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În acest an, se împlinesc:
165 de ani de la naºterea lui Spiru Haret
25 de ani de la înfiinþarea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret




VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Your future has a voice!
Participã la trendence Graduate Barometer!
Studenþii Universitãþii Spiru Haret sunt invitaþi sã participe la
unul dintre cele mai cuprinzãtoare studii europene despre educaþie
ºi carierã.
În fiecare an, 950 universitãþi din Europa primesc informaþii
valoroase despre gradul de satisfacþie a studenþilor lor, prin
intermediul trendence Graduate Barometer.
În acelaºi timp, aproximativ 280.000 de studenþi contribuie la
modelarea mediului educaþional ºi a celui legat de dezvoltarea carierei,
prin obiectivele ºi motivaþiile pe care le împãrtãºesc în cadrul acestui
studiu.
Studenþii haretiºti au oportunitatea de a completa acest chestionar
la adresa www.trendence-gradbarometer.eu, Universitatea putând
fi identificatã sub denumirea de USH Bucureºti.
Prin participarea la acest studiu, studenþii au ºansa de a câºtiga,
prin tragere la sorþi, unul dintre cele 5 vouchere x 500 euro sau unul
dintre cele 10 vouchere x 200 euro. Voucherele BestChoice Europe
pot fi utilizate în peste 70 de magazine online. Creditul voucherului
poate fi divizat în mai multe magazine online ºi pot fi folosite
combinat mai multe vouchere.
În plus, la finalul completãrii chestionarului, studenþii vor primi
informaþii utile cu privire la dezvoltarea carierei. Rãspunsurile sunt
anonimizate ºi datele personale sunt protejate conform legilor în vigoare.

Vis de iarnã
CHIPURI ALE SUCCESULUI

Cãtãlin MAXIMIUC:
Cânt frumoasa Bucovinã
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Mariana STAN:
Cântecul popular este nepieritor!

Gabriel-Cãtãlin GÎLEA:
Sunt gorjan cu inima

Eºti elev în clasa a XII-a
ºi te pregãteºti pentru
Bacalaureat?
Universitatea Spiru Haret
îþi vine în ajutor cu
MEDITAÞII
GRATUITE.

 Palmaresul elevilor români

Cursurile de pregãtire
au loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret,
str. Ion Ghica nr. 13:
Limba românã, sala 400,
marþi, între orele 16 ºi 18
Limba englezã, sala 400,
vineri, între orele 14 ºi 16
Matematicã, sala 216,
miercuri, între orele 16 ºi 18

la Harvard înainte de a-ºi termina
studiile. Vor primi o bursã de 280.000
dolari, fiecare





Înscrieri ºi informaþii
suplimentare:
pr@spiruharet.ro
ÎNSCRIE-TE ACUM!

la Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe
pentru juniori 2015: cinci medalii
de argint ºi o medalie de bronz

 Doi elevi din România au fost admiºi
 Abandonul ºcolar are legãturã

cu nivelul de pregãtire a cadrelor
didactice ºi a familiei

 Continuã finanþarea consumului
de fructe în ºcoli

 Job Orientation training

for Businesses and Schools
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Mioara VERGU-IORDACHE
Se fãcea cã am intrat într-un an în care ne vom aduna
sufletul  risipit în nemulþumiri - ºi vom crede, ºi vom iubi, ºi
vom avea încredere, ºi vom fi sãnãtoºi, ºi vom fi optimiºti,
puternici, ºi vom munci cu spor pentru noi ºi pentru neam,
neamul românesc.
ªi se mai fãcea cã nu mai eram mereu cârcotaºi, cã învãþasem
sã ne preþuim valorile  imateriale ºi materiale, cã vom fi mândri
de românii care pot ºi vor sã performeze, cã vom fi mai ambiþioºi
ºi mai exigenþi cu noi înºine (fiecare în parte).
Toþi vorbeam despre propriile idei, eram noi înºine
întotdeauna, vedeam partea bunã a lucrurilor, îi ajutam pe ceilalþi,
dãruiam ºi sufletul din noi, gãseam mereu o soluþie, nu îi mai
criticam, nu îi mai judecam ºi nu îi mai bârfeam pe la spate pe
ceilalþi, nu mai credeam cã ºtim totul, nu mai eram negativiºti,
nu mai eram pesimiºti, nu ne mai lamentam permanent, eram
mai empatici cu semenii noºtri
Se fãcea cã politicienii îºi schimbã nu numai pãrul, dar ºi
nãravul, cã þineau cu România ºi cu românii, cã încetau sã mai
fie necinstiþi, cã erau serioºi ºi punctuali, cã se þineau de cuvânt.
ªi aveam un an electoral corect, pe liste erau înscriºi numai
oameni competenþi ºi cinstiþi, cu programe adecvate comunitãþilor
pe care le vor reprezenta
În visul acesta trãiam într-o þarã curatã, în care pãdurile
acopereau munþii, nu erau tãiate fãrã milã, apele erau limpezi
precum cristalul, aerul nu era poluat, aveam autostrãzi, strãzi,
drumuri, cale feratã moderne, aveam cãldurã în case, toate
produsele, inclusiv munca, se vindeau la preþul corect. ªi toþi
oamenii erau fericiþi, viaþa lor era predictibilã.
În sistemul de sãnãtate erau numai medici competenþi ºi
amabili, asistenþi medicali profesioniºti ºi zâmbitori, toþi bine
plãtiþi, spitalele strãluceau de curãþenie.
Peste tot, în acest vis, erau copii, tineri, de la grãdiniþã pânã
la universitate, însoþiþi de profesorii lor, toþi veseli, sãnãtoºi,
bucuroºi sã înveþe lucruri noi, folositoare! ªcolile erau mari,
luminoase, calde, dotate, la activitãþile extraºcolare se înghesuiau
cu toþii.
Sãlile de teatru, de concerte, cinematografe, toate erau pline
la spectacole extraordinare. Artiºtii erau atenþi doar la punerea
în valoare a talentului, a transmiterii artistice a ideilor literare,
muzicale, fãrã griji materiale.
ªi eram noi, cu toþii, bucuroºi sã vedem ºi sã arãtãm tuturor
ce þarã frumoasã avem, ce vestigii de culturã ºi civilizaþie, ce
oameni minunaþi trãiesc aici, cât de grijulii suntem cu istoria ºi
valorile noastre
Mi-aº dori sã vã pot invita alãturi de mine în acest (din
pãcate) doar vis de iarnã!
Dar dacã, totuºi, nu este doar un vis?

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ

733  5 ianuarie 2016

UNIVERSITARIA
Comunicat de presã post-eveniment
Conferinþã de încheiere a proiectului

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 11 decembrie 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 de încheiere a proiectului.
Evenimentul a reunit reprezentanþi ai
autoritãþilor publice, ai confederaþiilor
sindicale, din mediul de afaceri, ai massmedia, membri ai grupului þintã, membri
echipelor de management ºi de implementare a proiectului, precum ºi reprezentanþi ai partenerilor. Conferinþa a avut
drept scop diseminarea în rândul pãrþilor
interesate a obiectivelor, activitãþilor ºi
rezultatelor proiectului START UP 4 U,
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, conf.univ.dr. Eduard Ionescu
a exprimat cãlduroase urãri de bun-venit
distinºilor invitaþi la Conferinþa de
încheiere a proiectului START UP 4 U.
Marin Cruceru, în calitate de Manager
de proiect, 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
socio-economic al implementãrii proiectului. Proiectul este implementat în
regiunile Sud Vest Oltenia ºi BucureºtiIlfov ºi se desfãºoarã pe o perioadã de 10
luni, cu o valoarea totalã eligibilã a
proiectului 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 si 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. Managerul de proiect,
Marin Cruceru, a precizat: Prin acest
proiect am demonstrat cã succesul în
afaceri nu þine de vârstã, ci de dorinþa de
a excela, de creativitate ºi curaj. Cred cã
românii sunt o resursã de talent, inovaþie
ºi creativitate.
Dana Droj, expert în cadrul proiectului
START UP 4 U, a prezentat invitaþilor
rezultatele 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.
Experþii coordonatori ai Activitãþii 4
Activitãþi integrate ºi Centre de Sprijin
pentru afaceri, Laura Gavrilã ºi Floarea
Georgescu, au vorbit invitaþilor despre
înfiinþarea ºi dezvoltarea Centrelor
antreprenoriale de sprijin pentru afaceri, activitãþile de consiliere, consul-

tanþã (sprijin) pentru iniþierea de afaceri, pentru tinerii antreprenori. De asemenea,
asistenþã ºi postasistenþã în sprijinul aceasta a oferit invitaþilor câteva sfaturi
dezvoltãrii afacerilor, precum ºi despre pentru a demara cu succes o afacere.
ªase dintre beneficiarii schemei de
rezultatele obþinute pentru aceastã
activitate la nivelul regiunii de imple- minimis au prezentat, pe scurt, startupurile înfiinþate în regiunea Bucureºti-Ilfov:
mentare Bucureºti-Ilfov.
Mãdãlina Constantinescu ºi Emil Alexandra Zaharia  S.C. PORTOFINO
Muºat, experþi în cadrul proiectului LEATHER GOODS S.R.L., Sandu
START UP 4 U au prezentat invitaþilor Alexandru Sebastian  3D PRINTARE
rezultatele implementãrii Activitãþii 5 SCANARE SRL, Iuliana Vilsãnescu 
Înfiinþare ºi dezvoltare întreprinderi CENTRU DE TERAPII INTEGRATIVE
START UP ºi a rezultatelor dobândite ªI PSIHOTERAPIE ARHANGHELUL
la nivelul celor douã regiuni de imple- GABRIEL SRL, Simion Stan  S.C. Sim
Auto Total Service SRL, Adriana Boºtinã
mentare.
Invitaþii s-au bucurat de participarea  DESIGN PLUS PROIECT S.R.L.,
la eveniment a domnului Daniel Dram, Marius Vlaicu  MVKARTO.
Întregul eveniment a fost unul axat
manager de dezvoltare la Spitalul Monza,
acesta declarând cã trãieºte o astfel de pe comunicare deschisã, pe implicarea
poveste antreprenorialã ºi a vorbit tuturor celor prezenþi într-o dezbatere
despre importanta proiectelor europene constructivã.
Pentru mai multe informaþii privind proiectul START UP 4 U, ID: POSDRU/
176/3.1/S/149612, ne puteþi contacta la sediile de implementare a proiectului din
Bucureºti, Bulevardul 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

Bugetul dezechilibrat sau cum ne pregãtesc guvernanþii de crizã
Bugetul pentru 2016 consemneazã o abatere
deliberatã ºi de amploare de la regulile fiscale
ºi poate conduce la derapaje de deficit a cãror
corectare va genera, probabil, costuri
economice ºi sociale mai mari decât
beneficiile pe termen scurt ale relaxãrii
fiscale, avertizeazã Consiliului Fiscal. Mai
exact, un 2016 cu o creºtere economicã record
de 4% ne-ar face mai vulnerabili la o crizã
financiarã internaþionalã, ne-ar putea arunca,
din nou, în crizã în 2017.
Mai exact, majorãrile salariale din sectorul
public de 18%-20% pe medie (medici, profesori,
funcþionari) vor determina o mai mare
vulnerabilitate a României în faþa unei crize
externe, iar costurile sociale pe care le-am avea
de suportat într-un astfel de scenariu ar aminti
de mãsurile de austeritate din 2010. La
capitolul soluþii, principalele recomandãri ale
Consiliului Fiscal pentru Guvern sunt

îmbunãtãþirea colectãrii taxelor ºi o cheltuire
mai eficientã a banului public. Proiectul de
buget pe anul 2016 consemneazã o abatere
deliberatã ºi de amploare de la toate regulile fiscale
instituite, atât de legislaþia naþionalã, cât ºi de
tratatele europene semnate de România, ºi induce
o vulnerabilizare de proporþii a poziþiei finanþelor
publice, complicând substanþial gestionarea
acestora în eventualitatea manifestãrii unor ºocuri
adverse, se aratã într-un comunicat al
Consiliului Fiscal. Potrivit acestuia, mãsurile
adoptate vor avea un impact permanent asupra
deficitului bugetar, generând un derapaj a
cãrui corectare ulterioarã, prin mãsuri de
consolidare fiscalã, aºa cum aratã teoria
economicã, estimãrile empirice de la nivel
internaþional ºi însãºi experienþa României
din ultimii 10 ani, este probabil sã genereze
costuri economice ºi sociale care sã depãºeascã
efectele pozitive pe termen scurt ale relaxãrii fiscale.

