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Studenþii haretiºti la
Campionatele Universitare
de Atletism în salã, 2016

ªase sportivi,
de ºase ori
pe podium!
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Echipa Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii
Spiru Haret la Campionatele Naþionale Universitare de Atletism,
Bacãu 2016, însoþitã de conf.univ.dr. Toma Petrescu

25 de ani de la înfiinþarea Fundaþiei România de Mâine
ºi a Universitãþii Spiru Haret

Cel mai tânãr membru al familiei Fundaþiei România de Mâine este,
ca orice mezin, cel mai frumos, cel mai iubit, cel mai alintat! Este ºi
normal, este vorba despre un tãrâm cu prinþese ºi prinþi, cu zâne
bune, fãrã maºtere, un tãrâm de basm: Grãdiniþa cu program prelungit
Prietenii Mei. Aici se scrie povestea adevãratã a unui învãþãmânt
preºcolar modern, în care excepþionalele condiþii materiale sunt puse
în valoare de specialiºti în ªtiinþele Educaþie, profesioniºti ai educaþiei
timpurii, cadre didactice, artiºti, sportivi, cadre medicale, bucãtãrese,

îngrijitoare  pãrinþi iubitori pentru prichindeii frumoºi, curioºi,
neastâmpãraþi, inteligenþi, naivi
Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei este un tãrâm bântuit
de suflet! Chipurile, atitudinea, privirea îndrãzneaþã a copiilor
demonstreazã asta!
Dacã vreþi sã ºtiþi ce studiazã prin joc serios preºcolarii de la
Grãdiniþa Prietenii Mei, v-am pregãtit o scurtã prezentare

P
Eºti elev în clasa a XII-a
ºi te pregãteºti pentru
R
Bacalaureat?
Universitatea Spiru Haret
E
îþi vine în ajutor cu
MEDITAÞII GRATUITE.
U
Cursurile de pregãtire
au loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret,
N
str. Ion Ghica nr. 13:
 Limba românã, sala 400, marþi,
I
între orele 16 ºi 18
 Limba englezã, sala 400, vineri,
între orele 14 ºi 16
V
 Matematicã, sala 216, miercuri,
între orele 16 ºi 18
E
Înscrieri ºi informaþii suplimentare:
pr@spiruharet.ro
R
ÎNSCRIE-TE ACUM!
S
I Educaþie pentru sãnãtate,
T eleganþã ºi formã fizicã
PROEDUS invitã domniºoarele din clasele IX-XII din
sã îºi desãvârºeascã sãnãtatea, eleganþa ºi forma
A Capitalã
fizicã! Cursul gratuit care li se propune îmbinã lecþii de
nutriþie ºi sport în aer liber, stil ºi esteticã personalã, toate
în folosul elevelor din liceele bucureºtene. Primele
R acestea
100 de absolvente, selectate în baza unui punctaj obþinut la
finalul fiecãruia dintre cele trei module de curs, vor avea
de a continua pregãtirea la mare, timp de ºapte zile,
I ºansa
în vacanta de varã a acestui an, la Costineºti. Sunteþi aºteptate
la înscrieri sâmbãtã 12 martie, între orele 10.00 ºi11.00, la
Miguel de Cervantes. Fiºa de înscriere poate fi
A Liceul
descãrcatã, începând de miercuri, 17 februarie, de pe site-ul
PROEDUS - www.proedus.ro
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Ministrul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Adrian CURAJ:
Modificãrile legislative vin la
pachet cu transparentizarea
informaþiilor cu privire la
doctorate  facem publice
informaþiile pe care le avem
despre ºcoli doctorale,
conducãtori de doctorat,
persoane abilitate,
teze de doctorat ºi documente
asociate; autoevaluarea
ºcolilor doctorale pe care am
solicitat-o deja prin contractul
instituþional de finanþare
pentru 2016 ºi evaluarea
internaþionalã a ºcolilor
doctorale pe care o vom lansa
în lunile urmãtoare cât mai
devreme. Acum despre
acordarea ºi retragerea
titlurilor: de acum înainte,
acordarea ºi retragerea va fi
în atribuþia ºi în
responsabilitatea instituþiei
organizatoare de studii
universitare de doctorat, adicã
a universitãþilor
ºi a Academiei Române.
Mecanismul este unul natural:
cine organizeazã studiile
doctorale îºi asumã
responsabilitatea privind
calitatea ºi integritatea ºi ia ºi
decizia de acordare a titlului.
(Din conferinþa de presã
susþinutã duminicã,
14 februarie)
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19 februarie  Ziua Naþionalã Brâncuºi

Director: Mioara VERGU-IORDACHE

140 de ani de la naºterea lui
CONSTANTIN BRÂNCUªI
Am revenit acasã, dupã atâtea decenii de vagabondaj
pentru realizarea artei mele, ºi ce-am vãzut în Gorj
nu-mi place. S-a distrus sentimentul comunitãþii.
Satul meu este azi segmentat sufleteºte în cinci felii,
cãrora ei le zic partide. Preoþii ºi învãþãtorii au ajuns
nenorocirea satelor. De la ei porneºte focarul de
infecþie sufleteascã. Nu-s vinovaþi personal sau ca o
breaslã, ci prin breasla lor se face infecþia. Este o
evoluþie socialã urâtã. Sã luãm ºi sã analizãm pe
preotul de odinioarã ºi pe preotul de astãzi. Pe popa
al meu îl vedeam primãvara la coarnele plugului,
cu pãrul fãcut coadã peste anteriu. Popa de azi este
un domn, un fel de boier, care se duce de trei ori pe
sãptãmânã la oraº pentru a face intrigi. Uneori stã
acolo mai multe zile. Putrezeºte mortul în casã,
fiindcã popa n-a venit de la târg ºi nu poate þãranul
Pagina 8
îngropa mortul fãrã popã.
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Efecte fãrã cauze
Mioara VERGU-IORDACHE
La noi totul se petrece sub semnul ironiei. Zâmbim
amar sau râdem cu gura pânã la urechi. Dar totul pare sã
treacã pe lângã noi. Mai ales viaþa. Nu ne pasã! Avem
conºtiinþa unor trãiri repetate. Când nu lipsesc,
sentimentele sunt excesive. Ne aprindem ºi ne stingem
ca un bãþ de chibrit. Tot atâta cãldurã, câtã luminã! Dar
avem grijã sã ne ascundem în spatele ironiei. O persiflare
continuã. Cã e de bine, cã e de rãu, nu conteazã! Dacã
cineva înfãptuieºte oarece, circumspecþi, construim un
scenariu: de ce, cu cine, de ce, pentru cine ? Dacã nu o
face? Mai avem un scenariu. Trãim într-o piesã de teatru
cu final deschis. Ne visãm personaje pozitive ºi acþionãm
negativ. În fine, ar fi multe de scenãrit!
Au trecut peste 100 de zile de la tragedia de la Colectiv în
urma cãreia au murit 63 de tineri ºi alte zeci vor purta
semnele dezastrului pe chip. ªtim ce s-a întâmplat? Nu e
clar. Dorinþa de a afla cauzele este acoperitã din ce în ce de
comunicate care miºcã vorbele care spun despre plimbarea
presupuºilor vinovaþi din arest în arest la domiciliu, la
judecare în libertate, la întoarcerea dosarelor pe calea justiþiei.
Nu ºtiu ce doriþi dumneavoastrã! Dar eu vreau sã ºtiu
CAUZA. Pentru cã ºtiind-o, pot fi evitate astfel de drame.
De câteva zile, zeci de copii din judeþul Argeº suferã în
spital din cauza unor afecþiuni ale cãror cauze nu sunt
încã identificate. De ce? Care este CAUZA?
Se întâmplã diverse accidente. CAUZA este, de multe
ori, incertã. Din acest motiv ne facem idee despre ce ar
fi putut sã fie. Niciodatã, sau aproape niciodatã, ce ESTE.
Elevii români obþin rezultate proaste la Testele PISA.
Care este cauza? Primim numeroase explicaþii, niciodatã
care este CAUZA.
Nu suntem înalt competitivi, în multe domenii, deºi,
odatã plecaþi de acasã, românii reuºesc sã se afle în topuri.
De ce, care este CAUZA?
Nu cred cã existã domeniu în care sã nu avem efecte
fãrã cauzã. De ce nu ajungem la cauze? Oare pentru cã
ne plictisim prea repede, ne este mai la îndemânã sã facem
bãºcãlie ºi sã trecem mai departe?! Empatia noastrã merge
doar pânã-n pragul casei personale? Ne e fricã oare ca nu
cumva, descoperind cauzele reale ale neîmplinirilor
noastre, sã fim obligaþi sã devenim mai serioºi?!
Sigur, nu fac o vinã poporului. ªi totuºi, aceastã
nepãsare, cu care acoperim gunoiul sub preº, tinde sã se
extindã prin contaminare. Tot mai multã indiferenþã lasã
loc ironiei, zâmbetului strâmb, amar, scenariilor. Noi nu
mai cãutãm cauzele, tãbãrâm pe efecte ºi le punem pe un
rug de paie. ªi nici mãcar nu avem grijã sã nu batã vântul!
Într-o zi, vâlvãtaia poate ajunge la noi în ogradã
Pentru cã, ºtiþi?, eu am învãþat cã nu existã efect fãrã cauzã!

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ

739  16 februarie 2016

Biroul de Comunicare al MENCª informeazã



Adrian Curaj: Acordarea ºi retragerea titlurilor de
doctor vor fi în atribuþia universitãþilor, CNATDCU va
fi instanþã de apel. ªcolile doctorale vor fi evaluate
internaþional în aceastã varã, cât mai curând posibil

Elevii din România sunt încrezãtori
în forþele proprii, dar au nevoie
de consultanþã profesionalã

Fundaþia Dreptul la Educaþie prezintã rezultatele studiului privind experienþa ºi aºteptãrile
legate de piaþa muncii în rândul tinerilor din România, efectuat în parteneriat cu Fundaþia
Cercetarea a fost efectuatã în contextul programului
OTP Fáy András din Ungaria
Erasmus+, în cadrul proiectului Career Programme  Going beyond borders



Tinerii români cu vârste între 14 ºi 19 ani
sunt încrezãtori în forþele proprii ºi considerã
cã fac paºi concreþi în direcþia alegerii carierei,
dar au nevoie de consultanþã profesionalã,
potrivit unei cercetãri realizate de Fundaþia
Dreptul la Educaþie la nivel naþional în rândul
elevilor participanþi la cursurile organizate de
fundaþie.
Faptul cã 87% dintre participanþi sunt
conºtienþi de atuurile lor reflectã încrederea
tinerilor în forþele proprii. În ceea ce priveºte
criteriile de alegere a carierei, 76% dintre tineri
se informeazã singuri. Cu toate acestea, se
remarcã nevoia de informare în legãturã cu
oportunitãþile disponibile pe piaþa muncii din
România, doar 44% afirmând cã sunt familarizaþi
cu astfel de ocazii.
De asemenea, deºi 73% din elevi considerã ca
fac paºi concreþi în alegerea carierei, 75%
dintre ei sunt de pãrere cã i-ar ajuta consultanþa
în orientarea profesionalã sub formã de
sesiuni de training în grup (55%), consultanþã
individualã (53%) sau prezentãri (44%).
Planurile a 81% dintre respondenþi sunt sã
urmeze cursurile unei facultãþi sau unitãþi
postliceale dupã absolvirea liceului, în timp ce
70% dintre ei ºi-ar dori sã plece din þarã. În
ceea ce priveºte alegerea carierei, doar 20% vor
sã devinã angajaþi, cei mai mulþi urmãrind
sã-ºi deschidã o afacere sau sã fie investitori.
Aºteptãrile salariale depãºesc însã
valoarea medie a pieþei, tinerii dorindu-ºi sã
primeascã, în calitate de debutanþi în domeniile
alese, aproximativ 3.000 de lei net pe lunã.
Venitul real pe care cred, însã, cã îl vor primi
este mai mic, ajungând la o medie de 2.000 de lei
net lunar.
Credem cu tãrie în necesitatea dezvoltãrii
educaþiei financiare a tinerilor, iar aceastã
cercetare ne ajutã sã înþelegem mai bine percepþia
elevilor privind piaþa muncii ºi sã dezvoltãm

noi module de cursuri special pentru a-i ajuta sã
ia decizii privind cariera. De altfel, ne propunem
sã continuãm acest studiu, astfel încât sã avem
o imagine dinamicã asupra beneficiarilor
principali ai proiectelor dezvoltate de fundaþie
ºi sã ne ajustãm modulele de traininguri în
consecinþã, a declarat László Diósi, CEO OTP
Bank România ºi preºedinte al Fundaþiei Dreptul
la Educaþie.
Pe baza studiului privind experienþa ºi
aºteptãrile tinerilor legate de piaþa muncii,
Fundaþia Dreptul la Educaþie va implementa noi
sesiuni de training de orientare în carierã pentru
elevii cu vârste între 10 ºi 18 ani. Cercetarea a
fost efectuatã în perioada octombriedecembrie
2015 de Fundaþia Dreptul la Educaþie în
parteneriat cu Fundaþia OTP Fáy András din
Ungaria în contextul programului Erasmus+, în
cadrul proiectului european Career Programme
 Going beyond borders. Eºantionul de
respondenþi este format din peste 150 de elevi
cu vârste între 14 ºi 19 ani, din toatã þara,
beneficiari ai cursurilor organizate de fundaþie.
*Fundaþia Dreptul la Educaþie, lansatã de OTP
Bank în 2014, beneficiazã de experienþa de mai
mult de 20 de ani a fundaþiei OTP Fáy András
din Ungaria ºi oferã cursuri gratuite de educaþie
financiarã pentru tineri cu vârste între 10 ºi 18
ani din toatã þara. În 2015, aproximativ 800 de
elevi din 22 de licee aflate în 8 judeþe au beneficiat
de cursurile fundaþiei.
*OTP Bank România, subsidiarã a OTP Bank,
cel mai mare grup bancar independent din Europa
Centralã ºi de Est, este un furnizor integrat ºi
auto-finanþat de servicii financiare. Grupul oferã
servicii financiare universale în Ungaria,
România, Muntenegru, Croaþia, Bulgaria, Rusia,
Ucraina, Slovacia ºi Serbia, pentru mai mult de
13 milioane de clienþi, prin intermediul unei reþele
teritoriale de peste 1.500 de unitãþi, ATM-uri ºi
canale electronice.

