capabili sã ofere o explicaþie în acest sens, dar au ºi prezis
criza cu mult timp înainte sã se producã, însã puþini au fost cei
care au ascultat. Poate cel care a prezis mai bine fenomenul a
fost Steve Keen în cartea sa, Demitizarea economiei.

mobilitate perfectã a capitalului? Schimbare
imediatã a capitalului de la o industrie la
alta? Ori, conform modelelor macro, o
singurã formã de capital pentru a produce
un singur bun? Are economia neoclasicã
sens atunci când foloseºte conceptul de
capital în acest mod?
Expresia conform cãreia presupunerea
nu conteazã atât timp cât este utilã în
înþelegere ºi prezicere a devenit o mantrã.
Dr. Keen demonteazã ºi aceastã afirmaþie,
dovedind cã a fost folositã ca sã protejeze
economia neoclasicã, atunci când
prevederile sale par sã fie lipsite de sens ori
nerealiste. Epistemologia economiei
neoclasice este deopotrivã criticatã, însã
partea cea mai bunã abia acum vine.
Demitizarea macroeconomiei este
abordatã în centrul cãrþii. Nici nu putea fi
prezentatã în altã parte, întrucât ne face sã
înþelegem cã analiza modelului IS-LM
(cunoscut ºi sub denumirea de modelul HicksHansen, ori modelul echilibrului
dublu sau simultan) nu este altceva decât
lectura neoclasicã a cãrþii lui Keynes,
General Theory /Teoria generalã. Unul
dintre lucrurile extraordinare este cã autorul
acestei analize, Hicks, va declara decenii
mai târziu cã el este cel vinovat sau cel puþin
responsabil pentru interpretarea greºitã a
cãrþii General Theory. Sunt demascate ºi
modelele moderne de macroeconomie
bazate pe echilibrul general. Critica
principalã este cã modelarea nu este nimic,
ci doar microeconomie aplicatã la
macroeconomie  de vreme ce prima este
greºitã, la fel va fi ºi modelarea macro, care
foloseºte o asemenea abordare.
Pãrerea este cã nu mai existã nimic
altceva, dar urmãtoarea secþiune se referã
la înþelegerea marii depresiuni ºi a marii

recesiuni. Este, de asemenea, o criticã a
abordãrii neoclasice a explicaþiei acestor
evenimente. Un argument major este cã,
fiind obsedaþi de echilibru ºi stabilitate,
economiºtii neoclasici nu au reuºit sã explice aceste evenimente. Atunci când aceste
fapte istorice sunt explicate dintr-o
altã perspectivã, este clar cã se apropie
criza. Dar economiºtii neoclasici sunt
surdo-muþi ºi ascultã numai la ei înºiºi.
Este, de asemenea, un punct critic al
teoriei pieþei financiare, care face aceleaºi
greºeli ca ºi modelele neoclasice micro ºi
macro: ei îºi asumã aceleaºi preferinþe,
abilitatea nostradamicã de a prezice traseul
pieþelor, stabilitatea ºi echilibrul. Într-o
lume ca aceasta, criza nu este posibilã.
Apoi, el introduce analiza Minsky, care
spune cã criza ar trebui sã fie cel puþin
unul dintre rezultatele posibile ale oricãrui
model economic. Atunci când modelele
economice neoclasice nu dau acelaºi
rezultat, ei eºueazã ºi în a prezice ºi a
explica realitatea.
Ultima parte este o cãutare de alternative
ºi o criticã a economiei marxiste. Este clar
cã aceastã criticã a economiei neoclasice
nu este una politicã, nu vine dintr-o direcþie
sau alta, ci din logicã. Cu toate acestea,
este un capitol care analizeazã economia
marxistã ºi alte ºcoli contemporane de
gândire economicã. Concluzia lui este cã
nu avem nicio ºcoalã care sã se opunã cu
îndârjire neoclasicismului, dar înþelegerea
ºi dezvoltarea unei astfel de ºcoli ne poate
duce cãtre o teorie economicã mai realistã.
Dr. Keen este foarte critic la adresa
economiºtilor ºi a economiei ca ºtiinþã. El nu
se percepe pe sine însuºi ca economist, dar
aici greºeºte. Jostein Gaarder declarã în
Sophias world cã un filozof este o persoanã

care pune întrebãrile filozofice potrivite, dar
ºi cineva care cunoaºte ºcolile filozofice din
cel puþin ultimii 2000 de ani. Economia ca
ºtiinþã nu este atât de veche, dar Steve are
cunoºtinþe vaste ºi citeazã în carte din analizele
principalelor ºcoli de economie, din clasici
pânã la post-Keynes ºi contemporane. Astfel
cã aceastã carte nu este numai o criticã, dar ºi
o imersiune în alte câteva ºcoli economice.
Cum ar zice Gaader, dr. Steve este un
economist adevãrat, care este foarte atent la

ce se petrece în jurul sãu ºi nu este orbit de
pãrerile economiºtilor neoclasici.
Orice student sau profesor din domeniul
economic ar trebui sã citeascã aceastã carte.
Ea le va oferi o mai bunã înþelegere, nu
numai a economiei neoclasice, dar ºi a lumii
reale. De asemenea, va furniza o multitudine
de idei pentru cercetare, care, cu siguranþã,
va deveni o minã de aur pentru cei interesaþi
în a înþelege lumea economiei ºi dezvoltarea
unor noi cãi în gândirea economicã.