Supraevaluarea veniturilor poate
împinge deficitul bugetar cãtre 3,7%

se adaugã cea între dinamica cheltuielilor de
asistenþã socialã ºi cea a punctului de pensie,
implicã, în plus, o subestimare probabilã a
cheltuielilor cu circa 0,5% din PIB. În aceste
condiþii, riscul de depãºire a nivelului de referinþã
de 3% din PIB ºi de reintrare în procedurã de deficit
excesiv apare drept semnificativ în 2016 ºi, cu atât
mai mult, în 2017, construcþia bugetarã curentã
furnizând doar minime marje de siguranþã în acest
sens, cel mai probabil localizate tot la nivelul
cheltuielilor de natura investiþiilor. Derapajul
bugetar care se prefigureazã în anii urmãtori este
generat de un mix de reduceri agresive de taxe, în
special pe consum, combinate cu creºteri ample de

Evaluãrile Consiliului Fiscal indicã o probabilitate ridicatã de apariþie a unui gap negativ (dacã
perioada în care firma îºi recupereazã banii investiþi
este mai micã decât perioada în care firma trebuie
sã îºi plãteascã furnizorii  situaþie mai rar întâlnitã,
atunci înseamnã cã societatea se poate autofinanþa,
neavând nevoie de o linie de credit.) la nivelul
anului 2016 (de 0,3% din PIB), având drept sursã
o probabilã supraevaluare a veniturilor din TVA.
La nivelul anului 2017, lipsa de corelaþie între
dimensiunea cofinanþãrii necesare ºi volumul
intrãrilor preconizate de fonduri europene, la care
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cheltuieli bugetare, în special a celor de naturã
salarialã. Estimãrile curente de venituri indicã
faptul cã România va avea, începând cu anul 2016,
de departe cele mai mici venituri bugetare din UE,
ceea ce va complica foarte mult construcþia
bugetarã pe termen mediu, noteazã Consiliului
Fiscal. Deficite de 3,3% din PIB, respectiv 3,7%
din PIB în primii doi ani acoperiþi de Strategia FiscalBugetarã 2016-2018 apar drept probabile într-un
scenariu de politici nemodificate. Simptomaticã în
sensul sacrificãrii obiectivelor pe termen lung în
vederea eliberãrii unui spaþiu fiscal pe termen scurt
este decizia diminuãrii la doar 0,1 puncte
procentuale a transferurilor suplimentare de
contribuþii cãtre pilonul II de pensii (la 5,1%), în
condiþiile în care anul 2016 ar fi trebuit, conform
legii, sã marcheze atingerea nivelului þintã de 6%,
asigurându-se ºi recuperarea pauzei din 2009 a
majorãrii acestor transferuri. Dacã decizia amânãrii
din 2009 era luatã în condiþiile unei contracþii
economice masive, cea de acum survine într-o
conjuncturã economicã favorabilã.

Mãrirea deficitului va determina
mãsuri de mai mare austeritate

Bugetul aferent anului 2016 încorporeazã
impactul modificãrilor Codului Fiscal, precum ºi
majorãrile salariale din sectorul public legiferate în
a doua parte a anului 2015, acestea, împreunã,
determinând o majorare a deficitului în proiectul
de buget la 2,8% ºi 2,95% din PIB, în bazã cash,
respectiv, în conformitate cu metodologia

europeanã (ESA 2010) (de la un nivel preliminat
la nivelul anului 2015 de 1,2% din PIB, atât în
bazã cash, cât ºi în conformitate cu metodologia
europeanã). Dacã varianta finalã a Codului Fiscal
aprobatã de Parlament a diminuat presiunea pe
termen scurt (lãsând-o nemodificatã, însã, pe
termen mediu), amânând unele dintre mãsurile
propuse pentru anul 2017 (reducerea impozitului
pe dividende a fost însã readusã în 2016 (prin
OUG), legiferarea de majorãri salariale substanþiale
în sectorul public în ultimele luni a readus
dimensiunea derapajului preconizat pentru 2016
la nivelul iniþial. De asemenea, Consiliul Fiscal
atrage atenþia cã România ar trebui sã profite de
perioada de expansiune economicã pe care o
traverseazã pentru a se pregãti pentru faza
descendentã a ciclului economic sau pentru apariþia
de eventuale ºocuri externe. Cu alte cuvinte, dacã
creºtem deficitul bugetar ºi datoria publicã în
vremuri de relativã prosperitate, ne va fi cu atât
mai greu sã suportãm perioada de corecþie. Astfel,
Consiliul Fiscal recomandã Guvernului accelerarea
mãsurilor menite sã îmbunãtãþeascã rata de
colectare a veniturilor bugetare ºi sã eficientizeze
cheltuirea banilor publici. Concret, Consiliul Fiscal
vrea urgentarea implementãrii programului de
reformã a ANAF semnat cu Banca Mondialã în
2013, care presupune inclusiv dezvoltarea
infrastructurii IT ºi informatizarea procesului de
colectare a taxelor, care ar creºte conformarea
voluntarã. Consiliul recomandã, totodatã,
îmbunãtãþirea procesului de prioritizare a
investiþiilor publice ºi o reformã realã a
administraþiei publice, având la bazã performanþa.

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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Biblioteca Austria din Timiºoara,
colocviul

Bad News is Good News

Cercul studenþesc mixt al Universitãþii Spiru Haret ºi al
Universitãþii din Viena, aflat sub îndrumarea lect. univ. dr. Denisa
Drãguºin, prof. univ. dr. Sorin Gãdeanu ºi conf. univ. dr. George
Volceanov, au organizat, dupã cum v-am informat, împreunã cu
prof. univ. dr. Roxana Nubert ºi cu Catedra de Germanisticã a
Universitãþii de Vest, la Biblioteca Austria din Timiºoara, un
colocviu cu titlul Bad News is Good News.
Câteva imagini despre atmosfera din timpul colocviului.

Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
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Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice de la programul de studii Pedagogie muzicalã

SIMBOLISTICA

MUZICALÃ

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Miercuri 9 decembrie, în Sala
Victor Giuleanu, de la sediul
Facultãþii de ªtiinþe SocioUmane, a avut loc sub egida
Centrului de Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã, Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor
didactice de la programul de
studii Pedagogie muzicalã.
Dupã deschiderea oficialã ºi un
cuvânt înainte al conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, decanul
facultãþii, care a urat succes
celor implicaþi în cercetarea
ºtiinþificã, dar ºi invitaþilor,
conf. univ. dr. Sorin Lerescu,
directorul Centrului de Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã,
a punctat importanþa acestui
eveniment în cadrul celorlalte
manifestãri din timpul anului
universitar ºi a invitat la pupitru
pe conf. univ. dr. Crinuþa Popescu,
care a prezentat lucrarea Simbolistica unor surse sonore în
practici muzicale strãvechi.
Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
a prezentat cercetarea Arthur
Honegger (1892-1955)  repere
semantice în declamaþia muzi-

calã a prozodiei convenþionale,
urmatã de conf. univ. dr. Sorin
Lerescu, cu lucrarea Simbol,
semnificant  categorii estetice
în muzica de azi. Lector univ. dr.
Otilia Pop Miculi a susþinut
lucrarea Simbolistica motivelor
decorative de pe textilele þãrãneºti tradiþionale ºi conf. univ.
dr. Maia Ciobanu Simbol ºi
metaforã în Trio Nr.273 Op.2 Contraste apropiate, de Maia
Ciobanu. Lector univ. dr. Viorica
Iuraºcu a prezentat Simbolistica polifoniei muzicale
medievale în lucrarea Santa
Maria strela do dia, urmatã de
conf. univ. dr. Viorel Creþu, cu
Un univers de înþelegere mai
larg în interpretarea genurilor
muzicale; lector univ. dr. Aurel
Muraru a adus parfum de
legendã cu lucrarea sa
Mioriþa de Paul Constantinescu, exemplu de simplitate
dominatã de ªirul lui
Fibonacci. Aplauzele de final
au recompensat munca de
cercetare prolificã a colectivului
de cadre didactice

Pentru un viitor mai inteligent ºi ecologic
Facultatea de Matematicã, Informaticã ºi ªtiinþele Naturii din cadrul
Universitãþii Spiru Haret a organizat în decembrie o sesiune de
comunicãri ºtiinþifice susþinutã de cadrele didactice ale instituþiei
haretiste. Evenimentul a avut loc în contextul în care, pe plan mondial,
Ora de Cod este o acþiune care mobilizeazã milioane de participanþi.

MIEREA

ÎN CULTURA POPOARELOR LUMII

La invitaþia Centrului Cultural European
Româno  Panarab/ CCERPA, pentru a
continua proiectul cultural al Departamentului de Francofonie, luni, 7 decembrie
2015, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, programul de studii Pedagogie Muzicalã, a
fost prezentã cu un micro recital, care a
conþinut cântece de referinþã, cunoscute,
susþinut de studenþi..
Subiectul zilei: Mierea în cultura
popoarelor lumii. S-a discutat pornind de
la perspectiva artei de a trãi, ce reiese din
evenimentele corespunzãtoare, care, la
rândul sãu, transmite, din suflet ºi cu toatã
inima, arta în general, datoritã rafinamentului ºi delicateþei sale.
ªi, din moment ce ºtim foarte bine cã
arta în sine ºi sentimentele noastre sunt
nelimitate, trebuie sã ne pãstrãm mintea
deschisã la noi testamente spirituale.
Programul pregãtit de studenþii haretiºti a
fost, dupã cum declara conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, un exemplu de
deschidere, un moment spiritual, care
include în evoluþia sa culturalã sfere de

cunoaºtere ºi realizãri artistice ºi pedagogice realizate de studenþi. Origina-litatea
limbajului muzical exprimã idei ºi stãri de
spirit care pot fi transmise ºi primite numai
de calificare ºi sensibilitatea muzicalã a
celor care sunt deschiºi la culturã ºi sentiment. Muzica în sine poartã amprenta
culturii, ca mierea, în acest caz, reprezentând un semn important de solidaritate ºi
civilizaþie.
Studenþii prezenþi au interpretat
urmãtoarele lucrãri: Mândra Florescu 
anul I, sopranã, George Enescu  Estrene
a Anne, Radu Theodor Mancaº  anul I,
bas, George Enescu  Aux Damoyselles
Pareseuses Descrire a Leurs Amys,
Mihaela Avrigeanu (Pamfil)  anul III,
sopranã, Charles Dumont  Non, je ne
regrette rien; Berjerette, Mândra
Florescu  anul I, sopranã, Claude
Debussy  Nuit detoile, Samuel Alper
Adiguzel  bariton, Paolo Tosti  Pour
un baiser. Soprana Georgeta Pinghiriac,
decanul Facultãþii de ªtiinþe SocioUmane a oferit un cadou muzical, interpretând Claude Debussy  Romance.

Amfiteatrul verde este o altã acþiune cu impact educativ, pe care
Constantin ªerban, masterand la Universitatea Spiru Haret, a
prezentat-o în cadrul sesiunii ºtiinþifice. Expunerea sa a dorit sã
prezinte rolul tot mai important pe care îl au dezvoltarea durabilã
ºi gândirea ecologicã în toate domeniile.

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative  Centrul de Cercetãri Juridice, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a organizat în parteneriat cu Asociaþia - Societatea Cultural - Patrioticã Avram Iancu, marþi, 8 decembrie,
la sediul facultãþii din ªoseaua Berceni nr. 24, un interesant ºi inedit simpozion cu tema:

Avram Iancu  avocatul ºi eroul martir

Interesul participanþilor  studenþi, masteranzi, cadre
didactice universitare, istorici, prezenþi în numãr mare la
eveniment, a fost focalizat, în egalã mãsurã, atât de
activitatea politicã ºi militarã a marelui patriot, de rolul
sãu crucial în timpul Revoluþiei de la 1848 ºi al luptelor
din anii 1848-1849 din Transilvania, cât ºi de o dimensiune
mai puþin cunoscutã a personalitãþii sale: aceea de jurist
ºi avocat, mediator ºi negociator, apãrãtor al drepturilor
românilor din Þara Moþilor ºi din întreg Ardealul.
Deschiderea evenimentului a aparþinut conf. univ. dr.
Marian Ilie, decanul facultãþii, care a fost ºi moderatorul
dezbaterilor. Au urmat expuneri ºi dialoguri care au îmbinat
rigurozitatea ºtiinþificã, îndeosebi din punct de vedere istoric
sau juridic, cu sublinierea unor trãsãturi care au fãcut din
omul, conducãtorul militar ºi politic, precum ºi din juristul
Avram Iancu un model pentru generaþiile tinere, de-a lungul
timpurilor, pânã astãzi: corectitudinea  el þinându-ºi
totdeauna cuvântul faþã de aliaþi, umanismul  ºi-a tratat cu

respect prizonierii ºi, mai ales, patriotismul. Poate de aceea,
având în vedere actualitatea temei ºi faptul cã în salã au
fost foarte mulþi tineri, dezbaterile au devenit emoþionante.
Dintre expunerile prezentate, amintim: Avram Iancu avocatul ºi eroul-martir, prof. univ. dr. Ioan Condor,
preºedinte al Asociaþiei  Societatea Cultural-Patrioticã Avram
Iancu, filiala Bucureºti, Contextul politic ºi istoric al
evenimentelor revoluþionare de la 1848-1849, lect. univ. dr.
Sorin Cristescu, Avram Iancu, personalitate istoricã ºi
juridicã, conf. univ. dr. Roxana Pãun, Avram Iancu ºi
generaþia de la 1848, conf. univ. dr. Cristina Pãiuºan, Piesa
Avram Iancu, de Lucian Blaga - reflecþii asupra personajului principal, lect. univ. dr. Alexandru Lucinescu º.a.
În finalul simpozionului, prof. univ. dr. Ioan Condor a
prezentat Proiectul Construirea unui monument al eroului martir Avram Iancu în capitala României - Bucureºti, proiect
apreciat în mod deosebit de participanþi.

