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Condoleanþe familiilor ºi apropiaþilor celor care ºi-au pierdut viaþa
în incendiul de la Clubul Colectiv din Bucureºti!
Sperãm ca toþi cei aflaþi în stare criticã ºi cei internaþi în spitale sã se recupereze.
Le dorim însãnãtoºire grabnicã!

Luni, 2 noiembrie 2015, la Sediul central al Universitãþii Spiru Haret  Sala Senatului, din str. Ion Ghica nr. 13, a avut loc

Conferinþa finalã a proiectului

Bunãstare pentru persoane vulnerabile
prin structuri de economie socialã



Facem apel la comunitatea de studenþi, profesori ºi fani online
ai Universitãþii Spiru Haret pentru a susþine eforturile de salvare
prin donarea de sânge. Totuºi, ca urmare a declaraþiilor Ministrului
Sãnãtãþii cu privire la capacitatea centrelor de transfuzie,
transmitem celor care doresc sã doneze sânge sã se prezinte
pentru recoltare în sãptãmânile care urmeazã.
Totodatã , vã rugãm sã vã informaþi cu privire la condiþiile pe care
trebuie sã le îndepliniþi pentru a dona sânge, înainte de a vã
prezenta pentru recoltare! Toate informaþiile despre procedurã
le puteþi gãsi accesând link-urile  DoneazaSange.ro,
#Solidaritate, #DoneazaSange



Colegiul Psihologilor din România, în parteneriat cu
MedLife, pune la dispoziþie o linie telefonica de urgenþã 
021 9647- pentru victimele incendiului de la clubul Colectiv
ºi pentru familiile acestora.
Colegiul Psihologilor din România, sub conducerea prof. univ. dr.
Mihai Aniþei, împreunã cu MedLife lanseazã, începând cu
2 noiembrie, un program gratuit de consiliere a victimelor care au
suferit în urma incendiului din clubul Colectiv, precum ºi a
aparþinãtorilor acestora, ºi pun la dispoziþie o linie telefonicã de
urgenþã  021 9647, care va funcþiona în regim de call-center ºi va
fi disponibilã zilnic, 24 din 24 de ore.

Foto: Mihãiþã ENACHE

Proiectul ID: POSDRU/168/6.1/G/144050 este co-finanþat
din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013,
Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale
ºi Domeniul major de intervenþie 6.1. Dezvoltarea
economiei sociale. Beneficiarii proiectului sunt
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de Solicitant,
ºi Primãria comunei Buturugeni, judeþul Giurgiu,
în calitate de Partener.
În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele,
activitãþile ºi beneficiile pentru grupurile þintã ale
Proiectului.
La Conferinþã au participat reprezentanþi din instituþii
publice locale ºi regionale, membrii echipelor de
management ºi de implementare a Proiectului,
reprezentanþi ai Partenerului, persoane vizate de
obiectivele, rezultatele ºi beneficiile Proiectului,
precum ºi reprezentanþi ai instituþiilor cu atribuþiuni
în domeniul asistenþei sociale, reprezentanþi din ONG cu
activitate în domeniul social ºi reprezentaþi ai mass-media.

Cum devii un bun cetãþean?

Pledoarie pentru educaþia civicã a elevilor de liceu
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ªi dupã ce ni se usucã
lacrimile ?

Mioara VERGU-IORDACHE

Mai plângem câteva zile ºi ne întoarcem la ale noastre?!
Vã aduceþi aminte de Mihãileºti, Maternitatea Giuleºti,
Constanþa, Apuseni, Ionuþ, poliþistul Gigina...? Vom uita din nou?!
Ne inflamãm, urlãm, plângem, jelim,... Nu privim cu
obiectivitate, nici mãcar dupã ce ne consumãm revolta. Justificatã,
dar neproductivã. Politizãm excesiv, vorbim excesiv, judecãm
excesiv, facem acuzaþii sau apãrãri dupã ureche... Citesc cã
patronii clubului Colectiv au mai fost implicaþi în niºte incidente,
chiar cu foc. ªi-atunci întreb, într-o þarã care se laudã pe bunã
dreptate cu o specialiºti IT de nivel mondial, de ce nu existã un
registru al patronilor, în care sã fie înscrise toate neregulile,
incidentele în care au fost implicaþi ºi, în funcþie de ce scrie acolo,
sã primeascã sau nu aprobãri pentru demararea altor afaceri?
ªi dupã ce ni se usucã lacrimile ?
O luãm de la capãt cu iertãrile, justificãrile, acuzele partizane,
discordia dintre generaþii?! Ce am învãþat din aceastã tragedie?
Ce nu mai repetãm? În afara lumânãrilor, lacrimilor, postãrilor
pe facebook, poate ieºirilor în stradã, ce facem? În amintirea
tinerilor nevinovaþi, care au murit, pentru ajutorarea familiilor
lor, în sprijinul rãniþilor, a celor care vor rãmâne marcaþi toatã
viaþa din cauza unei pasiuni frumoase pentru muzicã, ce vom
face?! Noi toþi, tineri ºi bãtrâni, ce facem?
ªi dupã ce ni se usucã lacrimile ?
Memorialul Durerii a încãrcat pe facebook un clip video
Generaþia identitarã, devenit viral. Niºte copii frumoºi ºi deºtepþi
aratã cu degetul, acuzã! Zeci de mii de oameni au format cozi
mari la centrele de recoltare a sângelui, alþii s-au mobilizat sã-i
ajute pe rãniþi, familiile lor Cei mai mulþi, aºa cum e ºi firesc,
au acþionat ºi acþioneazã anonim! Sunt zeci de mii de postãri
sensibile, idei generoase, judecãþi lucide, existã, însã, ºi unele
de-a dreptul demente, scenarii
Mulþumesc lui Dumnezeu!
sunt mult mai puþine.
ªi dupã ce ni se usucã lacrimile ?
Existã certitudini cã drame precum cea de la Colectiv sã nu se
mai întâmple? Nu! Poate exista speranþã. Cu condiþia sã nu uitãm!
Sã nu uitãm ºi sã nu iertãm! Dar cu luciditate, cu forþa faptelor,
cu eroism cotidian. Sã-i facem sã se teamã de intransigenþa noastrã
pe nemernicii îmbuibaþi care ºi-au uitat omenia pentru un pumn
de galbeni. Nu vorbesc de responsabilitãþi, cãci nu poþi fi
responsabil dacã nu eºti om. Nefiind om, nu ai cum sã fii
responsabil! Justiþia trebuie sã-ºi facã treaba, condamnând toþi
vinovaþii! Sã nu se gãseascã, dupã obicei, un etern acar Pãun!
Sã fim oameni, uniþi, solidari, empatici
ºi dupã ce ni se usucã lacrimile!

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA

726  3 noiembrie 2015

Lucrãri ale studenþilor haretiºti la expoziþia

DIPLOMA 2015
WORKSHOP
Iniþierea, dezvoltarea ºi promovarea firmelor de tip START UP.
Crearea unor oportunitãþi pentru dezvoltarea afacerilor
ºi obþinerea de noi fonduri pentru finanþare
Prin Centrul USH Pro Business, Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de beneficiar al
proiectului START UP 4 U, POSDRU/176/3.1/S/
149612, a organizat în data de 26 octombrie 2015,
ora 11, la Bucureºti, în bd. Timiºoara nr. 58, sector
6, locaþia regionalã de implementare a proiectului
un workshop privind atât iniþierea, dezvoltarea ºi
promovarea firmelor de tip start up, cât ºi crearea
unor oportunitãþi pentru dezvoltarea afacerilor ºi
obþinerea de noi fonduri pentru finanþare.
Evenimentul a reunit reprezentanþi ai proiectului,
ai Enterprise Europe Network Romania ºi ai Business
Angels România cu câºtigãtorii Concursului de Idei
de afaceri din cadrul proiectului START UP 4 U.
Florin Lianu, consultant Romanian Association
for Electronic and Software Indrustry (ARIES), a
vorbit despre rolul ºi activitatea Enterprise Europe
Network Romania: Reþeaua Enterprise Europe ajutã
IMM-urile sã-ºi extindã afacerile pe piaþa europeanã.
Prin intermediul centrului local vã poate sprijini sã
dezvoltaþi afaceri prin extinderea pe noi pieþe, sã
identificaþi noi tehnologii ºi sã accesaþi fonduri
europene. Aceasta are aproape 22 organizaþii
membre în Romania, care includ camere de comerþ

ºi industrie, centre tehnologice, universitãþi ºi agenþii
de dezvoltare.
Cu o experienþã de peste 8 ani în management de
proiecte, financiar ºi consultanþã, Cecilia Basu,
reprezentant al Business Angels România, le-a
vorbit tinerilor antreprenori despre finanþarea de
tip business angels, investitori start-up-uri ºi
parteneri: Avem un portofoliu vast de investitori
dispuºi sã finanþeze startup-uri în diverse domenii.
Le prezentãm acestora ideea ta, astfel încât tu sã
primeºti finanþarea de care ai nevoie.
În calitate de director general al Centrului USH
Pro Business, Costin Lianu a transmis invitaþilor cã,
prin intermediul acestui nou centru înfiinþat ºi,
totodatã, prin organizarea unor workshop-uri, se
urmãreºte iniþierea firmelor de tip start up în drumul
lor spre consolidarea ºi dezvoltarea afacerii.
În baza semnãrii unui protocol de cooperare cu
Centrul USH Pro Business, firmele prezente la
eveniment ºi-au prezentat, pe scurt, afacerea ºi ideile
de dezvoltare viitoare, primind numeroase sfaturi de la
doamna Cecilia Basu. Ideile vor fi supuse unui proces
de analizã ºi selecþie pentru ca, ulterior, sã fie promovate
în cadrul unor evenimente de marketing ºi publicitate,
dar ºi de negociere cu viitorii parteneri de afaceri.

Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru
Haret a furnizat, de-a lungul vremii, mulþi
specialiºti, care au reuºit sã schimbe în bine
faþa multor oraºe din þarã ºi nu numai. Ca o
amintire care sã le rãmânã toatã viaþa în suflet
ca dovadã a inegalabililor ani de studenþie,
absolvenþilor ºi-au prezentat munca de la
cursuri în cadrul expoziþiei Diploma 2015 
informeazã TVH
Orele lungi de studiu ºi practicã se traduc
acum într-o ineditã prezentare menitã sã încânte
publicul de specialitate. Absolvenþii vor intra
pe piaþa de profil cu propria lor carte de vizitã.

Fiecare proiect reprezintã o muncã asiduã ºi
o îmbinare a teoriei cu practica. Acest lucru nu
se vede însã pe planºã, ci o ºtiu doar absolvenþii
ºi cadrele didactice de specialitate.
Ceea ce este cu adevãrat important este cã
lucrãrile absolvenþilor de la Facultatea de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret îºi pun
deja amprenta asupra Capitalei.
Bucureºti candideazã la titlul de Capitalã
Europeanã Culturalã a anului 2021. Tocmai de
aceea, studenþii din anul V ai instituþiei haretiste
lucreazã la importante proiecte menite sã
schimbe faþa oraºului.

