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La mulþi ani, MAMA,
la mulþi ani,
doamnelor învãþãtoare,
profesoare,
muncitoare,
medici, arhitecþi,
inginere, agricultoare,
la mulþi ani,
tuturor FEMEILOR!
La mulþi ani fericiþi,
azi ºi în fiecare zi!
Toate popoarele civilizate au respectat femeia.

(Jean Jacques Rousseau)

Curs
intensiv
de vorbit
în public
Asociaþia Studenþilor
din Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei  ASFSP
 USH organizeazã în aceastã
perioadã, în colaborare cu
SIRIUS Toastmasters,
coordonator ªtefan Balica,
un Curs intensiv de vorbit
în public.
Iatã câteva imagini de la prima
întâlnire, în cadrul cãreia
participanþii au avut expuneri
improvizate ºi au ascultat
discursuri ale celor avansaþi
în domeniul vorbitului în
public!  la care ne fac pãrtaºi
studenþii membri
ai organizaþiei studenþeºti.

Expoziþia de picturã
Magia Culorilor

Frondã!
Mioara VERGU-IORDACHE

P REUNIVERSITARIA
Eºti elev în clasa a XII-a
ºi te pregãteºti pentru
Bacalaureat?
Universitatea Spiru Haret
îþi vine în ajutor cu
MEDITAÞII GRATUITE.
Cursurile de pregãtire
au loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret,
str. Ion Ghica nr. 13:
Limba românã, sala 400, marþi,
între orele 16 ºi 18
Limba englezã, sala 400, vineri,
între orele 14 ºi 16
Matematicã, sala 216, miercuri,
între orele 16 ºi 18





Înscrieri ºi informaþii suplimentare:
pr@spiruharet.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Editura Fundaþiei
România de Mâine
vã invitã la
Târgul de Carte Librex, Iaºi!
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EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Ipotecarul nou ºi vechi
versus Prima Casã.
Ce bãnci au majorat
avansul ºi cu cât?!
Pagina 6

Împãrãþia primãverii


Grãdiniþa Prietenii Mei organizeazã un concurs de picturã cu
premii pentru preºcolari, cu tema Peisaje de primãvarã
PEISAJELE DE PRIMÃVARÃ realizate de copii sunt aºteptate
pânã pe data de 28 martie, în plic, pe adresa grãdiniþei:
bd. Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureºti. Fiecare lucrare trebuie
sã fie etichetatã cu numele copilului, vârsta, grupa, numele
educatoarei ºi grãdiniþa din care face parte. De asemenea, lucrarea
va fi însoþitã de Fiºa de înscriere, ce va fi trimisã via e-mail. Lucrãrile
copiilor vor fi jurizate de specialiºti în domeniu ºi cadre didactice
cu experienþã în învãþãmântul preºcolar: pictor Eugen Vasile,
preºedinte al Asociaþiei DArte Da Vinci, prof. dr. univ. Laura Goran,
manager coordonator al Grãdiniþei Prietenii Mei, ºi Mimi
Constantin, profesor educator al Grãdiniþei Prietenii Mei. Cele mai
frumoase lucrãri vor fi recompensate cu premii ce îi vor încânta pe
cei mici. Copiii, cadrele didactice ºi pãrinþii sunt aºteptaþi la
EXPOZIÞIA organizatã în 31 martie 2016, între orele 10:00 ºi
18:00, la sediul grãdiniþei, în foyer-ul Sãlii de Spectacole.
Festivitatea de premiere va avea loc începând cu ora 17:30.
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Orice informaþii puteþi obþine prin e-mail: gradinitaprieteniimei@gmail.com
sau la tel. 021.455.11.44, 0745.028.876 (prof. univ. dr. Laura Goran 
manager coordonator), 0727.775.661 (Nicoleta Drãgan  consilier
Comunicare ºi Relaþii Publice).
Cei ce vor participa la expoziþie vor putea vizita ºi Aquagym!, piscinã pe
care o prezentãm în pagina 4.