Lect. univ. dr. Viorel MIULESCU
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Palmaresul elevilor români la Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe pentru juniori 2015:

cinci medalii
de argint
ºi o medalie
de bronz

Continuã finanþarea
consumului de fructe
în ºcoli
Programul
privind
încurajarea

Noi performanþe olimpice pentru
elevii români: lotul de juniori al
României a obþinut cinci medalii de
argint ºi o medalie de bronz la a XII-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de
ªtiinþe, desfãºuratã în perioada 2-11
decembrie, în Coreea de Sud (Daegu).
Medaliile de argint au fost cucerite de Miruna Ioana Belciu (clasa a
IX-a/Colegiul Naþional Gheorghe Vrânceanu din Bacãu), Alexandra
Irina Edu (clasa a X-a/Colegiul Naþional Sfântul Sava din
Bucureºti), Mãdãlina Elena Stãnãºel (clasa a IX-a/Colegiul Naþional
Fraþii Buzeºti din Craiova), ªtefan Rãzvan Bãlãucã (clasa a X-a/Colegiul
Naþional Mihai Eminescu din Botoºani) ºi Hakan Calila (clasa a X-a/
Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân din Constanþa). ªtefan Rãzvan
Bãlãucã ºi Hakan Calila au fost laureaþi cu argint ºi la ediþia precedentã

a acestei olimpiade. Medalia de bronz la aceastã competiþie i-a revenit
lui Radu George Romanescu, elev în clasa a X-a la Colegiul Naþional
Fraþii Buzeºti din Craiova.
Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe pentru juniori este un concurs de
tip integrativ, în care problemele acoperã subiecte din trei discipline:
chimie, fizicã ºi biologie. Concurenþii susþin trei probe (douã probe teoretice
individuale ºi una practicã - experiment, pe echipe, formate din trei elevi).
La ediþia din acest an au participat 249 de elevi din 46 de þãri.

consumului
de fructe în ºcoli,
finanþat din
fonduri europene
ºi naþionale,
va fi aplicat
în continuare,
potrivit unei
Hotãrâri
de Guvern
din 16 decembrie.

Hotãrârea de Guvern aprobatã stabileºte tipul de fructe
distribuite  merele, perioada de distribuþie, limita valorii
zilnice, bugetul alocat, precum ºi modalitatea de
implementare efectivã ºi de gestionare la nivelul
administraþiei publice, în cadrul programului de încurajare
a consumului de fructe proaspete în ºcoli în anul ºcolar
2015-2016.
Fondurile UE alocate României pentru acest an ºcolar
sunt de 6.869.985 euro, iar rata de cofinanþare este de 89%.
Mãsurile adiacente distribuþiei de fructe sunt eligibile
pentru sprijinul financiar al Uniunii Europene ºi trebuie sã
se încadreze valoric în limita a 15% din alocarea finalã a
fiecãrui stat membru. Astfel, bugetul total al programului
este de aproximativ 66 milioane lei, din care 31,6 milioane
lei provenite din fonduri UE ºi 34,4 milioane lei reprezintã
co-finanþare publicã ºi cheltuieli, altele decât cele eligibile.
Limita valorii zilnice (preþul fãrã TVA al merelor) este
de 0,37 lei/elev, ca ºi în anul 2014, iar perioada de distribuþie
gratuitã este de maximum 88 de zile.
În cursul acestui an ºcolar vor beneficia aproximativ
1.750.000 de elevi, conform datelor comunicate de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
Hotãrârea de Guvern a fost elaboratã în baza prevederilor
OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în ºcoli.

F Doi elevi din România au fost admiºi la Harvard
E înainte de a-ºi termina studiile ªtefan Eniceicu sunt colegi în clasa a XII-a F la Liceul de
Informaticã din Bucureºti, iar de anul viitor vor merge la
L
prestigioasa Universitate Harvard, unde tocmai au fost acceptaþi.
Pentru palmaresul impresionant de medalii obþinute în ultimii
I
ani la olimpiadele internaþionale de chimie, disciplinã, de care e
pasionat, americanii nu au stat pe gânduri ºi i-au acordat lui Andrei
Iliescu o bursã integralã, de circa 70.000 de dolari pe an  incluzând
C
taxele ºcolare, cazarea, mâncarea, asigurarea de sãnãtate  respectiv
280.000 de dolari pentru patru ani de facultate.
I
Multiplu medaliat la concursuri ºi olimpiade internaþionale a
fost, în ultimii ani, ºi ªtefan Eniceicu, ºi el bursier integral la
T
Harvard de anul viitor. Medaliile în cazul lui au venit în urma
participãrii la competiþiile de fizicã. Anul acesta a reuºit
performanþa de a câºtiga douã medalii internaþionale într-un singur
Ã
sezon: o medalie de argint însoþitã de premiul juriului pentru cel
mai creativ experiment de laborator, la Olimpiada Asiaticã de
Job Orientation
R
Fizicã, ºi medalia de aur, la Olimpiada Internaþionalã de Fizicã.
Doi elevi de la Liceul de Informaticã din Bucureºti au fost
Deºi au susþinut în timpul evaluãrilor pentru admiterea la facultate
training
I admiºi,
datoritã performanþelor lor, la celebra universitate bacalaureatul de tip American, cei doi îºi vor încheia studiile în
americanã, Harvard, înainte de a-ºi termina studiile în þarã, România, pentru cã, spun ei, vor sã spunã cu mândrie cã sunt cã
! respectiv, înainte de obþinerea bacalaureatului. Andrei Iliescu ºi sunt produsul ºcolii româneºti.(sursa: http://romani-buni.info/) for

Businesses
and
are legãturã cu nivelul de pregãtire a cadrelor didactice ºi a familiei
Schools
Concluzii din Rapoarte de cercetare ARACIP, vol. II / 2015. Concluzii rezultate din analiza
ABANDONUL ªCOLAR

»

datelor colectate. Anul ºcolar 2013-2014

Una dintre cauzele abandonului ºcolar este
nivelul scãzut de pregãtire a profesorilor este o concluzie a Agenþiei Românã de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Preuniversitar - ARACIP, care a publicat,
recent (http://www.edu.ro/index.php/articles/
23792), un raport pe baza datelor completate
de ºcoli. Raportul de cercetare se bazeazã pe
date colectate în anul ºcolar 2013-2014 din
6.727 de unitãþi de învãþãmânt din 2.352 de
localitãþi. Din numãrul total al ºcolilor
prezente în eºantion, 3.677 sunt scoli cu
clasele I-VIII, peste 1.000 sunt grãdiniþe,
aproximativ 1.500 sunt licee, ºcoli
profesionale ºi ºcoli postliceale.
În capitolul 4.1.11, cu referire la abandonul
ºcolar, se specificã faptul cã Rata de abandon
ºcolar se coreleazã negativ cu nivelul de
pregãtire a profesorilor, dar nu se coreleazã
cu bugetul/cadru didactic, cu timpul mediu de
deplasare sau cu procentul copiilor/elevilor
care fac naveta zilnic. Cu alte cuvinte, cu cât
profesorii sunt mai puþin pregãtiþi, cu atât
abandonul ºcolar într-o instituþie de
învãþãmânt este mai mare. Existã mari
disparitãþi în privinþa calificãrii cadrelor
didactice, fiind constatatã o concentrare
puternicã a cadrelor didactice cu doctorat ºi
cu gradul didactic I în unitãþile de învãþãmânt
din mediul urban ºi a celor necalificate sau
calificate cu ºi fãrã definitivat în mediul rural.
Dar nivelul de pregãtire a profesorilor nu este
singurul motiv pentru rata mare a abandonului
ºcolar. Familia este un alt factor: nivelul de
educaþie a pãrinþilor este mai mic acolo unde
rata abandonului ºcolar este mai mare. Astfel,
nivelul de educaþie a pãrinþilor este mai mare
în ºcolile cu rezultatele ºcolare (curente ºi la
evaluãri / examene naþionale) mai bune
(corelându-se, mai ales, cu procentul notelor/
mediilor mari). Existã o legãturã semnificativã,

din punct de vedere statistic, între nivelul de
educaþie a pãrinþilor cu mediile de absolvire
(din gimnaziu ºi liceu) ºi cu rezultatele la
Evaluarea naþionalã de la finele clasei a VIII-a
ºi, respectiv, la examenul de Bacalaureat, doar
în mediul urban. De subliniat: pare cã, în
mediul rural, ºcoala reuºeºte sã compenseze
mai mult influenþa negativã a nivelului redus
de educaþie a pãrinþilor, dar ºi cã nivelul de
educaþie a pãrinþilor este mai mare în ºcolile în
care ºi nivelul de calificare a profesorilor este
mai mare. Nivelul mediu de educaþie a
pãrinþilor elevilor / copiilor din învãþãmântul
special este simþitor mai mic decât nivelul de
educaþie a pãrinþilor elevilor / copiilor din
învãþãmântul de masã. Nivelul mediu de
educaþie a pãrinþilor copiilor / elevilor din
grãdiniþe ºi ºcoli private este mai mare decât
nivelul mediu de educaþie a pãrinþilor copiilor
/ elevilor din grãdiniþe ºi ºcoli publice. Nivelul
de educaþie a pãrinþilor se coreleazã negativ
cu procentul copiilor / elevilor de etnie roma
din unitatea ºcolarã. Nivelul de educaþie a
pãrinþilor se coreleazã negativ cu procentul
copiilor / elevilor cu dizabilitãþi (CES) din
unitatea ºcolarã. De asemenea, nivelul de
educaþie a pãrinþilor se coreleazã negativ cu
nivelul absenþelor / elev. Legat de acest
aspect, cele mai multe absenþe/elev sunt
înregistrate la elevii din mediul urban, ai cãror
pãrinþi au un nivel foarte scãzut de educaþie.
Timpul mediu de deplasare a elevilor la ºi de
la ºcoalã creºte, în mediul urban, odatã cu
nivelul de educaþie a pãrinþilor.
În legãturã cu modul de funcþionare a ºcolilor
ºi liceelor, raportul menþioneazã cã: procentul
elevilor cu domiciliul în altã localitate decât
ºcoala (învãþãmânt primar ºi gimnazial), care
fac naveta zilnic, este dublu în mediul rural
faþã de cel urban; în schimb, procentul elevilor
de liceu, care au domiciliul în altã localitate

decât ºcoala ºi care fac naveta zilnic, este mai
mic cu 5% în mediul rural faþã de cel urban.
Exista o corelaþie slabã între rezultatele ºcolare
ºi modul de funcþionare a liceelor (într-un
schimb sau în doua schimburi), rezultatele
fiind puþin mai bune (cu 0,1-0,2 puncte mai
mult la examenul de Bacalaureat) în unitãþile
care funcþioneazã într-un singur schimb.
Timpul mediu de deplasare a copiilor/
elevilor la ºi de la grãdiniþã/ºcoalã este de 1719 minute, cu circa 1 minut mai mult în mediul
rural faþã de cel urban. Timpul mediu de
deplasare la liceu este sensibil mai mare, atât
în mediul rural (circa 25 minute, în medie) cât
ºi, mai ales, în mediul urban (circa 32 minute).
În Bucureºti, timpul mediu de deplasare,
pentru elevii de liceu, este de peste 41 minute.
Timpul mediu de deplasare este afectat, cel
mai mult, de existenþa/inexistenþa transportului ºcolar special dedicat (ºi mai puþin de
existenþa/inexistenþa mijloacelor publice sau
private de transport sau de adecvarea
programului acestora la orarul ºcolii).
Referitor la profesori, rata de abandon ºcolar
se coreleazã, negativ, cu nivelul de pregãtire a
profesorilor, dar nu se coreleazã cu bugetul/
cadru didactic, cu timpul mediu de deplasare
sau cu procentul copiilor/elevilor care fac
naveta zilnic. La gimnaziu, numãrul mediu mic
de elevi/cadru didactic se coreleazã cu rezultate
mai bune ale învãþãrii (exprimate prin mediile
claselor V-VIII), doar în mediul rural ºi numai
dacã numãrul de elevi este sub 18.
La gimnaziu, în mediul urban, în general,
numãrul mediu de elevi/cadru didactic se
coreleazã pozitiv cu rezultatele învãþãrii
(mediile claselor V-VIII) - adicã se obþin
rezultate mai bune dacã numãrul de elevi / cadru
didactic este mai mare. La nivelul liceelor
teoretice, numãrul mediu de elevi / cadru didactic
nu se coreleazã cu rezultatele ºcolare.

