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ZIUA MONDIALÃ

A

STATISTICII

Statele membre ale Organizaþiei Naþiunilor Unite
marcheazã pe 20 octombrie, începând cu anul 2010,
Ziua Mondialã a Statisticii, ca o recunoaºtere a
importanþei fundamentale în a susþine capacitatea
statisticã naþionalã de a produce statistici relevante ºi
oportune privind dezvoltarea socio-economicã a
statelor, necesare pentru luarea deciziilor, elaborarea
politicilor naþionale ºi asigurarea monitorizãrii acestora.
În România, la 12 iulie 1859, domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a semnat Ordonanþa de înfiinþare a Oficiului
Central de Statisticã Administrativã, marcând actul de
naºtere al statisticii oficiale în România, una dintre
primele instituþii publice apãrute în România dupã Unire
ºi, totodatã, unul dintre cele mai vechi oficii statistice
din Europa.
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Anul universitar a început în forþã! La Arhitecturã, studenþii anului 5 s-au confruntat deja cu
critica intermediarã pentru prima etapa a proiectului de semestru I: Bucureºti 2021, urmeazã evaluarea
finalã a fazei 1, respectiv, susþinerea în echipã la panou a pieselor componente ale Mapei Documentare
complete, în cadrul Atelierului de Urbanism, sub coordonarea conf.univ. dr. arh. Victoria-Marinela Berza
Colegii lor din anul I au ca temã de proiect  Incursiune la Muzeul Satului, cei din anul III  Proiect
de Specialitate Urbanism  au fãcut deja vizita îndrumatã pe amplasament, iar studenþii din anul VI
se gândesc la tema de proiect pentru semestrul 1: Bienala de Arhitecturã de la Veneþia.

Sunetul Tãcerii  un eveniment la interferenþa psihologiei cu arta
Joi, 15 octombrie, Sala Studio
a USH a gãzduit un eveniment
inedit: lansarea discului
Sound of Silence  piano
mindfulness,
al prof.univ. dr. Matei Georgescu,
apãrut sub auspiciile proiectului
Educaþie ºi Diversitate
Culturalã,
desfãºurat în cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
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Desenãm patrimoniul

Asociaþia SINAPTICA, împreunã cu
partenerii sãi Global Mindscape
(Bucureºti), Asociaþia Excelenþa prin
Culturã (Târgoviºte), Fundaþia Culturalã
First (Timiºoara) ºi Centrul de Culturã
ºi Artã al judeþului Sãlaj (Zalãu),
realizeazã, în perioada 28 septembrie 
15 noiembrie, proiectul Desenãm
patrimoniul. Proiectul este cofinanþat
de Administraþia Fondului Cultural
Naþional.
Desenãm patrimoniul pune bazele unui nou eveniment de
promovare a patrimoniului cultural ºi propune organizarea unei
campanii de promovare prin desen ºi picturã a patrimoniului
material. Campania va avea douã componente  evenimente locale
organizate de cãtre partenerii din Bucureºti, Târgoviºte, Timiºoara
ºi Zalãu ºi un concurs online de desene care au drept subiect
patrimoniul material din România.
Concursul este deschis persoanelor rezidente în prezent în
România, de toate vârstele, cu precizarea cã nu este un concurs
pentru profesioniºti într-ale artelor plastice, vizuale, arhitectonice,
ci unul adresat publicului larg, de toate vârstele, de la þarã, de la
oraº, de orice religie, etnie ºi culoare politicã. Desenul poate fi
fãcut pe suportul ales de fiecare participant, cu instrumentele ºi
tehnica pe care le doresc.
Detalii: http://www.desenampatrimoniul.ro/

Educaþie în folosul comunitãþii

Asociaþia Siguranþa Auto a organizat în Centrul Vechi din Bucureºti,
sâmbãtã, 17 octombrie, Noaptea Europeanã fãrã Accident, eveniment
în cadrul cãruia, în premierã, pe lângã faptul cã tinerii ºi-au putut
testa benevol gradul de alcoolemie, au avut la dispoziþie ºi o pereche
de ochelari speciali, care simulau un grad de alcoolemie de 1,5 la mie.
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Strãjerul cetãþii 
sufletul cetãþii
Mioara VERGU-IORDACHE
Aud, auzim ºi auziþi destul de des: Frumoasã þarã avem, pãcat
cã-i locuitã! Pãi, atunci sã alungãm locuitorii?! Dar n-ar fi mai
bine sã înþelegem cã þara nu-i doar un teritoriu frumos, foarte
frumos, ci este locuit de oameni, unii mai frumoºi, alþii mai puþin
frumoºi? N-ar fi mai bine sã încercãm sã comunicãm, sã ne facem
înþeleºi, sã manifestãm înþelegere, sã exemplificãm iubirea pentru
þarã prin fapte? Câþi dintre noi sunt dispuºi sã-ºi sacrifice confortul,
curgerea planificatã a timpului, micile bucurii ale existenþei pentru
a se pune în slujba idealurilor mãreþe pe care le proclamã? Avem
o clasã politicã de toatã jena este o axiomã. Dar cine a votat
aceastã clasã politicã? Cine este indulgent cu micile ilegalitãþi care
conduc spre marile mârºãvii? Oscilãm între compasiune ºi duritate,
judecãm cu unitãþi de mãsurã antagonice situaþii similare în care se
aflã persoane diferite. Nu-i pãcat cã România este locuitã! Este
pãcat cã-n fiecare zi ne distrugem fiinþa naþionalã, cã normalitatea
tinde sã devinã excepþie, cã ne închinãm la idoli de mucava, cã
vorbim prea mult ºi facem prea puþin.
Am ajuns într-o superbã zi de toamnã româneascã la Cetatea
Râºnov. Este foarte frumos! Dar, ar mai fi multe de fãcut! Sunt
multe spaþii seculare ce ar trebui salubrizate, pentru cã au fost
vizitate de turiºti care n-au putut sã gãseascã un grup sanitar
Calea de acces ar trebui securizatã Produsele ce se comercializeazã
în incintã ar fi, poate, bine sã fie mai atent selectate Însã, în incintã
am intrat într-o încãpere minusculã, a Strãjerului cetãþii. Ne-a
întâmpinat un cavaler, Gheorghe Samoilã, care, citez din memorie,
ne-a spus: Bine aþi venit! Vizita nu vã costã nimic. Toate exponatele
din acest muzeu îmi aparþin. Exponatele nu sunt de vânzare! Puteþi
filma, puteþi fotografia, puteþi sã înregistraþi! Dacã îmi permiteþi, în
cinci minute, am sã vã spun istoria acestui loc. Am ascultat, în cinci
minute, o lecþie. De istorie, de patriotism. Finalul a sunat cam aºa:
La patru kilometri de aici s-a descoperit o aºezare dacicã. Arheologii
au gãsit monede cu chipul lui Traian, ceea ce dovedeºte cã suntem
aici de cel puþin 2000 de ani. Acest fapt ar trebui sã-l ºtim noi ºi
sã-l ºtie ºi vecinii noºtri! La sfârºit am primit mulþumiri însoþite de un
zâmbet sincer. Strãjerul cetãþii este sufletul cetãþii! Am fost mândrã
cã sunt româncã! ªi mi-a plãcut cã erau ºi tineri la întâlnirea cu
strãjerul. Dar erau ºi mulþi copii, însoþiþi de cadre didactice, care au
lipsit la întâlnirea cu el. Cel puþin în timpul prezenþei mele în cetate.
Am fost, în cetate, cu prieteni. Cum e ºi normal, în linii mari,
prietenii mei gândesc ca mine. Mulþi dintre ei sunt umblaþi în
lume, cunosc multe culturi ºi civilizaþii contemporane, au prieteni
în cele patru zãri ale lumii. La Râºnov, ascultându-l pe Gheorghe
Samoilã, împreunã am fost mândri cã suntem români. Pentru cã
cetatea are suflet! Hai sã dãm suflet tuturor cetãþilor!
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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
Universitatea Spiru Haret în parteneriat
cu Asociaþia Poliedra se apropie de final,
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 a
eficientizãrii stagiilor de practicã pentru
400 de studenþi de la facultãþile de
Management Financiar Contabil,
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, Finanþe ºi Bãnci.
În cadrul proiectului au fost
organizate ºi s-au derulat o serie de
activitãþi suport, care au vizat oferirea

Programul TEMPUS-ESPAQ
A doua întâlnire a echipei de Internaþionalã Rioja-Spania ºi cinci
management
al Proiectului Creºterea universitãþi din Armenia (ASUE participãrii studenþilor în asigurarea
calitãþii în învãþãmântul superior din
Armenia  ESPAQ, proiect co-finanþat
din programul TEMPUS al Uniunii
Europene, se desfãºoarã la Bucureºti,
la sediul Universitãþii Spiru Haret, din
str. Ion Ghica nr.13, în zilele de 20 ºi
21 octombrie 2015 (a se vedea websiteul proiectului: www.espaq.eu).
În cadrul acestui proiect, USH este
partener, alãturi de alþi 12 participanþi,
respectiv: Universitatea din Macerata Italia, Uniunea Studenþilor Europeni Brussels, Sparqs - Scoþia, Universitatea

Economie, ASPU - Pedagogie, YSAFA Arte, NPUA - Politehnicã, NUACA Arhitecturã ºi Construcþii), plus Asociaþia
Studenþilor din Armenia, ANQA Fundaþia pentru asigurarea calitãþii în
educaþie în Armenia ºi Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii din Armenia.
Proiectul îºi propune, ca provocare, calitatea ºi rezultatele învãþãmântului superior din Armenia prin angajarea studenþilor
în procesul asigurãrii calitãþii ºi prin întãrirea experienþelor lor de învãþare. Cu ajutorul Consorþiului va fi exploratã motivaþia
ºi barierele pentru studenþii armeni în a

pentru participanþi a unor informaþii
suplimentare, necesare pentru optimizarea traseului de carierã ales.
Una dintre activitãþile relevante în
acest sens este reprezentatã de reuniunile cu titlul DOs & DONTs, reuniuni
care au fost organizate în sediul
Facultãþilor de ªtiinþe Economice din
clãdirea Didactica.
Astfel, în data de 30.09.2015, a fost
organizatã reuniunea dedicatã programului de studii Finanþe ºi Bãnci, urmatã
de reuniunea din data de 1.10.2015
adresatã programului de studii
Management, 2.10.2015 - programul de
studii Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune ºi, respectiv, 5.10.2015 pentru
programul de studii Marketing.
De-a lungul întâlnirilor, discuþiile
s-au centrat pe o serie de topice de
discuþie, cum ar fi:  relaþia universitateangajatori potenþiali în implementarea
stagiilor de practicã  aspecte legate de
comunicarea instructor-tutore-studenþi
 propuneri de îmbunãtãþire a colaborãrii viitoare, pornind de la experienþa
stagiilor de practica de practicã
PRO-MARKET  posibilitãþi de angajare
a studenþilor.
De asemenea, reuniunile au prilejuit un
dialog fructuos, fiind invitaþi, pe lângã
coordonatorul general de practicã din
cadrul proiectului, ºi tutori de practicã

din cadrul firmelor partenere, instructori
de practicã  cadre didactice ale Universitãþii Spiru Haret, specialiºti în recrutare
ºi reprezentanþi ai potenþialilor angajatori,
alþi experþi din cadrul Proiectului.
În cadrul reuniunilor au participat
studenþi care au desfãºurat practica în
PRO-MARKET, dar si studenþi de anul
1 sau 2, care urmeazã sã-ºi desfãºoare
practica de specialitate în viitor, cadre
didactice de la alte specializãri precum
ºi alte persoane interesate.
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, oferindule 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, unde
ºi-au desfãºurat practica, despre modul
de organizare ºi funcþionare în condiþiile
realitãþii economice din þara noastrã.

participa la asigurarea calitãþii pe diferite
niveluri. Proiectul va urmãri îmbunãtãþirea condiþiilor pentru angajarea în creºterea
conºtientizãrii asupra importanþei poziþiei
studenþilor în comunitatea academicã.
Implicarea universitãþilor din þãrile
europene ca ºi a instituþiilor din Armenia
va trimite un semnal clar comunitãþii
academic despre beneficiile angajãrii
studenþilor în procesele calitãþii
educaþiei. Parteneriatul cu autoritatea
în domeniul asigurãrii calitãþii (ANQA)
ºi cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
din Armenia va asigura cã rezultatele
proiectului vor fi accesibile decidenþilor
în domeniu ºi le va influenþa agenda.
În perioada 26-28 octombrie 2015
va avea loc la Yerevan, la Universitatea
de Arhitecturã ºi Construcþii, o Conferinþã privind angajarea studenþilor,
organizatã de Sparqs-Scoþia, cu participarea partenerilor din proiect.