Iatã câteva aprecieri venite de la specialiºti din lumea întreagã:
 Economia îºi aºteaptã încã izbãvitorul. Keynes a fost aproape, dar nu destul.
Steve Keen îl întrece, însã. Nicio carte nu este o mai mare ameninþare la adresa
economiei decât ediþia revizuitã ºi adãugitã a cãrþii Demitizarea Economiei. - Edward
Fullbrook, Real-World Economics Review
 Profesorul Keen a scris o carte care a zguduit din temelii comunitatea economiei
ºi pe bunã dreptate. Chiar cã nu putea fi scrisã într-un moment mai bun decât
acesta. - Andrew Leeming, autor The Super Analysts
 Ar fi aproape imposibil sã gãseascã cineva o persoanã a cãrei analizã a perioadei
pre-crizã, atât a sistemului financiar mondial, cât ºi a profesiei de economist sã fie
mai corectã decât a lui Keen. Aceastã carte trebuie cititã de oricine doreºte sã ºtie ce
anume a cauzat aceastã catastrofã ºi cum putem uita de ea. - John T. Harvey, autor
Currencies, capital flows and crises
 Eliberarea este marele cadou al acestei cãrþi cãtre lumea care a devenit dependentã
de formele slab deghizate ale superstiþiei matematicizate care a reuºit sã domine teoria
ºi strategiile economice. Cartea lui Keen este o realizare incredibilã care-i oferã
cititorului imunitate faþã de aceste superstiþii economice. - Yanis Varoufakis, profesor
ªtiinþe Economice, Universitatea din Atena
 Având o explicaþie cât se poate de originalã a unui model statistic, Steve Keen a cercetat
istoria ideilor economice  ºi a observat cât de puþin au contribuit acestea la realitatea
economicã. Cartea lui explicã unele dintre cele mai greºite cãi din punct de vedere logic
care conduc piaþa liberã de astãzi, cu scopul de a raþionaliza situaþia existentã. - Michael
Hudson, profesor-cercetãtor în ªtiinþe Economice, Universitatea din Missouri

Dario Ibarra ZAVALA1 ºi Alexandra GURAN
1. Profesor la Universitatea Autonomã de Stat din Mexic ºi traducãtor al cãrþii
Demitizarea economiei în spaniolã, Forthcoming 2015. darioibarra@yahoo.com

Profitul, nodul gordian al secolului XXI (III)
Profitul s-a cristalizat ca noþiune într-o lungã controversã între adepþii
diferitelor curente de gândire, doctrine sau ºcoli economice, de la  recompensa
cuvenita întreprinzãtorului pentru riscul pierderii capitalului, susþinutã de
economiºtii anglo-saxoni, pânã la forma transformatã a plusvalorii ca
urmare a exploatãrii forþei de muncã de cãtre capital, susþinutã de Marx,

Economie capitalistã cu pierderi
ºi susþinutã cu subvenþii?!
În România postdecembristã, trecerea la dezvoltarea
societãþii pe baza iniþiativei ºi a capitalului privat s-a
fãcut cu speranþa eliberãrii din matricea majoritar
existenþialã a societãþii a coºului de fum  casa munca - cârciuma - casa  , întreruptã sãptãmânal de
un meci de fotbal, creºterea eficienþei muncii sociale ºi
a bunãstãrii. Procesul a fost realizat sub supravegherea
experþilor instituþiilor internaþionale: FMI, BM ºi UE.
Deºi caietele de sarcini privind privatizãrile strategice
ale întreprinderilor de stat au conþinut mãsuri pentru
pãstrarea locurilor de muncã prin stabilirea volumului
investiþiilor, nu a fost urmãrit modul de îndeplinire ºi
efectele lor în timp. Astfel, clasa muncitoare s-a
trezit aruncatã nu numai din calitatea de clasã
conducãtoare, dar ºi din calitatea de cetãþean cu
drepturi depline la o existenþã decentã. Existenþa
monotonã ºi restrictivã a fost înlocuitã cu libertatea nesiguranþei zilei de mâine.
Considerarea industriei un morman de fiare
vechi, liberalizarea comerþului, restitutio in
integrum, aplicarea teoriei dobânzilor real-pozitive,
necesitatea îndatorãrii la marile finanþe au condus
la instalarea bolilor copilãriei capitalismului în
economia româneascã: ºomajul, inflaþia ºi creºterea
aberantã a preþurilor, a deficitului bugetar, a datoriei
suverane, ajunsã azi la aproape 40% din PIB, faþã
de 1,5 miliarde dolari cash ºi peste 3,5 miliarde
dolari creanþe, la 31.12.1989. Toate acestea au dus
la apariþia bãieþilor deºtepþi, transformarea
ciubucului, ºpãgii, mitei ºi traficului de influenþã în
comision ºi a acestuia în profit legal, pe scurt, la
dezvoltarea corupþiei generalizate.
Orientarea întreprinzãtorilor spre una sau alta
dintre ramurile economiei naþionale se face în raport
de volumul ºi rata profitabilitãþii capitalului investit.
Dezvoltarea, bazatã pe cunoºtinþele acumulate ºi
înmagazinate în tehnologii, a adus modificãri
substanþiale în structura utilizãrii timpului de muncã
activ al societãþii, prin eliberarea forþei de muncã din