Vã imaginaþi ce frumos ar fi ca toatã lumea sã se
poarte cu femeile, în fiecare zi, ca ºi cum ar fi 8 martie
mereu?!
Doamnelor, simþiþi cã de 8 martie suntem mai altfel
decât în fiecare zi? Nu suntem aceleaºi mame, soþii,
patroane sau angajate, iubite, surori, colege?! De ce
nu primim flori/ cadouri în fiecare zi? De ce nu ni se
adreseazã zâmbete, complimente ?! Culmea, de
8 martie noi nici nu suntem ca în fiecare zi! Adicã ne
permitem/ni se permite sã nu mai fim chiar aºa de
harnice, punctuale, sã avem mai multã grijã de noi, sã
fim mai elegante, sã ne îmbrãcãm în parfum de mai
bunã calitate Ni se oferã ºi locul în mijloacele de
transport în comun! Sau nu, sã nu ni se parã cã suntem
considerate bãtrâne! Nu ni se permite sã mai cãrãm
sacoºe Putem sã nu gãtim, ba avem dreptul sã ne
invitãm consorþii/partenerii în oraº! (Sigur, avem voie
ºi sã ieºim în grup organizat între noi!) Pânã la urmã,
a cui e ziua? Cine se bucurã de toate acestea. Nu
rãspundeþi imediat! Gândiþi-vã bine! Vedeþi?! De-aceea
m-am hotãrât eu sã fac frondã! Adicã, ori e 8 martie în
fiecare zi, ori
8 martie este ºi ziua în care se clameazã egalitatea
dintre femei ºi bãrbaþi, necesitatea ca femeile sã fie
promovate, sã fie alese în funcþii de conducere, este
ziua când se recunosc toate calitãþile feminitãþii. Ce
frumos! Dar, insist! Dacã ar fi 8 martie în fiecare zi?
Dacã n-ar mai fi abuzate  de orice ºi în orice fel 
femeile?! Dacã ar fi în mod real respectate, preþuite ºi
iubite? Dacã ne-am iubi mamele ºi le-am dovedi aceastã
iubire în fiecare zi? Dacã am respecta cadrele didactice,
doamnele din sistemul sanitar, doamnele din comerþ,
din servicii Cum ar fi ca 51 la sutã din populaþia
României sã fie respectatã, apreciatã, iubitã numai pe
criterii de gen. Adãugãm respectul ºi iubirea cuvenitã
jumãtãþii inegale ºi am trãi într-o lume frumoasã ca
o zi de primãvarã însoritã! Vise, maicã! Dar e 8 martie,
singura zi de 8 martie din an, sunt femeie ºi voi fi
iertatã cã visez cu ochii deschiºi ºi degetele pe
tastaturã!
Doar azi e 8 martie! Am convingerea cã mãcar iubirea
pentru mamã nu e ipocritã, pentru cã ea este, de fapt,
o reflectare a iubirii mamei. Mama ne înnobileazã cu
iubire, ne-o pune în bagaj când plecãm în lume, ºi are
grijã, cu fiecare telefon, sms, e-mail, era sã zic
scrisoare, are grijã sã ne reîncarce bateria sufletului.
Cu dragoste. O purtãm cu noi ºi o dãruim la rândul
nostru. Dacã am primit, avem ºi dãruim. Aºa cã, pânã
la urmã, dragi FEMEI, de ingredientul iubire noi
suntem responsabile. ªi vom primi cât vom dãrui!
Dar sã nu uitãm sã aprovizionãm rezervorul de iubire
al MAMEI, în calitatea noastrã de copii pentru
totdeauna ai mamelor noastre.
La mulþi ani, MAMÃ!
La mulþi ani, FEMEIE! Azi ºi în fiecare zi!
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UNIVERSITARIA
Proiecte de comunicare dedicate calitãþii spaþiului
educaþional ºi medical românesc

MEET THE MARKETS
 Târgul Internaþional de Încãlþãminte, Confecþii ºi Accesorii NEXT SEASON
Miercuri, 2 martie 2016, USH Pro
Business a organizat un eveniment
dedicat internaþionalizãrii ºi dezvoltãrii
sustenabile a exportului, atât pe pieþe
UE, cât ºi din afara acesteia. Un accent
deosebit a fost pus pe modalitãþile de
export pe piaþa rusã.

La evenimentul organizat, sub genericul Meet the markets, la Sala Bucureºti a
Hotelului Rin Grand, au participat, atât
firme de prestigiu româneºti, cât ºi firme
internaþionale ce activeazã în industria
încãlþãmintei ºi pielãriei. Au fost analizate
oportunitãþi de lansare a firmelor din

industria mai sus menþionatã, atât pe piaþa
rusã, cât ºi alte pieþe din spaþiul ex-sovietic. Se preconizeazã organizarea unui
eveniment B2B cu operatori ruºi, la
Moscova, la data de 17 mai 2016, cu
sprijinul biroului din Moscova al firmei
internaþionale Creative Expert Consulting.

BUILDING EDUCATION
BUCHAREST INTERNATIONAL
FORUM
Nevoia de educaþie ca materie primã pentru construcþia viitorului României
este evidentã ºi indiscutabilã.
Care este viziunea ºi care sunt proiectele sustenabile care conduc spre educaþia
de care avem nevoie?
Actul educaþional acoperã practic întreaga noastrã viaþã, dar se intensificã în
perioadele fundamentale ale diverselor etape de formare. El este întotdeauna
gãzduit ºi influenþat de spaþii cu cerinþe speciale de calitate.
Profesia de arhitect iniþiazã un dialog deschis cu profesiile educaþiei pentru a
discuta starea în care ne aflãm ºi mai ales pentru a identifica modele ºi soluþii,
pentru a le propaga.
Building Education este cadrul pregãtit pentru acest dialog în urma cãruia
aºteptãm sã ne cunoaºtem mai bine prin ceea ce încercãm ºi sã ne facem eforturile
convergente ºi coerente.
Chairman arh. ªerban Þigãnaº,
preºedinte, Ordinul Arhitecþilor din România