La aceastã Conferinþã va participa ºi o
delegaþie de la Universitatea Spiru Haret.
Cele trei zile de eveniment vor þinti la
creºterea conºtientizãrii în sectorul
universitar din Armenia cu privire la rolul
pe care îl pot juca studenþii în creºterea
calitãþii. Prima zi a conferinþei se va axa
pe explorarea mediului european privind
calitatea în învãþãmântul superior, pe
importanþa angajãrii studenþilor în aceastã
directive ºi pe diferite instrumente care
ar putea fi folosite în practicã. A doua ºi a
treia zi vor fi dedicate unor sesiuni de
consultanþã individualã pentru fiecare
agenþie sau universitate din Armenia
participante, în care vor fi dezvoltate idei
ºi acþiuni specifice în jurul angajãrii
practice a studenþilor în asigurarea calitãþii
în învãþãmântul superior din Armenia.



SC Mass Media
România de Mâine certificatã de MRC-OCS

Organismul de Certificare Sisteme
Miºcarea Românã Pentru Calitate a
acordat certificatul prin care atestã
faptul cã SC Mass Media România de
Mâine a implementat ºi menþinut
sistemul de management al calitãþii,
prin activitãþile multimedia, de
organizare a evenimentelor culturale,
ºtiinþifice ºi educative, de informare,
promovare ºi publicitate, de consiliere
profesionalã ºi mediere pe piaþa muncii,
de cercetare aplicativã, de management,
verificare ºi acreditare proiecte.

Au început
înscrierile în

Asociaþia
Studenþilor
de la Facultatea
de Psihologie
ºi ªtiinþele
Educaþiei!
Pentru a deveni membru, comunicã
preºedintele asociaþiei, Mircea Gall,
masterand în anul I la Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei, trebuie sã depuneþi
o cerere de aderare ºi sã achitaþi
cotizaþia, în valoare de 120 lei/ an
Plata cotizaþiei ºi depunerea cererii se
fac la sediul asociaþiei, din strada
Fabricii 46G, corpul P, sala P4, luni,
marþi ºi miercuri între orele 10 ºi 12.
Cei ce doresc sã adere ca membru cu
drepturi depline în asociaþie sunt rugaþi
sa ia legãtura, printr-un mesaj privat,
pe facebook, cu Mircea Gall, iar el le
va da, prin mesaj, cererea de adeziune.
Totodatã, vor primi ºi invitaþie în
grupul de facebook al asociaþiei.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Chiar dacã mai încet, românii încep sã-ºi plãteascã mai des datoriile
Dupã un studiu de piaþã efectuat pe circa 200 de
companii din diverse industrii, comerþ, producþie ºi
servicii, companii cu venituri între 5 ºi 25 de
milioane de euro, una dintre cele mai mari companii
de recuperare a creanþelor de pe piaþa din România
a ajuns la concluzia cã, în 2015, comportamentul de
platã al românilor faþã de restul est-europenilor s-a
îmbunãtãþit. Cu toate acestea, românii nu sunt
optimiºti în privinþa trecerii la un comportament de
platã normal ºi la timp în zona economicã. În plus,
studiul relevã cã majoritatea companiilor româneºti
preferã sã se ocupe singure de recuperarea creanþelor,
pentru a nu-ºi genera costuri suplimentare.
Un fapt îmbucurãtor relevat de studiul EOS KSI
este scãderea termenelor de platã de anul trecut
pânã în prezent. Astfel, companiile din grupa B2C
(care îºi plãtesc datoriile la circa 12 zile de la data
scadenþei) au reuºit sã îºi scadã termenul de
încasare a plãþilor de la 33 la 31 de zile lucrãtoare.
Un alt fapt îmbucurãtor este acela cã media
creanþelor încasate la timp a crescut de la 71% în
2014 la 78% în 2015, în timp ce întârzierea plãþilor
a cunoscut, la rândul sãu, un regres: de la 24% la
21%. Volumul creanþelor neperformante a cunoscut
ºi el un regres, de la 5% la 4%. Cu toate acestea,
media termenului de platã în România continuã sã
fie uºor peste media din þãrile Europei Centrale ºi
de Est: plata unei facturi dureazã 37 de zile, în
medie, în România, faþã de 36 de zile în ECE.
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Doar 25% dintre facturi
nu mai sunt plãtite la timp
Rata plãþilor în rândul consumatorilor români
s-a îmbunãtãþit semnificativ. În prezent, 75% dintre
facturi sunt plãtite la timp, ceea ce înseamnã o
creºtere de 5 puncte procentuale peste nivelul de
anul trecut. Acestea sunt doar câteva dintre
informaþiile furnizate de studiul EOS intitulat
Comportamente de platã europene 2015, realizat
de cãtre institutul de cercetare a pieþei TNS
Infratest. În cadrul acestui studiu au fost intervievaþi
2.800 de factori de decizie din 13 þãri europene.
Economia româneascã îºi revine încet-încet dupã
criza financiarã globalã, declarã Georg Kovacs,
director general EOS KSI România. Factori precum
scãderea treptatã a inflaþiei ºi o uºoarã scãdere a
ratei ºomajului au un efect pozitiv asupra situaþiei
economice ºi, prin urmare, asupra siguranþei
plãþilor. Acest lucru se reflectã, de asemenea, în
durata mai scurtã a întârzierilor de platã: dupã
expirarea termenului de platã normal, clienþii îºi
achitã datoriile scadente mult mai repede
comparativ cu anul trecut. Dacã, în 2014,
companiile trebuiau sã mai aºtepte încã 19 zile
pentru efectuarea plãþilor din partea clienþilor
persoane fizice ºi 33 de zile pentru sumele datorate

din partea clienþilor corporativi, în prezent,
întârzierile au ajuns la 12, respectiv, 24 de zile de la
încheierea termenului stabilit. În ciuda tendinþei
pozitive, numãrul întârzierilor de platã ºi a plãþilor
neonorate încã nu a atins un nivel acceptabil din
punct de vedere economic, continuã Georg Kovacs.
Potrivit studiului EOS, din cauza întârzierilor
înregistrate în lanþul de platã, companiile au de
suferit de pe urma profitului în regres ºi a
numeroaselor probleme de lichiditãþi, chiar dacã
acestea sunt puþin mai mici comparativ cu anul
anterior. În ciuda acestui aspect, în cele mai multe
cazuri, companiile româneºti nu au stabilite
structuri speciale pentru managementul creanþelor.

27% dintre companii
folosesc serviciile de recuperare
a creanþelor
Peste 16% dintre companiile de tip B2C, care
au participat la studiu, nu au procese standardizate
pentru recuperarea creanþelor. Este cel mai mare
procent din toate þãrile Europei de Est. Pânã acum,
majoritatea companiilor (B2C: 57%, B2B
(companiile care plãtesc la 24 de zile de la data
scadentã): 62%) ºi-au folosit propriile resurse

pentru încasarea creanþelor. Numai 27% dintre
companiile B2C ºi 32% din companiile B2B
ºi-au externalizat integral sau parþial procesul de
management al creanþelor cãtre specialiºti în
colectarea debitelor. Colaborarea cu specialiºti
în domeniul colectãrii debitelor restabileºte
nivelul lichiditãþilor ºi le permite companiilor sã
se concentreze pe activitatea pe care o desfãºoarã,
afirmã G. Kovacs. Potrivit studiului EOS,
companiile care lucreazã deja cu un specialist în
colectarea debitelor apreciazã în mod special
know-how-ul furnizorului de servicii, asigurarea
lichiditãþilor, precum ºi economiile generate.
Doar câteva companii au recunoscut acest lucru
pânã acum; cele mai multe dintre ele sunt
preocupate de înregistrarea unor costuri
suplimentare, afirmã Georg Kovacs.
Cu toate cã practicile de platã ale clienþilor
români s-au îmbunãtãþit faþã de anul trecut,
companiile implicate în studiu au fost precaute
în ceea ce priveºte estimãrile pe doi ani. Cei mai
mulþi respondenþi (49% dintre companiile B2C
ºi 45% dintre companiile B2B) presupun cã
efectuarea la timp a plãþilor va stagna. Pe de altã
parte, numai 27% (B2C) ºi 33% (B2B) dintre
companii se aºteaptã la o nouã creºtere a plãþilor
efectuate la timp.
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Conferinþa Naþionalã de Analizã Tranzacþionalã, cu participare internaþionalã:

Amprente din trecut, Transformãri în prezent 
Provocãri ºi oportunitãþi pentru creºtere ºi dezvoltare

Proiectul de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
Educaþie ºi Diversitate Culturalã

29 octombrie  2 noiembrie 2015, Bucureºti
Asociaþia Românã de Analizã
Tranzacþionalã (ARAT) organizeazã a
9-a ediþie a conferinþei naþionale cu
participare internaþionalã de Analizã
Tranzacþionalã, intitulatã Amprente din
trecut, Transformãri în prezent 
Provocãri ºi oportunitãþi pentru creºtere
ºi dezvoltare. În cadrul tuturor
conferinþelor organizate în Bucureºti,
ARAT s-a bucurat de o apropiatã
colaborare ºi susþinere din partea
Universitãþii Spiru Haret, prin
intermediul Facultãþii de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei, aceastã colaborare
devenind o tradiþie ºi o resursã pozitivã
pentru ambele instituþii. Astfel, am
organizat împreunã conferinþele din
2007, 2009, 2011, 2013, iar acum, în
2015, ne aflãm la cea de a 5-a ediþie pe
care o organizãm împreunã. De-a lungul
anilor, cadre didactice ale Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei USH 
lect. univ. dr. Claudia Elena Rusu ºi
asist. univ. drd. Oana Pãnescu  s-au
implicat direct în organizarea acestor
evenimente în colaborare cu ARAT.
Anul acesta, ne-am bucurat de implicarea ºi de susþinerea organizãrii a conf.
univ.dr. Beatrice Manu, decan al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
În premierã, aceastã conferinþã se
desfãºoarã ºi în colaborare cu Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Bucureºti.
Conferinþa Asociaþiei Române de
Analizã Tranzacþionalã va da ocazia
dezbaterii problematicii reprezentate de
creºtere ºi dezvoltare cu aplicabilitate
în domeniul psihoterapiei, precum ºi în
domeniul organizaþional ºi în coaching.
Invitaþi strãini ºi traineri români propun
întâlnirea cu analiza tranzacþionalã întrun spaþiu de reflecþie ºi explorare.
Sunt aºteptaþi sã participe psihologi,
psihoterapeuþi, psihiatri, educatori,
formatori, profesioniºti în resurse umane
ºi coaching, studenþi la ºtiinþe socioumane, cei interesaþi de dezvoltarea
personalã.

Trainerii strãini invitaþi la aceastã
conferinþã sunt Anita Mountain, formator ºi Supervizor în Analizã Tranzacþionalã în Psihoterapie ºi în Domeniul
Organizaþional (TSTA-P,O) din Marea
Britanie, Jo Stuthridge, formator ºi
Supervizor în Analizã Tranzacþionalã în
Psihoterapie (TSTA-P) din Noua
Zeelandã, ºi Sari van Poelje, formator
ºi Supervizor în Analizã Tranzacþionalã
în Domeniul Organizaþional (TSTA-O)
din Olanda, toþi fiind traineri certificaþi
la nivel european ºi internaþional.
Pe lângã trainerii strãini, psihoterapeuþi
români vor susþine ateliere de analizã
tranzacþionalã: Cezara Daºu (PTSTA-P),
Ioana Duma (PTSTA-P), Nicoleta
Gheorghe (PTSTA-P), Aurelia Vasile,
Cristiana Alexandra Levitchi, Daniela
Simache, Ioana Preda, Oana Madlen
Pãnescu, Sorina Vrana, Viorel Ciocan.
Detalii: http://conferinta2015.arat.ro/

Foto Ilyz ZANCA

Sunetul Tãcerii  un eveniment
la interferenþa psihologiei cu arta

*Anita Mountain este vicepreºedinte al Institute of Developmental TA. În prezent,
desfãºoarã un program de training pentru un corp guvernamental. Oferã coaching pentru
NHS Consultant Psychiatrists, precum ºi unor senior executives dintr-o gamã largã de
organizaþii din sectorul public ºi privat. Oferã coaching ºi consultanþã unor organizaþii
comerciale. Domeniile sale de activitate ºi expertizã sunt coachingul ºi supervizarea în
coaching, dezvoltarea leadership-ului, facilitarea de grupuri, dezvoltarea echipei,
consultanþã organizaþionalã, rezolvarea de conflicte, dezvoltarea abilitãþilor de comunicare,
training ºi dezvoltare, procesele interpersonale ºi intrapsihice. Este autoare de articole de
specialitate ºi publicaþii despre analiza tranzacþionalã în mediul organizaþional.
*Jo Stuthridge este psihoterapeut înregistrat în Noua Zeelandã. Desfãºoarã o practicã
privatã în Dunedin ºi este director al Physis Institute, care este furnizor de formare în
Analiza Tranzacþionalã. Jo este profesor ºi cercetãtor asociat al departamentului de
Psihoterapie ºi Consiliere al Auckland University of Technology. În prezent, este coeditor al Transactional Analysis Journal.
*Sari van Poelje este consultant internaþional, coach ºi trainer. Este Teaching and
Supervising Transactional Analyst, trainer PCM, master coach acreditat NOBCO-EMCC,
master coach sistemic în lucrul cu echipe. Este directorul INTACT, training internaþional,
coaching ºi consultanþã. Compania are birouri în Budapesta ºi Goteborg, ºi birouri
asociate în Antwerp, Milano, Lyon ºi Paris ºi oferã executive coaching, consultanþã
managerialã ºi programe de training pentru coach, consultanþi ºi lideri. Sari are 29 ani
de experienþã în coaching ºi consultanþã cu manageri ºi directori în cadrul companiilor
multinaþionale. A fost consultant ºi coach pentru companii diverse, precum IFF, BMW,
Claas, Carmeuse, ING, Prezi ºi GE. Ea a ocupat posturi de senior director în diferite
corporaþii internaþionale precum KLM, EMI music, ASML ºi Shell timp de 23 de ani.
Conf. univ. dr. Mihaela ÞÃRANU,
prodecan al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