*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, 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

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Dupã ºapte ani de crizã: s-au recreat condiþiile economice din 2009-2010
Consumul creºte, creºterea economicã aduce în discuþie riscul de supraîncãlzire economicã,
investiþiile scad, salariile cresc, politica fiscalã se relaxeazã, mediul de afaceri se uitã
întrebãtor la ce se întâmplã, iar Banca Mondialã ne creºte poziþia ocupatã într-un top al
atractivitãþii mediului de afaceri în diverse þãri ale lumii.
Guvernul vede doar partea bunã a lucrurilor, analiºtii economici vãd, pentru 2016-2017,
recreate condiþiile pentru repetarea situaþiei economice din 2009-2010.

România a urcat câteva locuri
în topul BM
privind mediul de afaceri

România ocupã poziþia 37 din 189 de þãri în
topul Bãncii Mondiale privind atractivitatea
mediului de afaceri, însã, între þãrile europene,
ocupã una dintre ultimele poziþii în acest
clasament. Potrivit topului Doing Business
2016, publicat de Banca Mondialã, doar cinci
þãri din UE ridicã piedici mai multe în calea
derulãrii afacerilor decât România  Bulgaria
(locul 38), Croaþia (locul 40), Ungaria (locul
42), Italia (locul 45) ºi Grecia (locul 60).
Anul trecut, România s-a aflat, în acest
clasament, pe locul 48, dar saltul se datoreazã
nu unui avans în privinþa atractivitãþii mediului
de afaceri, ci schimbãrii indicatorilor folosiþi la
calcularea uºurinþei de a face afaceri, potrivit
precizãrilor BM.
Sunt 10 indicatori analizaþi de Banca
Mondialã în stabilirea clasamentului atractivitãþii mediului de afaceri într-o þarã: uºurinþa
în înfiinþarea unei companii, obþinerea
autorizaþiilor de construire, înregistrarea
proprietãþilor, plata taxelor, accesul la credite,
protecþia investitorilor minoritari, respectarea
contractelor, insolvenþa, comerþul exterior ºi
accesul la electricitate. În unele dintre aceste
criterii, Banca Mondialã aratã cã România a
înregistrat progrese.

Opinia

naþionalã

Codul fiscal ºi impredictibilitatea
creºterii cererii

Comentând acest clasament, Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal, aratã cã impredictibilitatea mãsurilor fiscale ºi impactul acesteia
asupra investitorilor sunt mult mai nocive decât
nivelul în sine al taxelor, întrucât impozitele ar putea
creºte la fel de uºor cum au fost reduse, când va
creºte presiunea pe buget. În acelaºi context, Ionuþ
Dumitru a chemat în ajutor statisticile Comisiei
Europene, care vorbesc despre o ratã a impozitãrii
profitului încã mare, de 42%, procent care este uºor
peste media europeanã, presiunea venind, în special,
din zona impozitelor pe muncã. Noi avem o povarã
fiscalã pe muncã mare, pentru cã avem deja un
dezechilibru fizic foarte puternic între numãrul de
contribuabili ºi numãrul de beneficiari, a subliniat
preºedintele Consiliului Fiscal. El a mai adãugat cã,
în prezent, nu se ºtie cum va evolua cererea în noile
condiþii pe care România le-a creat cu impulsul fiscal
(reducerea impozitului pe dividende, de la 16% la
5%, reducerea TVA la 9% pentru livrarea apei ºi
impozitarea diferenþiatã pentru microîntreprinderi,
pe lângã mai vechile prevederi, printre care ºi
reducerea TVA de la 24% la 20%). Pe de o parte,
publicul poate sã creadã cã este deflaþie, pe de altã
parte, avem Codul fiscal, care ne duce cererea peste
estimãrile noastre, peste potenþial.

Discrepanþe între creºterea
economicã ºi cea a consumului

ªi, odatã cu impredictibilitatea acestor relaxãri,
apare, de fapt, marea problemã pe care ºi-o pun la
ora actualã bancherii ºi analiºtii financiari: avem o
creºtere a consumului mai ridicatã decât estimãrilor
ºi o accelerare subitã a creditului în lei. Creºterea
actualã acceleratã a consumului naºte comparaþii cu
perioada de dinainte de criza din 2009-2010, când
economia s-a supraîncãlzit, apoi a fãcut implozie.
În 2008, rata de creºtere realã a PIB era de 8%, iar în
2009 economia a cãzut într-o recesiune adâncã, cu o
ratã negativã de 7%. Dacã, atunci, consumul creºtea
cu rate anuale de 10-12% ºi economia cu 6-8%, în
prezent, consumul creºte cu 5%, la un avans economic de aproximativ 3%. Pare a se contura acelaºi
scenariu de dinainte de crizã, a declarat Ionuþ
Dumitru la o conferinþã pe tema creºterii sustenabile,
organizatã la Banca Naþionalã a României. Creºterea
consumului va fi alimentatã în continuare de salariile
mai mari ale bugetarilor, dar ºi ale angajaþilor din
mediul privat. Cresc salariile, creºte ºi creditarea.
Volumele noi de credite aratã cã avem o activitate
foarte dinamicã, spune Dumitru. Cel mai mult creºte
creditul în lei, cu o ratã anualã de 25%.

Investiþiile publice  cele mai
mici din ultimii 10 ani

Dacã, în privinþa consumului, România aratã rate
ridicate de creºtere, investiþiile sunt mult mai problematice, deºi privaþii au pus mai mulþi bani în economie. Statul, însã, cheltuieºte din ce în ce mai puþini
bani pentru proiectele de infrastructurã. Investiþiile
publice sunt la minimum, probabil o sã avem
minimumul ultimilor 10 ani, a mai spus Dumitru.

Aºa cum aratã reprezentanþii bãncii centrale,
România se bucurã, acum, de stabilitate
macroeconomicã. Reprezentantul Consiliului
Fiscal precizeazã, însã, cã aceasta nu este
suficientã pentru a garata o creºtere sustenabilã.
Calculele sale aratã cã România a avut, în perioada
2003-2014, o creºtere economicã mare, însã aceasta
nu a fost întotdeauna sustenabilã, drept dovadã,
þara noastrã a înregistrat a cincea cea mai
mare volatilitate de la nivel european, dupã statele
baltice ºi Grecia. Istoria recentã a dovedit, deja, cã
o creºtere economicã acceleratã nu este sustenabilã.

BNR se bazeazã pe datoriile încã
mici ale României

Ceva mai optimiºti, chiar dacã ºi ei atrag atenþia
asupra riscului de supraîncãzire a economiei,
reprezentanþii BNR analizeazã datele statistice
privind datoria publicã ºi deficitele de cont curent
ale României. La o datorie publicã de 40% din
Produsul Intern Brut ºi în condiþiile în care
România se împrumutã la o ratã medie a dobânzii
de 4%, în 2016 vom avea cheltuieli bugetare
anuale cu dobânzile de 1,6% din PIB. Dacã am
avea o datorie publicã de 80% din PIB, atunci ar
trebui sã plãtim dublu, cu 1,6 puncte procentuale
mai mult, dar care înseamnã mai puþini bani
pentru educaþie, sãnãtate., precizeazã Valentin
Lazea, economistul ºef al BNR. Lucian Croitoru,
consilier al guvernatorului BNR, a afirmat cã
sectorul public trebuie sã fie pregãtit ca atunci
când, în mod inevitabil, intervine o ajustare sã
nu îl gãseascã aºa cum s-a întâmplat în 2008,
adicã nepregãtit.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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Eºti student, masterand,
doctorand, cercetãtor?
Te intereseazã o carierã
în cercetare?

Caravana EURAXESS!

Autobuzul EURAXESS  Researchers in Motion va sosi în BUCUREªTI,
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureºti, în 3 noiembrie 2015, ºi în
Iaºi, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Grigore T. Popa, în 9 noiembrie
2015, cu informaþii despre joburi în cercetare ºi oportunitãþi de finanþare.
Studenþii ºi cercetãtorii aflaþi la început de carierã sunt invitaþi sã ne viziteze
pe parcursul zilei, pentru a afla cum sã gãseascã joburi în alte þãri ºi cum sã
acceseze fonduri.
Autobuzul interactiv va dispune de terminale informative, unde cercetãtorii pot
sã navigheze pe site-ul EURAXESS ºi îºi pot încãrca CV-urile. Experþii EURAXESS
se vor afla la dispoziþia lor pentru a le prezenta serviciile oferite ºi modul în care
acestea îi pot ajuta sã se angajeze ºi sã-ºi înceapã cariera în cercetare. Un fotograf
profesionist va oferi vizitatorilor fotografii standard pentru CV.
Autobuzul se va afla la locaþiile stabilite începând cu ora 10, aºa cã veniþi sã
vedeþi cum puteþi gãsi un job de cercetare în altã þarã sau cum puteþi accesa
fonduri!
Aceastã oprire face parte dintr-un tur EURAXESS de douã luni  în cursul
turului se viziteazã 34 de oraºe din 16 þãri. Autobuzul EURAXESS oferã studenþilor
ºi tinerilor cercetãtori acces direct la serviciile oferite de EURAXESS.
Urmãriþi caravana pe Facebook ºi pe Twitter!
EURAXESS  Researchers in Motion este o iniþiativã European Research
Area (ERA) ºi oferã cercetãtorilor care doresc sã urmeze o carierã în Europa
acces la o gamã completã de informaþii ºi servicii de asistenþã. EURAXESS
Jobs oferã un portal unic pentru posturi de cercetare în întreaga Europã ºi nu
numai. De asemenea, cercetãtorii îºi pot încãrca CV-urile, putând fi contactaþi
apoi de cãtre potenþiali angajatori. EURAXESS Services oferã consiliere ºi
asistenþã pentru cercetãtorii care îºi urmeazã cariera într-o altã þarã europeanã.
EURAXESS Rights promoveazã condiþii de lucru excelente pentru cercetãtorii
din întreaga Europã, iar EURAXESS Links conecteazã cercetãtorii din Europa
cu cei aflaþi la distanþã.
Uniunea Europeanã: Ajutãm cercetãtorii sã gãseascã joburi
 EURAXESS este o platformã pan-europeanã, susþinutã de 40 de þãri
participante din întreaga Europã. Peste 530 de angajaþi EURAXESS din peste
260 de centre de servicii oferã asistenþã personalizatã, în timp ce site-ul constituie
un punct unic de acces la informaþii dincolo de graniþele naþionale.
 EURAXESS a rãspuns, pânã la ora actualã, la solicitãrile a peste 900 000 de
cercetãtori. Acestea se referã, de obicei, la oportunitãþi de angajare ºi finanþare,
la condiþiile de obþinere a vizelor ºi permiselor de ºedere, la cazare, ºcoli, aspecte
legale ºi care þin de asigurãrile sociale.
 Site-ul EURAXESS a înregistrat o creºtere constantã a numãrului de vizitatori.
În 2015, aproape 1 900 000 de vizitatori unici au vizualizat site-ul de circa 6,8
milioane de ori.
 În 2015 au fost publicate peste 42 000 de oferte de angajare.
 Peste 8 300 de organizaþii de cercetare, companii, universitãþi ºi IMM-uri s-au
înregistrat pe EURAXESS Jobs.