Dupã ce a fost implementat, la nivel naþional, în 133 de
ºcoli, cu implicarea a peste 400 de profesori ºi pentru
3.600 de elevi, Proiectul JOBS (Job Orientation training
for Businesses and Schools/Orientare profesionalã Instruire în întreprinderi ºi ºcoli) a fost prezentat
reprezentanþilor mediului educaþiei ºi al pieþei muncii din
Bucureºti ºi Ilfov. În acest sens, Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, Centrul Naþional pentru
Dezvoltarea Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic
(CNIDPT), Universitatea din Bucureºti ºi echipa de
management a proiectului a organizat marþi, 15 decembrie,
la ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kreþulescu din
Capitalã, o sesiune de informare privind implementarea
acestui proiect. Prezentarea a avut ca public-þintã
reprezentanþii inspectoratelor ºcolare, unitãþilor de
învãþãmânt, Caselor Corpului Didactic ºi ai Comitetelor
Locale de dezvoltare a parteneriatului social în formarea
profesionalã din Bucureºti ºi Ilfov. Cu aceastã ocazie,
proiectul a fost promovat în vederea organizãrii ulterioare
a selecþiei unitãþilor de învãþãmânt care vor participa în
anul ºcolar 2016-2017.
Proiectul JOBS se va desfãºura în Bucureºti ºi judeþul
Ilfov, începând cu anul ºcolar 2016-2017, fiind iniþiat de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
împreunã cu Institutul pentru Proiecte Internaþionale în
Educaþie (IPE) din cadrul Universitãþii Pedagogice din
Zurich (PHZH) ºi dezvoltat cu sprijinul CNDIPT ºi al
Universitãþii din Bucureºti. Finanþarea este asiguratã prin
Programul de cooperare româno-elveþian ºi cofinanþat de
Guvernul României prin Ministerul Educaþiei.
Obiectivul JOBS este pregãtirea elevilor din ultimii ani
de gimnaziu ºi din primii ani de învãþãmânt tehnic ºi
profesional pentru alegerea viitoarei profesii sau orientarea
cãtre studii academice. JOBS este unul dintre cele mai
importante proiecte educaþionale care vizeazã orientarea
profesionalã ºi în carierã a tinerilor ºi îºi propune sã genereze
o schimbare esenþialã în învãþãmântul românesc prin metoda
de predare - învãþare bazatã pe sarcini ºi prin implicarea
activã a elevilor, profesorilor ºi a mediului de afaceri pentru
cunoaºterea realã a mediului economic actual ºi pentru a
crea experienþe necesare de învãþare pentru tineri.
Detalii suplimentare pot fi obþinute pe pagina web a
proiectului: www.jobsproject.ro (Biroul de presã al MENCª)
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Corul de Copii Valori româneºti
ºi Tineret Symbol
Ion
ºi dirijat de
lect. univ. dr.
MINCU
Luminiþa Guþanu Stoian,
invitaþi în spectacolul întemeietorul
The Dream
stilului

Premiile CNDB2015

Centrul Naþional al Dansului Bucureºti CNDB a decernat, în luna decembrie,
#PremiileCNDB2015, eveniment aflat la
a doua ediþie, prin care se recunoaºte
excelenþa în dansul contemporan românesc. Laureaþii Premiilor CNDB2015
sunt: Liana Tugearu, Mãdãlina Dan,
Miriam Rãducanu, Eduard Gabia ºi
Florin Fieroiu.
Premiile au fost înmânate de Ministrul
Culturii Vlad Alexandrescu, criticul Igor
Mocanu, performerul Paul Duncã, realizatoare emisiunii TV Lumea dansului,
Silvia Ghiaþã, ºi de Doris Uhlich. Ceremonia a avut loc la Sala Studio a Teatrului Naþional Bucureºti (TNB),
Nominalizãrile la #PremiileCNDB2015
au fost fãcute de laureaþii din 2014:
Ioan Tugearu, Silvia Ghiaã, Cosmin
Manolescu, Alexandra Pirici, Manuel
Pelmuº, Mihai Mihalcea ºi Mihaela
Dancs ºi de o parte a board-ului artistic
al CNDB: Ada Solomon, Corina ªuteu
ºi Vava ªtefãnescu.

Omul pernã
deschide anul 2016
la Teatrul Act

Comedia neagrã Omul pernã deschide
anul 2016 la Teatrul Act. O comedie cu
accente de thriller noir ce spune povestea
unui scriitor (Katurian Katurian) interogat în legãturã cu poveºtile lui macabre
ºi asemãnãrile dintre acestea ºi o serie
de crime petrecute în oraº, are prima
reprezentaþie pe 14 ianuarie, la ora 19:00.
Mai cã îþi vine sã te întinzi, sã te-nveleºti
cu o pãturã ºi sã asculþi poveºtile spuse
atât de frumos de Katurian, chiar dacãs macabre. Ceva din tonul lui aduce
liniºte, chiar ºi în momentele critice în
care ºtii cã nimic din trecut nu mai
poate fi salvat sau modificat-Andreea
Lupescu, Metropotam.ro.
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În luna decembrie - 5, 16 ºi 20 - Opera Naþionalã
Bucureºti a prezentat un spectacol deosebit,
produs, în colaborare cu Royal Opera House
Covent Garden din Londra, de Opera Românã,
alcãtuit din lucrãrile de balet DSCH (coregrafia Alexei
Ratmansky, muzica Dmitri ªostakovici), ºi The
Dream/Visul (coregrafia Sir Frederick Ashton,
muzica Felix Mendelssohn), bazat pe Visul unei nopþi
de varã de William Shakespeare. Premiera a
beneficiat de participarea prim-balerinei de renume

internaþional Alina Cojocaru, rolul Titania, în The
Dream. La pupitrul Orchestrei Operei Naþionale
Bucureºti s-a aflat dirijorul Cristian Sandu. Pentru
realizarea celei de a doua pãrþi a spectacolului (The
Dream/Visul) au fost invitaþi, în mod special, Corul
de Copii ºi Tineret Symbol (director: Jean Lupu) ºi
dirijorul lect. univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian, cadru
didactic la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Pedagogie Muzicalã.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

constantin  ºlefuitorul de perle

Mioara VERGU

Unui om care mãrturiseºte cã
eu, tânãr, din fotografia
de buletin
cu amândouã mâinile de
marginile cerului mã þin
(eu)
este evident cã-i este uºor
sã arunce cu diamante
lirice peste cititorii cãrþilor sale.
Simplu ºi sofisticat, filosof ºi banal, genial, vesel
ºi trist, (aparent) trãind numai într-o lume a
metaforei, poetul Constantin Preda se face vinovat
de frumos.
Eu nu sunt critic literar, nu sunt poet, nici un
avizat cititor de poezie nu cred cã sunt. Sunt doar
un cititor care lasã gândul sã se întrepãtrundã cu
inima. E drept, în cazul meu, nu cântã mii de nebuni
în fiecare colþ al inimii mele/ cântecele altor mii de
nebuni ce privesc cu binoclul la stele// cântã mii de
nebuni ce-mi traverseazã inima pe scânduri de
caravele// cântecele altor mii de nebuni ce trag cu
puºca în stele// cântã mii de nebuni în adâncul
lutului inimii mele/ cântecele altor mii de nebuni
internaþi în ospicii din stele//(Cântec)

Invitaþii în lumea artelor plastice

Sã tot fie douã luni de când citesc ºi recitesc douã
dintre volumele scriitorului Constantin Preda 
Iertaþi-mi mâinile nãuce, Nu ºtiu sã mai coboare de
pe cruce, Editura Autograf MJM, Craiova, 2014, ºi
Când se desprinde sufletul de trup, Editura MJM,
Craiova, 2015  ºi tot de atâta timp doresc sã împãrtãºesc cu dumneavoastrã balsamul acestor lecturi. Dacã
a durat atât, pânã sã îndrãznesc sã scriu, este vina
poetului. Pentru cã cele douã volume  o micã parte
din opera lui Constantin Preda  sunt înºelãtoare.
Nu ºtiu ce a vrut sã spunã poetul?, ºtiu doar cã, la
prima citire, te furã armonia, ritmul, te învãluie o stare
de beatitudine Dupã prima lecturã, eºti prizonier al
atmosferei, nu rãmâi cu nimic concret, nu reþii cuvinte,
ci doar stãri, starea. Starea de iubire, de tot ºi de toate,
în spirit, deºi unele imagini pot pãrea carnale. Aºadar,
poeme de dragoste, de ºoptit într-un amurg tihnit.
Ei bine, ce rost ar avea lectura fãrã sã te îmbogãþeºti
(ºi) cu concretul ideilor, figurilor de stil?! Aºa cã, la
a douã citire, atmosfera devine profundã, înþelesurile
se detaºeazã din stare în imagini picturale. Constantin
Preda este, dupã pãrerea mea, un fascinant pictor cu
litere. Culorile picturii sunt seducãtoare, pure, se
înrãmeazã în rama cuvintelor dându-le o aurã
îngereascã. Uneori de înger cãzut în pãcat.
Sunt poeme de dragoste, rugãciuni întru iubire.
Sfinþite de talent ºi o pledoarie pentru
o limbã românã cãrnoasã în sens,
înmiresmatã în senzaþii.
Poetul e mereu acelaºi, egal în perfecþiunea sa artisticã, ºi totuºi mereu
diferit.
ªi pânã la urmã, suntem îndreptãþiþi
sã întrebãm, cu armele sale:
câþi constantini
pot exista-ntr-un singur constantin?
câte pãduri frumoase de pini
pot arde-n-tr-o singurã picãturã de
vin? (clandestin)
Cãutaþi-i cãrþile, cãutaþi-i poemele
în spaþiul virtual, pe Internet, ºi veþi
avea bucuria întâlnirii cu frumuseþea
poeziei!

O abordare abstractã
pentru o picturã impresionistã

Artista postmodernã Gabriela Cãlinoiu s-a nãscut la 21
august 1971, la Bucureºti. Este membrã a Uniunii Artiºtilor
Plastici din România, secþia Graficã publicitarã. Artista a
absolvit în anul 1989 Liceul de Artã Nicolae N.Tonitza din
Bucureºti, secþia scenografie-animaþie, ºi Universitatea
Naþionalã de Artã, Bucureºti, Facultatea de Arte Decorative
ºi Design, secþia Textile-Modã. în 1997. Multe dintre lucrãrile
sale au ajuns în colecþii particulare din þarã sau din strãinãtate.