 Program de susþinere a operatorilor economici: Industria Textilã

Joi, 3 martie 2016, USH Pro Business a organizat,
 accesul pe piaþa rusã ºi în pieþele spaþiului ex-sovietic a
împreunã cu metaclusterul NOATEX, respectiv reþeaua exportatorilor români din industria textilã, prilej cu care au
naþionalã a clusterelor din reþeaua textilã, un eveniment fost analizate oportunitãþi de lansare a firmelor româneºti
dedicat urmãtoarelor tematici:
pe aceste pieþe;
 prioritãþi strategice ale clusterelor din industria textilã, în
 modalitãþi de revitalizare a industriei textile folosind
prezenta managerilor de clustere - Romanian Textile Concept materii prime indigene, precum cânepa;
(RTC), Tradiþii Manufacturã Viitor Focºani (TMV), Astrico
 activitãþi de viitor în domeniul specializãrilor inteligente;
Nord-Est, Transylvania Textile & Fashion ºi a
 posibilitãþi de cooperare între Facultatea de Arhitecturã
UILDING EDUCATION
tehnologii pentru calitatea spaþiului reprezentantului Institutului Naþional de Cercetare- USH ºi clustere din industria textila în domeniul pregãtirii
BUCHAREST INTERNATIONAL educaþional.
Dezvoltare pentru Textile ºi Pielãrie;
resurselor umane.
FORUM, ce a avut loc pe 3 martie 2016,
Evenimentul face parte din seria de
Au fost prezente, alãturi de managerii de clustere, ºi firme
este un proiect unic de comunicare proiecte de comunicare dedicate calitãþii
de prestigiu româneºti ce activeazã în industria textilã.
interprofesionalã, o întâlnire ineditã a spaþiului educaþional ºi medical româDe asemenea, a participat, în calitate de invitat special,
profesiei de arhitect cu profesiile edu- nesc, alãturi de BUILDING HEALTH
reprezentantul Ambasadei Indoneziei la Bucureºti, care a fãcut
caþiei, un parteneriat pentru calitatea BUCHAREST INTERNATIONAL
o scurtã prezentare a industriei textile din þara sa.
spaþiului educaþional românesc.
FORUM.
În cadrul evenimentului, s-au conturat urmãtoarele acþiuni
Evenimentul îºi propune sã devinã o
Care au fost argumentele participãrii
de viitor:
platformã de comunicare, întâlniri la manifestare:  Calitatea spaþiului edu organizarea la USH Pro Business a unei întâlniri, între
directe, networking ºi dialog continuu caþional are un impact puternic asupra
industria textilã ºi industria IT, privind specializarea
pentru calitatea spaþiului educaþional calitãþii actului educaþional.  Eºti parte a
inteligentã, pentru data de 24 martie 2016;
românesc.
unui proiect de comunicare unic în Ro organizarea unui eveniment B2B cu operatori ruºi, cu
Building Education Bucharest Inter- mânia.  Îi cunoºti pe liderii profesiisprijinul biroului din Moscova al firmei internaþionale Creative
national Forum promoveazã valorile ºi lor, pe stakeholderii din educaþie ºi pe
Expert Consulting, la Moscova, la data de 19 mai 2016.
modelele profesionale, rolul profesiilor, arhitecþii interesaþi de calitatea spaþiului
Firmele care nu au participat la eveniment, dar sunt
dialogul interprofesional, leadership-ul educaþional.  Vezi care sunt cele mai bune
interesate sã se promoveze pe piaþa rusã pot urmãri pe site
profesional ºi bunele practici, având ca practici din managementul educaþional,
www.ushprobusiness.ro oferta de colaborare.
obiectiv principal crearea unui parte- din România ºi din strãinãtate.  FinanCristina ILIE,
neriat pentru calitatea spaþiului edu- þatorii din educaþie prezintã investiþii ºi
director Evenimente USH Pro Business
caþional.
proiecte de dezvoltare pentru urmãtorii
Costin LIANU,
Prima ediþie a forumului a abordat ani.  Afli ce ºcoli se vor construi sau renodirector general USH Pro Business, coordonator SNE
patru linii tematice ale conceptului va în România în viitorul apropiat.  Poþi
building education: 1. Spaþiul Educa- prezenta sau poþi afla soluþii ºi tehnologii
þional ºi Educaþia Spaþiului 2. Leader- care contribuie la îmbunãtãþirea calitãship ºi Management Educaþional: bune þii spaþiului educaþional.
practici 3. Modernizarea ºi Reconversia
Printre cei 238 de participanþi, s-au
Spaþiului Educaþional: exemple 4. Spaþiul aflat ºi cadre didactice de la UniverEducaþional Privat: studii de caz.
sitatea Spiru Haret, arhitecþi invitaþi:
Forumul, ce a reunit peste 200 de arh. Diana-Raluca Diaconescu, arh.
Muzeul Naþional de Artã al României vã invitã sã Odobescu ºi documentatã, printr-o serie de desene realizate
invitaþi ºi speakeri internaþionali, s-a Ileana Maria Kisilewicz, prof. univ. dr.
adresat, în egalã mãsurã, liderilor arh. Emil Creangã, decanul Facultãþii participaþi sâmbãtã, 12 martie 2016, începând cu ora 12.00, în diferite tehnici, de pictorul elveþian Henri
Participarea se face pe bazã de programare la telefon
profesiilor, managerilor din educaþie, de Arhitecturã, lect. dr. arh. Sidonia la conferinþa Ioan Mincu. De la desenul de arhitecturã la
factorilor de decizie ºi investitorilor din Teodorescu, ºi prof. univ. dr. Manuela opera finitã în expoziþia Colecþia de Artã Veche 021.314.81.19 sau prin e-mail la programari@art.museum.ro.
Româneascã. 150 + (intrarea din str. ªtirbei Vodã nr 1-3). Se plãteºte biletul de acces în expoziþie (10 lei).
educaþie, furnizorilor de soluþii ºi de Epure, prorector.
Conferinþa va fi susþinutã de arhitectele Andreea Pop ºi
În deschiderea conferinþei se va prezenta conceptul
Ioana Petrescu, cadre didactice la Facultatea de Arhitecturã editorial care a stat la baza publicãrii primului volum din
din cadrul Universitãþii Spiru Haret , alãturi de Elena Olariu, repertoriul desenelor de arhitecturã realizate de Ioan Mincu,
ºef Secþie Arte Grafice a MNAR.
publicat de Editura Muzeul Naþional de Artã al României
Ulterior conferinþei se poate vizita expoziþia Colecþia de la finalul anului 2015. Întâlnirea are loc în expoziþia Colecþia
Artã Veche Româneascã. 150+.
de Artã Veche Româneascã. 150 +, deoarece aceasta
Povestea Colecþiei de Artã Veche Româneascã a început valorificã ineditul fond artistico-documentar realizat de
în vara anului 1860, odatã cu prima cercetare sistematicã a Alexandru Odobescu ºi Henri Trenk, dezvãluind ºi
mãnãstirilor din Þara Româneascã, realizatã de Alexandru povestea Colecþiei de Artã Veche Româneascã a muzeului.