Conferinþa Internaþionalã

Exerciþiul fizic  mijloc complex ºi modern
de promovare a vieþii sãnãtoase
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
în parteneriat cu Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii din Craiova, a organizat, la Craiova, Conferinþa Internaþionalã:
Exerciþiul fizic  mijloc complex ºi modern de promovare a vieþii sãnãtoase.

În interesul cercetãrii ºtiinþifice,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret a
organizat workshop-ul cu tema:
Medicina sportivã  posibilitãþi ºi
limite în susþinerea efortului sportive,
având ca invitatã pe dr. Adriana Jicman
de la Institutul Naþional de Medicinã
Sportivã. Discuþiile au fost deschise ºi
dezvoltate pe o mulþime de aspecte ce
decurg din genericul workshop-lui.
Participanþii s-au antrenat la dezbateri
aprofundate, care au generat dorinþa de
continuare a temei ºi cu alte ocazii.
În cadrul conferinþei s-au regãsit
subiecte de interes actual, organizate

în patru secþiuni, orientate spre
programele universitare specifice
domeniul Educaþiei fizice ºi sportului,
însumând un numãr de 60 de lucrãri,
prezentate în plen ºi în secþiunea poster.
În secþiunea Educaþie fizicã ºi sport
au fost prezentate teme care au abordat
aspecte ale dezvoltãrii somatice ºi funcþionale, motricitate generalã, pregãtire
fizicã, evaluare, cât ºi efectele induse
de exerciþiile fizice, în mentalul ºi gradul
de sociabilitate ale practicanþilor.
Lucrãrile secþiunii Sport ºi performanþã motricã au adus în discuþie
modalitãþi ºi modele actuale de
antrenament în sporturile individuale

ºi colective, optimizarea pregãtirii
tehnico-tactice în diferite discipline
sportive, evoluþia biologicã ºi motricã,
determinatã de profilul unor ramuri
sportive, metode ºi tehnici actuale de
monitorizarea a efortului sportiv.
Temele prezentate în secþiunea
Kinetoterapie ºi medicinã sportivã
s-au axat spre terapii aplicate persoanelor
cu cerinþe educative speciale, persoanelor aflate în stãri fiziologice deosebite particularizate la copii ºi adulþi. Au
fost etalate cercetãri din sfera recuperãrii locomotorii în cazul sportivilor ºi
persoanelor non-sportive. Recuperarea
în afecþiunilor neurologice a fost, de
asemenea, un subiect de cercetare
prezentat în aceastã secþiune.
Secþiunea Varia a fost consacratã
unor teme de cercetare asupra perspectivelor asociate misiunii specialiºtilor
din domeniu, managementului resurselor, rolului mass-media în promovarea
vieþii sãnãtoase prin exerciþiu fizic.
Apreciem cã evenimentul ºi-a atins
scopul, prin diseminarea unor acþiuni
specifice misiunii facultãþii în registrul
ºtiinþific. Perspectivele ºi rapiditatea cu
care se dezvoltã domeniul ne obligã la
mobilizare pentru urmãtoarea conferinþã, respectiv, ediþia din anul 2016.

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

În cadrul evenimentului sunt planificate sesiuni de informare cu ajutorul a douã
corturi dotate cu infotouch, distribuite de materiale informative ºi de promovare,
sesiune de poze profesionale de CV la bordul Autobuzului EURAXESS ºi poze în
cabina foto etc. În plus, va avea loc o conferinþã axatã pe Oportunitãþile de carierã
în cercetare la nivel european ºi care va cuprinde prezentãri ºi discuþii tip panel.
Conferinþa va avea loc între orele 12 ºi 14. Agenda finalã este disponibilã la
adresa: www.euraxess.gov.ro/evenimente-euraxess.html.

Conferinþa Naþionalã de Analizã Tranzacþionalã

Amprente din trecut, Transformãri în prezent. Provocãri ºi oportunitãþi pentru creºtere ºi dezvoltare
În perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2015,
a avut loc Conferinþa Naþionalã de Analizã
Tranzacþionalã Amprente din trecut, Transformãri în prezent. Provocãri ºi oportunitãþi
pentru creºtere ºi dezvoltare, conferinþã ce a
oferit ocazia dezbaterii problematicii reprezentate de creºtere ºi dezvoltare, cu aplicativitate în domeniul psihoterapiei, precum ºi în
domeniul organizaþional ºi în coaching. Lucrãrile conferinþei s-au desfãºurat pe parcursul a
mai multe zile, aceasta fiind structuratã în trei
pãrþi: pre-conferinþã, conferinþa propriu-zisã ºi
post-conferinþã.
Pre-conferinþa (29-30 octombrie), gãzduitã de
Universitatea Spiru Haret, a cuprins workshop-ul susþinut de Jo Stuthridge din Noua
Zeelandã: E nevoie de doi: lucrul cu procesul
intersubiectiv inconºtient. Acest workshop a
explorat modurile de facilitare a schimbãrii,
concentrându-se pe procesele intersubiective
inconºtiente dintre client ºi terapeut. Cum
comunicã douã minþi la nivel inconºtient?
Indiferent cât de atent ne conectãm la experienþa
clientului, în mod inevitabil vom fi percepuþi,
încadraþi ºi modelaþi ca personaje în poveºtile
de viaþã ale clienþilor noºtri. Atunci când
rãmânem deschiºi acestei experienþe, aceste
dinamici intersubiective pot fi o sursã bogatã
de informaþii. Pe parcursul celor douã zile, am
putut explora dinamici transferenþiale ºi contratransferenþiale, jocuri psihologice ºi puneri în act,
folosirea experienþei subiective a terapeutului,
conceptual lui Berne de imagine a eului, prin
exerciþii experimentale, expuneri teoretice,
discuþii ºi supervizare.
Conferinþa propriu-zisã s-a desfãºurat, la Facultatea de Psihologie, Universitatea Bucureºti,

în zilele de sâmbãtã ºi duminicã (31 octombrie1 noiembrie) ºi a cuprins prezentãrile unor
traineri din strãinãtate ºi din þarã:  Jo Stuthrige
Destrãmare ºi punere laolaltã: dialectica integrãrii ºi dezintegrãrii (discursul de deschidere
al conferinþei); Bunã ziua! întotdeauna conduce
cãtre La revedere!  Sari van Poelje  Workshop
despre fericire  Ioana Duma  Cine sunt eu
pentru clientul meu?  Cezara Duºu  Cercul siguranþei ºi dezvoltarea ataºamentului securizat
în lucrul cu copilul interior  Nicoleta Gheorghe
 De ce (nu) creºtem  Daniela Simache ºi Sorina
Vranã  De la Dependenþã la Autonomie
 Aurelia Vasile  Rezilienþa - capacitatea de a
face faþã schimbãrii  Oana Madlen Pãnescu 
În cuplu, cine se aseamãnã se adunã sau contrariile se atrag?  Cristiana Alexandra Leviþchi 
Cum ajungem sã fim bonsai sau copaci falnici
 Viorel Ciocan  A.T., anii 60: Eric Berne  Ce
zile au fost acelea... (la) Carmel-by-the-Sea...
(lângã) San Francisco  Ioana Preda  Grup de
supervizare  Gabriella Bondoc  Psihofarmacologia sau Pastilele clienþilor noºtri  Anita
Mountain  Rezistenþã ºi schimbare ºi Ruperea
rândurilor sau reunirea forþelor (discursul de
închidere a conferinþei).
Post-conferinþa (2 noiembrie), desfãºuratã
tot la Universitatea Spiru Haret, a cuprins
workshop-ul þinut de Anita Mountain Stagnare
ºi prosperitate într-o lume în schimbare, în
cadrul cãruia participanþii au explorat conceptul de pasivitate ºi de a fi proactiv, ca un fel
de a pune în discuþie dinamica într-o organizaþie. Obiectivele acestui workshop au fost de a
învãþa despre cele ºapte componente ale unei
organizaþii sãnãtoase.

Mihãiþã ENACHE
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Cum devii un bun cetãþean?

Pledoarie pentru educaþia civicã a elevilor de liceu

D

emocraþia este un regim politic
care se bazeazã pe voinþa poporului.
Pornind de la acest principiu de drept, tinerii
din România încearcã sã înveþe ce înseamnã
democraþia sau mãcar ce înseamnã sã fii
politician democrat în România, prin diferite
programe ºi proiecte. În acest context,
sãptãmâna aceasta va avea loc, la Palatul
Parlamentului, cea de-a ºaptea ediþie a
Parlamentului Tinerilor, la care vor participa
120 de tineri, din cei 170 câþi au aplicat
pentru participarea la ºedinþele în plen ale
Parlamentului, care au, fiecare, câte un
proiect legislativ redactat pentru una dintre
cele patru comisii parlamentare care îºi vor
deschide porþile pentru tineri.

Cine este ºi ce urmãreºte Parlamentul Tinerilor?
Proiectul Parlamentul Tinerilor s-a
înscris în seria iniþiativelor dedicate
educaþiei tinerilor pentru cunoaºterea
principiilor democraþiei ºi ale bunei
guvernãri. Proiecte  precum Despre buna
folosinþã a democraþiei, Pe bune despre
demokratzie, Despre bunã folosinþã a
democraþiei  a doua serie de conferinþe
civice, Educaþie pentru democraþie,
Lumea mea creºte, Educaþie pentru
drepturile omului în mediul rural din
judeþul Dâmboviþa, Exerciþii UE, 5 minute
pentru educaþie, Cluburi pentru
Democraþie, Exerciþii pentru democraþie,
Tinerii împotriva corupþiei  au oferit
tinerilor posibilitatea cunoaºterii ºi
aplicãrii câtorva principii democratice, în
vederea dezvoltãrii simþului civic.
Proiectul vrea sã ofere experienþa practicã
a ceea ce înseamnã viaþa politicã
parlamentarã din România. Prima ediþie a

evenimentului a avut loc în 2006, ediþia
din 2015 fiind cea de-a VII-a.
Scopul proiectului este înþelegerea de
cãtre tinerii români a rolului ºi funcþiilor
Parlamentului, în cadrul celorlalte
instituþii ale statului, ºi stimularea
implicãrii tinerilor în procesul
decizional din România. La baza
evoluþiei societãþii noastre stã educaþia.
Numai crescând nivelul de informare a
oamenilor putem sã ne lãrgim orizontul
ºi sã cuantificãm obiectiv urmãrile
deciziilor luate de fiecare dintre noi.
Principalii beneficiari ai proiectului
sunt fi studenþii ºi liceeni participanþi,
din toatã þara, cu vârsta cuprinsã între
18-23 ani. Numãrul total al tinerilor
implicaþi este, de obicei, o sutã, selectaþi
astfel: 40 din Bucureºti ºi 60 din þarã.
În selecþia participanþilor nu se þinut cont
de cetãþenie, sex, religie sau orientare

politicã. Beneficiarii indirecþi ai
proiectului sunt, implicit, universitãþile
ºi liceele, de care tinerii aparþin,
profesorii, precum ºi comunitãþile de
apartenenþã, per ansamblu.
Prin participarea la acest proiect, tinerii
reuºesc sã îºi dezvolte abilitãþile de
comunicare, planificare, de luare a
deciziilor ºi de evaluare. De asemenea,
reuºesc sã cunoascã modul în care
funcþioneazã unica autoritate legiuitoare
a României, modul în care sunt purtate
discuþiile ºi în care se iau deciziile.
Proiectul urmãreºte sã contribuie la
dezvoltarea unei noi generaþii de tineri,
care înþeleg ºi se implicã în procesul
decizional, la crearea unei atitudini
proactive, constructive, la dezvoltarea
simþului civic ºi la recunoaºterea ºi
creºterea propriei capacitãþi de a influenþa
echipa, comunitatea ºi societatea.