Este o mare bucurie sã vãd sau mãcar sã ºtiu
cã picturile mele sunt privite cu admiraþie undeva,
de cãtre cineva, spune artista. În operele sale,
Gabriela Cãlinoiu foloseºte o gamã cromaticã
uneori foarte caldã (galben, carmin), alãturi de
culori vegetale (olive), nuanþe tari de albastru ori
pasteluri, din dorinþa de a transmite cât mai
elocvent luminozitatea ºi sofisticarea naturii.
Culorile ne transmit anumite stãri
sufleteºti datoritã faptului cã noi,
oamenii, le percepem nu doar cu
mintea, ci ºi cu inima. Iubitorii de
artã sunt la fel peste tot, se destãinuie
Gabriela Cãlinoiu.
Emoþia este uºor de observat în toate
picturile ei, care sunt create într-un stil
liber, cu pensulaþie foarte finã. Prin
utilizarea culorilor ºi a cunoºtinþelor
tehnice de interacþiune a pigmenþilor,
pasiunea ei pentru acuarelã strãluceºte ºi astfel surprinde esenþa însãºi a
subiectelor ei. Picturile rezultate sunt
o explozie de culoare marcantã în
cazul în care privitorul este lãsat sã
se bucure nu numai de ceea ce vede,
dar, la fel de important, de ceea ce el
nu poate vedea. Culoarea este puternicã, vibrantã ºi evocatoare. Foloseºte o abordare aproape abstractã,
dar cu reale influenþe impresioniste.

neoromânesc
în arhitecturã

Arhitectura româneascã se reinventeazã odatã cu
apariþia lui Ion Mincu, arhitect, inginer, profesor ºi
politician. Pânã atunci, majoritatea clãdirilor frumoase
din România fuseserã clãdite de arhitecþi strãini sau de
aºa numiþii starosti de zidari. Ion Mincu este cel care
a adus profesia de arhitect ºi în nomenclatorul de
meserii din României. În plus, el este cel care a creat
un nou stil arhitectural, stilul neoromânesc.
Ion Mincu s-a nãscut pe 20 decembrie 1852 la
Focºani. În 1875 absolvã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi
ªosele din Bucureºti ºi primeºte diploma de inginer.
Între 1877-1884 studiazã la ªcoala Naþionalã de Arte
Frumoase din Paris, avându-i ca profesori pe Remy de
Louanges ºi J. Gaudet, ºi obþine diploma de arhitect. În
1883, i se acordã Premiul Societãþii centrale a arhitecþilor
francezi. Întors în þarã, proaspãtul arhitect observã
existenþa a douã curente culturale: împrumuturile din
alte culturi ºi promovarea, afirmarea valorilor naþionale.
Ion Mincu promoveazã un nou stil arhitectonic, inspirat
de elemente specific româneºti, stilul neoromânesc, ce
îmbinã, în principal, elemente din arhitectura ruralã: foiºorul
ºi cerdacul, din arhitectura veche româneascã: ornamentaþia exterioarã bogatã ºi coloanele scurte (stilul
brâncovenesc), din arhitectura bisericeascã: planimetria
curþii interioare ºi folosirea stucaturii.
Prestigiul profesiei ºi creºterea unor generaþii de
arhitecþi, care sã se dedice ideii de ilustrare a unui
panteon cultural modern românesc, au fost printre
preocupãrile lui constante.
Între 1892-1897, este cadru didactic ºi îºi aduce
contribuþia la înfiinþarea ªcolii de Arhitecturã a
Societãþii Arhitecþilor Români. Între 1898-1912 este
profesor la atelierul de proiecte al ªcolii Naþionale de
Arhitecturã, iar apoi la ªcoala Superioarã de
Arhitecturã din Bucureºti. A scris ºi a pledat pentru
învãþãmântul românesc de arhitecturã, cãruia i-a
consacrat 20 de ani din viaþã. Fiind un apropiat al
artiºtilor G. D. Mirea ºi I. Georgescu, dar ºi un
colaborator al sculptorilor C. Stork ºi Romanelli, avea
o privire de ansamblu asupra potenþialului artistic de
care putea beneficia ºcoala de arhitecturã. O scurtã
trecere în revistã a etapelor premergãtoare înfiinþãrii
ªcolii de Arhitecturã, scoate în evidenþã o perioadã de
peste 40 de ani de încercãri ºi tatonãri. La înfiinþarea
ªcolii de Arte Frumoase din Iaºi, prin decret domnesc,
în anul 1860, s-a omis o secþie de arhitecturã. Secþia de
arhitecturã a ªcolii de Arte Frumoase, înfiinþatã la
Bucureºti în anul 1864, nu a funcþionat din lipsã de
elevi. O încercare, în anul 1872, de înfiinþare a unei
secþii de arhitecturã pe lângã Facultatea de ºtiinþe, sau
la Academia de Arte în anul 1890, a eºuat din nou.
Aceastã situaþie este semnalatã, printr-un memoriu,
în anul 1888, semnat de arhitecþii Ion Mincu,
V. Valbudea, Al. Sãvulescu, I. N. Socolescu, D.
Maimarolu. În anul 1891, odatã cu înfiinþarea Societãþii
Arhitecþilor, apare ideea de a se înfiinþa o ªcoalã de
Arhitecturã. Înfiinþatã în anul 1892, dupã un
Regulament de funcþionare elaborat de I. Mincu, ºcoala
constituie prima formã de învãþãmânt de specialitate,
care a funcþionat timp de cinci ani într-un local
impropriu, având ca profesori ºi pe cei semnalaþi mai
sus. Statutul ºcolii nu oferea absolvenþilor un privilegiu
de arhitect cu diplomã. Numai în anul 1904, sub
ministeriatul lui Delavrancea, avea sã se înfiinþeze
ªcoala Superioarã de Arhitecturã, unde director a fost
numit E. Pangrati; G. Cerkez a funcþionat ca profesor
de Construcþii ºi, Ion Mincu, ca profesor de Arhitecturã.
Dar preocupãrile didactice sunt mult mai vechi. La
ªcoala de arte ºi meserii, ca profesor de desen ºi
decoraþie, a contribuit la formarea tâmplarilor de artã;
el însuºi a desenat un leagãn de lemn sculptat pentru
un copil, destinat primei sale fete, Eliza (1895).
Printre cele mai cunoscute lucrãri ale lui Ion Mincu
se aflã Casa Lahovari, Casa Vernescu, ªcoala centralã
de fete, Bufetul de la ªosea (Kiseleff), în Bucureºti,
Vila Robescu în Sinaia, Palatul Administrativ din Galaþi
etc. Stilul creat de Ion Mincu va influenþa creaþia a
numeroºi arhitecþi, printre care Petre Antonescu ºi
Nicolae Ghica-Budeºti. Între 1903 ºi 1912 a fost
preºedintele Societãþii Arhitecþilor Români.
Ca deputat al judeþului Putna, în perioada
1895-1899, Ion Mincu a denunþat corupþia, lipsa de
onestitate profesionalã ºi dezinteresul oficialitãþilor
pentru dezvoltarea artelor ºi arhitecturii în România.
Ca o recunoaºtere a importanþei sale în evoluþia ºcolii
româneºti de arhitecturã, din anul 1953, Universitatea
de Arhitecturã ºi Urbanism din Bucureºti îi poartã
numele.
Ion Mincu a murit pe 6 decembrie 1912 la Bucureºti.
În anul 2012 a fost declarat membru post-mortem
al Academiei Române.
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BUGETUL DE STAT pe 2016.
Evitarea creºterii deficitului bugetar este posibilã. Cine, cum, cât, cu ce efecte?
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Avem guvern tehnocrat cu programul lui de guvernare. În ordinea fireascã, ar trebui sã urmeze o bunã guvernare. De aceea,
sugerãm Guvernului sã se limiteze la mãsurile prevãzute de Constituþie. Pentru înscrierea în deficitul bugetar existã soluþii,
chiar în condiþiile relaxãrii fiscale, adoptate prin noul Cod fiscal ºi Codul de procedurã fiscalã, numai sã fie receptivitate ºi
voinþã politicã pentru a fi aplicate. Documentaþia, din care prezentãm, sintetic, stã la dispoziþia celor interesaþi:

I. Mãsuri propuse
A) Nivelul cotei TVA. Odatã cu reducerea cotei
TVA de la 24% la 20(19)%, introducerea: a) cotã
redusã (9% sau 5; 3; 0%) pentru inputurile utilizate
de operatorii economici pe filiera producãtoriprocesatori-comercianþi în procesul economic, prin
disjungerea din cota standard ºi b) cotã standard
(19 sau15% - limita UE) suportatã de consumator.
B) Proceduri: a) acordarea dreptului utilizatorilor
producþiei agricole de a deduce TVA din preþul
achitat producãtorilor individuali (asociaþi),
respectiv calculul TVA din 100 - întregitã, a doua
metodã de determinare ºi regularizare a TVA admisã
de UE (o altfel de taxare inversã); b) includerea
serviciilor bancare (excepþie dobânda) de
administrare a creditelor în categoria operaþiunilor
impozabile TVA (eliminarea exceptãrii din Codul
fiscal); c) plata TVA exigibilã la bugetul de stat de
cãtre operatorii economici din comerþul en-detail
ºi HORECA, în douã rate lunare, sub formã de:
avans de 60% pânã la 10 ale lunii curente ºi
regularizarea pânã la 25 ale lunii curente pentru
luna precedentã, care ar eºalona eforturile
operatorilor economici ºi ar accelera încasãrile la
bugetul de stat; d) acordarea de bonusuri
operatorilor economici care achitã integral cota
TVA pânã la 10 ale lunii curente pentru luna
precedentã, de o,o1/zi pentru perioada 11-25 ale
lunii. C) Modificarea ºi completarea Codului
fiscal - Legea nr 227/2015 ºi a Codului de procedurã
fiscalã - Legea nr 207/2015) cu mãsurile propuse.

II. Efectele scontate
1) Îmbunãtãþirea indicatorilor bugetului de stat:
creºterea încasãrilor (0,6-12 mld lei) ºi a gradului
de colectare(79-90,7%), reducerea cheltuielilor
cu achiziþiile restituirilor de TVA (50 lei/1000 lei
bunuri ºi servicii achiziþionate), disponibilizarea
de resurse (cele încasate în plus) pentru finanþarea
educaþiei ºi cercetãrii, a sãnãtãþii, investiþiilor
publice, stimularea mediului de afaceri, dupã caz,
creºterea conformitãþii în plata taxelor ºi
impozitelor, reducerea birocraþiei, a ariei evaziunii
fiscale ºi corupþiei; 2) îmbunãtãþirea mediului
economic prin eliminarea discriminãrilor,
creºterea eficientei utilizãrii resurselor financiare,
proprii ºi împrumutate, ale operatorilor
economici (150 lei /1000 lei bunuri ºi servicii
achiziþionate), creºterea veniturilor producãtorilor agricoli individuali (cu 10%) ºi a
participãrii la formarea veniturilor bugetare;

3) creºterea standardului de viaþã a populaþiei
prin disponibilizarea resurselor bãneºti (5 lei la
100 lei bunuri ºi servicii achiziþionate) pentru
consum, plata datoriilor curente ºi restante,
economisire ºi/sau investire, dupã caz.
Ce relevã analiza datelor ANAF?  Ponderea
TVA în PIB a scãzut constant, de la 8,4% în
2012, la 8,1 în 2013, la 7,63 în 2014 ºi la 7,89%
în 2015, dupã rectificarea bugetului  Sumele nete
încasate din TVA au evoluat lent: 50186 mil lei
în 2012, 51827mil lei în 2013, 50878,5 mil lei în
2014 ºi, în 2015, s-au programat 55284,6 mil lei,
cu o creºtere cu 4406,1 mil lei (8,66% ) faþã de
2014(?!)  Importurile au contribuit cu 7043,6
(10,1%) mil lei TVA netã, ce au fost cu 6046,2
mil euro mai mari ca exporturile (52458,6 mil
euro), trend care se menþine  Restituirile de TVA
de la buget sunt în creºtere, de la 16 mld lei în
2013 (24,5%), la 19 mld lei (27,24%) din TVA
colectatã în 2014 - o nouã puºculiþã tip ANRP
 Reducerea vectorilor fiscali contribuabili de TVA
la buget la 367962, cu 31194 (7,85%) operatori
în trim I 2015, faþã de 399156 în 2014, ceea ce
înseamnã desfiinþarea unor activitãþi economice
taxabile sau renunþarea la sistemul TVA, deºi
vectorii activi au crescut cu 35285, de la 1509406,
la 1544691 Numãrul deconturilor TVA negative
nesoluþionate este mare (peste 3 mld lei), iar 50%
cu mult peste termenul de 45 de zile, de 160-180
zile, chiar dacã se promite soluþionarea în 15 zile.
Cum ºi de unde bani când încasãrile la buget
sunt pe 25 ale lunii curente pentru luna precedentã?!?  Nivelul cheltuielilor de gestionare
au ajuns la 11135,4 lei, (1,11 %) din care, 9845 lei
cu forþa de muncã (salariatã), la un milion lei
venituri bugetare colectate  România, deºi are o
creºtere economicã de 1,4%, în trimestrul doi
din 2015, ºi-a achitat cele 20 de miliarde de Euro
împrumutate de la FMI, CE ºi Banca Mondialã,
ponderea datoriilor se menþine, din 2011, la peste
40% din PIB  Plata s-a fãcut prin rostogolirea
datoriilor, care au ajuns la 40,5% din PIB, la 30
aprilie, de la 39%, la 31 dec. 2012, respectiv, de
la 236,6 mild lei (212,4 mld lei, metoda UE) la
259,8 mld lei (283.7 mld lei, metoda UE), ºi
nerealizarea investiþiilor generatoare de valoare
adãugatã, ca sursã pentru progres prin profit.
Ce ºi cine câºtigã în mod real din relaxarea fiscalã?
Cât de mult ne împrumutãm? Împrumutul cât de
mare trebuie sã fie, cât de mic? Este normal sã
aruncãm povara fiscalã pe generaþiile viitoare?