Pentru informaþii suplimentare: Lucia Pîrvu, Senior Account Executive, Porter Novelli Public
Relations, tel: 0747 070 019; e-mail: lucia.pirvu@porternovelli.ro

Ministrul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, domnul
Adrian Curaj, a declarat în cadrul
unei conferinþe de presã (din data
de 14 februarie), cã acordarea ºi
retragerea titlurilor de doctor vor
fi în atribuþiile instituþiei organizatoare, adicã a universitãþilor. De
asemenea, ministrul Adrian Curaj
a anunþat cã toate ºcolile doctorale
vor trece în perioada imediat
urmãtoare printr-un proces de
evaluare internaþionalã.
De acum înainte, acordarea ºi
retragerea vor fi în atribuþia
instituþiei organizatoare de studii
universitare de doctorat. Mecanismul propus este natural: cine organizeazã studiile doctorale îºi
asumã responsabilitatea privind
calitatea ºi integritatea ºi ia decizia

de acordare a titlului. Nu eram
acum, aici, dacã acest lucru era
clar!, a declarat Adrian Curaj.
Conform ministrului Educaþiei,
Consilul National pentru Atestarea
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
va fi instanþa de apel la deciziile
universitãþilor privind doctoratele.
CNATDCU verificã procedura ºi se asigurã de calitatea procesului de acordare a titlului. Pentru
toate situaþiile, nepunerea în
aplicare a deciziilor CNATDCU
de cãtre instituþia organizatoare de
studii universitare de doctorat,
atrage suspendarea ºcolii doctorale, a mai declarat ministrul.
Modificãrile propuse creeazã
condiþiile necesare pentru a
permite recredibilizarea ºcolilor

doctorale, dacã ºi acolo unde este
cazul, întãrirea integritãþii academice ºi, recãpatarea sau, dupã
caz, consolidarea prestigiului
universitãþilor din România.
Miza este mare, consolidarea
autonomiei universitãþilor ºi
creºterea responsabilitãþii
publice a acestora. Îmi doresc ca
universitãþile sã aibã forþa ºi
maturitatea de a confirma
încrederea acordatã, astfel încât
sã nu ajungã în situaþia de a fi
sancþionate, sã dovedeascã forþa
deosebitã a democraþiei participative a elitelor, pentru ca
acestea sunt adevãratele universitãþi. ªi aºa vor arãta ce
înseamnã responsabilitate publicã, a subliniat ministrul
Adrian Curaj.

Conferinþa europeanã

The Volunteer
Manager:
Key to Excellency
in Volunteer
Management
Pro Vobis anunþã evenimentul ce va aduce la Bucureºti, între 7-8 aprilie 2016, reprezentanþii centrelor
de voluntariat membre CEV  Centrul European de Voluntariat, reþeaua europeanã care reuneºte peste
80 de centre de voluntariat naþionale, regionale ºi locale ºi alte structuri de suport pentru voluntariat.
Conferinþa europeanã The Volunteer Manager: invitaþi. Aveþi ºi oportunitatea de networking proKey to Excellency in Volunteer Management este des- fesional de clasã europeanã!
Conferinþa face parte din proiectul Wake-Up Call:
chisã tuturor profesioniºtilor din România ºi din
Europa interesaþi de creºterea calitãþii ºi recunoaºterii Volunteer Manager Role, implementat în perioada
muncii managerilor de voluntari ºi care activeazã în noiembrie 2014  aprilie 2016 de Pro Vobis  Centrul
organizaþii sau instituþii care implicã voluntari, la ni- Naþional de Resurse pentru Voluntariat (RO) în parvelul autoritãþilor sau în companii responsabile social. teneriat cu SMART (HR), Önkéntes Központ
Vã puteþi înscrie pentru a participa la prezentãri Alapítvány  ÖKA (HU), Platforma dobrovo¾níckych
ºi discuþii pe tema standardelor de calitate în lucrul centier a organizácií (SK) ºi brivpratigais.lv (LV),
cu voluntarii, a profilului ocupaþional al finanþat prin programul Erasmus+. Evenimentul
managerului de voluntari, a instruirii managerilor este organizat în colaborare cu CEV  Centrul
de voluntari ºi a validãrii competenþelor acestora, European de Voluntariat ºi organizaþiile sale membre
dar ºi pentru a beneficia de ateliere de dezvoltare din România.
Pentru informatii suplimentare ºi înscrieri la
profesionalã utile în lucrul cu voluntarii sau pentru
a fi inspirat de poveºtile de viaþã ale vorbitorilor conferinþã, accesaþi pagina http://conference.provobis.ro.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Minimul istoric al dobânzilor la depozite mai are loc sã scadã
Chiar dacã BNR a oprit ciclul de reducere a dobânzii de politicã
monetarã (din data de 7 mai 2015 dobânda de politicã monetarã a
rãmas la 1,75%), bãncile comerciale reiau trendul de scãdere a
dobânzilor la depozite ajunse, oricum, la niveluri foarte mici. De
astã datã la depozitele pe termen lung. Excesul de lichiditate ºi
raportul subunitar credite/depozite sunt principalele motive care
îi trimit pe români sã-ºi cheltuie banii la supermarket, nu sã îi þinã
la bancã.
Ultimul anunþ despre reducerea dobânzilor la depozitele bancare
l-a fãcut ING Bank. Dupã ce anul trecut a ºocat piaþa cu dobânzile
de 0% pentru depozitele de peste un milion de lei, anul acesta anunþã
cã, de la 1 aprilie, ºi dobânda la depozitele pe un an va scãdea de la
1,5% la 1%, în condiþiile în care dobânda de politicã monetarã a
BNR rãmâne neclintitã de peste trei sferturi de an. Dacã acum
dobânda ING Bank este de 0,5% pentru depozitele la trei luni, din
aprilie va ajunge, probabil, la 0,20% în aprilie, în condiþiile în
care indicele de referinþã pentru depozite în lei pe piaþa interbancarã
este de 0,38%.
La ora actualã, dobânzile acordate de bãncile comerciale pentru
depozitele populaþiei sunt cuprinse între 2,4% la Libra Bank, de
exemplu, ºi 0,65% la Unicredit Bank pentru depozitele constituite
pe perioadã de minimum un an. Dacã se scad comisioanele bancare,
de administrare cont, retragere de numerar, impozitul pe dobândã
etc, cele mai multe bãnci oferã în continuare dobânzi real negative,
în ciuda inflaþiei negative, care ar trebui, în mod normal, sã
contrabalanseze efectul dobânzilor mici.
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Decât la bancã,
mai bine la cumpãrãturi

Dupã toate probabilitãþile, tendinþa va fi urmatã ºi de alte
bãnci, în funcþie de necesitãþile fiecãreia. De ce? Analistul
financiar Aurelian Dochia ne rãspunde simplu la aceastã
întrebare: În contextul excesului de capital de pe piaþa
româneascã ºi a faptului cã nu existã o cerere prea puternicã
de credite, bãncile nu au nevoie sã atragã bani ºi de aceea
scad randamentele la depozite, chiar dacã BNR nu a redus
dobânda de politicã monetarã.
Într-adevãr, dacã analizãm raportul credite/depozite,
publicat de BNR, vom vedea cã acesta este subunitar, de
92,67 la sfârºitul lunii septembrie 2015, în scãdere constantã
din decembrie 2013 ºi pânã în prezent. Spre comparaþie,
nivelul mediu al raportului credite/depozite în þãrile din zona
euro era, la jumãtatea lui 2015, de 113%, potrivit statisticilor
Bãncii Centrale Europene (BCE).
Ideea este cã bãncile au strâns suficienþi bani din depozitele
constituite de populaþie pânã acum. În perioada de crizã s-a
restrâns consumul ºi au crescut economiile. În plus, au crescut
foarte mult salariile ºi vor mai creºte, iar în alte colþuri ale
lumii, în Japonia, de exemplu, dobânzile sunt negative. Pânã
la urmã ºi acest demers de reducere a randamentelor, chiar
ºi la depozitele pe termen lung, nu este altceva decât un îndemn

la a cheltui banii pe cumpãrãturi, pentru a stimula consumul,
spune Aurelian Dochia.

Din 2017, depozitele bancare ale populaþiei
s-ar putea sã revinã pe profit

Pânã la urmã, populaþia trebuie sã realizeze cã, în lunile cu
inflaþie negativã, chiar ºi o dobândã de 0% produce profit,
prin anularea efectului deflaþiei. Totuºi, comisioanele bancare
din România rãmân foarte mari ºi de mai bine de doi ani se
vorbeºte de dobânzi real negative.
Când ne vom întoarce la randamente pozitive? Din fericire,
în România existã un sentiment de încredere ºi acest lucru
s-ar putea sã miºte piaþa, printr-o creºtere a consumului ºi a
creditãrii. Dacã pe perioada crizei creditarea a fost susþinutã
de împrumuturile imobiliare, alimentate, în principal, de
programul Prima Casã, de anul trecut au reînceput sã creascã
ºi creditele de consum. În acest context, este foarte probabil
ca de anul viitor sã revedem randamente pozitive la depozitele
bancare, dacã nu sunt miºcãri importante pe piaþa externã,
precizeazã Aurelian Dochia. Conform BNR, la finele lui
decembrie 2015, comparativ cu 2014, creditul neguvernamental a crescut cu 4% în termeni reali.

Gabriela ÞINTEANU

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

Studenþii haretiºti la Campionatele Universitare de Atletism în salã, 2016

DE MUZICÃ

Modalitãþi de educare a auzului muzical
prin tehnica dicteului ritmico-melodic
Conf. univ. dr. George V. Grigore
În sala D. D. Stancu (119), a avut loc un
workshop, coordonat de cãtre conf. univ. dr.
Crinuþa Popescu, organizat în completarea
programei analitice de la specializarea Pedagogie
muzicalã, cu tema: Modalitãþi de educare a
auzului muzical prin tehnica dicteului ritmicomelodic.
În cunoaºterea ºi aprofundarea tuturor
disciplinelor muzicii, teoria muzicii-solfegiudicteu ca disciplinã fundamentalã, constituie bazã
de studiu, independent de specificul teoretic sau
practic. În acest fel se explicã faptul cã bagajul
informaþional propriu teoriei muzicii este
voluminos, sintetizând date fundamentale
disciplinelor colaterale. Aprofundarea teoreticã
este realizatã în scopul practicii muzicale corecte
ºi se cere susþinutã de aplicaþii, pentru formarea
priceperilor ºi deprinderilor (prin solfegii,
exerciþii de auz, dictee, exerciþii ritmice). La toate
nivelurile învãþãmântului muzical, solfegiul
constituie metodã de aprofundare a datelor ºi de
dezvoltarea a deprinderilor, fiind folosit atât în
lecþiile de consolidare precum ºi în evaluare la
disciplina Teoria muzicii. Interpretarea corectã,
conºtientã, este asiguratã de capacitatea
actualizãrii datelor teoretice conþinute de solfegiu
ºi este condiþionatã de experienþa practicã, deci
de exerciþiu. (Crinuþa Popescu, Diversitate
morfologicã în solfegiile teoreticianului Victor
Giuleanu, Editura Muzicalã, Bucureºti, 2014).
Dicteul mai este cunoscut ºi ca notarea muzicii
dupã auz, notarea ritmului, notarea liniei
melodice, notarea lanþului de acorduri, notarea
vocilor. Împreunã cu solfegiul, acesta constituie
treapta elementarã a învãþãrii muzicii. Dacã dorim
sã abordãm o carierã interpretativã în muzicã, va
trebui sã ºtim dacã avem un auz muzical. Atunci
când vorbim despre auzul muzical, ne referim la
douã tipuri de auz: înnãscut ºi muzical
dobândit. Auzul muzical înnãscut diferã de la o
persoanã la alta ºi caracterizeazã o parte dintre
abilitãþile muzicale ale fiecãruia. La acesta se
referã majoritatea oamenilor când spun cã au sau
nu au auz muzical. Acest tip de auz este intrinsec
persoanei, dar este un simþ muzical pe care fiecare
îl are în stare incipientã. Auzul muzical
dobândit este auzul muzical care se formeazã, care
se construieºte prin exerciþiu melodic, prin
reproducerea de sunete, de intervale, de game, de
arpegii, prin audiþii, într-un cuvânt, prin activitate
muzicalã. Spunem despre o persoanã cã are simþ
ritmic, atunci când aceasta poate imita sau
reproduce cu uºurinþã un ritm dat. Existã persoane
care au un simþ ritmic înnãscut mai dezvoltat, iar
altele mai puþin dezvoltat. Prin exerciþii ritmice
acest simt poate fi, însã, dezvoltat. Educarea
auzului este probabil cea mai neglijatã parte, când
este vorba de instrucþia pentru pian, pe de o parte
pentru cã nu este consideratã importantã pentru
interpretare, iar, pe de alta, pentru cã se considerã