Joi, 15 octombrie 2015, s-a desfãºurat,
în Sala Studio a Universitãþii Spiru Haret,
un eveniment inedit, intitulat Sunetul
Tãcerii, organizat de Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei în parteneriat Editura Herald, dedicat întâlnirii
cu sine, experienþei interioritãþii în
spaþiul sunetelor, cuvintelor, imaginilor
ºi tãcerii, alãturi de prof. univ. dr Matei
Georgescu, care a folosit ca intermediu
pianul, ºi autoarea Daniela Andreescu,
care a adus cuvinte ºi imagini. Totodatã,
a fost prilejul lansãrii albumului
semnat de Matei Georgescu, Sound of
Silence  piano mindfulness, apãrut sub
auspiciile proiectului Educaþie ºi Diversitate Culturalã ºi ale celui de-al patrulea
volum, care prezintã, atât conferinþe
internaþionale, cât ºi emisiuni TvH
derulate începând din luna aprilie
a acestui an. Tirajul albumului s-a
epuizat!!!
Seara a fost deschisã de fondatorul
ºi directorul Editurii Herald, Aurelian
Scrima, iar cei doi protagoniºti au
condus publicul spre secvenþe de tãcere
plinã de semnificaþie.
Spaþiul interior este o ultima
frontierã rar exploratã, pentru cã aici
nu existã nici sunet, nici imagine, nici
gând, nici scop. Mai curând, pare a fi
un nimic, care ne sperie, care aduce a
încremenire, a lipsã de sens. De aceea
preferãm activitatea, fuga în exterior,
zgomotul, stimularea, orice... numai sã

fie ceva. Suntem activitate, de
dimineaþã pânã seara, din Crãciun pânã
în Paºte ºi nu avem timp sã ajungem, o
datã, acolo. Cu reflexul întãrit al
acestui ultramaraton nu mai privim în
noi înºine, nu ne mai ascultãm, nu ne
mai putem afla aici. Pentru cã nu este
simplu sã asculþi nimicul dupã atât
zgomot. Pare plictisitor ºi ineficient, mai
ales pentru cã este nevoie de spaþiu ºi
de timp pentru a reveni... aici.
Despre muzica lui Matei Georgescu,
renumitul compozitor canadian Roberg
Haig Coxon spune cã este blândã,
mângâietoare, înnoitoare, aducându-i
aminte de o dimineaþã timpurie de
primãvarã, cu sunete care calmeazã
mintea ºi vindecã sufletul. Iar, în
cuvintele învãþãtorului spiritual Seda
Baðcan: Sound of Silence îmi aduce
aminte de dedicarea cãtre umanitate a
lui Matei Georgescu. Deschide în mod
firesc o poartã cãtre iluminare, cãtre
unitatea ºi iubirea a ceea ce suntem.
Daniela Andreescu este coach, facilitator pentru dezvoltare umanã ºi mindfulness, membru al Institutului ESPERE
International Paris, International Coach
Federation ºi Neuroleadership Insitute,
autoare a cinci volume pe teme legate de
dezvoltare personalã, meditaþie ºi
mindfulness, publicate în Colecþia Arta
schimbãrii a Editurii Herald.
Proiectul Educaþie ºi Diversitate
Culturalã continuã!

Lucica Horvat: Apreciez foarte
mult oportunitatea de a participa la
aceste cursuri, deoarece, atât domnul
formator Cezar Braicu, prin intermediul cunoºtinþelor pe care le-a
transmis, cât ºi participarea la
activitãþile practice din cadrul cursului
mã vor ajuta foarte mult în viitor.
Mihaela Solomon: Am participat la
cursurile proiectului Femei active
pentru integritate ºi responsabilitate.
În aceastã perioadã, dedicatã pregãtirii
din cadrul cursului, am aflat foarte
multe lucruri noi, care ne vor fi de folos
în viitor. M-am simþit foarte bine, am
vorbit liber ºi am simþit cã toþi cei
prezenþi eram interesaþi cu adevãrat. Vã
mulþumesc cã aþi organizat acest curs
ºi aºtept cu nerãbdare ºi alte proiecte
de acest gen!
În cadrul proiectului POSDRU
Femei active pentru integritate ºi
responsabilitate, cursurile de lucrãtor
în comerþ se apropie de ultimele

module de curs în toate regiunile în
care proiectul se aflã în implementare.
Fiecare grupã de cursante, care absolvã
examenul de finalizare al cursului de
lucrãtor în comerþ, este implicatã,
ulterior, în derularea celui de-al doilea
curs, de antreprenoriat integru, care
completeazã, în mod fericit, cunoºtinþele ºi abilitãþile oferite în cadrul
cursului de lucrãtor în comerþ cu
noþiuni ºi competenþe de bazã referitoare la planificarea unei afaceri,
implementarea unei idei de afaceri ºi
principiile specifice activitãþii antreprenoriale responsabile.
Astfel, participarea în cadrul
proiectului POSDRU Femei active
pentru integritate ºi responsabilitate,
reprezintã, pentru oricare dintre
cursante, o ºansã realã de dezvoltare
profesionalã ºi personalã ºi de a-ºi
schimba chiar domeniul de activitate
sau viziunea asupra posibilitãþii
începerii unei afaceri proprii.

Femei active pentru integritate
ºi responsabilitate
Proiectul îºi atinge obiectivele legate de egalitatea
de ºanse între femei ºi bãrbaþi privind integrarea
mai uºoarã pe piaþa muncii
Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 Femei active pentru integritate ºi
responsabilitate, proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat
de cãtre Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency International
Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, se aflã în ultimele luni
de implementare, probând, încã o datã, capacitatea Universitãþii Spiru Haret de
a se implica în proiecte de o realã utilitate pentru promovarea egalitãþii de ºanse.
O nouã grupã de cursante a încheiat
cu succes cursul de lucrãtor în comerþ
în localitatea Luizi-Cãlugãra din
judeþul Bacãu, localitate aferentã
regiunii de dezvoltare Nord-Est. Aflate
într-o zonã ruralã lipsitã de
posibilitãþile de angajare specifice
zonelor urbane mai dezvoltate,
cursantele au putut beneficia de
posibilitatea dezvoltãrii unor

competenþe esenþiale pentru meseria de
lucrãtor în comerþ, lucru care poate
duce la creºterea ºanselor de integrare
pe piaþa forþei de muncã.
Pe parcursul întâlnirilor, cursantele
au beneficiat de cunoºtinþele ºi dãruirea
conf. univ. dr. Cezar Braicu, cadru
didactic la Universitãþii Spiru Haret, cu
îndelungatã experienþã în domeniul
cursurilor de formare profesionalã.

Experienþa avutã în cadrul cursului,
precum ºi posibilitatea lãrgirii
orizontului de cunoºtinþe ºi abilitãþi
este surprinsã concis de impresiile
câtorva dintre participante:
Cristina Bogdan: Acest curs a fost
foarte interesant, cu multe informaþii
noi. Organizarea a fost foarte bunã, atât
colegele, cât ºi formatorul au reuºit sã
comunice deschis, într-o atmosferã
foarte plãcutã. Am rãmas cu o impresie
deosebitã ºi cu drag aº mai repeta
experienþa avutã.
Lidia Ioana Solomon: Mã bucur cã
am participat la cursul de lucrãtor în
comerþ, deoarece am aflat foarte multe
lucruri ºi informaþii utile, bazate în
totalitate pe exemple reale din practicã,
adaptate la viaþa de zi cu zi. Sunt
fericitã cã am aflat de acest curs ºi sper
sã mai organizaþi ºi altele în viitor.

Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
Adresa proiectului: Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr 21,
etaj 2, sector 1, cod poºtal 010044, Bucureºti;
Telefon: + 4031 6606 000; Fax: + 4031 6606 006
Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate;
Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenþie:
6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã / Transparency International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti
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EDUCAÞIE ÎN FOLOSUL COMUNITÃÞII
Asociaþia Siguranþa Auto - www.siguranta-auto.org.ro - este o
organizaþie non guvernamentalã de utilitate publicã, specializatã
pe educaþia de siguranþã rutierã ºi auto, respectiv prim ajutor care
ºi-a propus sã reducã, prin educaþie, numãrul accidentelor rutiere
din societatea româneascã. Asociaþia beneficiazã de sprijinul
specialiºtilor din varii domenii, fiind în parteneriate diverse cu
instituþiile de profil ale statului, cu alte instituþii, precum ºi prin
colaborarea cu constructorii auto, companii specializate ºi instituþii
de învãþãmânt ºi cercetare din þarã ºi strãinãtate. Eforturile
organizaþiei au fost recunoscute de Comisia Europeanã, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii, Guvernul României, pentru a le aminti pe
cele mai importante. Asociaþia îºi desfãºoarã activitatea, în principal,
prin urmãtoarele forme:  activitatea de realizare a unei strategii de
tip instituþional cu diferitele autoritãþi reprezentative  de organizare
a unor evenimente naþionale ºi internaþionale specifice  cursuri ºi
sesiuni de training pe temele de siguranþã auto ºi prim ajutor
 realizarea de materiale documentare ºi spoturi sau filme video
pentru susþinerea unor campanii  realizarea unor broºuri ºi tipãrituri
specifice susþinerii ºi promovãrii acþiunilor  editarea revistei
Siguranþa Auto ºi a unor suplimente ale acesteia cu caracter lunar
sau dedicate unei teme sau unui eveniment.

Este singura asociaþie de
profil din România, prima
care a inventat o disciplinã
care nu a existat în România,
siguranþa auto, care nu e acelaºi lucru cu siguranþa rutierã, apoi prima
care a inventat, în lume, un produs de profil, revista Siguranþa Auto, în
2002, fapt copiat de NHTSA, organism federal american, abia în 2012.
Este prima din România care am fost recunoscutã de Comisia Europeanã,
Directorul de Transport, în 2005. (Statul român a aderat aici în 2008!)
Într-un cuvânt, noi ne-am câºtigat prin muncã, în folosul comunitãþii,
cum îmi place mie sã zic, ceea ce am primit! În 2007, am fãcut, cu dr.
Raed Arafat, un simpozion, noi pe teme de siguranþã, domnia sa pe
cele medicale, Intervenþia în accident cu trusa medicalã din auto! A
fost de neuitat! Da, din pãcate, ºi pãstrând proporþiile, suntem mai
recunoscuþi afarã decât la noi în sat!  spune Virgil Mihailovici,
preºedintele Asociaþiei Siguranþa Auto.
Asociaþia Siguranþa Auto organizeazã în luna octombrie: pe 1013, în comuna Crucea, judeþul Constanþa, programul de Educaþie
rutierã ªcolar la sat, dar ºi alte douã evenimente, în Bucureºti, pe
17 seara, de la ora 22 - Noaptea Europeanã fãrã accident - ºi altã
acþiune pe 27 octombrie, de la ora 13.