Expoziþia Colecþia de Artã Veche Româneascã. 150+ pune în dialog desenele realizate de Trenk cu 31 de capodopere
ale artei medievale care le-au inspirat în urmã cu 150 de ani. Sunt prezentate piese inedite din Colecþia de Artã Veche
Româneascã, care ºi-au recuperat istoriile personale în urma cercetãrilor de arhivã, dintre care amintim: bastonul
primului egumen al mãnãstirii Hurezi, brâiele de mãtase ale lui Barbu Craiovescu, broderii brâncoveneºti, dar ºi un epitaf
Deschiderea Oficiala Building Education Bucharest International Forum 2016 rusesc, din vremea þarului Boris Gudunov, pãstrat la mãnãstirea Bistriþa.
Expoziþia Colecþia de Artã Veche Româneascã. 150+ este deschisã pânã pe data de 31 martie 2016
(https://www.facebook.com/SpatiulEducational/photos/)

B

Ioan Mincu. De la desenul de arhitecturã la opera finitã

 conferinþã în expoziþia Colecþia de Artã Veche Româneascã. 150 +
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Editura Fundaþiei România de Mâine vã invitã
la Târgul de Carte Librex, Iaºi!

La Bucharest Pet Exhibition
de la Romexpo  4-6 martie,
în pavilionul C1, Universitatea
Spiru Haret a fost prezentã cu
standul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã ºi al TVH. Evenimentul este singurul din
România care reuneºte expoziþii naþionale si internaþionale,
în acest an participând peste
3.500 de câini, pisici, pãsãri ºi
animale mici de rasã. S-a
adresat, atât publicului larg,
iubitor al animalelor de
companie, cât ºi producãtorilor ºi distribuitorilor de
produse ºi servicii dedicate
prietenilor cu blanã sau pene.