care a dezvoltat cele douã modele economice ce au dominat secolul XX:
capitalist ºi socialist. Acceptat ºi de þãrile componente ale lagãrului socialist,
sub denumirea de beneficiu, conþinutul profitului a fost redus la expresia sa
contabilã, ca diferenþa dintre venituri ºi cheltuielile ocazionate de realizarea
unui bun sau prestarea unui serviciu, necesare satisfacerii dorinþelor umane.

sectorul primar, pentru obþinerea materiilor prime ºi
a producþiei agricole, în favoarea sectorului terþiar al
economiei, a serviciilor private ºi publice. Totodatã,
a adus modificãri în rata de profitabilitate a capitalului
investit, iar mâna invizibilã, cererea ºi oferta, nu a
avut ºi nu are capacitatea de reglare naturalã a
pieþei forþei de muncã ºi a activitãþilor economice,
stoparea migraþiei profitului ºi apariþia crizelor ciclice.
Deºi perioada revoluþiei industriale a determinat
progresul omenirii, a creat ºi dezechilibre în societate,
concretizate în datorii suverane, cu mult peste 60%,
ºi depãºirea deficitului bugetar anual de 3% din PIB,
conform criteriilor acceptate prin Tratatul de la
Maastricht (1992), iar Tratatul de stabilitate
financiarã (2012) ºi mãsurile de austeritate adoptate
de UE pentru depãºirea crizei mondiale, declanºatã
la început de mileniu III, întârzie sã-ºi facã simþite
efectele. Astfel, modelul economic capitalist a ajuns
sã fie subvenþionat, direct sau indirect, limitativ ºi/
sau redistributiv. Propusã guvernanþilor de grupuri de
interese pentru pãstrarea profitabilitãþii, subvenþionarea se face din impozitele ºi taxele plãtite de
cetãþeni, împrumuturi în viitor ºi chiar tipãrirea de
bani, în detrimentul politicilor dezvoltãrii durabile ºi
fãrã convulsii sociale. Aceasta este posibilã prin
eliminarea obligativitãþii guvernelor, prin Directivã
UE, de a utiliza ºi justifica taxele ºi impozitele în
acord cu scopul pentru care sunt încasate ºi reflectate
în bugetul de stat. În acelaºi timp, are loc o migraþie
a capitalului din þãrile bogate în þãrile sãrace, care nu
au trecut prin revoluþia industrialã ºi unde mâna de
lucru este ieftinã ºi bogãþiile naturale neexploatate,
iar randamentul capitalului investit este mai mare
decât în þara de origine.
Se pune întrebarea legitimã: cum se rãsfrânge
eficienþa modelului economic capitalist în propria-i
societate? De ce se neagã rolul statului ºi se solicitã
economiilor naþionale componente sã renunþe la o
parte din suveranitate? Dacã profitul reprezintã
motorul dezvoltãrii, cum se explicã, în bugetul UE ºi
bugetele naþionale ale þãrilor membre, sumele distincte
pentru crearea locurilor de muncã ºi combaterea
ºomajului, în special, din 2014, în rândul tinerilor,

combaterea abandonului ºcolar ºi a analfabetismului,
dezvoltarea cercetãrii ºi inovãrii? Cum se justificã
subvenþionarea agriculturii ºi crearea pilonului II
pentru dezvoltarea ruralã?! Unde este eficienþa
industriei ºi a înzestrãrii tehnice ºi tehnologice a
producãtorului agricol? De ce s-a menþinut diferenþa
între condiþiile de viaþã la sat ºi oraº? Cum se explicã
concentrarea averii în mâna a 87 de familii,
echivalentã cu cea deþinutã de 71% (5 miliarde) din
populaþia globului?

Profitul  scop în sine sau provocare
pentru a progresa?