ªcolar la sat
Lumea satului indiferent de zona geograficã se conduce dupã
aceleaºi cutume, ºi îºi are farmecul ei, nu degeaba Lucian Blaga
spunea cu toatã inima - veºnicia s-a nãscut la sat! La fel ºi copilãria.
Dar cum este cu ºcoala? Ca o permanentã poianã cu flori sau la fel
ca în minã, unde lumina este câtã aduci de afarã? Cred cã lucrurile
noi pot fi pãtrunse doar dacã le spui cu pasiune pentru ceea ce faci,
mai ales aici, pentru o lume care sigur nu seamãnã cu oraºul, dar
care este mult mai curatã sufleteºte.
Cum Educaþia rutierã este o materie opþionalã, adicã, înþelegeþi
exact ce vreau sã spun, ºtiþi când, nu-i aºa, atunci când traficul
rutier românesc a crescut de câteva ori comparativ cu 1990, ºi la fel
se poate spune ºi despre nevoia de prim ajutor, educaþia pentru
sãnãtate, ne-am gândit sã-i ajutãm pe ºcolarii de la sate, care sunt
tot români de-ai noºtri, sã descopere unele noþiuni utile pentru ei
atunci când vor veni ºi la oraº, spre exemplu.
ªcolar la sat - un program pe care îl vom extinde cât vom putea
mai mult.
Zgribuliþi ºi încã somnoroºi, micuþii elevi coboarã fãrã prea mare
entuziasm din microbuzul navetist. Vin în fiecare dimineaþã de prin
satele din jur, situate la câþiva kilometri de comunã. Altfel, individual,
le-ar fi greu sã ajungã pânã aici, în comuna Crucea, judeþul Constanþa.
Vin aici sã înveþe, fie cã în satul lor nu au ºcoalã, fie cã acolo au
terminat-o, fiind doar ºcoli cu clasele l-lV. Mai este o orã pânã
încep cursurile ºi pacheþelele cu mâncare reprezintã preocuparea
lor imediatã. O tãcere înfundatã, întreruptã doar de pauzele de
înghiþire. Dar, dumneata de ce ai venit?, mã chestioneazã un bãiet
mai rãsãrit, înconjurat de alþi curioºi Pãi, sã facem ceva lecþii. Da
- se mirã el , dar eºti nou, cã nu te-am mai vãzut! Am zâmbit ºi-mi
venea sã-i spun cã nici eu pe el, dar, între timp, venise un alt
microbuz ºi o noua trupã de elevi coborâse zgomotos.
Curtea s-a umplut de voioºie, deºi în dimineaþa aceea de
octombrie, termometrul indica doar 3 grade plus..
Timp de douã zile am încercat sã compensãm, prin ceea ce am
desfãºurat în ºcoalã, lipsurile pe care programa educaþiei naþionale
le menþine de ani buni - educaþia rutierã, opþionalã ºi insuficient
Au fost trei zile pline, solicitante, dar nu le-am simþit greutatea
asiguratã în ºcoli, respectiv, ceea ce niciodatã nu au fost incluse în
programã, nici mãcar opþional, noþiuni de prim ajutor. Temele nu se pentru cã, antrenaþi în ceva nou sau care le place, elevii au marea
fac bine ºi suficient la oraºe, vã închipuiþi cumva cã ajung ºi pe la calitatea de a-þi administra o binevenitã curã de întinerire! O
recomand cu cãldurã! (Virgil Mihailovici)
sate? Aveþi dreptate, doar vã închipuiþi!

Noaptea Europeanã fãrã accident

Evenimentul de pe 17 octombrie,
din Centrul vechi din Bucureºti,
numit Noaptea Europeanã fãrã
accident, s-a adresat tinerilor, în
special ºoferi, care, dacã beau
alcool, trebuie sã se întoarcã acasã
cu un alt mijloc de transport. Evenimentul se desfãºoarã în toate
þãrile europene ºi îºi are originea
în Belgia, unde a apãrut în 1995
ºi de unde, treptat, s-a extins.

Ideea nu este sã se interzicã consumul, ci sã se conºtientizeze pericolul consumului la volan. În
Centrul vechi, declarã Virgil
Mihailovici, preºedintele Asociaþiei Siguranþa Auto, noi organizam
de aceastã acþiune de cinci ani;
înainte, am fãcut-o în altã parte.
Vreau sã spun cã, de la an la an,
clienþii sunt mai receptivi ºi
participã pe bune. Avem alcool

teste, ei îºi testeazã gratuit
alcoolemia, dacã vor. Anul acesta
am avut cu noi ºi niºte ochelari
care simuleazã un anume grad de
alcoolemie, pentru ca ºoferii sã
vadã diferenþa: beþi fiind, nu îºi
mai pot controla reflexele!
Ochelarii, cu simularea unui grad
de alcoolemie de 1,5 la mie, aratã
cum îþi pierzi echilibrul, dacã te
miºti iar cu maºina mergi destul

de repede! A fost interesant! Ideea
este ca mãcar în aceastã searã
tinerii, dacã au vrut, au putut
renunþa la un dram de alcool ºi,
astfel, în Europa nu ar mai fi
înregistrate atâtea accidente.
Patronii ar putea contribui ºi ei,
chiar dacã o searã nu fac profit, la
campanie, pentru cã îºi vor
scoate, apoi, banii aparent
pierduþi!

Cu siguranþã, activitãþile Asociaþiei Siguranþa Auto sunt mult mai diverse ºi numeroase.
Vom reveni asupra lor. Cei interesaþi sunt invitaþi pe pagina www.siguranta-auto.org.ro, unde vor gãsi iniþiativele ºi realizãrile asociaþiei.

Biroul de presã al Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice informeazã:

Protocol de colaborare
între MECª ºi ASF
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice (MECª)
ºi Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) au semnat
marþi, 13 octombrie, un protocol de colaborare având drept
scop îmbunãtãþirea nivelului de educaþie financiarã din învãþãmântul
naþional preuniversitar.
Obiectul protocolului îl constituie realizarea unui parteneriat
instituþional pe termen mediu ºi lung, care presupune derularea
unor programe ºi acþiuni cum ar fi:  desfãºurarea de prezentãri cu
caracter educaþional în domeniul financiar, susþinute de cãtre
specialiºti ai ASF, în cadrul unor unitãþi de învãþãmânt preuniversitar
selectate;  organizarea de cãtre ASF, în colaborare cu inspectoratele
ºcolare ºi/sau unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, a unor
concursuri tematice de educaþie financiarã în cadrul programelor
ªcoala altfel, Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun;  organizarea de
seminarii educaþionale ºi de activitãþi de formare, în domeniul
financiar, destinate cadrelor didactice;  implicarea experþilor din
cadrul ASF, conform prevederilor legale, în dezbaterea proiectelor
de programe ºcolare, de la nivelul învãþãmântului preuniversitar,
referitoare la educaþia economicã ºi financiarã.
ASF va susþine, din resurse proprii sau în parteneriat publicprivat, organizarea tuturor programelor propuse ºi realizarea
materialelor educative, iar MECS va sprijini activitãþile organizate
de Autoritate, prin intermediul inspectoratelor ºcolare judeþene,
a ºcolilor ºi liceelor, promovând-le în sistemul de învãþãmânt.
În anul ºcolar 2015-2016, se va desfãºura în Bucureºti un proiectpilot, care include trei ºcoli generale si cinci licee, al cãrui principal
obiectiv îl reprezintã dezvoltarea ºi consolidarea cunoºtinþelor
financiare ale elevilor din grupurile-þintã (elevi de clasa a VII-a ºi a
XI-a). Pe întreg parcursul anului ºcolar, lectori din cadrul ASF vor
susþine mai multe prezentãri interactive ºi vor organiza diverse
jocuri educative în cadrul cãrora vor fi abordate noþiuni de bazã
despre asigurãri, piaþa de capital ºi sistemul de pensii private. Elevii
vor avea la dispoziþie materiale didactice (broºuri, pliante), special
concepute pentru acest program, realizate ºi editate de cãtre ASF.
MECª ºi ASF îºi propun, ca prin intermediul acest program, sã
contribuie la dezvoltarea unei culturi financiare ºi economice în
sistemul de învãþãmântul preuniversitar, atât la nivel gimnazial,
cât ºi la nivel liceal.

Eºti erou în curtea ºcolii
când opreºti violenþa verbalã!
UNICEF ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice
(MECS) au lansat vineri, 9 octombrie, campania împotriva
violenþei în ºcoli cu mesajul Eºti erou în curtea ºcolii când opreºti
violenþa verbalã!.
Potrivit datelor MECS, în anul ºcolar 2014 /2015, au fost raportate
la nivel naþional 18.793 de cazuri de violenþã în ºcoalã, numãr în
scãdere raportat la anul ºcolar anterior, dintre aceste cazuri, 3397
fiind asociate violenþei verbale. Conform studiului global UNICEF
pe tema violenþei din anul 2014, în România, 41% dintre copii erau
intimidaþi ºi hãrþuiþi de colegi la ºcoalã. Cea mai des menþionatã
formã de violenþã împotriva copilului a fost cea elev-elev (certuri,
conflicte, þipete, folosirea de apelative) comparativ cu elev-profesor
sau profesor-elev (ironie, þipete, ofense sau jigniri). De asemenea,
violenþa verbalã este tipul de violenþã menþionat cel mai des, deºi
este consideratã o formã de abuz mai puþin gravã.
UNICEF România este unul dintre partenerii importanþi ai
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi un vector al
schimbãrii, ale cãrui idei ºi soluþii constructive în domeniul
educaþiei depãºesc graniþele comunitãþii academice (locale,
regionale, naþionale sau internaþionale) ºi sunt difuzate în
câmpurile politicii ºi practicii educaþionale din întreaga lume.
Mesajul pe care dorim sã îl transmitem prin aceastã campanie,
privind stoparea violenþei asupra copilului, este acela al
acþiunilor multidimensionale ºi al abordãrii integrate, care sã
angajeze, într-o manierã globalã, toþi membrii comunitãþii, a
declarat ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
Scopul campaniei este creºterea nivelului de informare ºi
conºtientizare la nivel naþional ºi local în privinþa formelor ºi
consecinþelor violenþei verbale în ºcoalã. Campania se va desfãºura
în intervalul octombrie 2015 - iunie 2016 ºi include douã spoturi
video (unul care ilustreazã violenþa verbalã între colegi ºi unul între
profesor ºi elev), douã spoturi radio, machete pentru panotaj ºi
campanie online. Campania încurajeazã copiii sã raporteze cazurile
de violenþã ºi, pentru cã ei îºi ajutã colegii, vor fi numiþi supereroi.
Campania are scopul de a creºte nivelul de informare ºi
conºtientizare ºi, în acelaºi timp, face apel la cei care sunt martori
ai violenþei verbale împotriva copiilor sã acþioneze. ªtim cã pentru
copii nu este uºor sã ia atitudine, dar ei pot schimba în bine viaþa
prietenilor lor ºi, de aceea, în cadrul campaniei, îi numim supereroi,
a declarat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România.
La nivel local, în judeþul Bacãu, UNICEF ºi partenerii sãi
deruleazã acþiuni de creºtere a abilitãþilor consilierilor ºcolari de
la nivelul a 45 de ºcoli de a recunoaºte ºi adresa cazurile de
violenþã, de a identifica persoane resursã din interiorul comunitãþii,
de a crea reþele de sprijin ºi de a alerta ºi mobiliza comunitatea sã
ia o poziþie în faþa fenomenului de violenþã verbalã. Totodatã,
UNICEF va acorda fiecãrei ºcoli un micro-grant prin care poate
derula, printre altele, ºi activitãþi de combatere a violenþei în
ºcoli. De asemenea, va asigura formarea consilierilor ºcolari din
cele 45 de comunitãþi din judeþul Bacãu cu privire la metodele de
identificare ºi adresare a violenþei împotriva copiilor. Evidenþele
generate în cadrul modelului de servicii integrate sunt folosite
pentru a influenþa politicile naþionale astfel încât toþi copiii din
România sã fie mai bine protejaþi împotriva violenþei.

OPINIA NAÞIONALÃ

724  20 octombrie 2015

Film românesc
la Miami
ºi Fort Lauderdale

De la Vivaldi la Mozart
- cu Gabriel Bebeselea

Publicul meloman este invitat la o cãlãtorie
muzicalã, de la barocul lui Vivaldi - celebrul creator
al suitei Anotimpurile - la clasicismul lui Haydn ºi
al genialului Mozart, în concertul prezentat
miercuri, 21 octombrie (ora 19:00), la Sala Radio.
Evenimentul va fi susþinut de Orchestra de Camera
Radio sub bagheta tânãrului ºi apreciatului
dirijor Gabriel Bebeselea, care a fost recent
distins (11 octombrie 2015) cu Premiul I ºi alte
trei premii speciale la ediþia a VI-a a Concursului
Internaþional Lovro von Mataèiæ de la
Zagreb, Croaþia.

Calea Îngerului Uman

Dan Piþa, Radu Mihãileanu, Oana
Giurgiu, Vlad Pãunescu ºi Tudor Voican
sunt invitaþii celei de-a doua ediþie a
Festivalul Filmului Românesc Focus on
Romania: Miami ºi Fort Lauderdale
Waves 2015. Datoritã succesului pe care
l-a avut, anul trecut, prima ediþie
a Festivalului, ICR de la New York
doreºte susþine, în acest an, cea de-a doua
ediþie, în perioada 22-25 octombrie 2015.

Miercuri, 28 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Teatrul de Operetã
ºi Musical Ion Dacian se va desfãºura premiera spectacolului de
muzicã experimentalã Calea Îngerului Uman, care va provoca publicul
la un dialog al artelor, într-un limbaj situat între contemporan ºi
arhaic. Grigore Leºe colaboreazã la transpunerea scenicã a lucrãrii Mihaelei
Vosganian, Calea Îngerului Uman, sub conducerea muzicalã a
lui Cristian Lupeº, cu grupul solistic de muzicã ºi dans contemporan Inter-Art, cvartetul Passione, în coregrafia Lilianei Iorgulescu
ºi în universul scenografic asigurat de artista Maria Constantinescu.

Eu. O casa de pãpuºi
Povestea Norei se spune la Teatrul Odeon. Un înger
alb, îmbrãcat în negru, se aºterne pe scena unui teatru
istoric, crescând în jurul sau o dezasamblare continuã a
concepþiilor omeneºti despre relaþiile interumane, despre
relaþiile de iubire ºi, nu în ultimul rând, despre visele
celor care încã mai cred în ele. Eu. O casã de pãpuºi, o
adaptare modernã a piesei O casã de pãpuºi, de Henrik
Ibsen, în regia lui Carmen Lidia Vidu, o puteþi aplauda
joi, 22 octombrie, de la ora 19,30, la Sala Studio a
Teatrului Odeon.