ORA



DE MUZICÃ

Notaþia neumaticã în cântarea psalticã
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Notaþia neumaticã în cântarea psalticã - workshopul coordonat de conf. univ. dr. Crinuþa
Popescu, desfãºurat la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Pedagogie muzicalã,
a urmãrit sã descopere legãturile tainice dintre creaþia muzicalã clasicã ºi cea religioasã.
În România, muzica bizantinã, ce a pãtruns pe
meleagurile noastre ca artã muzicalã cultã odatã
cu apariþia creºtinismului, face parte din tezaurul
de artã ºi culturã, alãturi de muzica popularã, ale
cãrei origini se pierd în negura vremurilor, ºi
muzica liniarã, muzica europeneascã (denumitã
ºi muzica occidentalã), cum o numeau marii psalþi
români, Macarie Ieromonahul ºi Anton Pann. Ea
s-a pãstrat, s-a dezvoltat ºi s-a transmis prin dascãli
ºi psalti autohtoni, care au deschis ºcoli pe lângã
locaºurile mãnãstireºti mai importante  ªcoala de
la Neamþ sau ªcoala muzicalã de la Putna, atestate
în secolul al XV-lea. Toate aceste domenii ale artei
muzicale româneºti au contribuit la alcãtuirea unui
tot unitar, tezaurul culturii muzicale româneºti
sau moºtenirea muzicalã româneascã. Dacã
muzica popularã s-a pãstrat ºi s-a transmis mai cu
seamã pe cale oralã - etnomuzicologia româneascã
identificând-o în manuscrise abia la mijlocul
secolului al XVII-lea (Codicele Caianu) - muzica
bizantinã ºi muzica liniarã au lãsat urme mult mai
concrete, bibliotecile ºi colecþiile din þara noastrã
conservând numeroase manuscrise de muzicã
veche bizantinã (secolele X - XVIII) ºi de muzicã
liniarã, în tabulaturi (secolele XIV - XV) ºi
tipãrituri vechi (secolul al XVI-lea), ce reprezintã
un preþios tezaur de artã veche. Manuscrisele de
muzicã bizantinã pãstreazã în cuprinsul lor
cântarea bisericeascã practicatã în ritul ortodox,
dupã sistima veche (notaþie neumaticã în uz pânã
la 1814) ºi dupã sistima nouã, chrisanticã,
modernã (cea care se practicã dupã 1814). Pânã
acum douã decenii nu s-a acordat un prea mare
interes acestor manuscrise muzicale, nici lingviºtii,
nici istoricii ºi nici chiar muzicienii nu s-au aplecat
asupra lor cu stãruinþa ce s-ar fi cuvenit. Dar, numai
greutatea descifrãrii muzicii i-a descurajat pe cei
dornici a se dedica cercetãrii acestui domeniu. În
România existã un fond apreciabil de manuscrise
de muzicã veche bizantinã, aduse, pe diverse cãi,
de la Muntele Athos, Constantinopol, Thessalonic
sau din alte centre mãnãstireºti ale Bizanþului.
Existã ºi o circulaþie cãtre exterior a unor
manuscrise scrise de psalþi, multe fiind semnalate
în biblioteci din Moscova, Leningrad, Sofia,
Leipzig, Insula Lesbos, Copenhaga, Londra,
Ianina, Mahera etc. Apariþia celor mai vechi
sisteme de notaþie a muzicii psaltice este învãluitã
în incertitudini ºi controverse. Se ºtie, totuºi, ca
acestea îºi au izvorul în aºa-numita semiografie
ecjoneticã. Aceastã fazã din istoria muzicii psaltice
- paleobizantinã atinge apogeul în secolele VIII 
XII, iar manuscrisele aparþinând ei sunt numite
lecþionkire. Un asemenea manuscris, Lecþionarul
evanghelic grecesc, se pãstreazã la Biblioteca
centralã Mihai Eminescu din Iaºi ºi dateazã din
secolele X-XI. Lipsitã de norme precise, heteroclitã
ºi greoaie, notaþia este revizuitã în secolul VIII de
cãtre Ioan Damaschinul, care o sistematizeazã întro sintezã nouã, mult mai riguroasã ºi unitarã, bazatã
pe cele opt ehuri sau glasuri, care l-au condus la
alcãtuirea faimosului sãu Octoih. Acest sistem
ajunge însã la o deplinã utilizare abia în secolele