Deºi se încearcã schimbarea filozofiei activitãþilor
economice sub deviza operatorul economic în slujba
consumatorului prin ce, cât ºi cum produce, o
transpunere a teoriei socialiste proprietar producãtor  beneficiar, ingerinþa statului prin
intermediul subvenþiilor, sub diverse forme, dã
mãsura eficienþei iniþiativei ºi capitalului privat, dar
ºi negarea necesitãþii intervenþiei statului în
economie, ca prost gospodar al resurselor financiare.
Pentru menþinerea afacerii s-a dezvoltat conceptul
de bunuri de unicã folosinþã ºi a uzurii planificate
a bunurilor ca multiplicator al producþiei ºi, implicit,
al profitului, care, însã, determinã risipa resurselor
naturale neregenerabile, dupã cum s-a dezvoltat
producþia bunurilor unicat ºi de lux, care adânceºte
polarizarea societãþii umane. Nici teoria cotei reduse
sau scutirea de la impozitare a profitului reinvestit
nu ºi-au arãtat eficienþa sporitã, alãturi de
liberalizarea preþurilor ºi a privatizãrilor cu
investitori strategici sau management privat.
Actuala crizã, dupã eºecul modelului sovietic de
dezvoltare în estul Europei, coroborat cu
vulnerabilitãþile periodice ale modelului occidental,
demonstreazã cã omenirea nu a fost si nu este capabilã
sã asigure gestionarea resurselor planetei fãrã convulsii
sociale ºi chiar rãzboaie. Depãºirea acestui eºec, salvarea
speciei umane ºi a naturii depind de elaborarea unui
model bazat pe raþionalitate economicã. Societatea
umanã, în ansamblul sãu, dispune de experienþa ºi
tehnologiile necesare, dar ºi de capacitatea nelimitatã

a creierului uman pentru a edifica progresul general.
Succesul aplicãrii depinde de respectarea
particularitãþilor fiecãrei þãri/colectivitãþi, care sã evite
degradarea condiþiei ºi valorilor umane, indiferent de
religie ºi rasã, sex ºi vârstã.

Mobilitate pentru cunoaºtere
interumanã, pentru asigurarea existenþei

Numai acceptând rolul ºi conþinutul profitului
iniþial, de a progresa, iniþiativa privatã ºi statul îºi
pot realiza scopul (obiectul) oricãrei activitãþi
localizate într-un anumit spaþiu geografic ºi orizont
de timp. Profitul poate fi rezultatul organizãrii
raþionale ºi economice a mijloacelor naturale, proprii
sau împrumutate, alocate; eficienþa, exprimatã prin
puterea de cumpãrare a unui leu/euro/ dolar, sã fie
mai mare decât ieri ºi mai micã decât mâine. De
aceea, propunem ca impozitul pe profit sã fie
diferenþiat pe cele trei sectoare ale economiei - primar,
secundar ºi terþiar - în raport de viteza de rotaþie a
capitalului, care sã elimine necesitatea subvenþionãrii
activitãþilor economice ºi distorsionarea concurenþei.
Noul model economic trebuie sã conserve natura ºi
sã valorifice costisitoarea experienþã trecutã ºi
progresul cunoaºterii umane în drumul sãu pentru
eliberarea de consumul fizic, creºterea timpului la
dispoziþie, în care statul sã asigure dobândirea ºi
respectarea drepturilor ºi ocrotirea vieþii, a demnitãþii
ºi dezvoltarea personalitãþii umane prin educaþie,
învãþãmânt, culturã, cercetare ºi sport, pe fondul
asigurãrii ºi satisfacerii cu bunuri de strictã necesitate
- existenþã decentã. De aceea, propunem lansarea
unei largi dezbateri publice care sã ne permitã, pe
baza experienþei acumulate, a eºecului celor douã
modele economice dominante ale secolului XX,
regândirea conþinutului ºi rolului profitului în societate,
care a adâncit inechitatea, a produs ºi produce revolte,
rãzboaie, lovituri de stat, foamete, migraþii forþate,
încãlcarea condiþiei umane.
Altfel, cei bogaþi vor fi mai bogaþi, iar cei
sãraci ºi mai sãraci.

Ec. dr. Mircea M. TOMA

705  20 aprilie 2015
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PROGRAMUL TVH
LUNI 20 aprilie 2015

MARÞI  21 aprilie 2015

MIERCURI 22 aprilie 2015

JOI  23 aprilie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Curs de limba englezã.
Realizator Sebastian Chirimbu
09:30 Film artistic  Cehov ºi Maria
(SUA, 2007) Regia: Eric Till
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery  Franklin
Delano Roosevelt (partea I)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (Filipine)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Liniºtea din
adâncuri (1982, dramã)
Regia Malvina Urºianu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba englezã.
Realizator Sebastian Chirimbu
09:30 Film artistic românesc 
Liniºtea din adâncuri (1982, dramã)
Regia Malvina Urºianu
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar  Franklin Delano
Roosevelt (partea II)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  K.O. (1968,
comedie) Regia Mircea Mureºan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Grãdina 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
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba englezã.
Realizator Sebastian Chirimbu
09:30 Film artistic românesc  K.O. (1968,
comedie) Regia Mircea Mureºan
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Ucigându-l pe Hitler (partea I)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Secrete spulberate  reality-show
21:30 Film documentar  Superstaruri
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Grãdina 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
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba chinezã
09:30 Film documentar  Northen Light (2009)
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Ucigându-l pe Hilter (partea II)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16:00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Crezi cã ºtii?
Realizator Tina Toma
21:30 Cheia Sol (episodul 3)
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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  24 aprilie 2015