Premierã!

Salvador Dali - Divina Commedia
la Muzeul Unirii

Mã mut
sau nu mã mut?
Aceasta e-ntrebarea!

Complexul Muzeal Naþional Moldova Iaºi ºi Primãria
Municipiului Iaºi organizeazã, în perioada 21 octombrie 
6 decembrie 2015, la Muzeul Unirii, expoziþia Salvador Dali 
Divina Commedia, care reuneºte gravurile ilustraþiei originale
realizate de Salvador Dali pentru ediþia aniversarã a Divinei
Commedia, comandatã de guvernul italian pentru celebrarea a
700 de ani de la naºterea lui Dante Alighieri (Editions dArt Les
Heures Claires, Paris, 1960). Expoziþia conþine 100 de gravuri
color în lemn, realizate, dupã picturile în acuarelã create de
Dali, sub stricta supraveghere a acestuia, de doi dintre cei mai
importanþi gravori ai momentului, Raymond Jacquet ºi Jean
Taricco, la Paris, între 1950 ºi 1952.

Alchimia toamnei ajunge la Iaºi

Dupã Mã mut la mama ºi Mã mut
la tata, primul serial de teatru din
România continuã cu Mã mut sau nu
mã mut? Aceasta e-ntrebarea!
Rãspunsul îl puteþi afla la premiera
spectacolului, pe 20 octombrie, la
Teatrul de Comedie, spectacol în regia
lui Gelu Colceag, în care joacã Adriana
Trandafir, Adrian Pãduraru, Carmen
Tãnase, Andreas Petrescu, Gabriel
Fãtu, Anca Dinicu, Doina Teodoru,
Ioana Ancea ºi Oana Puºcatu.

Asociaþia Folkul Acasã În Realitate (F.A.I.R.) ºi proiectul
7 stele organizeazã vineri, 23 octombrie 2015, începând cu ora
19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu
din Iaºi spectacolul de muzicã folk ºi poezie intitulat Alchimia
toamnei. Este vorba de o serie de spectacole de muzicã ºi poezie
iniþiatã în 2013 de Marius Matache ºi Sorin Poclitaru, pornind de
la o colaborare începutã cu mult timp în urmã, materializatã prin
concerte ºi proiecte culturale, în care muzica folk a primit partea
leului. În premierã, în 2015 Alchimia toamnei pãrãseºte Bucureºtii
ºi îºi extinde formula, având-o ca invitat special pe ªtefania Iacob.

Invitaþii în lumea artelor plastice

O picturã cât arhitectura unei lumi

Mutilãrile ºi distrugerile pe care le suferã continuu
oraºele, de la începuturi, dar mai agresiv, parcã, în
zilele noastre, sunt contracarate de aceste aºezãri
arhetipale ale lui Mihai Coºuleþu, fãrã oameni, pe care
nimeni ºi nimic, în afarã de creatorul lor, nu le poate
schimba. Creatorul evadeazã în idealism ºi are libertate
totalã asupra scenei ºi scenariului. Se poate întinde cât
doreºte în lungime, îi poate da amploarea de care are
nevoie sau poate jongla cu elevaþia clãdirilor cât e
necesar. Misterul nerezolvat al ghicitorilor sale vizuale
planeazã încã. Cui îi sunt dedicate aceste construcþii
Mihail Coºuleþu s-a nãscut în 1982, trãieºte
ºi lucreazã la Bucureºti. Originar din Braºov,
a studiat picturã cu Alexandru Chira la

mentale? Au ele rol moralizator, de abolire a tuturor
conceptelor despre proprietate ºi posesiune pe care le
avem la dispoziþie? Sunt lecþii de urbanism? Anecdote?
Protesteazã împotriva rechinilor imobiliari, salveazã
patrimoniul? Poate fi pictura mai mult decât un decor
perfect pentru viaþa casnicã sau pentru existenþa
instituþiilor care o promoveazã? Sunt aceste vedute niºte
ferestre cãtre uitare, cãtre catharsis? Când vezi o
picturã bunã, pui la bãtaie toate lecturile dintr-o viaþã.
Când vezi o picturã excelentã, ai uitat tot, spune curatorul
majoritãþii expoziþiilor avute de artist, Simona Vilãu.

Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti,
absolvind licenþa în 2005 ºi masterul în 2007.
Preocupãrile sale stilistice cuprind mai multe

stadii, de la figurativ antropocentric realizat
pe dimensiuni mari, în cele de debut, pânã la
geometrii mentale cu profunzimi ºi linia
orizontului bine trasatã, în cele mai recente.
Fiind un artist cerebral, dotat cu o manualitate
ieºitã din comun, Mihail Coºuleþu ºi-a
exprimat ideile în cele mai variante moduri 
picturã, desene tridimensionale din metal,
papier-mache, colaj, asamblaj, bricolaj ºi
imagine digitalã - animaþie sau video. Mihail
Cosuleþu a participat la numeroase expoziþii
în þarã ºi în strãinãtate. A reprezentat România
la prima ediþie a Biennale delle Arti dellºUnita
dºItalia ºi a participat, în acelaºi an, la cea
de-a noua ediþie a Bienalei de Miniaturã de la
Gornji Milanovac, Serbia, alãturi de alþi
artiºti români. Tradiþia continuã ºi astãzi, fiind
propus sã participe ºi la Bineala din 2016.
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Valori româneºti

Pericle
PAPAHAGI
- un aromân
despre
alþi români

Cunoscãtor nemijlocit al vieþii ºi graiurilor românilor suddunãreni, Pericle Papahagi le-a dedicat câteva lucrãri
fundamentale, adevãrate modele clasice de monografii
sociologice ºi folcloristice. Practic, viaþa sa poate fi catalogatã
simplu: un aromân despre alþi români. Pericle Papahagi
(20 octombrie 1872, Avdela, Grecia - 20 ianuarie 1943, Silistra,
Bulgaria) a fost lingvist, filolog ºi folclorist român de origine
aromânã (macedoromânã), un neobosit culegãtor de folclor ºi
cercetãtor în domeniul aromânei, editor al celor mai vechi
texte aromâneºti. Descendent al uneia dintre acele familii
viteze din Pind, care au susþinut lupte aspre pentru apãrarea
drepturilor naþionale ale românilor din Peninsula Balcanicã
(Theodor Capidan), Papahagi se impune drept unul dintre
cei mai autorizaþi cunoscãtori ai graiurilor vorbite de populaþiile
româneºti din sudul Dunãrii, realizând opere dezbrãcate cu
totul de orice tendinþe ºi consideraþiuni patriotice rãu înþelese,
neurmãrind decât adevãrul, singurul în stare a contribui la
limpezirea multelor probleme relative la istoria limbilor
romanice în genere ºi a limbei române în special. (A. Nasta).
Clasele primare le-a fãcut în comuna natalã, Avdela, iar
cursul secundar în Bitolia. În 1891 devine student la Facultatea
de Litere a Universitãþii din Bucureºti. Începând din 1905,
face studii de specializare la Leipzig, cu filologul Gustav
Weigand, luându-ºi doctoratul în litere în 1908. Între 1895 ºi
1898 este profesor la liceul român din Bitolia (ºi pentru un
an ºi 8 luni directorul liceului), funcþionând, ulterior, la ºcoli
secundare din Salonic, Giurgiu, precum ºi la Silistra, unde
obþine titularizarea ºi este director. În 1916 devine membru
corespondent al Academiei Române. În Silistra se aflã un
muzeu care îi poartã numele. Debuteazã în 1892, cu Cântece
de leagãn la macedoromâni, în Revista nouã a lui B.P. Hasdeu.
Editeazã revista Dunãrea (1923) ºi colaboreazã la Analele
Academiei Române, Analele Dobrogei, Arhiva, Convorbiri
literare, Frãþilia, Grai bun, Grai ºi suflet, Jahresbericht des
Instituts für Rumänische Sprache zu Leipzig, Peninsula
Balcanicã, Revue historique du sud-est europeen, Vieaþa
nouã, Viaþa româneascã, Byzantion, Revistã armâneascã
(una dintre cele mai semnificative publicaþii ale aromânilor)
etc. A mai semnat ºi ca P.N. Papahagi-Varduna, P.P. Varduna
Contrariat de aserþiunea lui Gustav Weigand, fostul sãu
profesor de la Leipzig, care decretase, pripit, în a sa Die
Aromunen (II, 1894), sãrãcia spiritualã a aromânilor, Papahagi
alcãtuieºte, în replicã, cea mai de seamã colecþie de folclor
aromân (Ovidiu Bârlea), rezultat al unor minuþioase ºi
sistematice investigaþii de teren, întreprinse în mai toate
regiunile locuite de aromâni. Dupã lucrarea de debut, în care
a dat, în transcriere literarã, un numãr important de jocuri
copilãreºti, Papahagi publicã impunãtoarea sa colecþie Din
literatura poporanã a aromânilor (1900), apãrutã ca volumul
al doilea din Materialuri folcloristice, îngrijite de Grigore
Tocilescu. Colecþia scotea la luminã un surprinzãtor de bogat
ºi divers material folcloristic, de o autenticitate ºi acurateþe
ºtiinþificã remarcabile, caracteristice, de altfel, tuturor
culegerilor folcloristice ale lui Papahagi.
Personalitate a filologiei române, cu o operã vastã, care
ocupã o poziþie de neschimbat în istoria culturii aromâneºti,
autor al unor impunãtoare tomuri, precum Românii din
Meglenia (1900) ºi Meglenoromânii (I-II, 1902), Papahagi
este, totodatã, autor al unor contribuþii fundamentale la
cunoaºterea folclorului aromân: Din literatura poporanã a
aromânilor (1900) ºi Basme aromâne (1905). În prima,
bogatul sumar cuprinde folclorul copiilor, medicinã
popularã, ghicitori, proverbe, colinde, obiceiuri (paparude,
Lãzãrelul, Sânziene), liricã de dragoste, bocete, toate textele
fiind în aromânã ºi dacoromânã. Capitolele sunt precedate
de scurte comentarii, de referinþe la contribuþii româneºti ºi
strãine pe aceeaºi temã. În volumul Scriitori aromâni în
secolul al XVIII (1909), spre a face cunoscutã activitatea
învãþãtorilor aromâni înaintaºi, Papahagi a reeditat
vocabularul trilingv al lui Theodor Anastasie Cavallioti
(Veneþia, 1770), Lexiconul în patru limbi al lui Daniil
Moscopoleanul (Veneþia, 1794-1802) ºi Noua pedagogie a
lui Constantin Ucuta (Viena, 1797), retranscrise în greceºte
ºi transliterate în alfabet latin. De asemenea, a reeditat ºi
publicat, cu un bogat comentariu, Gramatica românã sau
macedo-românã (Viena, 1813) a lui Mihail G. Boiagi. A
îngrijit Studii istorice asupra Peninsulei Balcanice de Ioan
D. Caragiani. Aceste lucrãri, devenite rare, sunt veritabile
monumente de limbã, de importanþã capitalã pentru filologia
ºi lingvistica româneascã. (Gabriela MOLDOVEANU)

Lucian Dan Teodorovici,
premiat în Polonia
Scriitorul Lucian Dan Teodorovici a primit, în urma
voturilor online, Premiul special al cititorilor Natalia
Gorbaniewska, la Gala Trofeului Literar al Europei
Centrale Angelus din Polonia, pentru romanul Matei
Brunul, autorul român declarând cã aceastã distincþie
reprezintã un bonus extraordinar.
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MÃRT U R I I
Amintiri pentru viitor

Comunicat de presã post-eveniment

Conferinþã regionalã intermediarã Bucureºti-Ilfov
START UP 4 U

Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de
beneficiar, împreunã cu partenerii APDRP - Asociaþia Pentru Dezvoltare Regionalã ºi Parteneriat
ºi Fair Best Invest, a organizat, în data de 8 octombrie 2015, la Bucureºti, în Bd. Timiºoara nr. 58,
sector 6, locaþia regionalã de implementare a proiectului START UP 4 U, POSDRU/176/3.1/S/
149612, Conferinþa Regionalã Intermediarã a proiectului.