Cea de-a XXIV-a ediþie a Târgului de Carte LIBREX 
Primãvara cãrþilor la Iaºi va avea loc, în acest an, la Palas Mall,
în perioada 9  13 martie 2016. ªi anul acesta, în cele cinci zile de
târg, profesioniºtii cãrþii: editori, autori, traducãtori, librari sau
bibliotecari au oportunitatea de a-ºi întâlni publicul cititor ºi de a
organiza diverse evenimente culturale (lansãri de carte, seminarii,
prezentãri de colecþii, sesiuni de autografe etc.) în Agora Târgului,
denumitã, în ton cu evenimentul, EX LIBRIS.
Printre evenimentele care se vor desfãºura anul acesta, putem
enumera:
o campanie de promovare a lecturii denumitã AUTORUL ZILEI,
structuratã în cinci ediþii corespunzãtoare fiecãrei zile de târg; autorul
ales poate fi debutant sau nume consacrat ºi cu succes de piaþã,
promovarea operei acestuia realizându-se masiv prin difuzarea unor
fragmente publicului vizitator al târgului ºi prin lectura la staþia
radio a Târgului a unor extrase semnificative din opera acestuia;
Clubul de lecturã EX LIBRIS, în cadrul cãruia vorbitorii pot citi
din creaþia proprie sau din cea a autorilor preferaþi ºi/sau traduºi,
fiecare intervenþie fiind urmatã de o discuþie liberã ºi conversaþii
critice ºi constructive; în acest context, se are în vedere ºi editarea
unui volum colectiv al participanþilor la ediþia LIBREX 2017,
precum ºi la întâlnirile lunare ale acestui club; acþiunea urmãreºte
în principal sã descopere, sã încurajeze ºi sã lanseze talentele
literare, sã dezvolte comunicarea literarã ºi gândirea criticã;
ediþia a IV-a a Concursului pentru copii Micul Prinþ, cu cele
douã secþiuni ale sale: Artã teatralã ºi Interpretare poeticã, care
îºi propune sã descopere, sã promoveze ºi sã încurajeze înclinaþiile
artistice ale copiilor ºi tinerilor;
Premiile LIBREX 2016, acordate editurilor participante la
eveniment, pentru oferta de carte prezentatã la stand;
Tombola LIBREX 2016 cu premii în cãrþi acordate cititorilor de
toate vârstele.

XII-XV, marcând etapa mediobizantinã a muzicii
psaltice, denumitã ºi damaschinã sau hagiopolitã.
O contribuþie hotãrâtoare la cristalizarea unui
sistem coerent, precis, cuprinzãtor ºi durabil de
fixare semiograficã a cântãrilor psaltice o aduce,
mai târziu, celebrul psalt constantinopolitan Ioan
Cucuzel, compozitor, interpret ºi teoretician al
muzicii bizantine, care a trãit în a doua jumãtate a
secolului al XII-lea ºi începutul celui de al XIIIlea. Sistemul sãu de notaþie muzicalã, materializat
în cartea Arta psalticã ºi semnele psaltice,
marcheazã perioada neobizantinã sau cucuzelianã
a muzicii psaltice. Derivând din vocabula
neogreacã psaltiki, noþiunea de psaltichie are, în
limba românã, douã accepþiuni: de muzicã psalticã,
muzicã vocalã bisericeascã specificã ritualului
creºtin ortodox, ºi de carte sau manual dupã care
se învaþã, în mod sistematic, aceastã muzicã. Tot
cu un termen de origine greacã, în cea de a doua
accepþiune, psaltichia se mai numeºte ºi
irmologhion, respectiv, culegere de irmoase, adicã
de cântãri. Astãzi, muzica bizantinã este prezentã
doar în serviciul liturgic din bisericile ortodoxe,
sub numele de psalticã. Deºi unele biserici
ortodoxe autocefale, cum ar fi Biserica Ortodoxã
Rusã, nu mai folosesc acest gen de muzicã, psaltica
rãmâne un simbol viu al strãlucirii teoforice a artei
bizantine ortodoxe. Muzica psalticã bizantinã este,
prin esenþã, o muzicã exclusiv omofonã ºi
melodicã (exclude armonia sau cântarea pe mai
multe voci, exceptând sunetul de acompaniament
denumit ison). Etimologic, cuvântul muzicã este
de origine greceascã, luându-ºi numele de la muse
(termen care mai târziu are un înþeles mai larg,
desemnând în general inspiraþia în arta creatoare),
iar zeiþa Euterpe era protectoarea muzicii la grecii
cei vechi. Muzica este folositã de creºtini încã de
timpuriu, chiar din timpul Mântuitorului,
evanghelistul Matei încredinþându-ne cã la Cina
cea de Tainã s-au cântat Psalmi. În cartea sa
intitulatã Muzica bisericeascã pe psalthichie ºi pe
note liniare pentru trei voci (1902), Preasfinþia Sa
Nifon N. Ploeºteanu scria: Se ºtie cã prima
sãmânþã a creºtinului fiind aruncatã în Ierusalim,
ºi cea dintâi bisericã creºtinã fiind formatã de
creºtinii nãscuþi iudei, de bunã seamã cã melodia
Psalmilor din Vechiul Testament a predominat în
biserica primitivã (...).În muzica bizantinã, apare
o notaþie proprie ºi un sistem de scriere original,
fiind primul de acest fel din lume. În plan muzical
apar douã mari ºcoli de psaltichie: aghiopolitã ºi
constantinopolitanã. În bisericã se vor forma
grupuri de cântãreþi conduse de un protopsalt.
Notaþia timpurie a muzicii psaltice bizantine era
foarte complicatã, datoritã existenþei unui mare
numãr de semne, astãzi necunoscute. Odatã cu
reforma hrisanticã, semnele muzicale psaltice se
reduc ca numãr ºi li se stabileºte o lucrare practicã
propriu-zisã, iar notaþia rãmâne cea cucuzelianã.
Aceste semne se numesc neume ºi diferã foarte
mult de notaþia occidentalã (care este pe portativ),
deoarece semnul nu aratã nota propriu-zisã, pe care
psaltul trebuie sã o execute, ci ea trebuie dedusã
din poziþia pe care o au celelalte semne (ca un fel
de numãrare). Psaltica are opt glasuri sau ehuri,
fiecare cu o tonicã ºi scarã (gamã) proprie, iar gama
se scrie astfel: NI PA VU GA DI KE ZO NI,
corespondent, în muzica liniarã, cu DO RE MI FA
SOL LA SI DO. Prin expresia de muzicã bizantinã
(mai exact muzicã greceascã) numim arta muzicalã
conforma tradiþiei, sistemul complet, special,
prezentat ºi cercetat al melosului, concretizat în
ehuri, genuri ºi nuanþe muzicale. Se numeºte
muzicã bizantinã deoarece începe sã se dezvolte
din timpul Imperiului Bizantin, când creºtinismul
devine religie predominantã.