SÂMBÃTÃ  25 aprilie 2015

DUMINICÃ  26 aprilie 2015

PROGRAMUL
RADIO HFM

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba francezã.
Realizator Dan Sterian
09:30 Film artistic românesc 
Priveºte înainte cu mânie (1992, dramã)
Regia Dan Sterian
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Ucideþi-l pe tovãraºul Stalin
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film documentar  Suspinul elefantului
(2012, comedie) Regia Ed Simpson
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar 
Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
00:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
01:30 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
02:00 Universitaria*
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
08:00
09:00
09:30
10:15
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery  Franklin
Delano Roosevelt (partea I)
Film documentar  Franklin Delano
Roosevelt (partea II)
Film documentar Discovery 
Ucideþi-l pe tovarãºul Stalin (partea II)
Academia veterinarã.
Realizator conf. univ. dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate (r)
Cheia Sol  episodul 3 (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film documentar  Umilinþã
(2011, dramã) Regia Cãtãlin Apostol
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare
Realizator George Volceanov
Universitaria
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 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery 
Ucigându-l pe Hitler (partea I)
09:00 Film documentar Discovery 
Adventure Camp (sezonul 1)
09:30 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
19:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic  Legenda lui Nethiah
(SUA, 2012)
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 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene
Ciclul de emisiuni PREUNIVERSITARIA,
difuzat de luni pânã vineri, ora 6.30 - 7.30
ºi 00.00 - 01.00, este cel mai complex
program de TELEªCOALÃ dedicat
elevilor din clasa a XIIa, care se pregãtesc
pentru Bacalaureat, ºi celor din clasa a VIIIa, aflaþi în faþa primului examen important
din viaþã: Evaluarea Naþionalã.
 luni ºi marþi - Matematicã, Limba ºi
literatura românã  miercuri - Matematicã,
Fizicã  joi - Biologie, Chimie /Istorie,
Geografie  vineri - Matematicã, Limba
ºi literatura românã, clasa a VIII-a.

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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Iulia DUMITRU

sau misterioasa Kira Kiralina
Absolventã a Facultãþii de Arte, specializarea Artele spectacolului
(Actorie) ºi a programului de masterat Artã Teatralã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, Iulia Dumitru, în prezent actriþã a Teatrului
Masca, a excelat în piesele carageliene, ºi nu numai, prin farmec ºi
umor. Prin gesturi delicate, dar ferme, Iulia este cea care combinã perfect
acel ºarm al vremurilor de odinioarã cu complexitatea unui caracter al
zilelor noastre. Dupã un scurt rol secundar în filmul artistic Amintiri
din Epoca de Aur 1 (omnibusul produs de Cristian Mungiu, în anul
2009), Iulia Dumitru revine în forþã pe ecrane în pasionantul ºi
controversatul rol al Kyrei Kiralina. Aceastã adaptare pentru marele
ecran a nuvelei lui Panait Istrati este unul dintre acele filme care ºtie sã
pãstreze misterul, exuberanþa, dar ºi dramele sociale din vremuri demult
apuse. Din totdeauna, filmul românesc a ºtiut sã redea, mai presus de
toate efectele speciale hollywoodiene, atmosfera realã a vremurilor de
demult sau contemporane, a situaþiilor reale din viaþa noastrã.
- Iulia, ce ne poþi spune despre culisele filmului Kira Kiralina?
- La teatru în ce spectacole te pot vedea
spectatorii?
- Cred cã un film de epocã se aseamãnã personajului, lucrurile ar trebui sã iasã
cu o simfonie. Am avut norocul sã bine, nu? Pentru mine acest rol a fost - La teatru multe sunt noi. Sunt festivaluri
cânt într-o orchestrã de profesioniºti, un vis împlinit. Din totdeauna mi-am proprii, teatru de interior, teatru de stradã,
sub bagheta unui dirijor de excepþie, dorit sã joc într-un film de epocã ºi asta turnee, premiere, etc. Cea mai recentã premierã
regizorul Dan Piþa, partitura fiind pentru cã iubesc acest gen de film. De este spectacolul cu Vicleniile lui Scapino, o
remarcabilã. Datoritã muncii ºi micã am nostalgia altor vremuri. De unde comedie spumoasã. În ce mã priveºte eu mai
talentului acestor profesioniºti, recon- provine nu ºtiu, pentru cã doar nu am sunt în distribuþia spectacolelor Militarul
struirea acelor vremuri a fost mai facilã. trãit atunci. Sau, cine ºtie? Poate într-o fanfaron, ara în care îngerii vin degeaba, O
Atunci când porþi un costum care te altã viaþã... Nu pot sã nu îi amintesc aici scrisoare pierdutã etc.
aruncã în epocã, exiºti într-un decor, pe doi magicieni, Oana Pãunescu,
cu atmosferã specificã vremurilor creatoarea costumelor, ºi Dan Toader, - Ce faci în puþinul timp liber pe care îl
mai ai?
lui Panait Istrati ºi te pui în situaþia cel care a fãcut niºte decoruri de vis.
- În paralel cu activitãþile din teatru sau de
- Care a fost primul tãu gând atunci când ai aflat cã vei interpreta acest rol? pe platourile de filmare, urmez cursurile
- Gândurile ne trec neîncetat prin minte sã îþi rãspund ºi la întrebare, cât de ªcolii doctorale din cadrul UNATC,
ºi chiar nu mi-l amintesc pe primul. De repede am intrat în pielea personajului? specializarea fiind teatrul aplicat. Fac asta
fapt, atunci când s-a hotãrât cã voi juca Începând din acea zi de luni, în fiecare pentru cã iubesc pedagogia teatralã. Îmi
Kira, în mine nu a fost un prim gând, ci secundã a vieþii mele ce a urmat, m-am doresc sã calc pe urmele doamnei Olga
o explozie de bucurie. Asta a fost într-o apropiat cât am putut de repede de Kira. Delia Mateescu, care îmi este profesor
zi de vineri, iar luni dimineaþa am început Am cãutat în mine valenþele comune cu coordonator de doctorat.
filmãrile în forþã. De dimineaþa pânã ale acestei femei dornice de libertate, - Ce sfat ai da unui tânãr care doreºte sã
seara, într-un ritm galopant. Astfel pot bãtutã de soartã ºi de bãrbat.
devinã actor în ziua de astãzi?
- Cum simþi povara unui rol cu asemenea greutate?
- Când ai ºansa sã întruchipezi un
personaj din literatura universalã, ai o
mare responsabilitate, pentru cã, în
general, acestea au devenit arhetipuri.
Sunt personaje cu o problematicã
general valabilã, într-un fel. În Kira, de
exemplu, se vor regãsi multe femei.
Câte femei nu sunt bãtute de bãrbaþii
lor ºi rãmân totuºi în acea familie
pentru copii sau pentru cã nu au unde