Evenimentul a reunit reprezentanþi ai autoritãþilor publice, ai confederaþiilor sindicale, din
mediul de afaceri, ai mass-media, membri ai
grupului þintã, membri echipelor de management ºi de implementare a proiectului,
precum ºi reprezentanþi ai partenerilor. În
cadrul evenimentului a fost prezentat stadiul
implementãrii activitãþilor ºi a rezultatelor
dobândite la nivelul regiunii de implementare
Bucureºti-Ilfov, evenimentul reprezentând un
cadru ideal de întâlnire ºi discuþii.
În calitate de reprezentant al preºedintelui
Asociaþiei Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, doamna
Cristina Spãtariu a exprimat urãri de bunvenit distinºilor invitaþi la Conferinþa regionalã
intermediarã a proiectului START UP 4 U.
Managerul de proiect, Marin Cruceru, a
mulþumit echipei pentru implicarea de care a
dat dovadã ºi a încurajat tinerii debutanþi în
afaceri sã acceseze în continuare fonduri
europene: Este necesar ca antreprenori sã
fie conectaþi la realitatea curentã, la
trendurile economice ºi sociale pentru a se
adapta cât mai repede la nou. ªansa sau faptul
cã ºtii ceea ce faci te ajutã sã pui bazele unui
proiect de succes. De asemenea, acesta a
prezentat obiectivele ºi activitãþile proiectului,
categoriile de persoane care au devenit
membri ai grupului þintã, rezultatele aºteptate,
beneficiile pentru grupul þintã ºi indicatorii
de output ºi input, precum ºi impactul socioeconomic al proiectului. Proiectul este
implementat în regiunile Sud Vest Oltenia ºi
Bucureºti-Ilfov ºi se desfãºoarã pe o perioadã
de 10 luni; are o valoarea totalã eligibilã de
8.195.887,50 lei, din care: 163.917,75 lei
contribuþia Beneficiarului ºi 8.031.969,75 lei
asistenþã financiarã nerambursabilã. În
deplinã concordanþã cu obiectivele axei
prioritare 3 Creºterea adaptabilitãþii
lucrãtorilor ºi a întreprinderilor ºi Domeniul
major de intervenþie 3.1. Promovarea culturii
antreprenoriale, obiectivul general al
proiectului este furnizarea de programe de
formare profesionalã ºi activitãþi integrate în
vederea dezvoltãrii competenþelor antreprenoriale ºi manageriale pentru îmbunãtãþirea
performanþei ºi crearea de noi afaceri în
regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Bucureºti-Ilfov.
Eliza Bourceanu, expert în cadrul
proiectului START UP 4 U, a prezentat invitaþilor stadiul implementãrii Activitãþii 3 Formare profesionalã ºi dobândire de
competenþe antreprenoriale. Aceasta a
prezentat grupul þintã, care a beneficiat de
formare profesionalã, precum ºi persoanele
din grupul þintã care au finalizat cursul de
competenþe antreprenoriale ºi au întocmit
planuri de afaceri. De asemenea, a vorbit
despre rezultatele obþinute la Concursul de
Idei de Afaceri organizat în cadrul proiectului.
Expertul coordonator al Activitãþii 4Activitãþi integrate ºi Centre de Sprijin pentru
afaceri, Floarea Georgescu, a vorbit invitaþilor despre înfiinþarea ºi dezvoltarea
Centrelor antreprenoriale de sprijin pentru
afaceri, activitãþile de consiliere, consultanþã
(sprijin) pentru iniþierea de afaceri, asistenþã
ºi postasistenþã în sprijinul dezvoltãrii
afacerilor, precum ºi despre rezultatele
obþinute pentru aceastã activitate la nivelul
regiunii de implementare Bucureºti-Ilfov.
Emil Muºat, expert în cadrul proiectului
START UP 4 U, a prezentat invitaþilor stadiul
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implementãrii Activitãþii 5 - Înfiinþare ºi
dezvoltare întreprinderi START UP ºi rezultatele
dobândite pe aceste activitãþi la nivelul regiunii
de implementare Bucureºti-Ilfov.
Experþii au asigurat participanþii de întregul
sprijin ºi, totodatã, de implicare în tot ceea
ce înseamnã implementarea activitãþilor
proiectului.
Rodica Dragomiroiu, ºef Departament
Resurse Umane, a felicitat managerul de
proiect pentru iniþiativa scrierii acestui
proiect, precum ºi pe cei care ºi-au deschis
start-up-uri în regiunea Bucureºti-Ilfov,
numindu-i promotorii schimbãrii. A vorbit
invitaþilor despre importanta lucrului în
echipã pentru a realiza o idee comunã, de a
direcþiona realizãrile individuale spre obiectivele organizaþionale. Deciziile trebuie luate în
echipã. Pentru aceasta este necesarã o
cunoaºtere a realitãþii ºi o bunã comunicare.
Lucrurile trebuie gândite pe termen lung,
deoarece în faþa concurenþei reuºesc numai
cei care au o promovare corectã, strategie
bunã, servicii de calitate, calitatea
personalului, comunicare bunã cu clienþii.
Rodica Preda, manager proiect Investeºte
în antreprenoriat, investeºte în viitor, a afirmat
cã este implicatã într-un astfel de proiect ºi a
vorbit despre importanta proiectelor europene
pentru tinerii antreprenori. De asemenea,
aceasta a oferit invitaþilor câteva sfaturi pentru
a demara cu succes o afacere.
Cinci dintre beneficiarii schemei de minimis
au prezentat pe scurt startup-urile înfiinþate
în regiunea Bucureºti-Ilfov:
Cristian Lupeº, manager artistic la Creative
Art Network, mãrturiseºte cã: Ideea afacerii a
pornit de la faptul cã, la nivel naþional, nu se
întocmesc statistici cu posturile vacante
adresate absolvenþilor de învãþãmânt
vocaþional (muzica, arte plastice, dans-balet,
teatru, film, etc.), astfel încât, la ANOFM ºi
sucursalele judeþene din regiunile unde existã
instituþii de învãþãmânt superior vocaþional
sau licee cu profil vocaþional, nu pot fi puse la
dispoziþia absolvenþilor oferte de munca în
profilul studiat. Firma nou creatã prin
proiectul START UP 4 U îºi doreºte sã ofere
locuri de muncã acestor tineri, prin realizarea
de activitãþi de profil, îmbunãtãþind, astfel,
accesul pe piaþa muncii a tinerilor artiºti.
Marius Vlaicu, manager general al
MVKARTO S.R.L., considerã cã: Ideea afacerii
provine din experienþa anterioarã în cadrul
unor proiecte de identificare a reþelelor
subterane din zona de vest a Bucureºtiului,
când, în urma unui proiect de construcþie a
unui ansamblu rezidenþial situat în perimetrul
unei zone industriale dezafectate, am constat
cã reþeaua subteranã de goluri (canalizare,
distribuþie apã, conducte electrice, telefonie
etc.) are o densitate mult mai mare decât cea
cunoscutã. Motivul îl reprezenta construcþia
reþelelor de utilitãþi în etape diferite, fãrã

actualizarea P.U.Z. în format GIS (Geographic Informational Systems). De asemenea,
sunt bine cunoscute situaþiile în care, în urma
unor lucrãri de modernizare a unui drum
public sau modernizare a unor reþele
subterane electrice, de telefonie, internet etc,
au fost intersectate alte conducte, de care
constructorul nu avea cunoºtinþã deoarece ele
nu apãreau în planurile de detaliu.
Daniel Alexandru Triºcariu, artist
instrumentist, manager la ICON SOUND &
LIGHT SRL: Absolvent al Facultãtii de
Interpretare artisticã din cadrul Universitãþi
Naþionale de Muzicã Bucureºti, promoþia
2013, în prezent masterand în cadrul
aceleaºi facultãþi, am fost implicat încã din
copilãrie în activitãti artistice: spectacole,
evenimente, turnee. Începând cu anul 2010,
activitatea mea artisticã a cunoscut o
evoluþie notabilã, participând, în calitate de
artist, interpret saxofon, în cadrul a peste
400 de evenimente. Proiectul START UP 4
U mi-a oferit resursele necesare pentru a
lansa aceastã idee pe piaþã ºi de a pune
baza unei viitoare companii de succes.
Ana Maria Rãpiþeanu, manager la RA3.14:
Dorinþa de a porni o afacere pe cont propriu
o aveam încã din liceu, considerând
angajarea o mãsurã provizorie. Dar, odatã
cu încheierea anului 5, am fost presatã de
practica obligatorie în cadrul facultãþii, ocazie
cu care am descoperit cã, pentru tinerii
arhitecþi, sunt prea puþine locuri de muncã
plãtite, majoritatea angajatorilor profitând
de situaþia studenþilor ºi cerând stagii de
practicã neplãtitã. Astfel, am decis sã-mi încep
propria afacere înainte de finalizarea
studiilor. Proiectul START UP4 U a reuºit
sã mã ajute la crearea unei afaceri, care,
deja, a început sã funcþioneze ºi sã se dezvolte.
Radu Pascal, director general ºi specialist
IBM în graficã industrialã, 3D EU Integrated
Design Services SRL, considerã cã: astãzi,
prin intermediul concursului de planuri de
afaceri STARTUP 4 U, mã numãr printre cei
care au avut ambiþia, curajul ºi determinarea
de a încerca ceva nou ºi de a-ºi asuma riscurile
pe care o afacere le implicã.
Având în vedere cã întregul eveniment a
fost unul axat pe comunicare deschisã, pe
implicarea tuturor celor prezenþi într-o dezbatere constructivã, în cadrul evenimentului
au fost numeroase întrebãri, astfel încât
invitaþii au avut acces direct la informaþiile
legate de stadiul implementãrii activitãþilor
ºi a rezultatelor dobândite în regiunea de
implementare Bucureºti- Ilfov.
În încheierea conferinþei, managerul de
proiect, Marin Cruceru, a conchis: Echipa de
management ºi implementare a proiectului
START UP 4 U va depune toate eforturile
necesare pentru bunul mers al proiectului,
pentru atingerea indicatorilor ºi îndeplinirea
obiectivelor.

Pentru mai multe informaþii privind proiectul START UP 4 U, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612,
ne puteþi contacta la sediile de implementare ale proiectului din Bucureºti, Bd. Timiºoara nr. 58,
ºi din Craiova, str. Vasile Conta nr. 4, sau la adresa de e-mail: startup149612@gmail.com.
Detalii privind activitãþile proiectului sunt disponibile ºi pe www.startup4u.ro
ºi http://portalantreprenoriat.ro/.
Pentru informaþii detaliate despre programele/proiectele cofinanþate de Uniunea Europeanã,
vã invitãm sã vizitaþi pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro.

Maria Ramona CHIVU, expert PR din partea Beneficiarului 
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Detalii contact: tel. 0722.849.844 / e-mail startup149612@gmail.com