Ediþia din acest an, care se desfãºoarã
la Palatul Parlamentului în perioada 6-8
noiembrie 2015, va reuni 120 de participanþi, tineri cu vârste cuprinse între 17 ºi
23 de ani, tineri care îºi vor susþine
proiectele de lege în faþa a patru comisii
de specialitate. Cele patru comisii, care
au acceptat iniþiativa tinerilor din toate
colþurile þãrii, sunt: Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã
ºi servicii specifice; Comisia pentru
drepturile omului, culte ºi problemele
minoritãþilor naþionale; Comisia pentru
politicã externã; Comisia pentru muncã
ºi protecþie socialã. Asociaþia Pro

Democraþia (APD), Camera Deputaþilor
ºi Fundaþia Hanns Seidel în parteneriat
cu Institutul Qvorum ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Covasna
sunt organizatorii celei de-a VII-a ediþii
a Parlamentului Tinerilor, ediþie care
urmãreºte simularea procesului decizional din cadrul Parlamentului României
pe grupuri politice, comisii parlamentare,
precum ºi în plen. Ne propunem ca
proiectele de legi votate în plenul camerei
Parlamentului Tinerilor sã fie înaintate
cãtre Camera Deputaþilor, cãtre
comisiile de specialitate, pentru a le
propune sã fie discutate ºi, de ce nu, sã

fie luate în considerare pentru a aduce
completãri la legea actualã (dacã existã
una pe aceeaºi temã cu cea propusã)
sau dacã este o lege nouã sã fie
analizatã, completatã, elaboratã aºa
cum scrie litera legii ºi sã fie propusã
plenului real al Camerei Deputaþilor.
Sper sã fie o reuºitã, pentru cã ideile
tinerilor sunt valoroase ºi, uneori, mult
mai bine gândite ºi de ajutor societãþii
româneºti decât cele propuse de actualii
deputaþi. Asociaþia Pro Democraþia
(APD) îºi propune sã susþinã proiectele
tinerilor, spune Ileana Iliescu, managerul
de proiect din acest an.

La oameni noi, legi noi

Politicã, Relaþii publice sau Administrativ?

De la an la an, de la ediþie la ediþie,
interesul tinerilor de liceu creºte. Ne
bucurã faptul cã, de fiecare datã,
printre participanþii selectaþi avem ºi
tineri de liceu care vin cu proiecte
legislative foarte bine elaborate.
Dacã e sã fac o retrospectivã a
ediþiilor anterioare, în ultimele douã
sau chiar trei ediþii, în echipa de
prezidare a Parlamentul Tinerilor au
fost selectaþi tineri de liceu, care au
avut o prestaþie nemaipomenitã.
Ileana Iliescu, managerul de
proiect Parlamentul Tinerilor

A fost extraordinar sã pun în practicã
ceea ce învãþasem pânã atunci doar
teoretic. E adevãrat cã am avut la
dispoziþie, din plin, ºi material teoretic
oferit de organizatori, dar participarea
efectivã la discuþiile din plen nu se
comparã cu nimic.
Florina CRÎNGEA,
fost participant la Parlamentul Tinerilor

Rezultatele acestui tip de eveniment
sunt greu de mãsurat, întrucât iniþiativa
organizaþiilor neguvernamentale urmãreºte ca tinerii sã înþeleagã care sunt paºii
redactãrii ºi aprobãrii unui proiect legislativ, cum se dezbate acesta în grupurile
parlamentare, cum se poate trece sau nu
de comisii ºi apoi de plen, cum se voteazã
o lege etc. Însã, din experienþa ediþiilor
trecute ºi al feedbackului primit de la
participanþi, aceastã activitate este utilã
tinerilor care îºi doresc sã urmeze calea
administraþiei publice sau al mediului
politic. Tineri care au participat la ediþiile
anterioare au ajuns sã fie consilieri sau
sã lucreze la Parlament, la cabinetele
deputaþilor, sau în ministere, agenþii etc,
spune Ileana Iliescu. Proiectul reuºeºte

sã dezvolte o întreagã serie de abilitãþi: în
primul rând, cele de comunicare, de oratorie, de dezbatere, învaþã tinerii cum sã
respecte un regulament, un cod de eticã
într-o instituþie publicã (în ideea cã ºi
într-o companie privatã existã un regulament). De asemenea, tinerii învaþã sã
lucreze în echipã, învaþã sã facã compromisuri, sã medieze situaþii, sã voteze ºi,
ceea ce este foarte important pentru un
tânãr, sã ºtie ºi sã înveþe cum sã îºi exprime
corect punctul de vedere. Important este
ca fiecare tânãr sã fie ascultat ºi sã îºi
poatã exprima opinia, fãrã ca aceasta sã
fie catalogatã ca greºitã din start. Sã
poatã înþelege cã orice idee se poate
dezbate ºi totdeauna se poate ajunge la
un punct comun, conchide Ileana Iliescu.

În rândul tinerilor din ziua de azi, a fi
implicat a ajuns sã fie sinonim cu a fi în
afara trendului, ca sã nu spun altfel, sau
înseamnã sã îþi consumi energia pe nimic.
Participanþii de la ediþiile anterioare ale
Parlamentului Tinerilor ne dovedesc cã
aceastã pãrere este fundamental greºitã.
Nu am cuvinte sã vã exprim ce înseamnã,
de fapt, acest experiment! Elevii ºi
studenþii pot învãþa la fel ca mine cum
poþi lua legãtura cu anumite sectoare
administrative ale statului, care sunt paºii
care trebuie urmaþi, dar, ceea ce este ºi
mai important, este faptul cã poþi face
multe conexiuni, poþi sã îþi gãseºti prieteni
sau sã închei parteneriate la nivelul
întregii þãri. Tocmai de aceea, voi
recomanda tuturor sã fie cât mai implicaþi,
sã participe la cât mai multe acþiuni, fie
ele ºi voluntare, pentru cã ele reprezintã,

de fapt, practica de viaþã... În liceu ºi în
facultate îþi faci o idee teoreticã despre
ceea ce vrei sã faci în viaþã! O astfel de
participare te ajutã sã descoperi ce vrei
sã faci mai departe în viaþã, spune
Florina Crîngea, actualmente studentã,
anul III, la SNSPA, ºi participantã la
ediþiile mai vechi ale Parlamentului
tinerilor. Florina explicã faptul cã, în
cadrul ediþiilor la care a participat,
grupurile de tineri implicate în proiect
participau activ la dezbaterea legilor,
având posibilitatea de a adãuga noi idei
pentru implementarea unei legi mai vechi
sau sã modifice diverse articole din legi
mai noi supuse dezbaterii Parlamentului.
Florina Crîngea crede cã a fi implicat în
toate tipurile de evenimente socialorganizaþionale este una dintre direcþiile
de dezvoltare ale tinerilor de azi.

Ce înseamnã sã fii implicat

Gabriela MOLDOVEANU
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Recital de Canto Clasic
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE Evgheni Oneghin, ºi Niet tolika, de
Vineri, 30 octombrie 2015, la sediul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane din
Berceni 24, Sala Studio Victor Giuleanu,
a avut loc un eveniment de marcã,
Recital de Canto Clasic, dedicat studenþilor de la specializarea Pedagogie
Muzicalã, dar ºi viitorilor studenþi,
actuali elevi ai liceelor de specialitate
din Bucureºti, manifestarea înscriindu-se în cadrul acþiunilor educativculturale ce au loc periodic în facultate.
Soliºtii au fost acompaniaþi la pian de
cãtre Ieronim Buga  corepetitor la Ateneul Român. Astfel, Zsuzsana Luca
Cerveni (clasa a XI-a, sopranã) a deschis
evenimentul cu Aria Lizei din opera
Dama de Picã, de P.I. Ceaikovski, ºi Aria
Antonidei Nie a tom , din opera Ivan
Susanin, de M. Glinka, apoi, Andreea
Ana Victoria Nestor (clasa a XI-a,
sopranã) a urmat cu Aria Ameliei Moro,
ma prima ingrazia, din opera Bal
Mascat, de G. Verdi, ºi Aria Laurettei O,
mio babbino caro, din opera Gianni
Schicchi, de G. Puccini, Mihai Alexandru
Raicea (clasa a XI-a, bariton) cu Aria lui
Leporello Madamina!, din opera Nunta
lui Figaro, de W.A. Mozart, ºi Dã-mi
pace, de G. Cavadia, Marina Elena
Bianca Stan (clasa a XI-a, sopranã), cu
Aria Zerlinei Batti, batti , din opera
Don Giovanni, de Mozart ºi Cavatina
Contesei Porgi amor, din opera Nunta
lui Figaro, Samuel Alper Adiguzel (clasa
a XII-a, bariton) cu Aria lui Evgheni
Oneghin V mnie pisali, din opera

Ceaikovski, Neti Adreea Stoica (clasa a
XII-a, sopranã) cu Aria Doamnei Fluth
Nun eiltherbei, din opera Nevestele vesele
din Windsor, de Otto Nicolai, ºi Umbra,
de George Cavadia, Teodor Vadana (clasa
a XII-a, bariton) cu Aria lui Papageno
Der Vogelfanger, din opera Flautul
fermecat, ºi Aria lui Figaro Non piu
andrai, din opera Nunta lui Figaro, de
Mozart, Mândra Florescu (studentã anul
I, sopranã) cu Aria Gildei Gualtier
Malde , din opera Rigoletto, de Verdi,
Nie poi krasavita, de Serghei Rahmaninov,
ºi Poate cã n-am iubit atât , de Mauriciu
Vescan, Radu Theodor Mancaº (student
anul I, bas) cu O, del mio dolce ardor, de
C.W. Gluck, ºi Aria lui Sarastro O Isis
und Osiris, din opera Flautul fermecat,
de Mozart.
Invitatul special al evenimentului a
fost baritonul Constantin Traºcã, care
a prezentat Aria ªampaniei, din opera
Don Giovanni, de Mozart, ºi Aria lui
Varlaam, din opera Boris Godunov, de
M. Musorgski.
Profesorii coordonatori ai elevilor ºi
studenþilor prezenþi în recital sunt
Cristina Mãgureanu  profesor la
Colegiul Naþional Dinu Lipatti, ºi conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac  decan al
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Publicul, format din studenþi ºi cadre
didactice ale Universitãþii Spiru Haret
ºi ale Colegiul Naþional Dinu Lipatti, a
aplaudat îndelung la final acest minunat
Recital de Canto Clasic.
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Valori româneºti
Profesorul
Universitatea Spiru Haret
George Volceanov
- reprezentatã la Festivalul Americano  Român, Detroit, SUA
la Cafeneaua criticã
ºi Ciprian Câmpean  violoncel baroc (membru al