sã se ducã? Câte femei luptã cu
adevãrat pentru libertatea ºi integritatea fizicã ºi sufleteascã? Violenþa în
familie, una dintre temele principale
ale filmului este valabilã ºi astãzi. Iar
copiii care trãiesc într-o astfel de
familie, rareori depãºesc sechelele ºi
traumele. Dragomir ºi Kiralina sunt din
start condamnaþi la drame ºi prãpãstii
sufleteºti.

- Cum a fost echipa de filmare, marea familie în care a trebuit sã te integrezi?
- Echipa de film, în comparaþie cu trupa
de teatru se încheagã fascinant de rapid.
Pe perioada filmãrilor robotesc ca
furnicile toþi membrii echipei. Nu e timp
de pierdut. Se formeazã o mare familie.
Nu am avut probleme de comunicare cu
nimeni. Toþi aveam un scop comun ºi
urmãream acel scop cu bucurie ºi

generozitate. Am avut norocul sã am ca
parteneri de platou actori mari, la rândul
lor extrem de generoºi: Florin Zamfirescu, Mircea Rusu, Constantin
Florescu, Maria Teslaru. Iar când un
regizor îþi acordã încredere, cu aceeaºi
încredere trebuie sã lucrezi ºi tu cu
partenerii tãi. Eu cel puþin aºa funcþionez.

- Care au fost pãrerile publicului, dupã premiera acestui film?
- Au fost pãreri foarte bune. Iar dacã au
fost oameni care ºi-au pus probleme dupã

vizionarea filmului ºi au plecat atinºi din
sala de cinema, pentru mine este suficient.

- Sã-ºi urmeze menirea. Dacã teatrul este cu
adevãrat menirea lui. Sã meargã cu încredere
pe acest drum. Un drum greu, de
autodepãºire, autocunoaºtere permanentã,
dar extrem de frumos. Drumurile grele le
parcurgi cu uºurinþã dacã existã plãcere,
pasiune ºi vocaþie.
Nu existã industrie teatralã în România.
Actorul de teatru este uitat de mai marii
acestei þãri. Se uitã de culturã, se taie din
bugetele teatrelor. Se pun bariere între
oameni ºi artã. Trãim într-o perioadã
crâncenã din acest punct de vedere. Tocmai
de aceea îi sfãtuiesc pe viitorii actori sã nu
uite cã actorul este un apostol, o voce a
oamenilor simpli, care strigã de fapt,
speranþa oamenilor de a vedea frumosul ºi
de a îmbrãþiºa orice i-ar face sã zâmbeascã.
Noi îi dorim succes Iuliei Dumitru,
absolventã a Facultãþii de Arte, specializarea Artele spectacolului (Actorie) ºi a
programului de masterat Artã Teatralã, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, în întreaga
sa carierã ºi vã invitãm sã o urmãriþi cu
atenþie, atât în filmul Kira Kiralina, cât ºi
în piesele de teatru în care pune atâta suflet!
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Giulia Carla IONESCU:
ºi Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu
are potenþialitate