Bilanþurile se fac, de regulã, anual, deºi sunt ºi excepþii, iar o
vorbã din bãtrâni spune cã toamna se numãrã bobocii. O
excepþie o reprezintã sãrbãtorirea unor ani rotunzi de la
terminarea liceului ºi anii studenþiei, care, prin patalamaua
obþinutã - diploma de absolvire, alãturi de cei ºapte ani de acasã,
îþi dãdeau bagajul ºi statutul cu care intrai în viaþã.
Fac parte din generaþia nãscutã în anul abdicãrii regelui ºi
schimbarea regimului socio-politic. S-au împlinit 50 de ani de la
terminarea liceului teoretic, eu pe cel din Breaza, Aurel Vlaicu,
a X-a promoþie, ºi 45 de ani de la terminarea Facultãþii de
Economia agriculturii, a treia promoþie, din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureºti, împlinind, ca ºi colegii de
generaþie, dorinþa pãrinþilor de a deveni domni/doamne, deºi
toþi eram tovarãºi, cu carte. Majoritatea pãrinþilor, meºteºugari
(tâmplari, zidari, croitori, cizmari, frizeri) pentru care meseria
era brãþarã de aur, dar ºi muncitori (forestieri, minieri etc.)
agricultori sau funcþionari, îºi doreau sã lucrãm într-un birou, sã
scãpãm de munca fizicã din fabricã sau uzinã.
Calitatea învãþãmântului, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat
ºi se întâmplã în democraþia originalã instauratã dupã 89,
este datã de rata înaltã a reuºitelor colegilor de la terminarea
liceului, la creºterea în carierã, beneficiind de deschiderea din
deceniul ºase. Chiar dacã am fost repartizaþi ca mijloace fixe,
cu oraºele mari închise ºi obligativitatea stagiului în producþie la
þarã, aceasta nu ne-a oprit promovarea, de la statutul de inginer,
profesor, cercetãtor, economist, la ocuparea unor funcþii de
conducere de ºef de secþie/birou/serviciu la director general/
producþie/economic la întreprinderi de producþie ºi comerþ intern/
exterior, bãnci, institute de cercetare ºi învãþãmânt, ministere MADR/MFP, la INS. Atât înainte, cu excepþia unui caz cercetat
în scandalul cu vopselele de la Sulina, cât ºi dupã, nimeni nu
a fost implicat în scandaluri de corupþie ºi trafic de influenþã.
Doi colegi de liceu au plecat în strãinãtate. Cariera s-a construit
prin muncã, studiu permanent, comunicãri ºtiinþifice, articole ºi
cãrþi publicate, fãrã compromisuri cu lumea politicã. Deºi meseria
noastrã se bazeazã pe douã cuvinte, politicã ºi economie, ºi
multe cifre, pentru a avea o economie funcþionalã, politica
economico-socialã trebuie sã se bazeze pe ºtiinþa economiei
politice ºi economiºti profesioniºti. Numai din grupa mea, opt
au lucrat în cercetare, cinci ºi-au luat doctoratul ºi doi au
performat pânã la statutul de profesor universitar. Unul a devenit
decanul facultãþii absolvite, azi FEAAM, unul - director general
adj. la Institutul Naþional de Cercetãri Economice, unul - director
ºtiinþific la Institutul de Economia Agriculturii, din cadrul
Academiei Române, ºi unul - director economic la Academia de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gheorghe Ionescu-Siseºti.
Corpul profesoral era format din specialiºti reabilitaþi politic
ºi cu ridicarea domiciliului obligatoriu, refugiaþi din Basarabia,
cu un înalt cult ºi dragoste pentru meseria aleasã, dar ºi cei
repartizaþi în producþie. Deºi a devenit o tradiþie, iar în massmedia apar ºtiri despre sãrbãtorirea anilor rotunzi, puþini
menþioneazã numele profesorilor cãrora li se datoreazã devenirea
generaþiilor. De aceea, voi enumera garnitura dascãlilor din
liceu ºi din facultate, care fac parte din biografia noastrã.
La liceu, la Breaza, ne-au întâmpinat: Larisa Dima
(Biologie),Victor Hãhãianu (Rusã), Valeria Necula (Matematicã)
ºi ne-a transmis urãri de bine Niculina Lungeanu (Chimie). Lista
este completatã, cu regretele noastre, de cei care au pãrãsit
catedra vieþii: soþii Aitel (Desen ºi Latinã), Anton (Economie),
Bâcu (Românã ºi Francezã), Bulgãre  director (Istorie),
Covalciuc (Rusã/Rusã), Costoiu (Muzicã), Dudãu (Istorie/
Românã ºi fiul acestuia, Sport), N. Niculescu  diriginte
(Anatomie), Niþu (Fizicã), Pavel (Matematicã), Rãducu
(Românã/Geografie), Robitu (Fizicã).
La întâlnirea de la facultate, au participat profesorii Ioan
T. Bold (Organizarea teritoriului) ºi Bujor Mãnescu
(Horticulturã). Pe parcursul anilor de studenþie am avut profesori
pe acad. Tudorel Postolache ºi prof. univ. dr. Mircea Coºea.
Ne-au pãrãsit, însoþiþi ºi ei de regretul ºi recunoºtinþa noastrã:
M.A. Lupu  rector (Istoria economiei naþionale), acad. N. N.
Constantinescu (Economie politicã socialistã), A Papper (Doctrine
economice). C-tin Danciu (Planificarea economiei), N. Mãrculescu
(Contabilitate),V. Sora (Statisticã), L. Grumberg (Filozofie),
T. Popescu (Drept), V. Tufescu (Geografia economicã), O. Parpalã
(Economia agriculturii), V. Topor (Organizarea agriculturii),
C-tin Cojocaru (Analiza economicã în agriculturã), N David
(Aprovizionarea agriculturii), H. Ionescu  Muscel (Matematicã).
Întâlnirea de la liceu, dar ºi de la facultate, s-a desfãºurat din
noua calitate globalizantã de bunic/bunicã ºi pensionar/pensionarã.
Gândurile care ne treceau fiecãruia dintre noi prin cap înainte de
teze sau examene, din cauza cãrora nu dormeam bine dacã luam
notã micã ºi pierdeam bursa, cã ne ceartã pãrinþii ºi chiar profesorii
sau ne întrec colegii, au fost înlocuite de preocupãrile ºi îngrijorarea
pentru educaþia ºi reuºita în cariera profesionalã a nepoþilor întrun sistem educaþional, de învãþãmânt ºi de cercetare bulversat de
experimentele emanaþilor de dupã 89.
Amintirile s-au desfãºurat în acordurile cântecelor, inclusiv ale
Cenaclului Flãcara, ºi paºii de dans ai ultimilor 50 de ani; politica
aproape cã a fost ignoratã. Am aflat, totuºi, cã evenimentele din
decembrie 89 îºi aveau alt scenariu, dat peste cap numai de
plecarea din þarã a lui Ceauºescu. Declararea aeroportului Otopeni
impracticabil ºi arestarea cuplului prezidenþial la întoarcerea din
Iran, pe aeroportul M Kogãlniceanu - Constanþa, de cãtre gen.
V. A. Stãnculescu, V. Mãgureanu ºi Mihai Marina, cazaþi la IAS
Murfatlar cu sprijinul organelor judeþene. Rãmâne ca cei vizaþi sã
confirme ºi sã spunã adevãrul generaþiei nãscutã dupã 1989, sã
poatã dezvolta România conform speranþelor tinerilor care ºi-au
pierdut viaþa, de-o parte ºi alta a baricadei, îngropaþi de-a valma,
la margine de drum, sub o lespede grea, fie ea ºi de marmurã.
Generaþia noastrã a scãpat de generosul Plan Valev ºi ºi-a dat
întâlnire în 2020, deºi cu grija zilei de mâine. Ne încearcã doar
regretul cã, chiar dacã suntem încã activi ºi ne punem la dispoziþia
guvernanþilor experienþa acumulatã într-o viaþã de muncã ºi studiu,
aceºtia, pur ºi simplu, o ignorã.

Ec. dr. Mircea M. TOMA

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ

724  20 octombrie 2015

PROGRAMUL TVH
LUNI  19 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16.00
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
O 9 zi. Program matinal
Secrete spulberate (r)
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic  Jack London (1943)
(1943, aventuri/autobiografic)
Regia: Alfred Santell
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Regia: Jerry Lopez Sineneng,
Jerome Chavez Pobocam
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc 
Gioconda fãrã surâs (1968, dramã)
Regia: Malvina Urºianu
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

VINERI  23 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:30
23:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe
O 9 zi. Program matinal
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film artistic  Fluierul fermecat
(1957, music-hall, fantezie)
Regia: Bretaigne Windust
Viral online (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Regia: Jerry Lopez Sineneng,
Jerome Chavez Pobocam
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film serial  Alesul inimii
(Filipine, 2003)
Film artistic românesc 
Recuperatorul (SUA, 2010)
Regia: Cristobal Krusen
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MARÞI  20 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16.00
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Medicina live
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românes  Gioconda fãrã
surâs (1968, dramã) Regia: Malvina Urºianu
Viral online (r)
Film serial  Destine furate (Filipine)(r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic  Întoarcere la dragostea
dintâi (1981, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Preuniversitaria
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  24 octombrie 2015
06.00
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
11:00
11:30
13:00
13:30
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
Cursuri de limbi strãine
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Poºtaºii din munþi (China)
Regia: Jean Devaire
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate  reality-show
Film serial
Cinemania
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Umilinþã
(2011, dramã) Regia: Cãtãlin Apostol
George Enescu  60 de ani de eternitate
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. 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*

oameni ºi locuri

MIERCURI  21 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Medicina live
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Întoarcere la
dragostea dântâi (1981, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
Viral online (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film serial  Cehov ºi Maria (SUA, 2007)
Regia: Eric Till
Viral online. Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

DUMINICÃ  25 octombrie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
09:00 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar
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  Tigru ºi dragon (China)
00:00 George Enescu  60 de ani de eternitate
00:30 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

Descoperã oameni de spirit, oameni ca
personaje! Vei cunoaºte povestea unor locuri aparte
în emisiunea Despre oameni ºi locuri. Aºezaþi
la vorbã despre lucruri obiºnuite, vã purtãm dincolo
de acestea cãtre un firesc nebãnuit. Împreunã
cu cei care privesc repetabilul cotidian ca pe un
început de drum ne vom înstrãina de familiar pentru
a-l regãsi, mai apoi, într-un fel neaºteptat. Ghid va
fi lector univ. dr. Alexandru Lucinescu, cadru didactic al Universitãþii Spiru Haret. Vei întâlni
diplomaþi, filosofi, scriitori ºi oameni ai scenei.
Prin intermediul acestora lumea din jur va deveni
mai surprinzãtoare ºi, totodatã, mai plinã de
sensuri. Îþi propunem o emisiune care lasã deoparte prejudecãþi, stereotipuri ºi convenþii. Este o
emisiune care þine sã îþi reaminteascã faptul cã înþelegerea este rãsplata curajului de a te întreba.

JOI  22 octombrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Doctor H (r)
Film artistic  Cehov ºi Maria
(SUA, 2007) Regia: Eric Till
Viral online (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic  O zi însoritã (SUA, 2009)
Regia: Maggie Rowe
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Realizator Simona ªerban
Preuniversitaria
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
RADIO HFM

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Iasmina PETROVICI Loredana
HEREªANU-SFETCU:
serialul Scene de cãsnicie (rol:
Viki), în regia Doinei Zotinca.
Pentru cã iubeºte copiii ºi
considerã cã arta este necesarã
în dezvoltarea lor, actriþa Iasmina
Petrovici joacã ºi se ocupã de
producþia multor spectacole
pentru copii.
Atrasã de mirajul libertãþii
interpretative, actriþa Iasmina
Petrovici a lãsat colectivul artistic al
unui teatru instituþionalizat ºi s-a
dedicat cu totul teatrului independent. Astfel,
primul sãu proiect de teatru independent, intitulat
Girl Power, îl realizeazã împreunã cu Sabina
Grãdinaru. Apoi, împreunã cu Sabina Grãdinaru,
a înfiinþat 27zero3 Theatre & Film Production, o
entitate culturalã necesarã dorinþei lor de afirmare
artisticã. În februarie 2014, a revenit pe scena
teatrului lugojean cu comedia Probleme la
mansardã, regizatã de Sabina Grãdinaru, apoi, în
noiembrie 2014, cu piesa Poveste pentru oameni
mari, o producþie 27zero3 Theatre & Film
Production. Piesa este scrisã de Sabina Grãdinaru,
iar regia este semnatã de Andreea Iacomiþã.
Iasmina joacã în acest spectacol alãturi de Sabina
Grãdinaru, Victor Þãpeanu ºi de binecunoscuta
actriþã Mihaela Rãdescu. Poveste pentru oameni
mari este un spectacol despre neadevãrurile pe
care ni le asumãm în speranþa de a ne salva, dar
care, în final, ajung sã distrugã tot ce avem mai
valoros. Povestea urmãreºte firul subiectiv al
amintirilor unei fete autiste, care invitã privitorul
în interiorul unui univers simplu ºi cinstit,
complicat de intenþiile ascunse ale adulþilor. Ochiul
personajului central ne conduce prin labirintul
evenimentelor unei singure zile din viaþa sa. Deºi
ea este cea care primeºte constant lecþii de
gramaticã, de conduitã, de politeþe, în final, aceasta
le oferã profesorilor sãi lecþia cea amarã a vieþii,
aceea de a înþelege ce înseamnã sã fii om mare.
Poveste pentru oameni mari se joacã cu publicul
pe scena. Astfel spectatorii vor fi aproape de
actori ºi vor putea observa, ca într-un laborator,
fiecare gest, fiecare respiraþie, fiecare privire a
personajelor.
Teatrul Independent i-a oferit actriþei Iasmina
Petrovici ºansa de a se exprima liber, de a putea
spune ceea ce simþea cã nu este încã spus.
Publicul o ascultã vrãjit ºi o cheamã la rampã,
pentru aplauze! Sincere felicitãri!

ºi ºansa
Teatrului
Independent

Iasmina Petrovici s-a nãscut la Lugoj, judeþul
Timiº. A absolvit Colegiul Naþional Coriolan
Brediceanu, secþia matematicã-informaticã în
anul 2005, apoi, pentru cã talentul îi dãdea ghes,
Iasmina Petrovici a urmat Facultatea de Teatru,
în prezent Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, la clasa prof.
univ. dr. Sanda Manu ºi asistent univ. dr. Dana
Voicu, în perioada 2005  2008. A urmat, apoi,
un masterat în Istoria Artei ºi Filosofia Culturii
la Facultatea de Istorie a Universitãþii Bucureºti,
masterat terminat în anul 2011.
În perioada 2008-2010, a fost actriþã angajatã
a colectivului de profesioniºti de la Teatrul Tudor
Vianu, din Giurgiu. Având înclinaþie spre
miºcarea scenicã, a dansat în spectacole de dans
asiatic ºi flamenco, dar a ºi participat la
numeroase workshop-uri de dans. Pe scena
Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu interpreteazã
rolul Mika, din spectacolul Clovniþele, în regia
lui Cosmin Creþu. Tânãra actriþã Iasmina
Petrovici mai este distribuitã ºi în spectacolul
Joudain cel scrântit (rolul: Profesoara de dans),
în regia lui Emil Gaju, apoi în spectacolul Ce
rãmâne-i numai dragostea (rol: Ea), în regia lui
Mircea Creþu. Participã la un proiect teatralcultural româno-francez, intitulat Transport
ieºit din comun, jucând rolul Turista rãtãcitã.
În film, Iasmina Petrovici apare în Power plays,
regia Flaviu Man, scurt-metraj în limba englezã.
În proiecte TV o puteþi vedea la Antena 1, în