Oricare ar fi necesitãþile bugetare ale momentului ºi oricare ar fi
reformele fiscale menite sã le satisfacã, nu trebuie sã uitãm cã
banul contribuabilului trebuie folosit în folosul lui ºi numai în
folosul lui, cã orice cheltuialã trebuie fãcutã cinstit. (1925)

Mihai Manoilescu

III. Care sunt
argumentele
noastre
Noul Cod fiscal
este criticabil nu
pentru reducerea
taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor, unanim acceptatã dar ºi contestatã, ci pentru
lipsa de fundamentare ºtiinþificã a
acestora ca mecanisme, instrumente pentru asigurarea resurselor financiare bugetare
sustenabile necesare funcþionãrii statului de drept
prin: 1) echilibrarea nivelului ºi structurii taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor în raport de
necesitatea ºi gradul de suportabilitate de cãtre
cetãþean ºi de capitalul economic. 2) Echilibrarea
contribuþiilor la formarea veniturilor bugetare între
CETÃÞEAN - în tripla sa calitate de proprietar
al forþei de muncã ºi de bunuri mobile ºi imobile,
consumator de bunuri ºi servicii publice ºi private
ºi contribuabil la bugetele de stat ºi local, direct
ºi/sau indirect - ºi OPERATORII ECONOMICI,
din utilizarea capitalului, propriu ºi/sau
împrumutat, ca generator de uzufruct - profit ºi
progres. 3) Utilizarea cu economicitate, eficacitate
ºi eficienþã a taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor
colectate, astfel, ca banul contribuabilului sã fie
folosit în folosul lui ºi numai în folosul lui, orice
cheltuialã sã fie fãcutã cinstit.

IV. Reducerea cotei TVA. Riscuri care ne pasc
 Nu eliminã decalajul între TVA standardnominalã ºi cea încasatã la buget (55,29% faþã de
media UE de 84%)  Creºterea preþurilor înaintea
reducerii cotei TVA  Revenirea în timp a preþurilor
la nivelul anterior, prin schimbarea sortimentelor,
reducerea garanþiei-duratei de utilizare (uzura planificatã) a bunurilor/serviciilor ºi, implicit, a
raportului preþ/calitate  Scãderea încasãrilor la
bugetul de stat, chiar dacã, în timp, acestea se
pot atenua prin creºterea consumului de bunuri/
servicii fiscalizate  Creºte inflaþia ºi se erodeazã

puterea de cumpãrare  Cresc compensãrile la
nivelul operatorilor economici ºi restituirile de TVA
de la buget chiar dacã volumul încasãrilor la buget
pot creºte  Nu eliminã decalajul între TVA
standard-nominalã ºi cea încasatã la buget (55,29%
faþã de media UE de 84%)  Creºte birocraþia, aria
abuzurilor ºi corupþiei, evaziunea ºi fraudele fiscale.

V. Concluzie
Dezvoltarea societãþii umane impune raþionalitatea economicã în raport cu timpul socialmente
necesar (D.Ricardo) pentru realizarea bunurilor ºi
serviciilor necesare îndestulãrii dorinþelor umane în
creºtere perpetuã, apãrarea demnitãþii ºi
drepturilor omului prin:  renunþarea la monetizarea excesivã a economiei ºi a goanei pentru
maximizarea profitului, revenirea la munca eliberatã de consumul sãu fizic, creºterea timpului
necesar dezvoltãrii capacitãþii intelectuale prin
educaþie ºi învãþare, a cunoaºterii, prin cercetare, ºi
a timpului necesar refacerii forþei de muncã prin
activitãþi recreative active ºi odihnã;  distribuirea
inegalã a unei pãrþi din veniturile bugetare ºi a fondurilor UE pentru creºterea economiei, fie ºi prin
competiþie, nu ne-a adus îmbunãtãþirea mediului
economic, creºterea bunãstãrii. Mai mult, a dezvoltat traficul de influenþã, corupþia ºi furtul din
banii publici, creºterea datoriilor totale, cele publice
ajungând la 40,5% din PIB, transferul uzufructului
capitalului în afara þãrii, care reclamã abandonarea
modelului bazat pe ideea creºterii economiei pe
distribuirea inegalã a avuþiei.

Ec. dr. Mircea M. TOMA

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012

Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD),

Selecþia ºi formarea Reþelei Naþionale a Ofiþerilor Dunãreni

Prin Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), la care
România este parte, în mod oficial, prin Tratatul Consiliului UE,
adoptat în iunie 2011, atât sectorul public, cât ºi mediul privat dispun,
în prezent, de un cadru instituþional ºi juridic bine articulat, de un plan
de acþiuni concrete, cât ºi de fonduri substanþiale, nu doar prin Programul
Transnaþional Dunãrea, ci ºi prin COSME, ERASMUS+, Acþiuni
Urbane Inovative sau Fondul European pentru Investiþii Strategice.
Cu toate acestea, pentru ca primãriile împreunã cu partenerii din mediul
academic ºi zona de business sã poatã fi atrase în mod coerent ºi cu
beneficii clare, este necesarã o mult mai bunã explicare ºi înþelegere a
oportunitãþilor furnizate prin SUERD, cât ºi a noului stil de lucru, care
se impune la nivel macro-regional prin cooperare teritorialã intensificatã.
În acest sens, Consiliul Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrii (CoDCR) a
decis, prin Declaraþia Oficialã de la Ulm (octombrie 2015), sã
recomande în mod expres înfiinþarea poziþiei de Ofiþer Dunãrean în
toate primãriile ºi instituþiile publice partenere, co-interesate sã
participe ºi sã beneficieze de programele de finanþare puse la dispoziþie,
ca ºansã a relansãrii industriale la nivel naþional ºi macro-regional.
Ofiþerii Dunãreni vor fi selectaþi din rândul funcþionarilor publici,
cercetãtorilor, experþilor, consultanþilor ºi managerilor care vor putea
inter-comunica în mod direct cu principalii factori de decizie SUERD
la nivel european ºi naþional: Preºedinþia SUERD ºi CoDCR, ce va ºi
deþinutã de Slovacia, respectiv, Bratislava; Comisia Europeanã - DG
REGIO; Punctul de Contact SUERD de la Bruxelles; Coordonatorii
celor 11 Arii Prioritare SUERD, precum ºi ale Grupurilor de lucru
ARGE Donau; Coordonatorii Naþionali SUERD; Danubius Academic
Consortium (DAC - Baden Wurttemberg); Danube Civil Society
Forum ºi Secretariatul CLDR România, care poate asigura gestionarea
Reþelei Naþionale a Ofiþerilor Dunãreni, în special prin bunele raporturi
de comunicare ºi lobby cu Platforma Urbanã a Regiunii Dunãrii
(Viena), Comitetul Executiv CoDCR ºi Coordonatorul European
SUERD din partea Comisiei Europene.
Drept o continuare îmbunãtãþitã a formelor de pregãtire
anterioare, CLDR România, Academia Românã, Catedra
Internaþionalã Onorificã Jean Bart (CIO-SUERD), precum ºi
universitãþile membre ale Centrului Dunãrean de Cooperare InterAcademicã, în parteneriat ºi cu amabilul sprijin al Institutului de
Studii Populare, au decis sã organizeze ediþia a II-a a Academiei
Tinerilor Lideri Dunãreni - proiect lansat la sediul Senatului
României în septembrie 2015 - la Bucureºti, Sala de Conferinþe a
Institutului de Studii Populare (Blocul Diplomatic - str. Alecu Russo
nr. 13-19), în perioada 29-30 ianuarie 2016.

Sesiunea este prefaþatã de urmãtoarele personalitãþi: Rãzvan
Orãºanu - directorul executiv al Institutului de Studii Populare, acad.
Alexandru T. Bogdan - Centrul de Biodiversitate al Academiei
Române, senator prof. Dorin Dobra - Universitatea Babeº Bolyai, ºi
reprezentantul Coordonatorului Naþional al Strategiei Dunãrii Ministerul Afacerilor Externe.
Ca invitaþi speciali ºi speakeri, menþionãm reprezentanþii
principalelor instituþii ºi organizaþii de resort: Consiliul Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrii (CoDCR), Platforma Urbanã a Regiunii Dunãrii,
Biroul Coordonatorului Naþional SUERD - Ministerul Afacerilor
Externe, Danubius Academic Consortium (DAC), Academia Românã,
Asociaþia Municipiilor din România, Asociaþia Consultanþilor din
România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), precum
ºi, ca traineri: dr. Costin Lianu, reprezentantul Centrului Pro Business
USH - Universitatea Spiru Haret/Consiliul de Export; dr. Octavian
ªerban, preºedintele Knowledge Management Institute/Knomacons;
dr. Georgeta Gheþe-Dãnãu, preºedintele Asociaþiei Profesionale a
Formãrii în Administraþia Publicã Localã (CINAQ), Sever Avram,
preºedinte executiv CLDR România /coordonator general CIO-SUERD.
Principalele linii de formare ºi competenþe:  Prezentarea Strategiei
UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD) ºi a structurii instituþionale
ºi decizionale SUERD  adaptarea conform schimbãrilor în mers,
în special revizuirii SUERD în curs, cu accent pe rolul de interacþiune
a autoritãþilor publice locale ºi a birourilor dunãrene din cadrul

universitãþilor partenere  Modalitãþile de inter-comunicare, proces
de relaþii publice ºi lobby instituþional în cadrul procesului de
implementare  Formarea consorþiilor de parteneri, managementul de proiect ºi sprijinirea proceselor regionale de inovare
SMART.  Utilizarea eficientã a activitãþii clusterelor ºi alianþelor
antreprenoriale pentru creºterea participãrii comunitãþilor ºi
asigurarea sprijinului cetãþenilor în procesul de dezvoltare durabilã
ºi de inovare localã ºi regionalã.
Diploma de Absolvire, eliberatã în co-tutelã de Departamentul de
Formare din cadrul CLDR România, Catedra Internaþionalã Onorificã
Jean Bart (CIO-SUERD), în parteneriat cu Academia Românã - Centrul
de Biodiversitate ºi cu Institutul de Studii Populare, va fi însoþitã de o
Anexã pentru detalierea competenþelor acumulate în cursul sesiunii de
leadership. Absolvenþii vor fi cooptaþi în cadrul Reþelei Naþionale a
Ofiþerilor Dunãreni ºi aceasta le va conferi prioritate în implicarea în
consorþii, iniþiative ºi proiecte cu impact macro-regional, îi va conecta
la informaþiile, oportunitãþile ºi resursele de finanþare decise la nivel
european ºi îi va menþine activi în procesul de formare ºi implementare
al Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii în România.
Programul se va desfãºura în limba românã, cu posibilitate de
traducere în limba englezã, pentru cursanþii din alte þãri dunãrene, ºi
se adreseazã, în principal, participanþilor cu vârsta cuprinsã între
18 ºi 40 de ani, din domenii precum: comunicare-relaþii publice,
studii europene-relaþii internaþionale, ºtiinþe economice-juridice, studii
politico-administrative, ºtiinþele mediului º.a. Vor fi invitaþi sã ia
parte ºi cursanþi din alte þãri dunãrene, în special din Bulgaria, Serbia
ºi Republica Moldova.
Participanþilor li se asigurã: mapa cu materiale bibliografice, în
format scris ºi în format electronic; posibilitatea înscrierii în baza de
date a Reþelei Naþionale a Ofiþerilor Dunãreni, cu posibilitatea primirii
unei Scrisori de recomandare în vederea angajãrii; informare promptã
cu privire la oportunitãþile, evenimentele ºi reuniunile sub egida
Strategiei Dunãrii, CoDCR ºi DAC; catering în cele douã zile de
curs; Diploma de Absolvire ºi Anexa privind competenþele acumulate.
Înscrierile se fac conform principiului Primul venit  primul
servit, în limita locurilor disponibile, pânã cel târziu în data de
22 ianuarie 2016.
Pentru detalii suplimentare, cei interesaþi sunt rugaþi sã contacteze
Secretariatul Tehnic prin e-mail: asociatiacldr@gmail.com sau
telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Pentru conformitate, Secretariatul CLDR
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  5 ianuarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15

22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã pentru copii
Film documentar Discovery
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc  Zâmbet
de soare (1988, comedie/muzical)
Regia: Elisabeta Bostan
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
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  9 ianuarie 2016
06.00
07:00
07:55
08:40
09:00
09:30
10:00
10:30
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)
Curs de limba japonezã
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
De ce iubim literatura românã
Realizator Luiza Marinescu
Instantanee din viaþã (r)
Film documentar Discovery
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Radio Romance
(1996, dramã/romance)
Regia: Jose Javier Reyes
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Realizator Georgel Nucã (r)
Secrete spulberate  reality-show
Crezi cã ºtii (r)
Instantanee din viaþã
Realizator Violeta Screciu
Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  La porþile
pãmântului (1965, dramã)
Regia: Geo Saizescu
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
De ce sã iubim limba românã
Realizator Luiza Marinescu
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MIERCURI  6 ianuarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:15