cã o sã vinã de la sine. În cazul viorii sau a chitarei
(ºi a multor alte instrumente), studentul este
frecvent nevoit sã-ºi acordeze instrumentul ºi,
evident, dezvoltarea auzului se face chiar fãrã
intenþie. Nu este cazul pianului, acesta e mereu
acordat, iar urechea, dacã nu este folositã (în sensul
de a fi forþatã sã diferenþieze tonuri), nu se
dezvoltã. În caz cã deþineþi un pian clasic care nu
e acordat, faceþi tot posibilul ºi eliminaþi aceastã
problemã cât mai curând, altfel, folosirea
îndelungatã a unui asemenea instrument are
consecinþe catastrofale asupra dezvoltãrii auzului
muzical (aceleaºi consecinþe apar ºi dacã se
utilizeazã instrumente de jucãrie sau instrumente
de proastã calitate). Lecþia propriu zisã este mai
mult o colecþie de sfaturi ºi recomandãri de
exerciþii pentru cei care doresc sã se implice mai
mult. Ar trebui sã se aloce cam 20% din timpul
repetiþiilor zilnice doar pentru exerciþiile de
antrenare a auzului, însã trebuie avut mereu în
vedere cã 5 minute de exerciþii zilnice sunt mult
mai eficiente decât o orã sãptãmânal. Cu alte
cuvinte, nu trebuie exagerat cu aceste tipuri de
exerciþii chiar de la început, nu pentru cã ar face
rãu, dar progresul apare în timp. Putem menþiona
câteva exerciþii necesare: 1. Reproducerea unei
note auzite. Apãsãm o clapã a pianului (din zona
ce poate fi reprodusã de voce), ascultãm nota, o
reproducem din voce cântând peste sunetul
pianului (AAAA, EEEE, LAAAA, TAAA, nu
conteazã ce silabã alegem). Iniþial, e posibil ca
intrarea sã nu se facã exact pe notã, trebuie ajustat
tonul pentru a se suprapune cu tonul pianului.
Antrenamentul trebuie fãcut cu toate notele luate
la întâmplare (din zona vocalã). Nu trebuie sã
folosim modulaþie, urmãrim doar ca intrarea sã se
facã direct pe ton. Probabil cã mulþi vor protesta
ºi vor spune cã este un antrenament pentru voce
ºi, în micã mãsurã, au dreptate, doar cã nu ne
putem asigura cã tonul a fost interiorizat corect
pânã când nu îl putem reproduce vocal. Faptul cã
avem sau nu o voce cu timbru plãcut nu ne
împiedicã ºi nici nu ne ajutã sã cântãm corect;
2. Cântãm melodia odatã cu pianul. Nu e un
exerciþiu, ci mai mult un sfat. Este un obicei foarte
bun ca linia muzicalã sã fie cântatã din voce odatã
cu cântatul la pian, indiferent dacã sunt versuri, o
silabã, denumirea notei sau timpii din mãsurã;
3. Din momentul în care se învaþã intervalele, se
poate trece la învãþarea lor nu doar teoretic. Prin
ascultarea repetatã a intervalelor ºi cântarea lor în
toate tonalitãþile, se poate ajunge la recunoaºterea
lor instantanee. Aceste exerciþii sunt cuprinse în
antrenamente de genul relative pitch, care sunt
recomandate celor mai avansaþi. Atât putem spune
despre antrenamentele urechii, dar nu trebuie uitat
sã fie incluse, în programul zilnic de exerciþii, ºi
câteva minute de antrenament pentru auz. Chiar
dacã, probabil, rezultatele nu se vor vedea
imediat, pe termen mai lung efectele sunt
uimitoare, posibilitatea de a prinde din zbor orice
melodie auzitã, capacitatea de a reþine ºi de a cânta
la pian piese lungi ºi complexe (memorarea
bazându-se ºi pe auz, nu va mai fi pur mecanicã),
capacitatea de a acompania o melodie fãrã o
pregãtire prealabilã, sunt doar câteva aspecte, dar
poate cel mai important este faptul cã va permite
o evoluþie continuã ºi constantã în procesul
învãþãrii pianului. Omul este ºi el un instrument
muzical ºi, ca orice instrument, trebuie acordat. Ar
mai fi un aspect ce ar trebui inclus aici: ritmul ºi
simþul ritmic. Exerciþiile pentru ritm sunt dedicate
în special percuþioniºtilor (toboºarilor), dar sunt
benefice pentru orice muzician. Nu trebuie chiar
un antrenament special, deoarece exerciþiile de
pian acoperã ºi acest aspect, dacã încercãm sã
obþinem independenþa mâinilor ºi a degetelor.

ªase sportivi, de ºase ori pe podium!

Calendarul sportiv al studenþilor din universitatea noastrã, ca de altfel din tot mediul academic, a debutat cu competiþia atleþilor, în cadrul
Campionatelor Naþionale Universitare de Atletism în salã desfãºurate în zilele de 6-7 februarie
2016, centrul universitar Bacãu, în organizarea
Facultãþii de ªtiinele Miºcãrii, Sportului ºi Sãnãtãþii, Federaþia Românã de Atletism ºi Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice. La
aceastã ediþie au participat 18 universitãþi din þarã.
Echipa Universitãþii Spiru Haret a fost compusã din ºase studenþi ai Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport, care urmeazã cursuri la programele de licenþã Educaþie fizicã ºi sportivã ºi
Kinetoterapie ºi motricitate specialã ºi program
de Master. Studenþii au fost însoþiþi de conf. univ.
dr. Toma Petrescu.
Aflaþi în plinã sesiune de examene, studenþii
sportivi au reuºit sã-ºi focuseze energia spre
atingerea obiectivelor propuse pentru aceste
campionate. Astfel, cei ºase studenþi atleþi au urcat
de ºase ori pe podiumul de premiere, pentru a
primi medalii pentru locurile I ºi II.
Pe prima treaptã (locul I) a podiumului au fost
premiaþi studenþii Andrei Rãzvan Deliu (anul

III), pentru sãritura cu prãjina, ºi Dan Lãzãricã
(anul I) pentru sãritura în înãlþime. Apreciem
performanþele celor doi sãritorii, având în vedere
dificultatea tehnicã a probei ºi încãrcãtura
emoþionalã din concurs.
Pentru locul II pe podium a urcat studenta
Elena Viscun (anul I) la douã probe de alergare:
60 m plat ºi 60 m garduri, probe de vitezã ºi
tehnicã complexã. Tot pe locul II pe podiumul
de premiere s-au clasat studenþii Bogdan Dobre
(Master anul I) la sãritura cu prãjina ºi Cristian
Radu (anul I) la alergare 400 m.
Colectivul didactic din facultatea noastrã
apreciazã efortul depus de studenþii componenþi
ai echipei haretiste de atleþi, care îºi împart
tinereþea ºi preocupãrile pentru pregãtirea
sportivã ºi profesionalã, fapte mai rar întâlnite în
zilele noastre. Ei nu au timp pe care sã-l petreacã
cu prietenii în spaþii publice de distracþie,
preferând terenul de antrenament pentru
pregãtirea sportivã ºi studiul profesional pentru
facultate.
Felicitãri! Sã-i respectãm ºi, de ce nu, sã le
urmãm exemplul!

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Cu bucuria promovãrii sesiunii de iarnã, studenþii anului I,
specializarea Pedagogia Învãþãmântului Primar ºi Preºcolar, au plecat în vacanþã

Comunicat de presã

ORA

Pregãtirea mediului de afaceri românesc
pentru procesul inovãrii integrale
prin Strategia Dunãrii

Conform Raportului oficial
Starea Regiunii Dunãrii, elaborat
dupã 5 ani de la declanºarea
aplicãrii Strate-giei UE pentru
Regiunea Dunãrii (SUERD),
relansarea
afacerilor
ºi
investiþiilor de succes depind în
cea mai mare mãsurã de introducerea în practicã a unui concept
profund ºi coerent, de Inovare
Integralã, care sã dinamizeze
mentalitãþile, practicile ºi ritmul
concret de implementare a proiectelor. Întrucât comunitãþile locale
ºi universitãþile din România au
reuºit sã conºtientizeze doar
într-o micã mãsurã importanþa
racordãrii la acest nou trend, am
decis sã plasãm cea de-a ºasea
ediþie a Forumului Inovãrii
Dunãre  Marea Neagrã sub
semnul acestui imperativ: Necesitatea ºi Oportunitatea Inovãrii
Integrale în Bazinul Dunãre 
Marea Neagrã, la sediul Senatului României  Palatul Parlamentului, 14 aprilie 2016.
La acest eveniment a confirmat
deja participarea noul coordonator pentru Cooperare si Consolidare Instituþionalã SUERD,
Rudolf Schicker, fost membru al
Adunãrii Parlamentare a Landului Viena, precum ºi preºedintele
Institutului Internaþional pentru
Inovare Integralã din Landul
Baden Wurttemberg, profesorul
de origine românã George

Teodorescu, iniþiatorul ºi coordonatorul DAC  Danubius Academic Consortium, în care sunt
afiliate universitãþi ºi centre de
cercetare din ºase state membre
SUERD, inclusiv CLDR România, membrã în Consiliul Director.
Miza organizãrii Forumului
este de a promova ºi a demonstra
avantajele cooperãrii transnaþionale la nivelul Regiunii
Dunãrii, sub egida SUERD,
coagulând mecanismele ºi metodele cele mai avansate prin
crearea comunitãþilor de practici,
internaþionalizarea clusterelor,
renaºterea industrialã a ramurilor
cele mai promiþãtoare ºi constituirea unui hub al inovãrii integrale la nivelul protagoniºtilor din
sectorul public ºi privat al Dunãrii
de Jos ºi a litoralului Mãrii Negre.
Invitaþii ºi speakerii vor prezenta
diversele noi posibilitãþi de
cooperare între principalii actori
ai procesului de inovare ºi ai
Strategiei Dunãrii. Pornind de la
DAC, vor fi evocate rezultatele
obþinute pânã acum pentru regân-

direa procesului educaþional în
spiritul inovãrii integrale în
regiune. Vor fi puse bazele unei
mai strânse cooperãri pe baza
împãrtãºirii cunoaºterii ºi a creãrii
unei comunitãþi de practici online
a stakeholderilor Dunãrii de Jos,
cu o concentrare pe beneficiarii
din România, Bulgaria ºi Serbia.
Consorþiul organizatoric
este format din: Asociaþia
Comunitãþile Locale Riverane
Dunãrii (CLDR), Danubius
Academic Consortium (DAC),
Academia Românã  Centrul de
Biodiversitate, Catedra
Internaþionalã Onorificã Jean
Bart (CIO-SUERD).
Parteneri media asociaþi:
Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, TVH, Opinia
naþionalã
Parteneri media: Finantare.ro,
CalendarEvenimente.ro,
CaleaEuropeana.ro, Comunicatii
Mobile, SmartFinancial.ro,
BrandInfo.ro,
PRwave.ro,
ComunicateMedia.ro, Tribuna
Economicã, Buletin Dunãrean.