ERASMUS OPEN DOORS
Universitatea Spiru Haret a participat, în data de 3 martie, la cea
de-a treia ediþie Erasmus Open Doors, organizatã de Agenþia
Naþionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi
Formãrii Profesionale. A avut loc ºi un concurs cu premii pentru
studenþi. Promotorii Erasmus+ au susþinut sesiuni de informare în
centrele universitare. În cadrul acestei ediþii Erasmus Open Doors,
ANPCDEFP a organizat o competiþie video adresatã foºtilor,
actualilor sau viitorilor studenþi Erasmus+, invitaþi sã dea mai departe
experienþele lor de învãþare.
Universitatea Spiru Haret se
numãrã printre partenerii de
încredere ai programului, studenþii haretiºti fãcând parte dintre
milioanele de tinerii care continuã
sã beneficieze de toate facilitãþile
oferite de Erasmus + pentru a-ºi
spori ºansele de a intra cu dreptul
pe piaþa muncii. Erasmus +
pentru învãþãmânt superior
înseamnã mobilitãþi pentru studenþi, cadre didactice ºi parteneriate strategice între universitãþi ºi
instituþii din mediul public sau
privat. 33 de þãri s-au alãturat
acestei ambiþioase iniþiative
europene. Destinaþiile de top ale
studenþilor romani sunt: Franþa,
Spania, Italia, Germania ºi
Ungaria. Universitatea Spiru
Haret are ca obiectiv strategic
internaþionalizarea instituþiei, iar
programul Erasmus + pentru
învãþãmânt superior îi oferã
aceastã posibilitate. Mobilitãþile
Erasmus sunt deosebit de
importante, atât pentru studenþi,
cât ºi pentru cadrele didactice care
beneficiazã de aceastã oportunitate. Erasmus + oferã pentru
4 milioane de studenþi posibilita-

tea de a învãþa, de a se forma, de
a câºtiga experienþa profesionalã
ºi de a participa la programe de
voluntariat în alte þãri.
Universitatea Spiru Haret ºi-a
deschis porþile în cadrul manifestãrii Erasmus Open Doors pentru
toþi studenþii interesaþi sã participe
la programul european Erasmus +.
Astfel, tinerii care au trecut pragul
instituþiei haretiste au aflat, de la
cadrele didactice implicate, dar ºi
de la cei care au beneficiat de
facilitãþile programului comunitar, ce trebuie sã facã pentru a
se interconecta cu mari centre
universitare din toatã Europa.
Universitatea Spiru Haret se
numãrã printre partenerii de
încredere ai programului, studenþii haretiºti fãcând parte dintre
milioanele de tinerii care continuã
sã beneficieze de toate facilitãþile
oferite de Erasmus + pentru a-ºi
spori ºansele de a intra cu dreptul
pe piaþa muncii.
Conform Cartei Erasmus
pentru educaþie universitarã
pentru perioada 2014-2020,
Universitatea Spiru Haret îºi
asumã, responsabil, urmãtoarele:

Studenþii Sara Pinto Sebastiao ºi Diogo Andre Machado Pinto
studiazã la Universitatea Spiru Haret în cadrul programului Erasmus + ,
fiind înmatriculaþi la ISCAP- Instituto Superior de Contabilidade e
Administracao do Porto.