Aºa cum capitala noastrã
Bucureºti îºi atrage viitoarele
vedete, tot astfel ºi oraºele de
provincie cheamã la ele pe cei
care simt cã aici le este menirea,
aici îºi pot gãsi adevãrata
vocaþie artisticã. Giulia Carla
Ionescu, cea care a simþit harul
actoricesc încã din fragedã
pruncie, s-a nãscut la Giurgiu.
Simþind cã numai aici poate sã
se exprime, a urmat doi ani de
pregãtire în cadrul ªcolii
Populare de Artã din Giurgiu,
secþia actorie. Mai apoi, a venit
în capitalã spre a susþine
concurs de admitere la Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Ecologice,
devenitã Facultatea de Arte,
specializarea Artele spectacolului (Actorie) din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Odatã admisã, a fost repartizatã la clasa conf. univ. Margareta Pogonat,
secondatã la catedrã de cãtre asist. univ. Cristian Toma. În perioada
1997-2001 îºi asumã toate rolurile primite ºi lucrate la clasã, împreunã
cu colegii, primind note mari ºi felicitãrile profesorilor îndrumãtori. În
timpul studenþiei, participã la crearea ºi prezentarea spectacolului de
expresivitate corporalã ºi dans Îngerul Mileniului în regia de scenã a lui
Alexandru Darie (directorul Teatrului Bulandra).
Odatã cu terminarea cursurilor ºi susþinerea examenului de licenþã,
Giulia Carla Ionescu se hotãrãºte sã revinã pe meleagurile natale ºi dã
concurs la Teatrul Valah din Giurgiu, unde activeazã pânã în anul 2011.
Din anul 2011 acest teatru îºi va schimba denumirea în Teatrul Tudor
Vianu, iar actriþa Giulia Carla Ionescu va activa pe mai departe pe scena
acestei instituþii de culturã.
Pe scena teatrului din oraºul sãu natal, Giurgiu, actriþa Giulia Carla
Ionescu va interpreta cu aplomb ºi vivacitate personaje precum: Smeraldina
din piesa Slugã la doi stãpâni de Carlo Goldoni (regia artisticã Mircea
Creþu), Lizeta din piesa Jocul dragostei ºi al întâmplãrii de Marivaux
(regia Florin Antoniu), Iulia din piesa Iubire în plan secund de Nataºa
Tanska (regia Mircea Creþu), Ioana din piesa Cealaltã moarte a Ioanei
Darc de ªtefan Tanev, Dorina din piesa Tartuffe de Moliere, Magda
Minu din piesa Ultima orã de Mihai Sebastian, Miriam din piesa Miriam
de Dumitru Solomon, Pinocchio din piesa Pinocchio de Carlo Collodi,
Donna Anna din piesa Don Juan de Guliherme Figuieredo, Oxana din
piesa Dragul meu ticãlos de Mihail Zadornov, Vivi Warren din piesa
Profesiunea Doamnei Warren de G.Bshow, Fata din piesa Dona Quijota
de Mircea. M. Ionescu, sau participarea din piesa Feeling în regia lui Dan
Tudor (2010). Ce am prezentat aici este doar o selecþie a listei de spectacole
în care a apãrut, de-a lungul anilor, Giulia Carla Ionescu.
Pentru activitatea sa laborioasã asupra rolurilor interpretate,
absolventa Facultãþii de Arte specializarea Artele spectacolului
(Actorie) din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Giulia Carla
Ionescu, primeºte, în anul 2004, Premiul de excelenþã oferit de
Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Giurgiu.
Astfel îºi rãsplãteºte localitatea natalã pe fiii ºi fiicele care se
întorc de la studii din capitalã ºi îºi aduc obolul la ridicarea
nivelului cultural ºi educaþional al concetãþenilor lor. Giulia Carla
Ionescu este un astfel de exemplu, demn de urmat, care considerã
cã:... ºi Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu are potenþialitate ºi
viitor. Noi îi urãm multe succese pe scena teatrului ce a fãcut-o
cunoscutã ºi i-a adus atâta fericire!

Nicolae FÎCIU: Nu am bani, dar sunt bogat!

Nicolae Fîciu, interpret al melosului popular, este un gorjean
care cântã ardeleneºte. El este absolvent al Facultãþii de Muzicã,
azi Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie Muzicalã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, din anul 2007. Deºi este tânãr, se împarte
deja între meseria de dascãl ºi cea de interpret de muzicã popularã.
Nicolae Fîciu acoperã, prin cântecele sale, atât zona Gorjului, cât
ºi a Ardealului. Încã de mic era pasionat de muzica popularã, dar
le spunea tuturor cã vrea sã devinã preot. Aveam în comunã un
preot care îmi era foarte drag. ªi cum biserica era amplasatã
chiar în faþa casei pãrinteºti, mergeam frecvent la slujbe. Visam
sã devin preot. În acelaºi timp, îmi plãcea sã ascult ºi muzica
popularã, declarã Nicolae Fîciu. Prin clasa a treia urmãream,