Întrucât Forumul se desfãºoarã în ajunul Dialogului Financiar
Dunãrean, conferinþa europeanã organizatã la Bratislava în cursul
Preºedinþiei SUERD a Slovaciei, companiile ºi alte organizaþii
interesate în formarea de consorþii ºi participarea la proiecte de
investiþii majore, în special în cadrul Fondului European pentru
Investiþii Strategice, sunt invitate sã participe cu materiale de
prezentare ºi promovare a proiectelor lor atât în cadrul standurilor
din holul central, cât ºi prin prezentãri în cadrul lucrãrilor. Este
necesar ca solicitãrile sã fie transmise, pe scurt, în scris cãtre
Secretariatul Consorþiului Organizatoric, iar cei preselectaþi vor
fi ulterior contactaþi pentru detaliile tehnice necesare.
În program este inclusã, în ziua de vineri, 15 aprilie 2016, ºi o
serie itinerantã de sesiuni de networking ºi vizite de
documentare la universitãþi ºi institute de cercetare.
Pentru informaþii suplimentare, cei interesaþi pot consulta
siteul www.cldr.ro
Pentru conformitate, Secretariatul CLDR
Bucureºti, 10 februarie 2016
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O GRÃDINIÞÃ DE NOTA ZECE
A fost odatã ca niciodatã Nu, nu vã spunem o
poveste! Vã facem cunoºtinþã cu o grãdiniþã de basm,
una dintre acelea despre care, dacã nu ar fi fost, nu
s-ar mai fi povestit!
Vã istorisim astãzi despre Grãdiniþa cu program
prelungit Prietenii Mei ºi despre lumea de basm în
care intraþi dupã ce-i veþi trece pragul!
Situatã în zona de Sud a Capitalei, respectiv în
cartierul Berceni, cu acces facil (cinci minute de la
staþia de metrou Dimitrie Leonida), prin oferta
curricularã ºi extracurricularã, prin varietatea de spaþii
educative ºi Cluburile pe care le organizeazã, Grãdiniþa
Prietenii Mei reprezintã dovada clarã a unui concept
educaþional modern adresat preºcolarilor.
Sediul grãdiniþei, nou ºi plin de culoare, include sãli
de clasã spaþioase, dormitoare, salã de mese cu bucãtãrie
proprie, spaþii de joacã interioare ºi exterioare, cabinet
medical. În plus, complexul sportiv cu piscinã
interioarã, salã de gimnasticã, sala de sporturi de
echipã, toate cu vestiare separate, sala de spectacole
cu pian, centrul de limbi strãine, laboratorul de
informaticã ºi laboratorul de gastronomie al micilor
bucãtari, centrul de documentare ºi informare,
biblioteca ºi sala de lecturã pentru pãrinþi, bucãtãria
proprie ºi sala de mese a piticilor, cabinetul medical ºi
izolatoarele, spaþiile de joacã exterioare, chiar ºi
parcarea proprie, toate acestea vin în completarea
cadrului educativ, pentru a asigura dezvoltarea
pluridisciplinarã ºi armonioasã a copiilor.
Ceea ce trebuie ºtiut este cã fiecare grupã de preºcolari
beneficiazã de propria salã de activitãþi, propriul
dormitor ºi grup sanitar, iar organizarea activitãþilor
educaþionale ºi de îngrijire este asiguratã de educatoare
împreunã cu cele douã îngrijitoare ale grupei.
Spre încântarea micuþilor, Grãdiniþa Prietenii Mei
dispune de numeroase locuri de joacã în aer liber, cu
tobogane, leagãne, trambulinã ºi chiar un foiºor ºi
pomi fructiferi. Complexul de joacã tematic, de mari
dimensiuni, reprezintã, astfel, unul dintre punctele
de atracþie ale instituþiei.
La Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei,
activitatea se axeazã pe colaborarea dintre micuþi, familia
lor ºi cadrele didactice, dar, mai ales, pe extinderea
orizonturilor creative prin interacþiunea cu o multitudine
de domenii educaþionale, culturale ºi artistice.
Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care
îl câºtigãm  este motoul care a inspirat-o pe prof.
univ. dr. Laura Goran, manager coordonator al

Grãdiniþa Prietenii Mei este singura instituþie preºcolarã dotatã cu piscinã interioarã, unde micuþii pot învãþa
sã înoate. Clubul de Înot / Aquagym este unul dintre cele mai apreciate de cãtre cei mici. Nici cã s-ar putea altfel,
piscina cu care este dotatã locaþia fiind realizatã dupã cele mai înalte standarde. Instructorul de înot îi ajutã pe
copii sã înveþe cât mai repede acest sport. Apa este încãlzitã la o temperaturã potrivitã corpului. Referindu-ne tot
la detalii, vestiarele, grupurile sanitare ºi duºurile sunt elementele nelipsite în dotarea acestui Club.
Grãdiniþei Prietenii Mei, cea care a reuºit sã ducã la
capãt un proiect cu adevãrat deosebit, prin profesionalism, ambiþie, implicare ºi dragoste.
Periodic se desfãºoarã proiecte tematice, care includ
activitãþi de educaþie sanitarã, ecologicã, rutierã, obiceiuri
tradiþionale, sãrbãtori naþionale ºi internaþionale. În
grãdiniþã se desfãºoarã programe de profilaxie ºi educaþie
pentru sãnãtate, prin parteneriate cu cabinete de
medicinã ºi cu Spitalul Clinic de Urgenþã M.S. Curie.
În cadrul Departamentului de Consiliere
Educaþionalã al grãdiniþei, experþi în educaþia timpurie
ºi psihologia copilului menþin dialogul constant cu
pãrinþii, pentru a stimula parteneriatul cu aceºtia ºi
implicarea lor în dezvoltarea copiilor. Relaþia strânsã
de colaborare pãrinte-consilier urmãreºte crearea unui

echilibru între aºteptãrile ºi dorinþele pãrinþilor, pe
de o parte, ºi potenþialul cognitiv ºi aptitudinal al
copiilor, pe de altã parte, astfel încât talentele celor
mici sã fie identificate ºi valorificate.
Personalul didactic ºi personalul de îngrijire, atent
selectat, asigurã o educaþie de calitate, urmând un
parcurs educaþional modern, în funcþie de nivelul de
vârstã ºi particularitãþile psihoindividuale ale fiecãrui
copil. Meniul zilnic, alcãtuit de medicul pediatru
nutriþionist, este pregãtit în bucãtãria proprie.
Grãdiniþa Prietenii Mei s-a gândit ºi la confortul
pãrinþilor, aºa cã existã o salã de lecturã special
amenajatã pentru aceºtia, grupuri sanitare ºi spaþii
special amenajate, în care adulþii se pot bucura de
câteva momente de relaxare alãturi de copii.

Ce Cluburi sunt deschise la Grãdiniþa Prietenii Mei?
Dan Marin: Nu credeam cã mai pot sã mã entuziasmez atât de uºor, în þara
mea! Astãzi, cineva mi-a oferit aceastã bucurie! Era sã spun Grãdiniþa
Prietenii Mei, dar nu este vorba despre o simplã grãdiniþã! Ceea ce am vizitat
este un alt concept educaþional! Nu cred cã existã în România ceva comparabil!
Pozele nu sunt suficiente pentru a putea înþelege ce a reuºit doamna prof. univ.
dr. psiholog ºi pedagog Laura Goran! Invit pe orice doreºte sã îºi trimitã copiii
într-un paradis educaþional sã meargã sã o viziteze ºi sã se grãbeascã sã îºi
rezerve locul! Felicitãri depline investitorilor ºi creatorilor acestui nou concept
educaþional pentru copiii din þara mea! Mult succes celor care au transformat
locul lor de muncã în a doua lor casã!
Michaela Grama: Felicitãri! Aþi creat o lume mirificã!
Roxana Costache: Felicitãri pentru implicarea de care daþi dovadã!
Marie Klein Burtt: Mã bucur mult cã noi am gãsit Grãdiniþa Prietenii Mei.
Niciodatã Mercy n-a spus o poezie sau n-a cântat toate cântecele la o serbare. Dar
asearã a intrat în salã, îmbrãcatã ca un fulg de zãpadã, s-a dus direct în faþã ºi a urcat
pe scenã fãrã a plânge. Am putut vedea cã s-a simþit în siguranþã ºi era plinã de
bucurie Chiar a mers la Moº Crãciun, vorbea cu el ºi zâmbea tot timpul.
Georgy Geo: Cât de frumos!! Mult respect pentru tot ceea ce faceþi!
Gabriela Maria Fetche: Amândoi copiii mei sunt înscriºi la aceastã grãdiniþã
ºi aº putea spune cã a fost dragoste la prima vedere...ºi nu mã refer doar la ce
simt eu ca adult, ci la felul în care se simt copiii mei în orele petrecute în aceastã
grãdiniþã. Sunt liniºtitã pentru cã îi ºtiu pe mâini bune. Felicitãri echipei!
Ramona Drãgan: Un loc de poveste, cu oameni minunaþi, buni profesioniºti, în
care, nu numai cã îþi laºi micuþul cu toatã încrederea, dar îþi doreºti sã redevii copil,
ca sã te poþi bucura ºi tu de un colþiºor de Rai pentru Pitici. Recomand cu drag!
Ionescu Dumitra: Vã respect mult pentru tot ceea ce faceþi!! Nu am vãzut în
nicio grãdiniþã ceea ce faceþi dumneavoastrã!!!
Oana Costache: Felicitãri, Laura Goran!... Când pui tot sufletul, rezultatele sunt
pe mãsurã...
Iubesc ceea ce fac! Activitãþile în Grãdiniþa Prietenii Mei
înseamnã multã energie, voie bunã, bucurie ºi satisfacþie. Ceea ce ne
motiveazã ºi ne oferã cu adevãrat împlinirea meseriei de dascãl,
sunt gândurile împãrtãºite de pãrinþii ºi copiii înscriºi în grãdiniþa noastrã.
Dacã putem face ceva pentru copiii noºtri, fiþi siguri, o facem cu toatã
implicarea, dãruirea ºi dragostea noastrã! Cuvintele dumneavoastrã sunt
bine-primite în suflet! Mulþumim pentru aprecieri ºi vã asigurãm de toatã
cãldura, grija ºi dragostea noastrã faþã de copii! (Laura GORAN)

1. BEAUTY CLUB  Clubul fetelor cochete

2. CLUBUL ORIGAMI  Hârtia prinde viatã

MAI MULTE INFORMAÞII PUTEÞI GÃSI PE:
Site-ul: www.gradinitaprieteniimei.ro
Pagina de Facebook: Grãdiniþa Prietenii Mei
Adresa: Bulevardul Metalurgiei nr. 87, Bucureºti, Sector 4, Cartier
Berceni (zona Monaco Towers, staþia de metrou Dimitrie Leonida)
PERSOANE DE CONTACT:

prof. univ. dr. Laura Goran  manager coordonator
Tel fix: 021.222.46.42 / 021.455.11.44
Tel mobil: 0745.028.876
E-mail: gradinitaprieteniimei@gmail.com
Nicoleta Drãgan  consilier Comunicare ºi Relaþii Publice
Tel fix: 021.222.46.42 / 021.455.11.44
Tel mobil: 0727.775.661
E-mail: pr@gradinitaprieteniimei.ro

3. CLUBUL LEGO  Micii arhitecþi
4. CLUBUL DE MIªCARE  Sport ºi sãnãtate (Înot / Aquagym, Minifotbal,
Minibaschet, MiniHandbal, Dans sportiv ºi modern, Gimnasticã, Balet ºi miºcare
scenicã); 5. CLUBUL DE INFORMATICÃ  Smart Kid; 6. CLUBUL DE
ªTIINÞE  Creative Science; 7. CLUBUL DE GASTRONOMIE  Micii
bucãtari; 8. CLUB DE ARTÃ INTERPRETATIVÃ: Canto, Pian; 9. CLUB DE
LIMBI STRÃINE: Englezã, Germanã, Italianã, Spaniolã; 10. CLUB DE
ACTORIE  The little Star.
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Horia Mihail
concert MozartBeethoven,
la Sala Radio

Expoziþia de primãvarã

Valori româneºti

28 de artiºti bucureºteni expun lucrãri de picturã, sculpturã ºi
graficã la cea de a cincea ediþie a Expoziþiei de primãvarã, deschisã
în perioada 12  28 februarie 2016, la Muzeul Naþional al Þãranului
Român. Expun: Vasile Soponariu, Dan Munteanu, Doru Drãguºin,
Ion Ladea, Giani Amarandei, Crestincov Cristian, Cela Neamu,
Gheorghe Gogescu, Gheorghe Dãnilã, Claudia Todor, Cristian
Pentelescu, Ana Zoe Pop, Adalgiza Harabagiu, Traian Lupu, Felix
Lupu, Mircea Deaca, Mircea Muntenescu, Alexandu Antioh Manu Sibiceanu, Viorel Grimalschi, Eugen Ilina, Dumitru
Constantina, Virgil Scripcariu, Vasile Celmare, Mihai Rusen,
Cãtãlin Bãdãrãu, Anne Orbán, Patricia Popescu ºi Claudiu Filimon.
Expoziþia poate fi vizitatã la Sala Foaier, pânã la 28 februarie 2016,
de marþi pânã duminicã, între orele 10 ºi 18. Intrarea este liberã.

Constantin
BUDEANU

- picturã, sculpturã ºi graficã

Matei Bejenaru
Paºii, cuvintele
ºi obiºnuitul

Foto: Anca Poteraºu Gallery

Vineri, 12 februarie, a avut loc vernisajul
expoziþiei - Paºii, cuvintele ºi obiºnuitul,
semnatã de artistul Matei Bejenaru, curator
Anca Mihuleþ. Expoziþia este deschisã la
Galeria Anca Poteraºu (strada Plantelor
nr 58, sector 2, Bucureºti) pânã la data de
20 martie 2016.
În expoziþia Paºii, cuvintele ºi obiºnuitul,
Bejenaru reuneºte câteva din metodele de
lucru pe care le-a reiterat în ultimii ani 
marºul de gândire, însoþit de filmare,
documentare fotograficã ºi înregistrare
audio, alãturi de oferirea de sarcini artistice
 de aceastã datã, provocarea criticului
literar Doris Mironescu pentru a scrie
împreunã o poezie despre abstractizarea
imaginii ºi despre obiºnuinþa luminii. Atunci
când a pornit în marºul de gândire, artistul
însuºi ºi-a dat sarcina de a descoperi un
mod de abstractizare a cadrelor pe care
le vede ºi le consemneazã  un exerciþiu
de viziune, dar ºi de memorie care se concretizeazã în studio, când recursul la luminã
ºi la tehnicã redimensioneazã realul.