12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba italianã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Zâmbet de soare
(1988, comedie/muzical)
Regia: Elisabeta Bostan
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
(Filipine, 2003, romance)
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Realizator Simona ªerban
Film artistic românesc 
Partea ta de vinã (1963, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
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

JOI  7 ianuarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:15
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:00
05:00

06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
02:15
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Focuri de tun în sud
(1951, rãzboi)
Regia: William Cameron Menzies
Dreamstar Junior Music Contest (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Radio Romance (1996,
dramã/romance) Regia: Jose Javier Reyes
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural
Realizator Ioan Roºca
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

PROGRAMUL
Radio Seven
103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

LUNI  11 ianuarie 2016

DUMINICÃ  10 ianuarie 2016
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Film documentar
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 românesc 
Pas în doi (1985, dramã)
Regia: Dan Piþa
00:00 Preuniversitaria
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
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

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc  Partea ta de vinã
(1963, dramã) Regia: Mircea Mureºan
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film documentar  Curtis, bucãtarul tãu
personal
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Dreamstar Junior Music Contest
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
Istoria cu învãþãturã
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria
Realizator Corneliu Toader

VINERI  8 ianuarie 2016

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:30

12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
21:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
La porþile pãmântului (1965, dramã)
Regia: Geo Saizescu
Secrete spulberate (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Regia: Mae Czarina Cruz, E. M. Reyes
Film documentar  Curtis,
bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Crezi cã ºtii?
Secrete spulberate (r)
Viral online
Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiti, 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

7 Dimineaþa, cu Laura ºi Mihai,
de luni pânã vineri, între 7:00-10:00
Realizatorii te sfãtuiesc sã asculþi programul lor
minunat, deoarece prietenii tãi o sã înceapã sã-l
asculte, o sã le placã ºi, dacã nu asculþi ºi tu, o sã te
simþi exclus din conversaþia lor despre 7 Dimineaþa.
Tibi, de la 10. Dimineaþa, de la 10:00
Tibi Ursan, în fiecare zi la Radio Seven, vreme de 4
ceasuri, face exact ce ºtie mai bine. Mixeazã!
Informaþie, muzicã ºi bunã dispoziþie. Ce facem
disearã, ce mai zic oamenii de ºtiinþã sau ce mai
ascultãm
Tache, de la 14, în zilele lucrãtoare,
de la 14 la 17.30
Pentru Robert Tache, Radio se scrie cu R mare.
ªi asta nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani.
Un strop de istorie muzicalã, ceva despre filme
ºi, de fiecare datã, o personalitate a zilei.
Cuvinte. Cu Vintilã. Marius Vintilã,
de luni pânã vineri, de la 17:30
Dupã serviciu, asculþi cuvintele care te conecteazã
cu concitadinii tãi, cu oraºul ºi cu subiectele care
constituie preocupãrile oricãrui grup de ascultãtori
educaþi ºi maturi, ce vor sã contribuie la îmbunãtãþirea nivelului vieþii în propria urbe.
All You Can Read, cu Marius Chivu,
în fiecare luni
Un talk show în doi despre cãrþi ºi muzicile lor.
Marius Chivu invitã un scriitor pentru a discuta
o carte nou apãrutã ºi a asculta împreunã
muzicile preferate ale invitatului.
Lista lui Dinu, în fiecare luni, de la 22:00
Zice Dinu: Am fost atras tot timpul de muzica
nouã. Uºor disonantã faþã de cea la modã. Lista
este o fotografie de moment, în fiecare sãptãmânã
adun piesele care-mi plac sau care-mi spun ceva.
Urban Sunsets, cu Bogdan Strãtulã, în fiecare
miercuri, de la 22:00
Pentru mine genul muzical nu mi se mai pare un
criteriu. Cred cã existã doar muzicã bunã ºi muzicã
proastã în toate genurile muzicale. Conceptul Urban
Sunsets e despre muzica pe care eu o consider bunã
7 inches, cu Tibi Ursan, în fiecare vineri
de la ora 22:00
Este programul care te pregãteºte de weekend cu
cele mai noi ritmuri de club ºi cele mai hot release-uri.
Cu Tibi Ursan, pe post de DJ. O orã mixatã ºi
neîntreruptã de nici mãcar un spot publicitar.
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Cânt frumoasa Bucovinã
S-a nãscut în data de
7 decembrie 1972, a
crescut ºi a învãþat în satul
Gemenea, la doar câþiva
kilometri de Câmpulung
Moldovenesc. De aici a
pornit sã se desãvârºeascã
profesional cãtre Bucureºti, devenind student ºi
apoi absolvent al specializãrii Pedagogie Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret. ªi-a dorit perfecþionarea ºi a urmat ºi
cursurile de masterat Artã Muzicalã, în cadrul aceleiaºi facultãþi
prezentând lucrarea de disertaþie în anul 2008.
De pe plaiurile bucovinene a învãþat cântecele pe care le-a
purtat pe scena multor festivaluri ºi concursuri, dintre care
amintim: Maria Tãnase - Craiova, Maria Lãtãreþu - Târgu-Jiu,
ªezãtoarea - Fãlticeni, Alinã-te dor, alinã - Cicãrlãu, Maramureº,
Izvor de cânt ºi dor - Lipova, Toamna muzicalã bãcãuanã etc. A
avut ºi un idol, minunata ºi regretata interpretã Mina Pâslaru, ale
cãrei cântece le fredona în copilãrie ºi pe care le-a preluat mai
târziu în repertoriul propriu. La Festivalul Concurs Cântecele
pãdurenilor, 1994, Ghelari, Hunedoara, organizat de Drãgan
Muntean, artist care nu se mai aflã printre noi, Cãtãlin a obþinut
Marele Premiu ºi Trofeul Festivalului. A fost începutul unui
drum artistic frumos, dar spinos, spre conturarea unei cariere ce
s-a concretizat în angajarea sa ca solist profesionist la Ansamblul
Rapsodia Cãlimanului din Topliþa, judeþul Harghita. S-a alãturat
apoi Ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava ºi a colaborat,
de-a lungul timpului, cu majoritatea formaþiilor profesioniste din
România. În 1990 a debutat ºi în televiziune, la una dintre cele
mai prestigioase emisiuni de gen, Tezaur folcloric, realizatã de
Marioara Murãrescu, fiind adesea invitat în programele muzicale
ale televiziunii naþionale. Primele sale înregistrãri au intrat ºi în
fonoteca Radiodifuziunii, repertoriul sãu completându-se ulterior
cu melodii noi cuprinse pe nenumãrate albume colective. Astfel,
destinul i-a purtat paºii spre Bucureºti, aici unde s-a ºi împlinit
profesional prin experienþa acumulatã, atât ca interpret, cât ºi ca
redactor la Radio România, la emisiunea Viaþa Satului, în cadrul
redacþiei Ora Armatei, la Radio România Tineret ºi Antena Satelor
(1996), dar ºi cu Radio România Internaþional, fiind redactor de
folclor (1998). A realizat emisiuni muzical-folclorice pentru
românii din diaspora, pe care îi ajutã astfel sã-ºi aline dorul de
casã, sã se regãseascã cu familia ºi prietenii, iar audienþa a fost
într-o continuã creºtere. Cea mai cunoscutã ºi îndrãgitã emisiune
realizatã de Cãtãlin este Zi-le d-alea, d-ale noastre. A preluat
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vechi melodii din þinutul bucovinean, interpretate odinioarã de
Mina Pâslaru, Nicoleta Vasilovici ºi mulþi alþi rapsozi ai locului,
pe care le-a înregistrat într-un stil propriu, inconfundabil. Aceste
cântece au mers repede la inima ascultãtorilor ºi sunt fredonate în
concertele sale, ca dovadã a popularitãþii ºi succesului de care se
bucurã. Din realizãrile interpretului putem menþiona turneul pe
care l-a efectuat, alãturi de Ansamblul Cununiþa, în anul 2006, la
Festivalul Nopþi de varã desfãºurat în oraºul sfânt Ierusalim,
Israel. Tot din anul 2006 s-a alãturat echipei postului de televiziune
TVRM  Televiziunea România de Mâine, astãzi TVH 
prezentând emisiunea Casã dulce româneascã, o emisiune
destinatã iubitorilor cântecului ºi tradiþiilor neamului românesc ºi
nu numai. La începutul lunii iunie 2012, la TVH, a debutat cu o
nouã emisiune: Cãlãtor prin þara mea. Aici, telespectatorii se
pot întâlni cu cele mai frumoase locuri ale þãrii, cu oameni simpli,
cu tradiþii, cu muzee ºi, nu în ultimul rând, cu bucãtãria tradiþionalã
româneascã. Absolventul nostru face toate acestea pentru cã:
Folclorul muzical exprimã sensibilitatea unui popor. Cãtãlin
Maximiuc este un culegãtor de nestemate muzicale din toate
colþurile þãrii. În vastul edificiu al etnosului unui popor, creaþia
muzicalã reprezintã un tezaur care cu greu poate fi integral
inventariat ºi preþuit. Diversitatea zonelor folclorice este bogat
ilustratã de rapsozi, interpreþi, folcloriºti ºi maeºtrii anonimi ce
trebuiesc puºi în valoare, aduºi în faþa telespectatorilor ºi a
publicului larg. În toatã aceastã coroanã a folclorului românesc,
Câmpulungul Moldovenesc e ramurã de Moldovã, aºezãmânt de
temelie al ei, trup de Bucovinã cu zãcãmânt de har, cãci, aici,
cântul slujeºte spiritului petrecând de la rãsãrit la asfinþit pe
localnici, sub destinul statorniciei. În aceste locuri s-a nãscut, a
copilãrit ºi s-a format interpretul ºi redactorul muzical Cãtãlin
Maximiuc. Cineva care slujeºte în moduri complexe folclorului
nu are o reþetã a succesului. Are doar pasiune ºi putere, trebuind
sã nu-i lipseascã talentul, nu fãrã a fi modest, sincer ºi cald
sufleteºte. Aceste însuºiri cãlãuzesc, din punctul meu de vedere,
paºii într-o carierã artisticã.
Dintre cântecele sale favorite, þinem sã menþionãm:
Frumoasã-i mireasa noastrã, Doamne cum mai trece viaþa
omului, Zi-i mai tare, mãi scripcare, Hora Câmpulungului,
Polobocul, Hai la joc leliþã Floare, Dragu-mi în sat la mine,
Dupã dealul cel mai mare, ªapte care de nuiele, Io-s fecior
bucovinean etc.
Cãtãlin Maximiuc, interpretul de muzicã popularã care cântã
plaiurile dulcii Bucovine, este absolventul nostru. Noi, cadrele
didactice din aceastã facultate, nu putem decât sã îi dorim la mai
multe emisiuni de succes cu specific folcloric ºi la mai multe
concerte, ca interpret de folclor autentic.