 În stagiunea 2015-2016,
Cafeneaua criticã are loc
JOIA SEARA!
 O nouã ediþie Shakespeare ºi
Dicþionarul de argou englez-român

Un proiect cultural major: din 2010
încoace, e în curs de publicare o nouã
integralã Shakespeare în limba
românã. Sub coordonarea anglistului
George Volceanov, un mic colectiv de
traducãtori lucreazã cu entuziasm la
realizarea de noi versiuni ale operelor
Marelui Will ºi de tãlmãcire în
premierã a scrierilor încã netraduse în
româneºte. Cuvânt de ordine:
echivalarea cât mai fidelã, inclusiv în
limbajele foarte colorate în care
Elisabetanul ºi-a scris textele. Primele
patru volume ale noii serii de Opere
au apãrut la Editura Paralela 45
(2010-2011), proiectul continuând
apoi la Editura Tracus Arte, care a
publicat, deocamdatã, alte cinci
volume (2012-2014), un al ºaselea
fiind în pregãtire pentru tipar. Nu e 
desigur  o întâmplare cã acelaºi
anglist, traducãtor ºi shakespearolog
George Volceanov, autor al unui volum
intitulat The Shakespeare Canon
Revisited (Editura Niculescu, 2004),
s-a fãcut cunoscut ºi ca un veritabil
lexicograf al... argoului, al argourilor,
ca autor sau coautor al urmãtoarelor:
Dicþionar de argou al limbii engleze,
în colaborare cu Ana-Dolores Doca
(Editura Nemira, 1995), Dicþionar de
argou ºi expresii familiare ale limbii
române, în colaborare cu Anca-Ileana
Volceanov (Editura Livpress, 1998),
Dicþionar de argou al limbii române
(2006), Dicþionar de argou maghiarromân (Editura Niculescu, 2011) ºi,
recent, Dicþionar de argou englezromân, în colaborare cu Raluca Nicolae
ºi George Paul Volceanov (Editura
Niculescu, 2015).
Despre noua ediþie a Operelor
shakespeariene ºi, în context, despre
argoul englez în echivalenþã româneascã a fost vorba în dezbaterea de
la Cafeneaua criticã, la Club A, joi,
29 octombrie 2015.
Invitaþi: George Volceanov ºi doi dintre
colegii sãi din colectivul de traducãtori
al Operelor shakespeariene, Violeta
Popa ºi Lucia Verona, precum ºi Ioan
Cristescu, promotor al proiectului prin
intermediul Editurii Tracus Arte.

La ediþia a X-a din acest an, ediþie jubiliarã a
Festivalului Americano - Român din Detroit,
Michigan, directorul festivalului, violonistul Marian
Tãnãu, a invitat (pentru a doua oarã) ansamblul baroc
La Follia din Timiºoara. Cu acest prilej, Fernanda
Romila (conf. univ. dr. la Facultatea de ªtiinþe socioumane, specializarea Pedagogie muzicalã) s-a alãturat
ansamblului La Follia, condus de Codrin Emandi,
cântând împreunã cu Diana ºi Codrin Emandi  viori
baroce (membri ai Filarmonicii Banatul din Timiºoara)

Filarmonicii Transilvania din Cluj).
Programul prezentat a ridicat publicul american în
picioare ºi s-a bucurat de un imens succes. Concertele
au avut loc la Wayne State University din Detroit,
unde membrii ansamblului au þinut ºi workshop-uri
pentru studenþi, ºi la Schoolcraft College, Livonia.
Experienþa americanã a fost intensã ºi plinã de
satisfacþii. La Follia s-a bucurat de o primire cu totul
specialã din partea organizatorilor ºi a tuturor
susþinãtorilor acestui festival.
Dorim sã aducem mulþumiri în primul rând
organizatorilor, Marian ºi Jennifer Tãnãu, dar ºi
lui John ºi Judy Santeiu, Gela ºi Silviu Pala, Ioan
ºi Georgeta Atanasiu ºi, de asemenea, Cristinei
Mureºan ºi Cristinei Buciu, care, împreunã cu
Marian Tãnãu (toþi violoniºti) sunt membri ai
Orchestrei Simfonice din Detroit.
Graþie participãrii la acest festival, s-a stabilit
un contact real între Wayne State University ºi
Universitatea Spiru Haret ºi sperãm ca, în viitor,
sã derulãm proiecte împreunã. Startul dat la festival
a fost promiþãtor!

Fernanda ROMILA

Conf. univ. dr.
Crinuþa Popescu 
preºedinta juriului
la Festivalul 
Concurs Internaþional
de Folclor

Cântecele Neamului  Suceava 2015

Casa de Culturã a Sindicatelor din Suceava ºi Sala
de spectacole Dom Polski au gãzduit, în zilele de
21 ºi 22 octombrie 2015, cea de-a VIII-a ediþie
a Festivalului  Concurs Internaþional de Folclor
Cântecele Neamului, eveniment desfãºurat sub egida
Consiliul Judeþean Suceava, Centrul Cultural
Bucovina ºi Direcþia ªcolii de Arte Ion Irimescu din
Suceava, al cãrei director, Ion Bãiþan, absolvent al
promoþiei 2004 al Facultãþii de Muzicã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, este iniþiatorul ºi
organizatorul acestui proiect artistic de suflet.
Juriul acestei manifestãri de talie internaþionalã
a fost constituit din personalitãþi în domeniu din
þarã ºi strãinãtate. Astfel, conf. univ. dr. Crinuþa
Popescu, cadru didactic la Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane, specializarea Pedagogie Muzicalã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a fost
preºedintele juriului. Din acelaºi juriu au mai fãcut
parte Mariana Deac  manager la Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Hunedoara, cunoscuta interpretã

Gheorghiþa Nicolae  realizator ºi producãtor de
emisiuni de folclor la TVR1, renumitul interpret
Viorel Leancã  dirijor al Ansamblului Artistic
Ciprian Porumbescu Suceava, profesor Iurie
Levcic  director general la Centrul Bucovinean de
Artã Cernãuþi, din Ucraina. Acest festival a avut
drept scop realizarea unui schimb intercultural,
cunoaºterea specificului zonal, a costumului
popular, obiceiurilor, tradiþiilor ºi aducerea lor în
faþa publicului larg, precum ºi crearea cadrului
necesar lansãrii profesionale a tinerilor soliºti
vocali ºi instrumentiºti, elevi ai ºcolilor de arte din
þarã, din Ucraina ºi Moldova.
Preºedintele C.J. Suceava, Ioan Cãtãlin Nechifor,
a declarat cã obiectivul principal al acestei manifestãri
este acela de a crea cadrul necesar lansãrii profesionale
a tinerilor soliºti vocali ºi instrumentiºti, elevi ai
ºcolilor populare de arte din þarã, dar ºi din þãrile
vecine, în care comunitãþile româneºti pãstreazã
tradiþiile folclorice naþionale, respectiv Ucraina,
Moldova, Serbia, Ungaria, Bulgaria.

Juriul a deliberat ºi i-a premiat pe urmãtorii concurenþi:
Marele Premiu: Andreea Ghiþiu  Baia Mare
Secþiunea SOLIªTI VOCALI:  Premiul I  Ioana ªtefan  Suceava, Alexandra Dan  Suceava  Premiul
II  Ionica Moroºan  Suceava, Denisa Apetrei  Suceava  Premiul III  Ionel Baciu  Bacãu, Livia
Brãdãþanu  Suceava  Menþiune  Mãdãlina Maier  Cluj, Ana-Maria Calancea  Cernãuþi, Ucraina
Premii Speciale:  Premiul Special al Juriului  Simona Vasilovici  Suceava  Premiul Special pentru
Originalitatea Interpretãrii  Iuliana-Gabriela Aaniþei  Suceava  Premiul Special al Publicului  Violeta
Popov  Chiºinãu, Rep.Moldova
Secþiunea SOLIªTI INSTRUMENTIªTI:  Premiul I  Marian Drãgoi vioarã  Neamþ, Lãzãricã
Cegã saxofon sopran  Reºiþa  Premiul II  Ionuþ Nistor vioarã  Baia Mare, Vasile Þarnã  nai 
Piteºti  Premiul III  Cristian Palamarciuc  clarinet  Republica Moldova, Vasile Movilã  trompetã
 Suceava  Menþiune  Elvis-Constantin Buruianã Acordeon  Suceava, Roman Bãlaþel Acordeon 
Chiºinãu, Republica Moldova

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Invitaþii în lumea artelor plastice

Culoarea care se luptã cu androidul ideal
De la un anumit nivel, tragedia devine statisticã. Sufletul nu mai
este de folos pentru a îngloba mecanicile ºi politicile unei lumi postapocaliptice. Aceste atrocitãþi anti-naturã ºi anti-om sunt ºtirile zilnice
ale unor civilizaþii prin excelenþã umaniste, fondate pe puterile divine
ale unui homo-sapiens diferit de animal prin eticã ºi gramaticã. Pe
acest fond, imaginea tânãrului pictor George Angelescu îºi cautã noi
repere pentru a putea imprima/exprima naraþiunea dezarticulãrii,
desfiinþãrii. Alt tip de inteligenþã instrumenteazã percepþia ºi realitatea,
în perspectivã nu mai e
imaginea idealã a unui om
ideal - jumãtate natural,
jumãtate supranatural,
ci imaginea hibridului, a
androidului ideal jumãtate natural, jumãtate artficial. Demersul
lui George Anghelescu
din ultimii cinci ani
puncteazã un conþinut conectat la fondul social, cultural
ºi istoric, reflectând
asupra temelor
globale acute, cãutând
o formã proprie de administrare a ºocului realitãþii. În
acelaºi timp, regãsim tendinþe de

reglare a realitãþii,
tinzând cãtre o
practicã mai mult
cultã, raþionalã ºi
esteticã, mai puþin
impulsivã, gestualistã sau activistã.
Totul pare cã descinde dintr-un baroque futurist hiperestetizat, cu accente
post-pop sau de
hiperrealism, anulând aceste repere
prin plasarea imaginii într-o dimensiune intermediarã, între picturã
ºi graûcã, alternând constant între liniaritatea stabilã a graûtului ºi
picturalitatea iluzorie a tuºei de ulei, spune curatorul expoziþiilor
sale, Silviu Pãdurariu. Suntem în faþa unor afiºe hibrid ale comunicãrii
propagandei globale, icoane hibrid ale religiilor antropocentrice,
peisaje hibrid dupã o naturã artiûcializatã. George Anghelescu (n.1985)
trãieºte ºi lucreazã în Bucureºti; în 2008 a absolvit, în cadrul secþiei
de Graficã, Universitatea Naþionalã de Artã din Bucureºti; iar în
2007 a studiat pictura, în cadrul unei burse, la Accademia di Belli di
Roma, Italia. A avut mai multe expoziþii personale ºi de grup, atât în
þarã, cât ºi în strãinãtatea (Italia ºi SUA). Este un artist multimedia,
care încearcã, printr-un vizual tumultuos, o exorcizare conceptualã
personalã a determinantelor violente din viaþa etosului ce îl include.