Mezzosoprana Margarita Mamsirova, tenorul Roman Muravitsky,
baritonul Evgeny Polikanin ºi celebrul pianist Andrei Licareþ, invitat
special al acestei ediþii Prahova Classic Nights, vor concerta pe 26 ºi
27 februarie, de la ora 19.00, la Castelul Cantacuzino din Buºteni, în
cadrul celui de-al doilea sezon al concertelor de muzicã clasicã. Vor
încânta audienþa cu arii celebre ºi foarte rar interpretate datoritã
dificultãþii tehnice a acestora compuse de Giacomo Puccini, Piotr
Ceaikovsky, Franz Shubert, Frederic Chopin, Giuseppe Verdi ºi
Gioachino Rossini. Cei trei soliºti vor fi acompaniaþi de Tatiana
Lobyreva, una dintre pianistele preferate ale multor soliºti de operã.
Prahova Classic Nights reprezintã un concept artistic creat de
mezzosoprana Margarita Mamsirova, în colaborare cu Zamora-Estate
ºi cu artiºti celebri. Aceºtia au iniþiat o manifestare unicã în România,
aducând împreunã, în aceastã serie de concerte, staruri muzicale
internaþionale.
Cel mai mare basist român, Decebal Bãdilã, stabilit în
Germania, va urca joi, 18 februarie, de la ora 19.00, pe scena
Sãlii Radio, alãturi de Big Band-ul Radio, dirijat de Ionel
Tudor, pentru un concert extraordinar de jazz. Împreunã cu
Decebal Bãdilã (chitarã bass), evenimentul se va derula ºi
cu participarea pianistului Petricã Andrei ºi a bateristului
Vlad Popescu, cei trei interpretând ºi câteva piese în formulã
de trio instrumental, cu Vlad Popescu la baterie. Programul
serii va cuprinde standarde de jazz, dar ºi compoziþii proprii
semnate de doi dintre invitaþi (Decebal Bãdilã ºi Petricã
Andrei). Ca de fiecare datã în cadrul seriei lunare de concerte
prezentate de Big Band-ul Radio sub titlul Jazz pe româneºte,
seara va fi prezentatã de Florian Lungu.

Stop cadru
la Galeria ICR Berlin
Cu ocazia Festivalului Internaþional de Film
de la Berlin 2016, ICR Berlin a organizat
expoziþia de fotografie Stop cadru a artistului
Silviu Gheþie, ce va putea fi vizitatã pânã pe
data de 4 martie 2016. Expoziþia cuprinde
fotografii de pe platourile câtorva filme româneºti

Concert de jazz
cu Decebal Badila
ºi Big Band-ul
Radio

celebre ale ultimilor ani (2004-2014), pornind
de la Aferim!, al lui Radu Jude, câºtigãtor al
Ursului de Argint la ediþia precedentã a Berlinalei,
cãruia îi este dedicatã cea mai mare secþiune,
continuând cu Legãturi bolnãvicioase, de Tudor Giurgiu, Boogie, de Radu Muntean, Eu când
vreau sã fluier, fluier ºi Box, de Florin
ªerban, Loverboy, de Cãtãlin Mitulescu, sau
Toatã lumea din familia noastrã, de Radu
Jude. Privirea lui Silviu Gheie este o privire din
culise asupra Noului Cinema Românesc.

Cornelius Zirbo
ºi Mãlina Ciobanu

 laureaþi ai Concursului Internaþional
Concertino Praga
Violoncelistul Cornelius Zirbo ºi violonista Mãlina
Ciobanu sunt doi dintre laureaþii prestigiosului concurs internaþional Concertino Praga, ale cãrui
rezultate au fost anunþate oficial în data de 9 februarie
2016. Cornelius Zirbo (17 ani, elev al Colegiului
Naþional de Muzicã Dinu Lipatti din Bucureºti) a
obþinut premiul al II-lea la categoria violoncel, iar
Mãlina Ciobanu (17 ani, elevã la Colegiul Naþional
de Arte Octav Bãncilã din Iaºi), menþiune la categoria
vioarã. Cei doi tineri muzicieni au fost propuºi ºi
susþinuþi în cadrul concursului de postul Radio
România Muzical, care s-a ocupat de realizarea

Invitaþii în lumea artelor plastice



pãrinte
al electrotehnicii

Prahova Classic Nights

Miercuri, 17 februarie (19.00), Orchestra
de Camera Radio vã invitã la Sala Radio la
un concert Mozart-Beethoven, în cadrul
cãruia îl veþi revedea pe pianistul Horia
Mihail, protagonistul cunoscutului turneu
naþional Pianul cãlãtor, care s-a bucurat în
fiecare an de un mare succes în întreaga þarã.
Într-o ediþie a turneului, artistul a propus
publicului un program 100 % Mozart, iar ca
o continuare a acestei aventuri mozartiene,
Horia Mihail va interpreta Concertul nr. 17
în sol major pentru pian ºi orchestrã.
Evenimentul se va derula sub bagheta lui
Lubnan Baalbaki, dirijor permanent al
Orchestrei Filarmonicii din Liban, artist care
se bucurã de un parcurs profesional inedit
ºi care a studiat muzica la Cluj-Napoca,
sub îndrumarea maestrului Petre Sbârcea.
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Foto: Radio Romania Muzical

înregistrãrilor de studio jurizate de specialiºti din
Republica Cehã, Germania, Rusia, Irlanda ºi
Ungaria. În luna iunie 2016, Cornelius Zirbo ºi
Mãlina Ciobanu, sunt invitaþi la Praga, la Gala
laureaþilor ºi pentru a susþine o serie de recitaluri în
sudul Boemiei. Gala laureailor va avea loc pe 10
iunie 2016 ºi va fi transmisã în direct de Radio
România Muzical.În aceastã perioadã, zilnic, de la
ora 18.00, Radio România Muzical difuzeazã
interviuri ºi înregistrãri cu cei doi laureaþi ai
Concursului Concertino Praga 2016.

Melancolia ºi singurãtatea ridicate la rang de artã
Gabriela Bodin, artistã italianã de origine românã (nãscutã la Focºani, în 1988), s-a afirmat în ultimii ani ca o speranþã
a noului val de picturã figurativã  atât în Italia, þara ei de adopþie, unde trãieºte ºi lucreazã, cât ºi pe plan internaþional.
Gabriela Bodin a studiat ºi s-a afirmat ca artistã în Italia, unde trãieºte de la vârsta de 17 ani. La începutul acestui an,
Living Art Gallery-Hungerford (Anglia) i-a organizat o expoziþie personalã, care se adaugã multor altor prezenþe de
succes în lume: Tiny Griffon Gallery - Nürnberg, (2015), OpenArt Gallery - Milano (2012), Oldrado da Ponte Gallery
- Lodi (2012) ºi chiar în China (2011).
Vineri, 12 februarie 2016, a avut loc vernisajul primei ei expoziþii personale
din România: RETENTION, deschisã la ARCUB - Hanul Gabroveni
(str. Lipscani nr.84-90), prezentatã de curatorul Cristina Simion ºi de
Radu Boroianu, preºedintele ICR. Expoziþia va fi deschisã pânã pe
25 februarie 2016, în intervalul orar 15,00-22,00.
Dupã absolvirea Liceului de Artã Gh. Tãtãrescu din Focºani, Gabriela Bodin ºi-a continuat
studiile ºi a absolvit Istituto Professionale Tecnico di Moda Colonna Gatti (Nettuno, Italia).
Stilul cu care s-a impus este cel al portretelor realizate în maniera contemporanã, exprimând
aproape întotdeauna o melancolie grea, plinã de sensuri, dar înecatã în singurãtate. În tablourile
mele predominã melancolia ºi singurãtatea, pentru acest lucru folosesc o alegere limitatã de
culori, mai ales, în mod obsesiv, negrul, spune Gabriela Bodin
Artista a obþinut numeroase premii ºi distincþii, printre care: Premiul al II-lea, Premio di pittura
di Spirani, Italia (2014); Targa dArgento, Premio giovani artisti, Convivio Artistico F. de Lemente,
Italia (2013); Premiul I, Concorso di pittura a Palazzo Borromeo di Cessano Maderno, Italia
(2012); Finalista Premio Combat, Livorno, Italia (2012); Finalista Premio Movimento Segrete di
Bocca, Milano, Italia (2012); Premiul I, Sezione Giovani Artisti, Premio Morlotti, Lecco, Italia
(2011); Premiul I, Premio Arte Giovane, Soresina, Italia (2011); Premiul I, Biennale di pittura
Luigi Brambati, Castiglione dAdda, Italia (2010).

Savantul român care ne-a arãtat puterile nevãzute
ale curentului electric! A introdus în cultura mondialã
subunitatea Volt-ului (unitate de mãsurã în electricitate)
prin descoperirea a douã dintre cele trei puteri invizibile
ale curentului electric: puterea reactivã ºi puterea
deformantã. Pãrinte al electrotehnicii în România ºi în
lume, Constantin Budeanu este primul inginer român
care îºi înscrie numele în teoria generalã a ºtiinþei prin
descoperiri de mare valoare.
Constantin I. Budeanu (16 februarie 1886, Buzãu
-27 februarie 1959, Bucureºti) a urmat liceul la Galaþi;
a fost ºef de promoþie. În 1903 este admis ca student
la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti;
la 10 iulie 1908, obþine titlul de inginer constructor. În
urma unui concurs, Academia Românã îi oferã, în 1908,
o bursã Adamachi pentru specializare în domeniul
electrotehnicii, energeticii ºi metrologiei. În 1909 a
absolvit ªcoala Superioarã de Electricitate din Paris ºi
obþine diploma inginer energetician. (Istoria spune cã
directorul ºcolii, Paul Janet, a fost atât de impresionat
de pregãtirea profesionalã a lui Constantin Budeanu
încât, începând din 1909 ºi pânã în 1940, i-a admis
fãrã concurs pe toþi absolvenþii de învãþãmânt superior
electrotehnic de la Bucureºti ºi, apoi, de la Timiºoara.)
Dupã absolvire, timp de un an, a efectuat un stagiu de
practicã la întreprinderi din Paris, pe care l-a continuat
în Germania, la Fabrica de Maºini Electrice ºi la una
dintre Centralele electrice din Berlin.
În 1910 se reîntoarce în þarã ºi îºi începe activitatea
de inginer la Atelierele CFR, unde a funcþionat pânã
în 1919, ajungând în scurt timp ºef al Uzinei Dieselelectrice. A fost mereu atras ºi de studiul teoretic. În
anul 1916 devine asistent la cursul de electricitate ºi
electrotehnicã al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele.
Datoritã calitãþilor sale pedagogice i s-au încredinþat
ºi cursurile de Maºini electrice ºi Tracþiune electricã.
Din 1919, a lucrat, pânã în 1921, la Societatea
Tramvaielor din Bucureºti. În 1920 este
numit conferenþiar suplinitor la cursul de Mãsuri
electrice, tracþiune electricã, calculul, construcþia ºi
încercãrile maºinilor electrice, iar în 1921 devine
conferenþiar titular la ªcoala Politehnicã din Bucureºti,
înfiinþatã în 1920 prin transformarea ªcolii Naþionale
de Poduri ºi ªosele, devenitã mai apoi Institutul
Politehnic din Bucureºti, respectiv Universitatea
Politehnica Bucureºti. În 1926 avea 40 de ani ºi o
bogatã experienþã practicã; este numit profesor
la cursurile: Electricitate ºi mãsurãri electrice ºi Bazele
teoretice ale electrotehnicii. Constantin I. Budeanu a
slujit aceastã ºcoalã pânã la pensionarea sa, în anul
1959. Între 1921 ºi 1931 a lucrat la Societatea
Electrica, în calitate de director tehnic. În acea perioadã
a inventat reostatul cu lichid pentru încercarea
generatoarelor electrice. Pânã în 1948 a lucrat ºi la
Creditul pentru întreprinderi electrice din România.
Activitatea lui Constantin I. Budeanu a fost o
împletire între practicã ºi teorie, caracterizatã de
dorinþa sa permanentã de a înþelege cât mai bine sensul
fizic al fenomenelor pe care le întâlnea. Aceastã
valenþã se regãseºte în tratatul Puissances reactives et
fictives, publicat în 1927, în care a definit noþiunea de
putere deformantã ºi metodele de calcul ale acesteia.
În 1930, a definit noþiunea de factor de putere, a definit
noþiunea de putere reactivã ºi a denumit unitatea de
mãsurã a acesteia  VAR - Volt Amper Reactiv. Ca o
dovadã a importanþei, aceste noþiuni au fost imediat
adoptate de Conferinþa Electrotehnicã Internaþionalã
de la Stockholm ºi savantul a fost, între 1932
ºi 1935, membru în Consiliul de Conducere al Societãþii
Electricienilor Francezi din Paris ºi preºedinte al
Comitetului Internaþional pentru Studiul Fenomenelor
Reactive ºi Deformante. În ºedinþa Academiei Române
din 1octombrie 1943, a prezentat o amplã lucrare,
Problema electrificãrii în România, publicatã
în Lucrãrile secþiei ºtiinþifice, Seria IV, Tomul XIX.
În 1957 a publicat, la Editura Academiei, volumul
Sistemul general practic de unitãþi.
A fost ales, în 1938, membru corespondent ºi, în
1955, membru plin al Academiei Române, ca ºi al unor
academii ºi societãþi strãine. În 1946 a primit, din partea
Conférence Internationale des Grands Réseaux
Electrique (CIGRE), Medalia Recunoºtinþei. Constantin
Budeanu ºi Remus Rãduleþ sunt douã nume incluse în
Sala savanþilor ºi inventatorilor, organizatã de Comisia
Electrotehnicã Internaþionalã la Geneva, alãturi de
Maxwell, Faraday, Tesla, Edison. Academia Românã
acordã anual Premiul Constantin Budeanu celor mai
valoroase lucrãri ºtiinþifice din domeniul electrotehnicii.
A fost membru fondator al Buletinului Institutului Român
de Energie, membru activ al Societãþii Politehnice, al
Societãþii Gazeta Matematicã ºi al AGIR. (sursa: http:/
/gheorghe.manolea.ro/)