împreunã cu bunicul meu, în fiecare duminicã, emisiunea Tezaur
Folcloric. Acolo, am întâlnit interpretul care mi-a plãcut cel mai
mult, fiind vorba despre Gheorghe Roºoga. Stând în faþa
televizorului, bunicul mã îndemna sã cânt muzicã popularã,
sperând cã vreodatã mã voi întâlni cu Gheorghe Roºoga, ceea ce
s-a ºi întâmplat. Din pãcate, bunicul s-a stins înainte de a-i împlini
visul. Din acel moment, am început sã studiez repertoriul lui
Gheorghe Roºoga ºi sã particip la toate serbãrile ºcolare, fiind
remarcat de directorul ºcolii, mai spune tânãrul interpret. La
sfârºitul gimnaziului, Nicolae Fîciu ºi-a exprimat dorinþa de a
deveni preot, însã viaþa sa a luat o altã întorsãturã. La ºedinþa de
final, profesorii ne-au întrebat ce liceu vrem sã urmãm, iar eu am
spus cã vreau sã mã fac preot. Directorul ºcolii a vorbit cu mama
sã mã dea la Liceul de Muzicã din Târgu-Jiu, lucru care s-a ºi
întâmplat. La Liceul Constantin Brãiloiu fãceam parte ºi din corul
ºcolii Orpheus, mai spune Nicolae Fîciu. Odatã cu înscrierea la
liceu au apãrut ºi responsabilitãþile. Stãteam în gazdã, dar m-am
acomodat uºor. Mi-a fost greu în primele trei luni ºi mergeam în
fiecare weekend acasã, la pãrinþi, mai ales pentru a mã ocupa de
porumbei. În clasa a XI-a aveam examen la canto popular, atunci
când m-a auzit cântând profesoara ºi solista de muzica popularã
Nicoleta Lãcãtuºu. M-a luat deoparte ºi mi-a propus sã studiez
cu ea, ajungând astfel chiar sã cântãm împreunã. Din acel moment,
liceanul a avut parte ºi de recompense financiare. De-atunci am
început sã cânt pe la nunþi, reuºind astfel sã mã întreþin singur,
din punct de vedere financiar. Aveam 17 ani. Primul festival la
care am participat a fost Pe fir de baladã, unde am obþinut un
meritoriu loc doi, îºi aminteºte. Dupã ce a terminat clasa a XII-a,
acesta s-a îndreptat spre Facultatea de Muzicã, din cadrul
Universitãþii Spiru , absolvitã în anul 2007. Nicolae Fîciu a lucrat
la Bâlteni, ca ºi profesor de muzicã, iar dupã doi ani a fost chemat
sã profeseze la ªcoala Popularã de Artã. A lucrat cu multã râvnã la
primul sãu album, care cuprinde zona folcloricã a Gorjului. Tânãrul
promite cã pe cel de-al doilea album se vor regãsi numai cântece
din zona Ardealului, zonã ce îi este la fel de dragã. Ce-i place cel

mai mult lui Nicolae Fîciu? Cea mai mare pasiune a mea este
aceea de a creºte porumbei. Îmi place sã cãlãtoresc, sã mã distrez,
dar ºi sã culeg folclor. Mã simt bine atunci când sunt înconjurat
de prieteni. Putem afla ºi ceea ce nu-i place lui Nicolae Fîciu: În
primul rând, nu suport oamenii lãudãroºi. Nu-mi place sã mã
trezesc de dimineaþã ºi sã aºtept atunci când stabilesc sã mã
întâlnesc cu cineva la o anumitã orã. Nu-mi place sã fiu stresat
atunci când trebuie sã fac anumite lucruri.. În prezent, este solist
al Ansamblului Maria Lãtãreþu ºi profesor la ªcoala Popularã de
Artã din Târgu Jiu. Participând la diferite festivaluri, a primit ºi
numeroase premii, între care Locul I la Festivalul Liviu Vasilicã,
înmânat chiar de cãtre doamna cântecului popular românesc
Marioara Murãrescu.
În anul 2013, Nicolae Fîciu îºi adunã cântecele culese din satele
Gorjului drag, aºa cum a fost învãþat de cãtre profesoara sa, lect.
univ. dr. Otilia Pop-Miculi, de la Facultatea de Arte, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, ºi înregistreazã un prim album: Nicu
Fîciu  E verde iarba ºi deasã, cu care a înregistrat un real succes
de piaþã. Dintre melodiile sale, ce sunt acum fredonate de cãtre
ascultãtori, putem menþiona: Mamã, din caierul vieþii, Jiule, pe
malul tãu, Geaba mã scula-i de noapte, Anul ãsta lui Maria,
Bunã seara lume, bine v-am gãsit, Mã dusei în câmp sã ar,
Vorbeºte lumea de mine,Când eram tânãr o datã, De când miam luat nevastã, Nu am bani, dar sunt bogat, Frunzuliþã foi de
nuc, De dor cu inima arsã, S-a însurat vecinul, Mã uit viaþa cum
se duce, Nu ºtiu lume ce s-aleg, Pe dunghiþa Jiului ºi multe altele.
Cu întreaga comoarã a folclorului la dispoziþie ºi cu energia
debordantã a tinereþii, de care are parte, Nicolae Fîciu, absolvent
al Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie Muzicalã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, poate spune, gândind optimist la
început de drum, asemenea unor versuri din cântecele sale: Nu
am bani, dar sunt bogat!

Grupaj realizat de conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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