Nicolae
COCULESCU
 fondatorul
Observatorului Astronomic

La sfârºitul veacului trecut, astronomia devenise una dintre
ºtiinþele tot mai la modã pe plan intern ºi internaþional. În
perioada amintitã, cel puþin trei nume mari a dat ºi România
astronomiei: Spiru Haret, Constantin Gogu ºi Nicolae
Coculescu
Nãscut la Craiova, la 31 iulie 1866, Nicolae Coculescu a
fãcut acolo ºcoala primarã ºi liceul.. Licenþa la matematicã
ºi-a luat-o în martie 1889, la Bucureºti, la Facultatea de ªtiinþe.
În decembrie 1890, a plecat la Paris unde a obþinut din nou
licenþa în matematicã. În 1892, în timp ce-ºi efectua stagiul la
Observatorul astronomic din Paris, Nicolae Coculescu
publica, în Comptes rendus des seances de lAcademie des
sciences de Paris, primul sãu memoriu de mecanicã cereascã,
intitulat: Sur la stabilité du mouvement dans un cas particulier
du probleme des trois corps. Aici, el se ocupã de un caz
particular al problemei celor trei corpuri, arãtând cã al treilea
corp nu se îndepãrteazã la nesfârºit, ci cã existã o stabilitate
în sensul indicat de Hill sau de Poisson. Lucrarea a fost
consideratã interesantã ºi, mult mai târziu, în 1919, a fost
citatã de italianul Marcolongo în studiul sãu Il problema degli
tre corpi de Newton ai nostri giorni. În 1893, a participat,
sub conducerea lui Henri Deslandres, la o expediþie în Senegal,
pentru a face observaþii în localitatea Foundiougne în perioada
producerii unei eclipse de Soare - 4/16 aprilie. În aceeaºi
perioadã, Coculescu publicã un prim memoriu în legãturã cu
viitoarea tezã de doctorat în matematicã, în 1894, apoi
memoriul: Sur le developpment approché de la fonction
perturbatrice, ambele într-un periodic de profil din Paris. La
5 noiembrie 1895, îºi susþine teza în matematicã, la Sorbona,
cu un subiect din mecanica cereascã: Sur les expressions
approchées des termes dordre élevé dans le développement
de la fonction perturbatrice (Asupra expresiilor apropriate
ale termenilor de ordin ridicat, în dezvoltarea funcþiei
perturbatoare). Aceastã tezã a fost publicatã în: Journal de
mathématiques pures et appliqués.
Reîntors în þarã, N. Coculescu a ocupat catedra de
astronomie ºi geodezie de la Universitatea din Bucureºti, de
la 1 noiembrie 1895 ca suplinitor ºi apoi, de la 28 mai 1896,
ca profesor titular, catedrã pe care o deþinuse Dimitrie
Petrescu de la înfiinþarea universitãþii. Cursul de mecanicã
cereascã, publicat de N. Coculescu, a tratat ºi perturbaþiile
provocate de sateliþii lui Jupiter. Iar cursul de astronomie
teoreticã, din 1929, cuprinde astronomia sfericã, sistemul
planetar ºi astronomia sideralã. Astronomul a publicat
extrem de puþin. A început cu memorii interesante în
Comptes rendus ale Academiei de ªtiinþe din Paris, ca, dupã
întoarcerea în þarã, sã nu mai publice nimic original în niciun
periodic matematic naþional sau mondial.
Principala preocupare a sa a fost realizarea Observatorului
astronomic din Bucureºti. Acesta a fost realizat abia în anul
1908 - dupã 12 ani de insistenþe pe lângã oficialitãþi.
Observatorul astronomic din Bucureºti era dotat la acea vreme
cu un ecuatorial dublu, vizual ºi fotografic, cu lunete de 38 cm
diametru ºi 6 m lungime focal, un cerc meridian de 19 cm
diametru ºi 2,35 m lungime focalã, o pendulã fundamentalã.
Observatorul pãstra ºi distribuia ora, ca ºi azi. În anul 1933,
sub coordonarea lui N. Coculescu, Observatorul astronomic a
participat la cea de-a doua operaþiune mondialã privind stabilirea
longitudinii. Nicolae Coculescu a format astronomi ºi a
realizat Observatorul astronomic din Bucureºti. Gheorghe
Demetrescu, Constantin Popovici si C. Pârvulescu îi datoreazã
o parte din formarea lor ca astronomi.
Nicolae Coculescu a fost membru fondator al Academiei
de ªtiinþe din România.
A murit pe 5 noiembrie 1952, la Bucureºti.

Cristina MOLDOVEANU

Conf. univ. dr.
Fernanda Romila
va cânta la
Atheneul Român,
în ziua
de 14 noiembrie a.c.,
primul concert
de Wolfgang
Amadeus Mozart
care a fost compus
pentru clavecin.
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Intermedierea financiarã postcrizã (I)
Recenta crizã financiarã izbucnitã în 2007 în SUA, care a cuprins apoi întreaga lume, a lãsat urme
profunde pe chipul, ºi aºa brãzdat de riduri, al economiei globale. Unele economii naþionale ºi
regionale, care au avut bani pentru farduri scumpe, sau au creat bani (În perioada 2009-2011 Banca
Centralã a SUA (FED) a tipãrit ºi a injectat în piaþã peste 2300 mild. USD, Banca Centralã a Marii
Britanii cca. 315 mild. echivalent USD, iar Banca Centralã Europeanã, urmând exemplul americanilor
ºi al englezilor, a lansat, începând din ianuarie 2015, un program de relaxare cantitativã în sumã de
1100 mild. euro.), au reuºit sã estompeze sau sã ascundã cicatricele lãsate de crizã, altele se confruntã
încã cu dificultãþi în depãºirea efectelor crizei acesteia. Rapacitatea bãncilor, lãcomia ºi ignorarea
riscurilor de cãtre acestea au stat la originea izbucnirii ultimei crize economico-financiare majore, dar,
din pãcate, cei responsabili sau, mai bine zis, iresponsabili au plãtit, prea puþin ori deloc, povara
asanãrii portofoliului lor de credite neperformante fiind suportatã de populaþie, fie direct, prin plata
unor dobânzi ºi comisioane ridicate (I. Mihai, Management Financiar Bancar, Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti, 2007, p. 50-51.), fie indirect, pe seama acoperirii de la bugetele
publice a pierderilor înregistrate de bãnci, în cvasitotalitatea lor cu capital privat.
În acest context, ne propunem sã cercetãm starea intermedierii financiare în România în perioada
postcrizã ºi sã urmãrim, în principal:  Structura ºi evoluþia sistemului bancar  Situaþia creditului
neguvernamental  Nivelul de economisire  Raportul credite-depozite  Gradul de intermediere
financiarã ºi fenomenul de dezintermediere etc., ºi sã formulãm unele  Concluzii ºi propuneri în
legãturã cu aspectele cercetate.

Evoluþii în sistemul bancar românesc
Efectele recentei crize economice ºi financiare
s-au fãcut puternic simþite asupra sistemului bancar
mondial ºi european, statele lumii fiind nevoite sã
se confrunte cu falimente rãsunãtoare (Lehman
Brothers  Cel mai rãsunãtor faliment, 15 septembrie
2008), pierderi importante de venituri bugetare ca
urmare a nerealizãrii profiturilor scontate de cãtre
bãnci ºi, mai ales, cheltuieli publice imense pentru
susþinerea ºi evitarea prãbuºirii în lanþ a instituþiilor
bancare (Efortul financiar al SUA pentru salvarea
sistemul bancar american s-a cifrat la cca. 12600
mild. USD.) în cvasitotalitatea lor, private. În
România, deºi guvernul nu a alocat direct bani publici

pentru susþinerea instituþiilor bancare cu capital
majoritar românesc, efectele crizei s-au fãcut simþite
prin reducerea drasticã, pânã la îngheþare, a creditãrii
ºi nerealizarea veniturilor bugetare scontate din
impozite ºi taxe asupra sistemului bancar, acestea
confruntându-se cu pierderi importante determinate
atât de reducerea intermedierii bancare, cât ºi a
cheltuielilor ocazionate cu asanarea bilanþurilor de
creditele neperformante. Modificãrile structurale în
sistemul bancar românesc în perioada postcrizã sunt
prezentate în Tabelul 1.
În perioada postcrizã analizatã (2009-2015),
numãrul instituþiilor de credit care opereazã în