Gabriela MOLDOVEANU
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Naþional-democraþia europeanã, post modernã (I)
Conf. univ. dr. Ion CORBU
Naþiunea este o fiinþã organicã (1922, Nicolae Iorga)
Naþional-democraþia deschisã, postmodernã, europeanã are, ca
valoare fundamentalã, ideea cã omul este cea mai mare bogãþie a
unei naþiuni. Japonia nu are resurse. În schimb, cu munca ºi inteligenþa
poporului japonez, a reuºit sã devinã una dintre cele mai prospere,
civilizate ºi respectate naþiuni ale lumii
Conceptul naþional conþine o caracteristicã de bazã, aceea de
unitate, de aderare, de apartenenþã a oamenilor la ceva care
poate fi perceput ca un întreg, ca o unitate care se diferenþiazã
de alte unitãþi similare. Acest ceva conþine încãrcãtura spiritualã,
cultural istoricã ºi de tradiþii acumulate în timp ºi care definesc un
concept denumit etnicitate (Smith ºi Hutchinson sintetizeazã ºase

trãsãturi definitorii ale etnicitãþii:1.un nume comun propriu; 2. un
mit al originii comune; 3. amintiri colective; 4. culturã comunã (religia,
obiceiurile sau limba); 5. o legãturã cu o vatrã, nu neapãrat fizic
ocupatã de cãtre etnie; 6.un sentiment de solidaritate.). Faþã de acesta,
dupã mulþi autori (T.K. Oomen, Anthony Giddens, Weber etc.) ,

alte state ºi, mai direct ori mai insidios, sã încerce sã preia conducerea
structurii unioniste ºi sã-ºi impunã politicile lor la modul arbitrar,
nedemocratic, aproape expansionist. Acesta reprezintã, de fapt, un mare
pericol pentru UE ºi, dacã nu vor exista inteligenþa ºi înþelepciunea
necesare revizuirii Tratatelor, democratizarea realã a acesteia în respectul
tuturor statelor componente, fenomenele de tip centripet se vor
accentua ºi vor periclita însãºi existenþa UE. De altfel, sunt numeroase
voci casandrice care nu vãd cu ochi buni aceastã structurã ºi îi doresc
ºi îi prevãd colapsul. Iatã un exemplu de atitudine care, principial, este
corectã, dar care erodeazã, dacã nu se vor lua mãsuri, construcþia
denumitã UE. Numai când oamenii au descoperit cã ºi-au pierdut
democraþia ºi puterea propriilor lor þãri de a se guverna singure au
început sã aprecieze într-un fel nou cât de preþioase erau valorile care
le-au fost luate fãrã ºtirea lor. Deveniserã victimele uneia dintre cele
mai mari prefãcãtorii colective ale secolului XX care, din acest punct
de vedere, meritã sã fie aliniatã lângã visele de autoamãgire ale
comunismului. Mai curând poate, iar nu mai târziu, fantezia « marelui
proiect european » se va destrãma, biruitã de realitate, distrusã de
toate acele contradicþii pe care ambiþiile ei demente n-au fost în stare
sã le prevadã ºi pe care n-ar fi putut niciodatã spera sã le rezolve. Dar
va lãsa în urma ei distrugeri cumplite: un pustiu din care popoarele
Europei vor avea nevoie de mulþi ani ca sã se trezeascã iar la viaþã.

naþiunea presupune ºi un teritoriu. În condiþiile ºi cu limbajul
modernitãþii, acest ansamblu, etnicitate plus teritoriu, poartã
denumirea de sistem statal (Ansamblu de elemente aflate într-o (Cristopher Booker ºi Richard North, The Great Deception  A Secret

Din multitudinea de idei ºi teorii cu privire la stat, în contextul
unificator european, actual, reþine atenþia ideea potrivit cãreia
modernitatea ar fi accentuat conflictele dintre state ºi cã naþiunea a
servit mai degrabã ca motivaþie ideologicã pentru acestea
(L. Boia, Douã secole de mitologie naþionalã, p. 52). În acest fel se
încearcã justificarea eºecului experimentului crucial iniþiat de
Napoleon al III-lea, care avea drept scop o nouã ordine europeanã.
Aceasta ar fi trebuit sã conducã la satisfacerea idealurilor naþionale
într-o Europã unitã avant la lettre. Se afirmã cã acest eºec s-ar fi
datorat statelor naþionale ºi incompatibilitãþii dintre acestea, naþiunile
având un comportament concurenþial. State care, prin urmare, s-ar afla
în conflict de interese permanent. Ca exemplu, se invocã rãzboiul
franco-prusac din 1870 care, chipurile, a dovedit cã era naþionalismului
idealist ºi fratern se încheiase (Ibidem, pp. 53-54). În opinia noastrã,
lipsa de veridicitate a acestor argumente este uºor de demonstrat, chiar
cu modul practic în care statele europene pot convieþui ºi pot coopera
performant, atât în interesul UE, cât ºi în interes reciproc, în momentul
actual, pãstrându-ºi în cea mai mare parte atributele de state naþionale, pe baza Tratatelor de funcþionare ale UE.
Prin urmare, nu existenþa statelor naþionale a condus la eºecul
experimentului menþionat, ci altceva, care, din pãcate, se pare, se încearcã
a fi reinventat, în ultimul timp, în cadrul UE: mentalitatea ºi tendinþa
unor state de a se considera îndrituite sã se considere mai egale decât
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(Stãpânirea romanã în Dacia a durat de la cucerirea Daciei, 106 d.Hr,
pânã la retragerea aurelianã, 271 d.Hr) , trupele romane din Dacia

s-au confruntat cu numeroase tulburãri, revolte, rãscoale, atât din
interior, cât ºi, mai ales, din afarã, din partea dacilor liberi. Ca
urmare a acestor presiuni ºi ai altor factori, Imperiul Roman a fost
obligat, în anul 272 d.Hr, sã pãrãsescã Dacia.
Cu toate controversele existente, continuitatea strãmoºilor noºtri
pe aceste teritorii este foarte bine documentatã arheologic ºi istoric

(A se vedea cel puþin cercetãrile arheologice la la Olteni, Covasna, care
certificã pentru o perioadã de un mileniu, din sec V îHr pânã în sec V d.Hr
continuitatea strãmoºilor noºtri.) ºi, cu bunã credinþã, nu poate fi pusã

la îndoialã de nimeni. Controversatã este ºi teoria istoriografiei oficiale
privind etnogeneza poporului român (Existã tot mai multe dovezi ºi

voci, din þarã sau din strãinãtate ale unor mari personalitãþi care contestã
teoria romanizãrii. O adevãratã miºcare dacicã se dezvoltã ºi aduce tot
mai multe dovezi în sprijinul ideii cã romanizarea nu a avut loc. Ideea
romanizãrii, o idee artificialã, dupã unii, a fost excepþional utilizatã de
cãtre corifeii ªcolii Ardelene, în condiþiile în care urmãreau justificarea
obþinerii de drepturi pentru românii asupriþi. Însã, se pare, pe baza unor
dovezi de necontestat, s-a afirmat teoria cã limba dacã nu a pierit niciodatã
iar dacii nu au fost romanizaþi. În programul PND este prevãzutã acþiunea
de desfãºurare a unur largi cercetãri arheologice ºi, în special în zona
fostei capitale Sarmizecetusa, care, sperãm, vor putea aduce multe
clarificãri în domeniu.), noile teorii punând tot mai mult la îndoialã

o

History of the European Union, apãrutã în România sub traducerea
Uniunea Europeanã, marea amãgire, editura Antet, 2004, pg. 314)

PUNCTE DE VEDERE

o

relaþie structuralã, de interdependenþã ºi interacþiune reciprocã,
formând un tot organizat. https://dexonline.ro/definitie/sistem) sau,
în limbaj curent, de stat (Statul este organizaþia care deþine monopolul
asupra unor servicii pe un teritoriu delimitat de frontiere. Statul este
titular al suveranitãþii ºi personificã din punct de vedere juridic naþiunea.
Din punct de vedere social, statul nu trebuie confundat cu societatea,
el fiind o instituþie separatã care poate sã reflecte mai mult sau mai
puþin interesele societãþii. https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat).

Cucerirea romanã nu a reuºit sã distrugã conºtiinþa acestei
apartenenþe. Astfel, de-a lungul întregii perioade de cca.165 de ani

Doctrina naþional-democratã vine tocmai în ideea prevenirii unor
astfel de evenimente ºi militeazã pentru restabilirea respectului
faþã de toate naþiunile europene. Numai naþiunile puternice pot face
ºi pot menþine o Europã puternicã. ªi orice tendinþã hegemonicã
din partea unor state va avea influenþã negativã asupra UE. Pentru
cã Tratatele au la bazã principiul egalitãþii în drepturi între statele
naþionale care au aderat la UE ºi, din pãcate, se constatã tendinþe
tot mai accentuate de înlocuire a acestui principiu cu voinþa
nedemocraticã a unor state care se vor state fanion. Un exemplu
edificator în acest sens l-au constituit poziþia ºi deciziile cu privire
la refugiaþi, poziþie adoptatã nedemocratic, fãrã consultarea statelor
ºi, mai mult, poziþie care se încearcã a fi impusã cu forþa tuturor
celorlalte state, care nu au participat la stabilirea acestei poziþii.
Din pãcate, poziþia respectivã s-a dovedit a nu fi una corectã. Mai
mult, aceasta constituie un adevãrat pericol la adresa UE. În opinia
noastrã, ar trebui, de urgenþã, declanºatã o dezbatere la nivelul
tuturor statelor UE pentru a se gãsi soluþii problemei refugiaþilor ºi
pentru a se discuta ºi aproba o poziþie comunã.
Deºi, sub denumirea de naþional, conceptul s-a consacrat, istoric
vorbind, relativ târziu, conþinutul sãu are rãdãcini adânci în spaþiul
nostru geografic. Fie ºi dacã amintim de organizãrile statale premergãtoare cuceririi romane ºi vom constata cã unitatea triburilor dacice s-a
realizat, cel puþin, pe anumite baze comune, în structuri statale sau state
de sine stãtãtoare care presupuneau organizare, administrare, comunicare,
conducere. Ele confereau membrilor sãi conºtiinþa de apartenenþã la o unitate administrativã, ofereau siguranþã ºi necesitau apãrare.

veridicitatea teoriei romanizãrii. Naþional-democraþia este deschisã
rezultatelor cercetãrilor ºtiinþifice ºi încurajeazã toate tipurile de
cercetãri ºtiinþifice desfãºurate cu scopul de a cunoaºte cât mai bine
identitatea ºi unitatea noastrã istoricã.
Prima mare acþiune politicã de realizare a unitãþii statale a aparþinut
lui Mihai Viteazul. Deºi a fost realizatã pentru o scurtã perioadã
de timp, aceastã viziune istoricã a celebrului domnitor a sãdit în
conºtiinþa noastrã sentimentul de apartenenþã la acelaºi neam,
sentiment care s-a consolidat în timp ºi care, în final, a condus
la constituirea unui stat naþional, chiar dacã dimensiunile
sale geografice au suportat, în timp, anumite variaþii. (Nici în prezent

nu existã un stat al tuturor românilor, provincia Basarabia ºi alte teritorii
nu fac parte din statul unitar al românilor.)

În epoca modernã naþionalismul românesc a cunoscut variate
forme, unele depãºind cadrul unei normalitãþi doctrinare ºi intrând în zone percepute ca fiind de extremã dreapta.
O scurtã trecere în revistã a acestor curente doctrinare relevã, atât la
nivel naþional cât ºi internaþional, diverse abordãri mergând de la negarea
naþionalismului ca doctrinã sau ca ideologie, considerându-l ca fiind, de
fapt, o metodã (Alina Mungiu-Pippidi, coord., Doctrine politice,
Ed. Polirom, Iaºi, 1998, pg. 111), pânã la aceea de exacerbare a naþionalismului ºi chiar de identificare a acestuia cu statul, care au condus la
naþionalismul extremist sau la ultranaþionalism. Evident, între aceste
extreme, existã numeroase forme ºi nuanþe de naþionalism mai mult ori
mai puþin temperat, ca, de exemplu: naþionalism birocratic, naþionalism
est-european, naþionalism populist, naþionalism liberal, naþionalism
constituþional, naþionalism totalitar, naþionalism agresiv, naþionalism
economic, naþionalism democrat, naþionalism revoluþionar etc.

Anul 2016 - an decisiv pentru democraþie ºi un stat de drept funcþional (IV)
Arta guvernãrii e ºtiinþa de a ne adapta naturii poporului, a surprinde stadiul lui de dezvoltare
ºi a-l face sã meargã liniºtit pe calea pe care în mod firesc a apucat.
M. Eminescu

Anul 2016 aduce, cum ºtim, douã momente importante pentru
Alegerile locale urmeazã sã fie organizate pe 5 iunie, iar cele
viaþa politicã ºi socialã, cu efecte pentru urmãtorii patru ani în parlamentare pânã la finalul lunii noiembrie. Data se va stabili prin HG.
României: alegerile locale ºi cele parlamentare.

împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bazã minime
pe þarã primite, pânã la data de 30 aprilie a anului urmãtor (2016).

Prin Legea nr.113/2015, intratã în vigoare la 21 mai 2015, s-a
instituit un nou mecanism privind finanþarea partidelor ºi
campaniilor electorale.
1. Sursele de finanþare a activitãþii unui partid politic sunt:
a) cotizaþii ale membrilor de partid; b) donaþii, legate ºi alte liberalitãþi
pânã la 0,025% din veniturile prevãzute în bugetul de stat pe anul
respectiv; c) venituri provenite din activitãþi proprii conform art 12
din lege; d) subvenþii de pânã la 0,025% din veniturile prevãzute în
bugetul de stat pe anul respectiv; e) împrumuturi în bani de la
persoane fizice ºi juridice, maximum 0,025% din veniturile prevãzute
în bugetul de stat pe anul respectiv. Subvenþia de la bugetul de stat
se acordã în funcþie de urmãtoarele criterii:  numãrul de voturi primite
la alegerile generale pentru Camera Deputaþilor ºi Senat;  numãrul de
voturi primite la alegerile generale pentru autoritãþile administraþiei
publice locale. Subvenþia de la bugetul de stat se varsã lunar, prin
bugetul AEP, într-un cont bancar special deschis ºi se reflectã distinct
în evidenþa contabilã a partidelor politice. Toate cheltuielile electorale
se deruleazã numai prin conturi bancare, deschise în mod expres
pentru campania electoralã, anunþate la AEP.
2. Cheltuielile electorale care pot fi efectuate de partidele
politice, organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale
ºi candidaþii independenþi sunt:  producþia ºi difuzarea materialelor
de propagandã electoralã la radio, televiziune ºi în presa scrisã, în
cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor electorale care
pot fi efectuate;  producþia ºi difuzarea materialelor de propagandã
electoralã on-line, în cuantum de maximum 30% din totalul
cheltuielilor electorale;  cercetãri sociologice, în cuantum de
maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale;  afiºe electorale,
în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor electorale;
 broºuri, pliante ºi alte materiale de propagandã electoralã tipãrite,
în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor electorale;
 închirierea de spaþii ºi echipamente, cheltuieli de protocol destinate
organizãrii de evenimente cu tematicã politicã, economicã, culturalã
sau socialã, pentru transport ºi cazare, pentru asistenþã juridicã ºi
alte tipuri de consultanþã, precum ºi pentru plata serviciilor
mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul
cheltuielilor electorale;  cheltuieli pentru comisioane bancare.
Partidele politice au obligaþia de a publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, lista persoanelor fizice ºi juridice care au fãcut în
anul fiscal precedent donaþii a cãror valoare cumulatã depãºeºte
10 salarii de bazã minime brute pe þarã (1.050.000 lei), lista persoanelor
fizice ºi juridice care au acordat împrumuturi a cãror valoare depãºeºte
100 de salarii de bazã minime brute pe þarã (105.000 lei), precum ºi
suma totalã a donaþiilor confidenþiale, respectiv suma totalã a

Bugetul AEP pe 2016 prevede un volum al cheltuielilor în sumã
de 89.316 mii lei, finanþate de la bugetul de stat, 71.973 mii lei
pentru finanþarea cheltuielilor autoritãþilor publice implicate, 17.343
mii lei pentru finanþarea partidelor, 59.316 mii lei pentru cheltuieli
curente ºi 30.000 mii lei cheltuieli de capital. Pentru pregãtirea,
organizarea ºi desfãºurarea în bune condiþii a alegerilor locale din
2016 sunt prevãzute 350.663 mii lei, fonduri asigurate de la bugetul
de stat, în care sunt incluse ºi fondurile pentru plata indemnizaþiilor
membrilor birourilor electorale de circumscripþie, ale birourilor
electorale ale secþiilor de votare ºi ale aparatului tehnic auxiliar al
acestora. Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 115/2015, aceste
cheltuieli erau asigurate din bugetele locale. Mai mult, sunt
previzionate ºi costurile de implementare a Sistemului informatic
pentru monitorizarea prezenþei la vot ºi de prevenire a votului
ilegal, precum ºi introducerea operatorilor de calculator în secþiile de
votare, ale cãror indemnizaþii sunt asigurate de la bugetul de stat.
Prezentarea succintã a principalelor prevederi legale privind
finanþarea partidelor ºi campaniilor electorale are ca scop
cunoaºterea ºi evaluarea costului democraþiei. E mult, e puþin?
Care va fi eficienþa efortului de la bugetul de stat pentru societatea
româneascã ºi îmbunãtãþirea funcþionãrii statului de drept? Vom
vedea sau o anticipãm? Totul depinde de prezenþa ºi calitatea
votului fiecãrui alegãtor, chiar dacã legislaþia are la bazã procedura
cine-mparte parte-ºi face ºi se mizeazã pe conteazã cine numãrã
voturile ºi nu cine voteazã.
De aceea, facem urmãtoarele propuneri: a) republicarea legilor
care reglementeazã procesul electoral, cu modificãrile ºi completãrile
aduse ºi publicarea pe site-ul AEP; b) completarea anexei nr 2, data
publicãrii de cãtre AEP, cu numãrul de consilieri, stabilit prin ordin
al prefecþilor, pe fiecare unitate teritorialã (judeþ, sector, municipiu,
oraº, comunã); c) reducerea proporþionalã a subvenþiilor de la buget
pentru partidele cu numãrul de voturi aferente mandatelor devenite
vacante ca urmare a condamnãrii ºi/sau declararea ca incompatibili
a membrilor de partid ºi/sau a candidaþilor independenþi susþinuþi
pentru obþinerea de demnitãþi publice alese, precum ºi eliminarea
traseiºtilor, atât la partidele care i-au primit, cât ºi de unde au plecat
trãdând, astfel, electoratul prin schimbarea votului primit.
Aºadar, de procesul electoral rãspunde Autoritatea Electoralã
Permanentã ºi nu Guvernul. Va fi aceasta capabilã sã rãspundã
aºteptãrilor alegãtorului român? Cine va pune în practicã
sancþionarea finanþãrii partidelor? Sunt, totuºi, bani publici!
ªi ÎNTREBAREA: PE CINE VOTÃM?!

Baza legalã pentru organizarea alegerilor

Sistemul electoral se organizeazã prin lege organicã, în baza
art. 73, alin. 3, din Constituþia României. Scrutinele din 2016 se
vor organiza pe baza legilor adoptate, modificate ºi completate
în 2015, la semnalele ºi presiunea societãþii civile nemulþumitã de
ineficienþa organelor alese ºi a instrumentelor puse la dispoziþie
pentru controlul funcþionãrii ºi/sau perfecþionarea statului de
drept: Legea nr. 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaþilor
ºi a Senatului, precum ºi organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Electorale Permanente; Legea nr 288/2015 privind votul prin
corespondenþã, precum ºi modificarea Legii nr 208/2015; Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare prin Legea nr 115/2015; Legea nr. 334/2006 privind
finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale,
cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr 113/2015;
Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile aduse prin Legea nr 114/2015. În procesul
electoral, cetãþenii cu drept de vot pot alege candidaþi
independenþi ºi propuºi de partidele politice, alianþe politice sau
electorale, organizaþii ale cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale. Pe durata campaniei, pãrþile au dreptul sã-ºi exprime
opiniile în mod liber ºi fãrã nicio discriminare, prin mitinguri,
adunãri, comunicare directã cu alegãtorii, utilizare a televiziunii,
radioului, presei scrise, mijloacelor electronice ºi a celorlalte
mijloace de informare în masã.

Organizarea alegerilor în 2016
Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP) este instituþia
administrativã autonomã cu personalitate juridicã ºi cu competenþã
generalã în materie electoralã, care are misiunea de a asigura
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor ºi a referendumurilor, precum
ºi finanþarea partidelor politice ºi a campaniilor electorale, cu
respectarea Constituþiei, a legii ºi a standardelor internaþionale ºi
europene în materie. Aºadar, un rol important în procesul electoral
revine AEP, de la estimarea ºi asigurarea resurselor financiare de la
buget la justificarea sumelor cheltuite pe bazã de documente, în
limitele maxime normate pe grupe de cheltuieli stabilite prin lege,
urmãrirea ºi/sau asigurarea logisticii necesare, procesul de instruire
a personalului implicat, precum ºi a alegãtorilor pânã la gestionarea
ºi raportarea rezultatelor în vederea validãrii alegerilor.
În 2016, din cele 86 de partide naþionale, regionale ºi locale
înregistrate legal, 56 au primit dreptul de participare la procesul
electoral pentru a obþine votul celor 18.272.623 alegãtori
existenþi la 1. I. 2016, înregistraþi în registrul electoral.

Finanþarea partidelor politice ºi campaniile electorale

Cât ne costã finanþarea campaniilor electorale

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  16 februarie 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 
Paraºutiºtii (1972, acþiune)
Regia: Dinu Cocea
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  20 februarie 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  Antrenoarea (China)
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 
Dupã ea (2007, dramã)
Regia: Cristina Ionescu
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  17 februarie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
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
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 
Paraºutiºtii (1972)
Regia: Dinu Cocea
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 
Pãdureanca (1986, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
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
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
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  18 februarie 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
04:00
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  Convoiul blestemat
(1956, comedie, dramã)
Regia: Carl K. Hittleman
Dreamstar Junior Music Contest (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
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
Film artistic  Antrenoarea (China)
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  22 februarie 2016

DUMINICÃ  21 februarie 2016
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Curs de limba englezã
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  ªarpele Alb
(2004, dramã). Regia: Wu Jie Tai
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 
Pãdureanca (1986, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
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  19 februarie 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
Pas în doi (1985, dramã)
Regia: Dan Piþa
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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OPINIA NAÞIONALÃ

Recunoºtinþa
neamului
dupã
140 de ani

19
februarie
Ziua
Naþionalã

Constantin Brâncuºi, «pãrintele sculpturii moderne»,
cum a fost denumit, prima datã de America, s-a nãscut pe 19
februarie 1876 în Hobiþa, România. Este considerat unul dintre
cei mai mari sculptori ai lumii, iar ziua naºterii sale este sãrbãtoritã
în toatã lumea ºi înscrisã în calendarul cultural universal.
Constantin Brâncuºi ne-a dus în universalitatea lumii, fãcând
din naþiunea românã o mitologie. Drept urmare, este datoria
noastrã, pentru a nu fi mai prejos de omagiul pe care îl aduce
lumea contemporanã lui Brâncuºi, sã declarãm ziua lui de
naºtere sãrbãtoare naþionalã - scrie în expunerea de motive ce a
Nu putem sã-L
ajungem niciodatã
pe Dumnezeu, însã
curajul de a cãlãtori
spre El rãmâne foarte
important

Comitetul
public Brâncuºi

Capodoperele sculptorului
Constantin Brâncuºi (19
februarie 1876, Peºtiºani -16
martie 1957, Paris) ar putea
fi pro-movate ºi pãstrate aºa
cum meritã dacã ar exista Comitetul Public Brâncuºi, aºa
susþine scriitorul Laurian Stãnchescu, cel care s-a zbãtut,
ani la rând, sã aducã la Hobiþa osemin-tele marelui sculptor.
În acest sens, scriitorul propune înfiinþarea acestui comitet,
dupã ce a reuºit sã impunã declararea zilei de 19 februarie
ca Ziua Naþionalã Brâncuºi. Iniþiativa are un singur scop,
acela de a proteja operele marelui Brâncuºi, dupã cum spune iniþiatorul proiectului.
Propun înfiinþarea «Comitetului Public Brâncuºi» pentru salvarea, pãstrarea ºi
promovarea Operei de la Târgu-Jiu a Titanului din Hobiþa. Ca reprezentant al
Societãþii Civile, cu descendenþã gorjeneascã, ºi iniþiatorul «Zilei Naþionale
Brâncuºi», proiect votat în Parlamentul României, îi rog pe toþi gorjenii sã participe
la încheierea juridicã a acestui proiect. Patrimoniul Brâncuºi de la Târgu-Jiu este
proprietate gorjeneascã ºi naþionalã, este moºtenirea cea mai de preþ a neamului
gorjenesc. Nicidecum opera lui Brâncuºi nu este o pungã cu galbeni în care
politicienii sau partidele sã-ºi îngroape mâinile cu nesocotinþã. Aºa cum am reuºit
sã trec prin Parlament «Ziua Naþionalã Brâncuºi», nimic nu mã opreºte din
«nebunia» mea brâncuºianã sã salvez patrimoniul Brâncuºi de la Târgu-Jiu,
împreunã cu gorjenii. Cu voia domniilor voastre, dumneavoastrã, gorjeni, sunteþi
«Comitetul Public Brâncuºi», a precizat Laurian Stãnchescu.