Sunt gorjan
cu inima
Gabriel-Cãtãlin Gîlea, cunoscut interpret
de muzicã popularã, ºtiut ºi sub pseudonimul
de Gabriel Gorjanu, este student al Facultãþii
de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea
Pedagogie Muzicalã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. El s-a nãscut la 7 iunie 1989, în
Comuna Turburea, din judeþul Gorj. Zona
etnograficã pe care o reprezintã este chiar zona
de sud a judeþului Gorj, cea pe care o cunoaºte
din copilãrie. Viaþa la þarã l-a fãcut sã
îndrãgeascã minunata lume a pãdurii, a
câmpiei, dar ºi animalelor ce vieþuiesc în vatra
satului. Astfel cã, atunci când a fost sã opteze
pentru o profesie, s-a înscris la Facultatea de
Zootehnie din Bucureºti. Pasionat de ceea ce
face, a continuat ºi cu un masterat în zootehnie
(Proiectarea ºi dezvoltarea fermelor
zootehnice), în prezent fiind doctorand la
aceeaºi facultate. Dar, în afara de pasiunea
pentru zootehnie, sufletul l-a purtat cãtre
folclorul autentic gorjenesc, pe care l-a
interpretat din inimã. Gabriel  Cãtãlin Gîlea
a urmat indicaþiile profesoarei de canto ºi
interpretã de folclor Ana Piuaru, de la ªcoala
de Arte din Bucureºti, care, timp de ºapte ani,
l-a îndrumat pe drumul greu, dar frumos, al
folclorului românesc. Ajungând pe o culme a
interpretãrii ºi-a dorit mai mult ºi, astfel, s-a
înscris la specializarea Pedagogie Muzicalã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, spre a se
desãvârºi ºi în acest domeniu de suflet. A
debutat la radio în anul 2011, în emisiunea
Bucuroºi de oaspeþi, realizatã de Adriana
Mihai, cu piesa La stejarul de pe plai, preluatã
din repertoriu Mariei Lãtãreþu. Debutul la
televiziunea fost la TVH, în anul 2010, urmând
apoi colaborãri cu Etalon Tv, Etno Tv, Favorit
Tv. etc. În perioada 2015, Gabriel-Cãtãlin
Gîlea a avut ocazia sã imprime, la Radio
România, opt piese culese din satul natal al
mamei sale, Poiana, jud. Gorj, dar ºi din satele
învecinate Bãrbãteºti, Jupâneºti ºi Cãrbuneºti.
Dintre piesele culese menþionãm: Fetiþo, ce
suflet ai, Mãrioarã ºi Mãrie, Primãvara
vine,Mândra mea cu ochi cãprui, Viorea,

viorea (preluat de la Gena Bârsan) ºi doina
Mândruþã sufletul meu.
Numeroase sunt premiile ºi diplomele
primite de Gabriel-Cãtãlin Gîlea de-a lungul
carierei sale de solist interpret, dintre care,
în 2015: Trofeul festivalul Din comoara
satului Ghiroda (Timiº), Trofeul festivalului
Elena Jurjescu (Brestovat, Timiº), Premiul
II la Festivalul Tradiþii (ªimleul Silvaniei,
Sãlaj), Premiul II la Festivalul Viei ºi vinului
(Vânju Mare, Mehedinþi), Premiul II la
Festivalul Vâlcea, plai de cânt ºi dor (2014),
Premiul II la Festivalul Pe marginea Dunãrii
(Giurgiu, 2013), Premiul II la Festivalul La
noi de Sfântã Mãrie (Oinacu, Giurgiu, 2012),
Premiul de popularitate la Festivalul Vâlcea,
plai de cânt ºi dor (2014). Colaboreazã foarte
bine cu ansambluri sau orchestre
profesioniste, precum Cununa Carpaþilor,
a Centrului cultural Tinerimea Românã,
condusã de maestrul Gheorghe Popa (din
2011), orchestrã cu care a cântat în multe
spectacole prin întreaga þarã (Breaza, Moreni,
Bran, Tulcea, Schitu-Goleºti etc.)
Ce ne poate spune despre el, în câteva
cuvinte? Pãi, gorjenescul, de 20 de ani merg
în fiecare vacanþã la Gorj, colindând satele,
scotocind prin lãzile de zestre dupã costume,
am reuºit sã alcãtuiesc o colecþie de peste
120 de costume populare din Gorj ºi
Mehedinþi, dar ºi alte obiecte vechi întâlnite
în gospodãriile oltenilor, pe lângã minunatele
costume cusute cu atâta dragoste ºi mãiestrie
de þãranca olteancã, gorjancã sau
mehedinþeancã. Am cules cântece din vatra
satului, doine, sârbe sau hore, dar ºi poveºti

despre Jidovi, uriaºii de alta datã sau alte
poveºti de pe acele meleaguri. De mic mi-a
plãcut sã vãd horele satului, care cu mult
timp în urmã se þineau la strãbunicul meu
Savastache Costicã la poartã. Îmi plãcea sã
vãd jucând oamenii de acolo, sã vãd cum se
ia hora înainte, cu mâna pe sus, dar ºi sã
învãþ aceste lucruri. Mi-a plãcut sã ascult
cântecele vechi ale Mariei Lãtãreþu, atât de
mult iubitã de gorjeni. Mã declar îndrãgostit
pe vecie de judeþele Gorj ºi Mehedinþi. De ce
ºi Mehedinþi? Datoritã faptului cã satul
Poiana, din comuna Turburea a judeþului
Gorj, acolo unde merg eu vara, de unde se
trag ai mei, se aflã într-o zonã de interferenþã
a judeþelor Dolj, Gorj ºi Mehedinþi, dar ºi
datoritã folclorului de acolo, interpretat de
doamna Angelica Stoican, pentru care am
un respect deosebit, la fel ca ºi pentru fiica
dânsei, doamna Niculina Stoican. Tot la Gorj
mi-am dezvoltat ºi pasiunea pentru pãsãri
ºi animale, mergând primãvara prin sat
dupã ouã de gâscã sau câþe (bibilici). Nu aº
da pe nimic Gorjul ºi nu aº renunþa niciodatã
la aceastã zonã ocrotitã de Dumnezeu! Pot
sã povestesc la nesfârºit despre Gilortul cu
zãvoiul sãu rãcoros, despre cele trei conace
din satul Poiana, ale boierilor Roºianu, Gica
Stãnescu ºi Gãrdãreanu, despre pãdurile ºi
pãsãrile cântãtoare, despre lunca înverzitã
sau fosta bisericã de pe malul Gilortului,
unde odinioarã se afla satul, acesta fiind
mutat datoritã inundaþiilor tot mai dese care
se produceau la începutul secolului trecut.
Cum vezi evoluþia ta artisticã peste 10 ani?
Cu ce artist te poþi compara? Greu de spus.
Sunt de pãrere cã a fi unic e cel mai bine,
astfel nu vom putea fi confundaþi cu nimeni.
Îmi plac mult artiºtii care interpreteazã
folclorul din zona Olteniei, dintre care
Gheorghe Roºoga, Ion Dolãnescu, Maria
Lãtãreþu, Angelica Stoican, Petricã Mîþu
Stoian ºi Niculina Stoican.
Repertoriul sãu numãrã peste 300 piese
folclorice, culese din zona Gorj-Mehedinþi.
Studentul nostru, Gabriel-Cãtãlin Gîlea
(Gabriel Gorjanu), este un spirit viu ºi mereu
îndrãgostit. El iubeºte natura ºi folclorul,
vatra perenã a satului românesc ºi creaþia
nepieritoare a acestuia. Pentru el, oamenii
de la sat sunt icoane vii, capabili de minuni,
la care trebuie sã mergi cu inima pe palmã.
Cercetãtor ºi pãstrãtor al tradiþiilor, el
este un real mesager al milenarei noastre
culturi spirituale.
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Mariana
STAN:
Cântecul
popular
este
nepieritor!
Mariana Stan este o cunoscutã interpretã a cântecului popular
oltenesc, fiind absolventã a specializãrii Pedagogie Muzicalã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Nãscutã într-o familie de
oameni modeºti, autentici ºi iubitori de folclor, ea s-a bucurat
încã din copilãrie de sprijinul pãrinþilor în susþinerea pasiunii
sale pentru muzicã. Tatãl, fiind originar din Muntenia, cu
rãdãcinile în localitatea Fierbinþi, a atras dupã sine ºi familia,
astfel cã Mariana Stan a urmat acolo primii ani de ºcoalã. Din
partea mamei, Mariana este pe jumãtate olteancã. Ea este fiica
cea mare a familiei, având ºi doi fraþi mai mici. În copilãrie,
Mariana Stan obiºnuia sã cânte prin odãile casei, identificându-se cu artiºti importanþi ai folclorului românesc, cu ajutorul
unui pick-up. A urmat Colegiul Gheorghe Airinei de Poºtã ºi
Telecomunicaþii, din Bucureºti, iar, la scurt timp, în paralel cu
liceul, Mariana a studiat ºi canto popular în cadrul ªcolii de Artã
Popularã din Bucureºti, la clasa profesorului Gheorghe Lazãr.
Pentru cã pasiunea devenea din ce în ce mai mare, Mariana Stan,
dorind sã continue pe calea cântecului popular, a urmat cursurile
Facultãþii de Muzicã, specializarea Pedagogie Muzicalã, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. ªi-a manifestat talentul prin
muncã susþinutã ºi perseverenþã. Dorinþa sufletului ei a fost din
totdeauna sã meargã pe o cale dreaptã în carierã, sã nu renunþe
niciodatã. De-a lungul timpului a obþinut diverse premii, de care
se simte mândrã ºi plinã de recunoºtinþã. A participat la Festivalul
Internaþional La fântâna dorului, în ªimleul Silvaniei, reprezentând
Universitatea Spiru Haret. Profesional, are numeroase colaborãri
cu: Orchestra Naþionalã Lãutarii din Chiºinãu (dirijor Nicolae
Botgros), Ansamblul Ciocârlia al Ministerului
Administraþiei ºi Internelor (dirijor Marian Alexandru),
Orchestra Naþionalã Radio (dirijor Adrian Grigoraº),
Orchestra Rapsodia Românã (dirijor Marcel Goiana),
Ansamblul Cununa Carpaþilor (dirijor Gheorghe Popa),
Orchestra Doina Gorjului (dirijor Aurel Blondea),
Cercul de Muzicã Popularã al Centrului Cultural al
M.A.I. Bucureºti (dirijor Marius Olmazu). Apare, la
emisiuni de folclor, la diferite televiziuni (TVH, Etno
TV, TVR etc.), dar ºi la posturi de radio (Radio România
Actualitãþi, Antena Satelor).
Discografia Marianei Stan cuprinde CD-uri ºi casete
audio, ce reprezintã înregistrãri realizate din anul 2004 pânã
în anul acesta (ex. albumele Viaþa începe c-o poveste ºi De
n-ar fi dor pe pãmânt). O parte din cântecele pe care le
interpreteazã sunt culese cu grijã din satele prin care trece
ºi valorizate aºa cum a învãþat la cursurile de folclor din
cadrul Facultãþii de Muzicã, când era studentã. Cântecele
compuse de ea sunt inspirate din experienþele sale de viaþã,
pentru cã viaþa este sursa cea mai bunã, ºi astfel sunt trecute
ºi prin filtrul sufletesc, pentru a putea fi dãruite din inimã
celor care îndrãgesc cântecul popular. Deviza sub care
profeseazã este: Cântecul popular este nepieritor!, iar
acestea nu sunt vorbe spuse la întâmplare, ci fapte bazate
pe realitatea, care ne convinge zi cu zi, cã ºi acum sunt
destui tineri cu vocaþie ºi pasiune pentru muzica satului
românesc. Au demonstrat acest lucru de nenumãrate ori,
prin prestaþia artisticã deosebitã de care au dat dovadã pe
scenele festivalurilor naþionale de folclor, în emisiuni de
radio ºi televiziune. Mariana Stan, aceastã fatã cu chip ºi
suflet frumos, se dãruieºte din tot sufletul pentru cea mai
dragã moºtenire a strãbunilor ei, cântecul popular oltenesc.
Cu timiditate ºi modestie, dar ºi cu o mare responsabilitate
a pornit în urmã cu câþiva ani pe drumul artei interpretative,
ºtiind de calea ce avea de parcurs, de la lansare ºi pânã la
consacrare. Talentul, pasiunea ºi ambiþia o susþin însã pas
cu pas, aºa încât drumul ei pânã în prezent a fost frumos ºi
plin de succes. Alegerea unui repertoriu cât mai adevãrat,
grija pentru stilul de interpretare, dar ºi maniera de redare a
fiecãrui cântec, în aºa fel încât sã ajungã la sufletul
ascultãtorului, sunt preocupãri permanente ale Marianei
Stan, cea care îºi doreºte sã se numere printre interpreþii
îndrãgiþi ºi apreciaþi de marele public. Acesta este idealul
sãu, la care viseazã încã din copilãrie, dar care prinde viaþã
acum, când conºtientizeazã ceea ce trebuie fãcut pentru
cântecul popular, dar ºi pentru sine. Munceºte mult, cu
seriozitate, cu dãruire, ca sã-l împlineascã. Din buchetul de
cântece alese cu suflet din grãdina folclorului oltenesc de
cãtre Mariana Stan putem menþiona melodiile: Pentru cine
nu am somn, Nevasta de om bogat, Ce eºti inimã-ntristatã,
Mã gândesc mamã la tine, Ursitoarele, Soarta-n cale mi
te-a scos, De la o brumã de bani, Ce-nseamnã suflet de
câine, Oameni buni din lumea-ntreagã, Duc în suflet dor
prea mare, Mã-nchinai ºi mã rugai, De n-ar fi dor pe
pãmânt, Erai tânãr ca frãguþa, Micuþã ºi iubãreaþã, În ziua
de Dragobete, Drag îmi este mie toamna, De când te iubesc
pe tine, Pânã nu te-am cunoscut, Spuneþi, spuneþi, ochilor,
Frunzuliþã mãrãcine.
Mariana Stan poate trece ca pe o reuºitã demersul sãu
artistic, un succes ce se alãturã altor împliniri care îi dau
imboldul de a merge mai departe pe drumul ales, spre
împlinirea idealului sãu. Noi îi doresc mult succes!
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