România s-a redus, de la 42 bãnci, la 40 bãnci, prin
ieºirea din sistem a: Royal Bank of Scotland ºi a
Volksbank, preluatã de Banca Transilvania. De
asemenea, în perioada analizatã, ºi-a închis
operaþiunile din România ºi sucursala Bank of Cyprus
 România. În aceeaºi perioadã, s-a redus ºi numãrul
bãncilor cu capital majoritar românesc (privat ºi de
stat), de la ºapte bãnci, la ºase bãnci, prin preluarea
de cãtre strãini a majoritãþii capitalului Bãncii
Transilvania. (Vânzarea de cãtre acþionarii autohtoni
a unui pachet important de acþiuni cãtre International
Finance Corporation (IFC).). Bãncile cu capital
majoritar privat continuã sã deþinã ponderea în total
active bancare de 91,6%, cvasitotalitatea lor fiind cu
capital majoritar privat strãin, cu pondere de 90,2%
în total active bancare. Cele ºase bãnci (Banca
Carpatica, Libra Bank, Banca Românã pentru Credit
ºi Investiþii (înfiinþatã prin preluarea de cãtre
investitori români a ATE Bank, în decembrie 2013),
Banca Centralã Cooperatistã Creditcoop, CEC Bank,
Eximbank.) cu capital majoritar românesc (privat ºi
de stat) deþin, la un loc, doar 9,8% cotã de piaþã, în
reducere cu cca. 50% faþã de anul 2009, datoritã, în
principal, reclasificãrii Bãncii Transilvania din
categoria bãncilor cu capital majoritar românesc în
cea a bãncilor cu capital majoritar strãin ºi scoaterii
din bilanþuri a unor credite neperformante de valori
însemnate. În cadrul bãncilor cu capital majoritar
strãin, lider continuã sã fie Banca Comercialã
Românã (deþinutã din anul 2007 de grupul austriac
Erstebank.) cu o cotã de piaþã de aproape 20%, iar
între bãncile cu capital majoritar românesc, lider este
CEC Bank, cu o cotã de piaþã de cca. 7%.
Sectorul bancar românesc, dominat de capitalul
strãin, a contribuit, sub pretextul restructurãrii,

la suprimarea unui numãr important de unitãþi
bancare teritoriale (sucursale ºi agenþii) ºi a
numeroase locuri de muncã din domeniu (Tabel
nr. 2), România ajungând pe ultimul loc în UE ca
numãr de unitãþi bancare ºi numãr de salariaþi în
sectorul bancar în raport cu populaþia (Tabel nr. 3).
Contribuþia sistemului bancar la realizarea
veniturilor bugetului de stat a fost din ce în ce mai
micã în condiþiile în care bãncile au încheiat în
ultimii ani exerciþiul financiar cu pierderi (Cu
excepþia anului 2013, când s-a înregistrat pe
ansamblul sistemului bancar un mic profit.).
Astfel, la finele anului 2014, pe ansamblul
sistemului bancar românesc s-au înregistrat
pierderi în sumã de 4,7 mild. lei, cu urmãtoarea
structurã:  23 societãþi bancare au înregistrat
pierderi totale în sumã de 6,4 mild. lei;  17
societãþi bancare au înregistrat profit cumulat în
sumã de 1,7 mild. lei. Dintre unitãþile cu pierderi,
cele mai mari sume se regãsesc în bilanþurile: Bãncii
Comerciale Române, Volksbank, Bancpost etc.,
iar dintre bãncile cu profit mai însemnat menþionãm: Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, City
Bank România etc.
Necunoaºterea pieþei locale ºi pregãtirea profesionalã îndoielnicã a unor top manageri numiþi de
acþionarii strãini la conducerea bãncilor care
opereazã în România, concretizatã în lipsa de
performanþã a unor societãþi bancare a determinat
schimbãri dese în cadrul managementului de vârf.
Astfel, multe bãnci au fost nevoite sã schimbe
trei ºi mai mulþi top manageri în perioada postcrizã.
(BCR: Dominic Bruynseels, Tomas Spurny,
Sergiu Manea; BRD  GSG: Patrick Gelin, Guy
Poupet, Philippe Lhotte etc.)

Tabel 2. Situaþia comparativã a numãrului de unitãþi teritoriale ºi salariaþi în sectorul bancar

Tabel 1

Sursa: ARB

Tabel 3. Gradul de bancarizare

Sursa: BNR  Raport asupra stabilitãþii financiare, iunie 2009, ISSN 1843-3235;
BNR  Raport asupra stabilitãþii financiare, septembrie 2015, ISSN 1843-3235.
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Sursa: BNR  Raport asupra stabilitãþii financiare, septembrie 2015, ISSN 1843-3235, p. 73.

Prof. univ. dr. Ilie MIHAI; asist. univ. drd. Cristian OPREA

Codul fiscal a fost promulgat.Care sunt efectele?
Soluþii alternative sunt. Cine le asumã? (II)
O ajustare ordonatã a sistemului fiscal ºi
contributiv poate conduce la: adoptarea acelor
mãsuri care sã stimuleze consumul intern,
creºterea producþiei interne ºi viteza de rotaþie
a capitalului, diminuarea dezechilibrelor din
viaþa economico-socialã, inclusiv, la posibilitatea
încheierii unui nou acord cu FMI, BM ºi CE ºi
pe tema legii salarizãrii personalului bugetar.
Mãsurile ºi evaluarea impactului ajustãrii TVA
pe filierã, le-am prezentat în mass-media ºi au
fost transmise decidenþilor. Rectificarea Codului
fiscal nu poate face abstracþie de efectele directe
ºi de efectele subsidiare (colaterale) ale taxelor
ºi impozitelor datorate cãtre bugetul de stat ºi
repartizarea profiturilor, pe filiera: instituþii
financiare > furnizori de inputuri > producãtori
agricoli > angrosiºti > industria procesatoare >
comercianþi en-detail > consuma tor > buget
de stat > cetãþean. Soluþiile impun transparenã,
solidaritate, echitate, justiþie socialã în repartizarea eforturilor ºi a uzufructului (profitului)
pe toatã filiera participanþilor la realizarea
bunurilor ºi serviciilor utile societãþii umane.
Reiterãm rezultatele comparative obþinute
pe baza analizelor între efectele mãsurilor
adoptate ºi propunerile noastre în tabel nr 1 ºi,
concretizate în: a) creºterea ºi fluidizarea

Tabel 1

încasãrilor la bugetul de stat (circa 5,5 miliarde
lei/an) faþã de 8,4 mld lei pierderi conform
noului cod fiscal (tabel 1); b) reducerea
cheltuielilor instituþiilor publice cu 50 de lei ºi a
necesarului de resurse financiare, proprii ºi/
sau împrumutate, ale operatorilor economici
cu 150 lei la 1000 lei bunuri ºi servicii
achiziþionate purtãtoare de TVA; c) eliminarea
restituirilor de TVA negativã de la buget (în
2014 însumând 19 mld lei (27,5% din TVA
încasatã), reducerea decalajului între TVA
colectatã ºi cea potenþialã teoretic, creºterea
gradului de colectare de la 57% (13,27 lei) la
78,47% (14,91 lei), a TVA nominale prin asigurarea unei cote colectate pe filiera superioarã
sau cel mult egalã cu cota deductibilã; d) concentrarea colectãrii TVA exigibilã (74%) de la
comercianþi ºi diminuarea sumelor de platã de
cãtre operatorii economici pe filierã, creºterea
contribuþiei comerþului cu mãrfuri alimentare
la formarea veniturilor bugetare de la 6,5 lei la
50,4 lei/1000 lei mãrfuri; e) asigurarea resurselor financiare necesare finanþãrii educaþiei
ºi învãþãmântului, cercetãrii ºi culturii, sãnãtãþii,
inclusiv creºterea salariilor în sectorul bugetar,
fãrã condiþionarea de creºterea încasãrilor
bugetare pe seama consumului ºi/sau creºterea
taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor; f) creºterea

veniturilor încasate de producãtorii agricoli cu
9%, fãrã afectarea costului produselor ca materii
primare - prime la utilizatori ºi eliminarea
restituirilor de TVA de la buget; g) creºterea
puterii de cumpãrare ºi a consumului, plata
datoriilor curente ºi/sau restante, economisirea
ºi/sau investirea, dupã caz, a populaþiei; h) reducerea birocraþiei ºi a costului cu gestionarea
veniturilor bugetare, a ariei de manifestare a
abuzurilor, traficului de influenþã ºi corupþiei, a
evaziunii fiscale ºi a furtului de TVA.
Prin adoptarea TVA standard la 20%, veniturile
bugetare scad, conform calculelor noastre, cu
8,3 mld lei faþã de 10,4 mld lei în cazul cotei de 19%.
Cea mai avantajoasã propunere pentru buget
este varianta B) (medie, cu 5% TVA redusã),
prin care veniturile ar creºte cu aproape 13 mld
lei, iar operatorii ar economisi resurse financiare de 190 lei la 1000 lei bunuri ºi servicii
achiziþionate ºi, populaþia ar economisi 5 lei,
respectiv, 4 lei, dupã cum se adoptã cota standard
de 19% sau 20%.
Deºi, între propunerile fãcute, varianta
acceleratã (C) aduce o economie de resurse
financiare de 210 lei la 1000 lei achiziþii, pentru
operatorii economici, ºi de 9 lei la 100 lei bunuri
ºi servicii, pentru populaþie, încasãrile la buget
cresc cu numai 801 milioane lei.
Eliminarea TVA pentru bunurile livrate ºi
serviciile prestate între operatorii economici,
(varianta d), ca în cazul importurilor intracomunitare, ar concentra cota TVA la comercianþi
ºi ar aduce venituri de circa 57000 mil lei, cu
gradul de colectare de 100%, economii de
resurse financiare operatorilor economici între
90 ºi 24 de lei/1000 lei bunuri ºi servicii. Existã
posibilitatea stabilirii unor cote TVA diferenþiate
pe filierã în raport de durata ciclului de fabricaþie
ºi viteza de rotaþie a capitalului investit.
Mãsurile sunt aplicabile imediat, transparente
ºi verificabile prin recalcularea deconturilor
TVA pe sem I ac ºi anul 2014, prin aplicarea
propunerilor, atât de operatorii economici, dar

ºi de ANAF. Astfel, avem dimensiunea efectelor
la care ne putem aºtepta.. Pe baza decontului
TVA pe anul 2014 ºi/sau de la 30 sept 2015, de
altfel solicitate ANAF, putem face un astfel de
exerciþiu pentru anul 2016 ºi urmãtorii ani. Îºi
asumã Guvernul prezentarea mãsurilor ºi
evaluãrile noastre, bazate pe raþionamentul
economic ºi deficienþele procedurilor de
gestionare a TVA, confirmate de aritmetica
simplã, fãrã periclitarea indicatorilor macroeconomici, ba, din contrã, reprezentanþilor UE
ºi FMI, pentru a le înlãtura temerile?
În opinia Andreei Schaechter, ºefa misiunii
FMI: Pentru anii 2016 ºi 2017, politicile adoptate ºi cele care se intenþioneazã a fi adoptate - o
combinaþie de reduceri masive de impozite ºi
taxe ºi de majorãri salariale - vor împinge deficitul
fiscal pânã aproape de 3% din PIB, în anul 2016,
ºi peste acest nivel, în 2017, dacã nu sunt
identificate mãsuri compensatorii sau dacã nu
se întâmplã din nou neexecutarea integralã a
cheltuielilor de capital. Aceastã abordare
prociclicã va induce un stimul la nivelul
economiei, într-un moment în care acesta nu era
necesar, având în vedere creºterea economicã, ºi
va aºeza datoria publicã pe o traiectorie ascendentã. FMI reaminteºte Guvernului cã
accelerarea reformelor fiscale structurale este
esenþialã pentru consolidarea finanþelor publice
ºi pentru îmbunãtãþirea calitãþii bugetului. Pe
mai departe, prioritatea în materie de reforme ar
trebui sã se concentreze pe introducerea unei
abordãri moderne bazate pe gestionarea riscului
de conformare, abordare care ar deplasa resursele
limitate ale administraþiei fiscale (ANAF) dinspre
controalele efectuate în scopul rambursãrilor de
taxã pe TVA cãtre activitãþi ce genereazã mai
multe venituri. În lipsa unei astfel de reorientãri
a resurselor, planurile de restructurare suplimentarã a ANAF s-ar putea sã nu genereze rezultatele
anticipate, atrage atenþia ºefa misiunii FMI.