Cosmin ZAHARIA:
Cosmin Zaharia, absolventul Facultãþii
de Arte, în prezent Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane, specializarea Artele Spectacolului (Actorie), din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, s-a nãscut în municipiul
Târnãveni, judeþul Mureº. Aici el a urmat
cursurile Liceului Teoretic Andrei
Bârseanu, dar pe toatã durata liceului a
cochetat cu pictura, urmând cursurile
artistului Iuliu Moldovan. Pânã sã se înscrie
la teatru, a absolvit Facultatea de Biologie ºi
Geologie a Universitãþii Babeº-Bolyai din ClujNapoca. Ca student în cadrul facultãþii noastre,
a lucrat trei ani în cadrul clasei coordonate de
cãtre conf. univ. Adriana Piteºteanu ºi conf.
univ. dr. Vlad Rãdescu. Urmeazã, în perioada
2007-2008, ºi o serie de workshopuri de specializare,
precum: Ion Tugearu  Dance, Ion Albu  Theatrical
Fights, Vava ªtefãnescu  Dance, Michelle Modesto
Casarin - Commedia dell Arte ºi workshopurile
organizate de Teatrul Masca, respectiv Commedia dell
Arte (cu Nola Rae) ºi Discover your inner clown
(cu Mihai Mãlaimare). Odatã devenit actor licenþiat, a
ales sã se specializeze printr-un masterat în teatru
ºi film, susþinând o selecþie la MA Acting International East 15 Acting School, de la Londra (UK), unde
a ºi fost acceptat cu brio.
Cosmin ºi-a început activitatea ca actor de teatru
chiar din perioada studiilor sale la Bucureºti. A colaborat
fructuos cu Teatrul Masca pentru spectacolul
Îndrãgostiþii (Comedia dell Arte), regizat de celebrul
artist italian Michelle Modesto Casarin, dar ºi pentru
spectacolele Actorii ºi Mãturãtoarele (spectacole de
teatru stradal), regizate de directorul acestui teatru,
Mihai Mãlaimare. A mai jucat ºi în spectacolul
12 Oameni furioºi, de Reginald Rose, cu reprezentaþii
la Teatrul Metropolis ºi Teatrul Foarte Mic din Bucureºti,
Teatrul Naþional din Târgu-Mureº ºi Teatrul de Nord
din Satu Mare, precum ºi în show-ul Pãi pânã când?!,
cu reprezentaþii la Fabrica de Pensule din Cluj-Napoca.
În Londra, unde ºi-a început colaborarea încã din
timpul cursurilor de masterat, joacã în producþii
teatrale ca: Lysistrata the Sex Strike, The Picture of
Dorian Gray, A Dream Play, Macbeth ºi Mouthfull
of Birds. Actorul menþioneazã ca ºi memorabilã,
experienþa rolului Macbeth, jucat pe scena faimosului
teatru Shakespeares Globe.
În ceea ce priveºte lumea filmului, Cosmin
Zaharia îºi face debutul cu un rol de figuraþie specialã,
în blockbuster-ul hollywoodian Rush, în regia lui
Ron Howard.

Realitatea
a început
sã se
contopeascã
cu idealul
meu
Ce planuri de viitor are actorul Cosmin Zaharia?
În viitorul foarte apropiat doresc sã îmi completez
cariera pro-fesionalã cu alte studii superioare ºi sã
devin ºi regizor de film. Mã atrage ºi producþia
cinematograficã, aºa cã am început sã produc filmul
A Dream 2 The Moon, în colaborare cu Anatoli
Tsampa (ideea aparþinând acesteia). Filmul are ca
obiectiv lansarea la Festivalul Internaþional de Film
de la Cannes, din Franþa. Din luna septembrie se
realizeazã filmãrile pentru partea a doua. Tot din
luna septembrie, Cosmin Zaharia a început cursurile
de cascadorie ºi lupte scenice la British Stunt Academy
din Londra, care pregãteºte actori pentru cele mai
mari producþii cinematografice mondiale.
Recent, actorul Cosmin Zaharia a luat castingul
pentru filmul horror englezesc Plastic Toys, a început
filmãrile, tot în luna septembrie, urmând ca premiera
acestuia sã ruleze în anul 2016. Cosmin Zaharia este
ºi personajul principal al filmului de scurt metraj
Noul Eu, regizat de Ionuþ Rusu, filmat anul trecut. Ia plãcut foarte mult ideea ºi a acceptat sã joace rolul
protagonistului, ce a constat în demontarea treptatã
a elementelor cheie ale vieþii unui judecãtor cu o carierã
de succes, pânã la dispariþia acestuia. Scurt metrajul
a fost selecþionat anul acesta la Festivalul Internaþional
de film Versi di Luce din Italia.
De ce s-a implicat atât de mult absolventul nostru,
tânãrul actor Cosmin Zaharia? Am simþit cã vreau ºi
pot sã explorez mult mai mult decât atât Mai am
multe de învãþat în domeniul actoriei. Consider cã,
pentru a ajunge foarte bun în ceea ce faci, trebuie sã
fii filtrat prin cât mai multe metode de abordare a
profesiei tale, pentru a ºti clar unde te situezi, ce þi se
potriveºte ºi ce cale trebuie sã alegi în cele din urmã.
Dacã, la început, a fost un vis, acum este realitate,
realitate care se contopeºte cu idealul meu.

Jos, la fântâna
de piatrã
Nãscutã în localitatea Titeºti, din judeþul
Vâlcea, cunoscuta interpretã a melosului popular
Loredana Hereºanu-Sfetcu, absolventã a
Facultãþii de Arte, în prezent Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane, specializarea Pedagogie
Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
este o voce dulce a plaiurilor unde s-a nãscut.
Este absolventã a Liceului din Câmpulung
Muscel, apoi absolventã a ªcolii Populare de
Artã din Piteºti, secþia canto-popular, la clasa
renumitei profesoare Elisabeta Grigorescu.
Pentru cã dorinþa de a accesa în mod cât
mai veridic izvoarele folclorice ale zonei de unde
provenea nu îi dãdeau pace, s-a înscris la
Facultatea de Arte, devenind apoi licenþiatã a
acestei facultãþi de prestigiu.
Absolventa noastrã are acum în palmares
aproape 20 de ani de activitate neîntreruptã ca
solist profesionist în cadrul Orchestrei Doina
Argeºului din Piteºti, alãturi de ansamblul folcloric
Dorul, dar la acestea se mai poate adãuga ºi
colaborarea cu Ansamblul Cãluºul din Scorniceºti,
judeþul Olt, unde a activat tot ca solist profesionist.
Interpreta Loredana Hereºanu-Sfetcu colaboreazã
foarte bine ºi cu orchestra Folclor Band din Piteºti,
orchestrã formatã din profesioniºtii Doru Sfetcu
(solist vocal ºi instrumentist), Florin Marica
(acordeon) ºi Marius Marica (violonist), cu care
participã la diferite evenimente.
Loredana Hereºanu-Sfetcu a fost ºi este o
permanentã colaboratoare a diverselor posturi
de televiziune.
În activitatea sa artisticã de solist profesionist, a avut prilejul sã evolueze alãturi de mari

artiºti ai cântecului popular românesc. Fiind un
student laborios în timpul facultãþii, Loredana
Hereºanu-Sfetcu a devenit acum, la rândul sãu,
profesor, predând cursul de Canto Popular la
Centrul Cultural Mioveni  Argeº. Cei care au
absolvit deja cursurile doamnei profesoare sunt
pe scenele de spectacol din întreaga þarã. Dintre
cântecele de repertoriu ei, îndrãgire de publicul
larg, putem menþiona: ªtiu cã viaþa asta zboarã,
Când era badea-n Cindrel, Deschide Ioane
fereastra, Lasã-mã sã pãtimesc, Cucule, pasãre
mândrã, ªtiu cã viaþa asta zboarã, Anii repede
au trecut, Hai zi aºa, zi o geampara, De-aº mai
duce-o pân la toamnã, Arz-o focul bãutura, Bate
vântul biniºor, Jos, la fântâna de piatrã etc.
Absolventa noastrã, Loredana HereºanuSfetcu, cântã din suflet armonia divinã a plaiurile
pline de culoare ºi vibraþie unde a copilãrit. Aici
se întoarce ea mereu, Jos, la fântâna de piatrã,
ca la un izvor de apã vie, ca la o sursã nesecatã
a dorului de frumos, a speranþei neþãrmurite de
mai bine. Sã îi ascultãm cântecele pline de dor!

Aurelian PREDA:
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Munþii mei
frumoºi,
Carpaþi
Cunoscutul ºi îndrãgitul solist argeºean de
muzicã popularã Aurelian Preda, realizatorul
emisiunii Poveºti de viaþã de la Etno TV, este
absolvent al specializãrii Pedagogie
muzicalã, dar ºi al masteratului de Artã
Muzicalã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Muzicã, în prezent Facultatea
de ªtiinþe Socio-Umane. El s-a nãscut în 1970
în comuna Suici din judeþul Argeº. A absolvit
Liceul Vlaicu Vodã din Curtea de Argeº. A
spus întotdeauna cã s-a nãscut într-o familie
modestã din punct de vedere financiar, dar
iubitoare de folclor, iubitoare a cântecului
popular ºi a muzicii lãutãreºti. A început sã
cânte încã de la vârsta de 5 ani, când fredona
prin casã diferite melodii îndrãgite. Vocea a
moºtenit-o de la mama, cea care l-a încurajat
foarte mult. La început a cântat la diferite
serbãri, apoi a fost remarcat la Festivalul
Naþional Cântarea României, în anul 1986.
La vârsta de 14 ani, pentru cã familia sa nu
avea posibilitãþi materiale, Aurelian a fost
obligat sã vândã la un aprozar ca sã se întreþinã
în ºcoalã. Prima colaborare cu mass-media a
avut-o la postul Radio Muntenia în anul
1999. Pe data de 2 iulie 2002, a prezentat
prima emisiune de la Etno TV (Un cântec, un
interpret). Nu a renunþat însã nici la radio, în
prezent având o emisiune la Radio România
- Antena Satelor (din septembrie 2006). În
ceea ce priveºte viaþa privatã, Aurelian Preda
este cãsãtorit ºi are trei copii: douã fete
(Raquele ºi Ana Maria Rosa) ºi un bãiat
(Mario). Soþia sa, Mariela, mai are o fiicã de
22 de ani, din prima cãsãtorie, pe care o iubesc
mult ºi o consider copilul meu. Dintre copii,
Ana Maria Rosa este cea care îi moºteneºte
talentul, ea cântând de la vârsta de 1 an ºi
jumãtate, din dorinþã proprie. Aurelian Preda
are o relaþie de prietenie cu copiii ºi îi lãsa sã
aleagã singuri ce vor sã facã, deoarece viitorul
le aparþine. Cântecul este terapia sufletului
sãu. La prima vedere, pare un om dificil,
distant, rece, de neatins. Mai apoi, când te
lasã sã-i intri în grãdina sufletului, descoperi
cã este un om cu o sensibilitate rar întâlnitã,
sentimental, nobil, original, generos, fiind o
personalitate adesea fascinantã. Printre
artiºtii interpreþi pe care i-a luat ca model se
numãrã Ion Dolãnescu, Marinicã Iordache,
Irina Loghin, Maria Lãtãreþu, Maria Apostol
ºi Maria Ciobanu. Deºi este ocupat cu radioul
ºi televiziunea, merge cu mult drag oriunde

este invitat. Pentru el nu primeazã banul;
mulþumirea sufleteascã e mult mai importantã.
Dintre melodiile pe care le interpreteazã, cele
mai dragi sunt douã ºlagãre cunoscute: Unde
eºti tãicuþã bun, dedicat tatãlui sãu, ºi Pe
poartã la mãnãstire, deoarece se simte legat
de Curtea de Argeº, locul în care s-a nãscut.
Diagnosticat cu cancer la începutul lui 2010,
a dus, vreme de doi ani, o luptã teribilã cu
aceastã cumplitã boalã, perioadã în care se
resemnase chiar ºi cu ideea cã va muri. Dupã
patru operaþii ºi mai multe vizite la Mormântul
Sfânt, interpretul este convins cã a reuºit sã
învingã necruþãtoarea maladie. Aurelian Preda a
povestit ºi despre modul pe care l-a ales sã
lupte cu boala: a devenit lacto-vegetarian, face
mult sport pentru a-ºi oxigena creierul ºi încearcã
sã evite stresul ºi supãrãrile. Solistul considerã
cã dacã ai mare credinþã, orice dezamãgire o
poþi lua ca pe o parte bunã. Orice încercare a
vieþii este un pas înainte. Într-un vis, solistul
spune cã o voce divinã i-a spus: Ai sã participi
la multe înmormântãri, ai sã plângi dupã
mulþi oameni dragi, iar dupã tine, mulþimea
care nu va seca niciodatã.
Dintre albumele sale, amintim: Argeºel pe apa
ta, Aºa spune Domnul Sfânt, Plânge o maicã
bãtrânã, iar dintre melodiile fredonate de cãtre
admiratorii sãi: Lume, lume, bun gãsit, Foaie
verde cimbriºor, La nuntã, Foaie verde a
bobului, La mulþi ani, omule bun, Pleacã românii
din þarã, ªarpele cu chip de om, Stau mamã ºi te
privesc, Cine are noroc, are, Am copii ºi mã
mândresc, La poarta de lângã drum, Am muncit
ºi mi-am strâns bani, Plângea o maicã bãtrânã,
Mândruþã, dragostea noastrã, De la Primãrien sus, Mãi mândruþã, argeºeancã.
Dupã o luptã numai de el ºtiutã cu soarta,
iatã cã împarte din nou bucuria vieþii ºi a
muzicii tuturor acelora care se opresc pentru
o clipã ca sã îl asculte, sã se bucure de balsamul
unei melodii interpretate de Aurelian Preda.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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