Muzeul Naþional Constantin Brâncuºi
între a fi sau a nu fi

Crearea unui muzeu naþional destinat marelui sculptor nu are nevoie de motive
ºi explicaþii. Ideea s-a nãscut relativ recent ºi se-mpiedicã de-un ciot. Marele
obstacol în calea înfiinþãrii acestui muzeu a ajuns sã fie sediul. Astfel, dacã PSD
doreºte ca Muzeul Naþional Constantin Brâncuºi sã fie amplasat lângã Muzeul
de Artã, liberalii vor ca instituþia sã fie în Casa Gãnescu, locul unde sculptorul
a locuit când lucra la Ansamblul Monumental Calea Eroilor. Liberalii din Gorj
acuzã autoritãþile judeþene ºi ministerul Culturii cã nu au fãcut niciun demers
concret pentru înfiinþarea acestui muzeu, deºi existã un acord de principiu al
ministrului Culturii. Aºa cã, ultimul demers oficial de care se ºtie este cã
documentaþia necesarã, inclusiv proiectul de hotãrâre ºi expunerea de motive,
propuneri votate de consilierii judeþeni în data de 18.12.2015, a fost trimisã
cãtre Ministerul Culturii.

Secretul artei lui Brâncuºi: de la tradiþia arhaicã
la creºtinismul cosmic

Rãdãcinile artei lui Constantin Brâncuºi se gãsesc în satul natal, Hobiþa, în
tradiþiile populare româneºti strãvechi, în natura meleagurilor pe care le-a purtat
mereu în suflet ºi în credinþa ortodoxã. Dacã sursele multora dintre operele sale
de referinþã sunt din folclorul românesc, concepþia sculpturalã ºi viziunea aparþin
artistului. Chiar dacã unele dintre tehnicile sale de lucru au fost influenþate ºi de
arta modernã, sursele lui Brâncuºi îºi aveau sorgintea în arta popularã ºi în
naturã. În simplitate dusã pânã la esenþã. Brâncuºi, dupã o lungã evoluþie
intelectualã ºi mari transformãri, a redevenit þãran când a încercat o recuperare,
prin arta sa, a sensurilor unor simboluri primordiale, pe care le-a preluat din
folclorul românesc. De exemplu, se ºtie cã modelele pentru operele tripticului
sãu de la Târgu-Jiu au fost alese din arta popularã gorjeneascã, mai precis din
decorurile de pe elementele arhitecturale tradiþionale. Practic primitivul pentru
Brâncuºi se identifica în mare mãsurã cu complexul de tradiþii, legende, obiceiuri
ºi ornamente din folclorul românesc. Sculpturile sale în lemn prezintã forþe
spirituale, asemenea producþiilor artistice primitive. Aceste influenþe plastice
din arta popularã româneascã se regãsesc atât sub aspectul formal, cât ºi ca
metodã. Mulþi cercetãtori au observat asemãnarea între motivul Coloanei Infinite
cu cel de la stâlpii româneºti, funerari, de cerdac sau de poartã. Arcadele de lemn
realizate de Brâncuºi sunt asemãnãtoare cu arcadele din satele româneºti. Poarta
Sãrutului seamãnã ºi ea cu o poartã þãrãneascã. Sculptura-obiect a lui Brâncuºi
ilustreazã contopirea tradiþiilor populare ºi a înnoirilor avangardiste, în sensul
cã esenþa lucrãrilor brâncuºiene provine din folclorul românesc, iar conceptul
tehnic este modern ºi parizian, aratã cercetãtorul Sorin Lory Buliga.

Artistul a încercat sã surprindã
în lucrãrile sale sufletul materiei

În concepþia lui Brâncuºi, orice lucru din univers are suflet, iar partea
materialã ºi cu cea spiritualã formeazã o unitate. Aceastã viziune este desprinsã
din credinþa ortodoxã. Ideea de viaþã proprie a materialelor cu care lucra este
legatã de credinþa fermã a lui Brâncuºi cã acestea conþin suflet, un suflet pe
care un sculptor priceput trebuie sã ºtie sã îl aducã la suprafaþã. Astfel, o
sculpturã brâncuºianã nu este copia unei imagini din naturã, ci forma vizibilã
a esenþei cosmice (spiritul) aflatã în interiorul materiei respective. În vederea
realizãrii unei astfel de lucrãri, Brâncuºi pornea întotdeauna de la naturã ºi de
la o idee. Pentru Brâncuºi, minunile vieþii ºi naturii însemnau ºi manifestarea
spiritelor care se aflã în lucruri, aratã cercetãtorul.

Brâncuºi

însoþit propunerea legislativã prin care data de 19 februarie a fost
declaratã sãrbãtoare naþionalã.
Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la naºterea marelui sculptor.
Declararea zilei sale ca sãrbãtoare naþionalã a dat frâu imaginaþiei
ºi dragostei pentru artã mai multor organizaþii de profil sau oameni
de culturã. La ora actualã se discutã despre înfiinþarea Comitetului
Public Brâncuºi sau despre înfiinþarea Muzeului Naþional
Constantin Brâncuºi. Pentru a-l cinsti pe cel care a dat viaþã materiei
ºi, mai ales, pe cel care niciodatã nu a renunþat la cetãþenia ºi mândria
de a fi român mai sunt, încã, multe lucruri de fãcut.

Brâncuºi despre propria viaþã
ºi propriile pasiuni

Plecarea de acasã: Am plecat de la 10 ani, pe jos, din Hobiþa-Peºtiºani.
Tata era gospodar cu slugi în curte. [ ] La Craiova, am fost bãiat de prãvãlie
la restaurantul «Spirtaru», din faþa gãrii. Am stat ºase ani ºi munceam câte 18
ore zilnic. La ceasurile trei dimineaþa, mã sculau birjarii cu ciocãnitul codiriºtii
de la biciuºcã în uºa odãiþei unde dormeam. Veneau pentru muºteriii de la
trenurile matinale ºi cereau, înainte de a pleca încãrcaþi de pasageri, sã-i servesc
cu crenvurºti calzi, pelin rece ºi hrean iute. Am fãcut ºcoala de meserii din
Craiova ºi ºcoala de Belle-Arte din Bucureºti. Pentru a învãþa în Capitalã, miam vândut partea de moºtenire de la pãrinþi.
Primii ani la Paris: La Paris, am lucrat, la început, pentru a-mi câºtiga
existenþa, ca spãlãtor de vase în restaurante. Eram un soi de paharnic. Nu
turnam vin boierilor. Mã specializasem în spãlatul paharelor. Am fãcut chiar o
invenþie pentru spãlatul paharelor cu rapiditate. Pânã la mine, se spãlau în
douã ape: un rând cu apã caldã ºi un rând cu apã rece. Eu am suprimat apa rece
ºi utilizam numai apã fierbinte. Apa fierbinte dizolva, automat, grãsimile, era
igienicã ºi paharele se ºi uscau mai repede Îmi frigeam buricele degetelor
grosolane de sculptor, dar mã resemnasem.
Prieteniile artistice: La Paris, am fost prieten cu Matisse, cu Erik Satie, cu
Modigliani ºi, în special, cu Guillaume Apollinaire, a cãrui moarte a fost un
dezastru pentru arta modernã. Era un camarad minunat. Te simþeai cot la cot cu
el. Am intrat ca elev în atelierul lui Mercier, unde ajunsesem la o mare dexteritate
tehnicã. Fãceam câte o sculpturã pe zi, în genul lui Rodin. Deºi mã iubea, n-am
mai putut trãi în preajma lui, a maestrului Mercier. «Fãceam» ca ºi el. Pastiºam,
inconºtient, pe Rodin, ca ºi Mercier, dar vedeam pastiºa. Eram nenorocit. Au
fost anii cei mai grei, anii cãutãrilor, anii de regãsire a unui drum propriu.
Despre vin: Îndeobºte, bãrbatul adevãrat nu bea pânã când nu-ºi înjghebeazã
gospodãria. Cine n-a fost frumos la 20 de ani, þeapãn la 30 de ani, bogat la 40 de
ani ºi înþelept la 50 de ani, acela nu mai poate fi nici frumos, nici þeapãn, nici
bogat ºi nici filosof. Aºa spune ºi un proverb englez. Dupã 60 de ani, un gorjean
nu mai bea. [ ] Când bei, mai cazi prin ºanþuri sau vorbeºti mãscãri. Nu se
cuvine. [ ] Vinul nostru uºor de Drãgãºani ºi din Corcova Bibeºtilor este doftorie ºi bucurie curatã, dacã-l bei cu ºart. Dacã-l bei fãrã cap, te dã peste cap.
Vinul e o slugã, un ajutor al euforiei. Din sluga ta, ajungi sluga vinului ºi te înhami
la carul pierzaniei, împreunã cu carnea ta.
Despre bisericã: Nu am niciun respect pentru legile, pentru relicvele ºi
pentru mãtãniile propriei mele biserici rãsãritene în care am fost botezat. ªi,
totuºi, îmi place sã cânt în fiecare duminicã în biserica româneascã din Paris.
Fiecare confesiune creºtinã pretinde cã posedã doctrina cea adevãratã ºi denunþã
pe celelalte ca având niºte doctrine ticãloase. Acest fel de religii sunt fãrã de
Sfântul Duh, un creºtinism fãrã Iisus ºi un rai fãrã de Iad.
Despre cunoaºtere: În fond, puþini oameni îºi dau seama cã mai sunt ºi
alte forme ale cunoaºterii. Împrejurul nostru opereazã alte sfere ale existenþei
de care suntem separaþi doar prin cele mai subþiri fire. Câþi dintre noi le
recepþioneazã? Nu avem acces la duhul lumii, fiindcã nu îl cãutãm. Trupul
omului nu este diferit de structura universului. Curentele polare ale energiei
curg prin trupul nostru în acelaºi mod cum curg în univers. Forþele psihice
dinlãuntrul trupului nostru ne pot otrãvi sau ne pot elibera.
Într-o discuþie cu Modigliani: Vã pot da o daltã ºi un ciocan, însã aþi putea
distruge aceastã bucatã de piatrã calcaroasã. Eu nu dau niciodatã prima loviturã pânã
când piatra nu mi-a spus ce trebuie sã fac. Aºtept pânã când imaginea interioarã s-a
format în mintea mea. Câteodatã dureazã sãptãmâni întregi pânã când piatra vorbeºte.
Trebuie sã privesc atent în interiorul pietrei. Nu mã uit la aparenþã.
Despre cãsãtorie: Un artist nu trebuie sã se însoare, fiindcã poate fi masacrat
de femeia lui, care se lãbãrþeazã, încearcã sã-l subjuge ºi sã-l transforme în eroul
papucului. Bãrbatul pleacã în bãtãlii, moare ca ostaº, se ia de piept cu viaþa.
Femeia lui trebuie sã aºtepte, ca Penelopa, întoarcerea lui Ulysse.
Despre rolul artei: Arta trebuie sã odihneascã ºi sã vindece contrarietãþile
interioare ale omului, aceste contrarietãþi din destinul omului, din tragedia lui
fireascã sau din prostiile societãþii. Arta are ºi aceastã misiune terapeuticã. Sã
ne amintim numai de Katharsisul aristotelic.
Arta lui Michelangelo nu odihneºte ºi nici nu vindecã. Aþâþã rãnile tragice
ale omului sau îl îngrozeºte fãrã descifrare. Nu poþi trãi în casã cu Moise al lui
Michelangelo. Te înspãimântã Poþi trãi în casã cu Venera din Milo Îþi vine
chiar s-o bagi în pat. Pe vremea când grecii creau pe Venera din Milo, credeau
în viaþã, în iubire, în zei. Michelangelo nu credea în nimic.
Despre arta þãrãneascã de azi: În arta þãrãneascã actualã din Gorj am
simþit prea multã virtuozitate. Furcile de tors sunt prea migãlite ºi prea înflorate.
Înainte, crucerii ºi iconarii lucrau pentru plãcere ºi din evlavie. Aveau un meºteºug
sacru: plãcerea intimã ºi conºtiinþa unei misiuni. Azi, artistul popular s-a molipsit
de la artistul cult ºi face treaba cu virtuozitate ºi fãrã evlavie.
Despre virtuozitate: Academiile ºi ºcolile de Belle-Arte ne învaþã
virtuozitatea. Dar poþi imita un nud viu? Minunea vieþii este inexprimabilã. Pe
pânzã ºi din marmurã ies numai cadavre. Arta este altceva decât redarea vieþii,
este transfigurarea ei. Învãþãm virtuozitatea de la alþii, din muzee ºi din ºcoli. Ar
trebui ca fiecare sã fim artistul nostru, artist pentru noi, iar nu pentru alþii. În
fiecare om zac energii nebãnuite, asemeni diamantelor ascunse în pãmânt. Fiecare
îºi are diamantul lui. Care este rolul artistului? Artistul prelucreazã diamantul
brut, îl ºlefuieºte ºi îl taie în zeci de faþete, dupã forma pe care a vizionat-o în
mãruntaiele pãmântului ºi dupã visul interior al artistului.

O sculpturã
desãvârºitã
trebuie sã aibã
darul
de a-l vindeca
pe acela care
o priveºte.

Copil fiind, am visat
totdeauna cã aº fi
vroit sã zbor printre
arbori, spre ceruri.
De 45 de ani port
nostalgia visului
acestuia ºi continuu
sã creez Pãsãri
mãiestre. Eu nu
doresc sã reprezint o
pasãre, ci sã exprim
însuºirea în sine,
spiritul ei: Zborul,
elanul...

Simplitatea
nu este un þel
în arta dar ajungi
fãrã voie la
ea, pe mãsurã
ce te apropii
de sensul real
al lucrurilor.

Arta (mea) este realitatea
însãºi. Arta nu este o evadare
din realitate, ci o intrare
în realitatea cea mai
adevãratã - poate singura
realitate valabilã.