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  2 noiembrie 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  Vacanþa (Filipine, 2001)
Regia: Gilbert Perez
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
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc  O lebãdã
iarna (1983,dramã)
Regia: Mircea Mureºan
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  6 noiembrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
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
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
Film documentar
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film artistic  Sparkle ºi Tooter (SUA,
2009) Regia: Walt Foreman
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  Livada de mango
(Filipine, 2002, dramã / romance)
Regia: John D. Layatin
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  3 noiembrie 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  O lebãdã iarna
(1983, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
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 românesc  Serata
(1981, dramã)
Regia: Malvina Urºianu
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  7 noiembrie 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  Draga mea secretarã
(1949, comedie):
Regia: Charles Martin
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 documentar  Utopia impusã
(2010) Regia: Marius Theodor Barna
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*

Doctor H

MIERCURI  4 noiembrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
11:15
11:45
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:05
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 
Serata (1981, dramã)
Regia: Malvina Urºianu
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 artistic  Secretul de la Arrow Lake
(2009) Regia: Brad Keller
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  8 noiembrie 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  Pentru cã te iubesc! 2003,
dramã/romance) Regia: Jerry Lopez Sineneng
George Enescu  60 de ani de eternitate
00:00 Preuniversitaria*
00:30 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
01:30 Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
02:00 ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
03:00 Ce citim astãzi.
03:30 Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
04:00 Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
Amintiri de la filmare.
04:30 Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
05:00 Realizator lector univ.dr. Diana Artene

Teodora Drãgoi Pop te invitã sã te bucuri de sãnãtate
ºi în urmãtorul sezon al emisiunii!
Descoperã, cunoaºte, învaþã ºi aplicã cele mai bune sfaturi
pentru sãnãtate, de la cei mai buni medici ºi terapeuþi din România,
care vin în sprijinul unei vieþi de calitate!
Trucuri pentru sãnãtate, soluþii, informaþii, demonstraþii la
îndemânã ºi o vorbã bunã, în fiecare duminicã, începând cu 16:30!
Poveºti de viaþã, discuþii despre corectarea obiceiurilor proaste ce
ne afecteazã sãnãtatea, cum le putem înlocui cu alte deprinderi,
cum ne putem schimba atitudinea faþã de noi înºine
ºi mentalitatea faþã de medici ºi tratamente.
Doctor H, un altfel de doctor. Nu trateazã, nu opereazã...
dã speranþã la viaþã!

JOI  5 noiembrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00

14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:05
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 românesc 
Secretul de la Arrow Lake (2009)
Regia: Brad Keller
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  Sparkle ºi Tooter (SUA,
2009) Regia: Walt Foreman
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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Manifestãri ºtiinþifico-artistice la Universitatea Spiru Haret
Sãptãmâna trecutã, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane a organizat evenimente deosebite, în completarea programei analitice de la
specializarea Pedagogie muzicalã. Fiind deschise unei largi participãri din partea studenþilor acestei facultãþi, dar ºi a colegilor profesori,
manifestãrile au avut girul Departamentului de ªtiinþe Socio-Umane, al Centrului de Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã, al decanului
facultãþii, conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac.

28 octombrie

Atelier de muzicã:
Muzica ºi Terapia de recuperare

Coordonat de cãtre lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, acest eveniment vine ºi
creeazã o deschidere cãtre studiul zonelor adiacente în care poate fi folositã aceastã
artã, ca substitut ºi paliativ, în tratamentele de recuperare ºi vindecare a unor afecþiuni
specifice.
Terapia prin muzicã a fost folositã încã din cele mai vechi timpuri. Sunetele de un
anume fel au asupra noastrã o putere de care, de multe ori, nici nu suntem conºtienþi.
Trãim într-o mare de sunete, prea adesea asurzitoare, stridente, stresante, patogene.
Dar existã ºi sunete care, alese cu grijã, ascultate cu atenþie sau emise sub o
supraveghere priceputã, au însuºirea miraculoasã de a face bine. De aici, s-a nãscut o
veche artã/ºtiinþã  cea a alinãrii suferinþelor prin muzicã. Mult timp practicatã de
om, apoi în mare mãsurã uitatã, azi redescoperitã, dar niciodatã dispãrutã, terapia
prin muzicã a devenit azi un captivant subiect de studiu în domeniul sãnãtãþii minþii
ºi a corpului, fiind investigatã cu mijloace tehnologice performante, în speranþa
desluºirii felului misterios în care muzica acþioneazã asupra noastrã.
Limbaj universal, capabil sã transcende barierele culturale, infinit adaptabil unor
moduri de utilizare personalizate, în funcþie de pacient ºi boalã, muzica e abia la
începutul carierei sale de mijloc terapeutic. Sau, poate, o regãsim acum, o redescoperim, dupã ce am uitat-o decenii de-a rândul, luaþi de valul reclamelor care ne
promit sã ne scape repede de orice; de la dureri de încheieturi pânã la dureri ale
sufletului. Oricum, existã aici un câmp fertil pentru cercetãri aprofundate, care sã
desluºeascã legãtura subtilã dintre sunete ºi organismul uman, legãturã misterioasã,
cãreia îi constatãm uneori efectele, fãrã a ne explica ºi cauzele, dar care existã
ºi acþioneazã - spre binele nostru, dacã învãþãm cum sã o folosim.

31 octombrie.

28 octombrie.

Workshop: Confluenþe ale sistemului tonal-funcþional
cu sistemul modal-popular
Workshopul, coordonat de cãtre conf. univ. dr. Crinuþa Popescu,
creeazã o nouã perspectivã de cercetare în domeniul muzical,
încercând sã descopere acele legãturi tainice dintre creaþia muzicalã
clasicã ºi cea popularã.
Folclorul muzical românesc pãstreazã melodii care reprezintã faze
de evoluþie, fiind bogat ºi variat din punct de vedere modal. Unele
melodii vãdesc o origine instrumentalã, având la bazã sunetele rezonanþei
naturale; alte scãri s-au dezvoltat fie prin evoluþia treptatã a unei celule
de 2-3 sunete, fie prin transpunerea ei, alteori prin umplerea prin
diverse moduri a intervalelor existente între sunete. Noþiunile de mod
ºi sistem sonor nu sunt sinonime, ci complementare, zona lor comunã
fiind cea a raportului dintre sunete. Modul popular se defineºte nu
atât prin numãrul elementelor sale, ci prin tipul relaþiilor dintre acestea
ºi combinaþiile sonore obþinute. El este un anume sistem de alcãtuire
(compunere) a melodiei prin formule, întorsãturi specifice care
diferenþiazã o structurã modalã de cea tonalã. În folclor, ritmul este
rezultatul caracterului sincretic al manifestãrilor. Din aceastã cauzã,
ritmul muzical nu poate fi studiat decât în ansamblul relaþiilor sale
fireºti cu ritmul versului ºi cel coregrafic (aceastã ideea nu implicã
faptul cã fiecare creaþie folcloricã reuneºte elemente ale celor trei arte),
întrucât sincretismul folcloric este organic, implicând simultaneitatea
elaborãrii artistice, în folclor, ritmul este elementul comun ºi unificator.
Pe de altã parte, structurile ritmice folclorice sunt determinate funcþional.
Ele poartã amprenta locului în care locuim ºi a timpului în care se
desfãºoarã, acestea constituind ºi un criteriu de diferenþiere a categoriilor
folclorice. Existã însã ºi structuri asemãnãtoare ºi chiar identice mai
multor genuri (s-au constatat numeroase formule ritmice comune atât
dansurilor cât ºi colindelor de pe întinsul þãrii noastre). S-a constatat cã
ritmul folcloric trebuie privit din unghiuri de vedere diferite faþã de cel
studiat prin teoria clasicã. Unui material extrem de bogat ºi variat cum
este folclorul românesc, care prezintã numeroase formule ritmice
identice sau asemãnãtoare mai multor genuri, nu i s-a putut gãsi un
singur criteriu de sistematizare. Folclorul românesc este viu prin însãºi
natura sa umanã.

Atelier de muzicã coralã:
Creaþia coralã
contemporanã
româneascã pentru copii

La sediul Facultãþii de Teologie din Bucureºti, din str. Sf.
Ecaterina nr. 2-4, Amfiteatrul I.G.Coman, sub atenta coordonare
a lect. univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian, a avut loc un Atelier de
muzicã coralã, cu tema: Creaþia coralã contemporanã
româneascã pentru copii, eveniment creat în colaborare cu
Asociaþia Coralã de Copii ºi Tineret Symbol. Luminiþa Guþanu,
doctor în stilisticã muzicalã, este dirijorul secund al Corului de
copii ºi tineret Symbol. Corul promoveazã creaþia naþionalã,
laicã ºi religioasã, lucrãri originale sau de inspiraþie folcloricã ºi
psalticã, precum ºi purificarea moralã a ascultãtorilor prin
promovarea unui repertoriu cu valenþe educative.
Evenimentul de sâmbãtã s-a bucurat de participarea, alãturi
Corul de copii ºi tineret Symbol, dirijori Jean Lupu ºi Luminiþa
Guþanu Stoian, a compozitoarei Cornelia Tãutu. În program au
fost prezentate creaþii ale compozitorilor Cornelia Tãutu, Olguþa
Lupu, Mihai Moldovan, Teodor Zgureanu, Vasile Timiº,
Constantin Arvinte, Constantin Drãguºin. La pian au acompaniat
Magdalena Bulibaºa ºi Bianca Fodor. La percuþie: George Iacob.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Lansarea volumelor

Opere esenþiale Epica ºi Opere esenþiale Lirica de Marin Codreanu
Nãscut la 16 septembrie
1937 în comuna Cucuieþi din
judeþul Teleorman, absolvent al
Facultãþii de Litere a Universitãþii Spiru Haret, editor,
jurnalist, bibliotecar la Ministerul Apãrãrii Naþionale,
redactor la revista Frontiera,
director economic la editura
Cartea Româneascã (1997/
1999), director editorial la Editura Vinea ºi la revista Facla
literarã, redactor la Editura Muzeului Literaturii Române ºi,
din 2006, redactor ºef la revista Euromuseum, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti, scriitorul Marin Codreanu ºi-a lansat volumele
Opere esenþiale Epica (2015) ºi Opere esenþiale Lirica (2013),

ambele proiecte
fiind susþinute de
Universitatea Petre
Andrei din Iaºi.
Invitaþii care au
prezentat opera lui
Marin Codreanu au
subliniat originalitatea ºi sensibilitatea liricã a creaþiilor autorului.
Prezentarea operei a autorului a fost însoþitã de interpretarea
vulcanicã, nuanþatã ºi expresivã a unor fragmente epice de
cãtre actriþa Silvia Codreanu ºi de recitarea inventivã, coloratã,
vibratã, bine timbratã ºi vie a unor creaþii lirice ale autorului
cãtre conf. univ. dr. Maria Osiac.

Luiza MARINESCU