 respectarea principiilor de nediscriminare  acces deplin la educaþie ºi mobilitate  recunoaºterea
tuturor activitãþilor de mobilitate
 includerea activitãþilor de
instruire a studenþilor din mobilitãþi în rezultatele lor finale
 înregistrate prin suplimentul la
diplomã sau alte acte oficiale,
legale, echivalente  acceptarea
studenþilor strãini  asigurarea
accesului la baza de educaþie ºi la
toate facilitãþile academice
existente în universitate.
Bugetul pentru România al
programului Erasmus Plus pentru
învãþãmânt superior este mai
mare decât anul trecut ºi depãºeºte
27 de milioane de euro.
Lector univ.dr. Gârdan Daniel,
coordonator Erasmus, Universitatea Spiru Haret, a declarat:
Avem o colaborare extrem de
bunã cu Agenþia Naþionalã, dânºii
reprezintã autoritatea care ajutã
orice universitate din România,
implicatã în programele Erasmus,
sã le managerizeze, sã le implementeze corespunzãtor; este o
colaborare care dureazã de ceva
ani ºi este exemplarã pe toate
planurile. Implicarea Universitãþii Spiru Haret în derularea
mobilitãþilor ºi în derularea
programelor Erasmus a fost
constantã, de la an la an,
încercãm cât putem de mult sã
avem un flux constant, atât al
studenþilor care pleacã în
mobilitãþi de studii, cât ºi al
cadrelor universitare care au, la
rândul lor, posibilitatea sã plece
în mobilitãþi de teaching sau
training. Acest lucru contribuie
într-un mod esenþial la implementarea strategiei de internaþionalizare a universitãþii. O mobilitate
Erasmus, atât pentru un student,
cât ºi pentru un cadru universitar
reprezintã o ocazie, o oportunitate
complexã de a-ºi dezvolta aptitudini, competenþe noi sau de a
integra o serie de competenþe, pe
care le are deja, într-un cadru mai
larg al învãþãmântului european.
Pentru studenþi, avantajele unei
astfel de mobilitãþi sunt evidente,
nu numai cã au posibilitatea sã
se conecteze cultural la cultura
þãrii gazdã, dar au posibilitatea
sã cunoascã un sistem de învãþãmânt diferit, au posibilitatea sã
se integreze ca studenþi într-o
comunitate academicã diferitã.
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PREUNIVERSITARIA
Ziua Internaþionalã a Francofoniei
Înscrieri la ediþia a ºaptea a Concursului Naþional

TINERII DEZBAT

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice împreunã cu Reprezentanþa UNICEF în România, Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, Departamentul pentru Relaþii
Interetnice ºi Asociaþia Românã de
Dezbateri, Oratorie ºi Retoricã, în
parteneriat cu Romanian-American
Foundation, au lansat înscrierile la
Concursul Naþional Tinerii Dezbat.
Competiþia se aflã anul acesta la a VII-a
ediþie, preluând iniþiativa Fundaþiei Agenþia
de Dezvoltare Comunitarã Împreunã ºi
dezvoltând-o apoi într-un parteneriat
extins între Ministerul Educaþiei, instituþii
publice ºi organizaþii neguvernamentale.
Tinerii Dezbat este cel mai amplu
campionat de dezbateri adresat elevilor
de liceu din România. Alcãtuit din trei
etape competiþionale distincte (judeþeanã
sau de selecþie, regionalã ºi naþionalã) ºi
un seminar de formare adresat profesorilor coordonatori, Concursul Tinerii
Dezbat invitã profesorii, alãturi de elevii
lor, într-o experienþã de învãþare a
argumentãrii ºi de formare a gândirii
critice. Concursul Naþional Tinerii
Dezbat pune faþã în faþã echipe de elevi
pentru a dezbate teme diverse, cu scopul
dezvoltãrii competenþelor de comunicare
ºi a atitudinilor social-civice democratice,
necesare tinerilor pentru participarea
activã la viaþa socialã.
Pentru a participa la ediþia 2016,
liceele se pot înscrie pânã la data de
15 martie 2016 prin depunerea, la
Inspectoratul ªcolar Judeþean, a
formularului de aplicaþie disponibil atât
pe site-ul Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice

www.edu.ro, secþiunea Învãþãmânt
preuniversitar/Olimpiade ºi concursuri,
precum ºi pe site-ul competiþiei http://
tineriidezbat.ro. Fiecare liceu poate
înscrie o singurã echipã formatã din trei
elevi, coordonaþi de un profesor.
Etapele regionale se vor desfãºura în
perioada 20-22 mai 2016, iar etapa
naþionalã va avea loc la Zalãu, în
perioada 10-12 iunie 2016.
* Tinerii Dezbat este un campionat
naþional de dezbateri educaþionale
iniþiat în 2009 de Ministerul Educaþiei
ºi partenerii sãi. Anual, peste 450 de
elevi ºi profesori se înscriu într-o
competiþie a înþelegerii ºi a promovãrii
valorilor democratice prin dezbateri
argumentate, un exerciþiu al unei
atitudini deschise cãtre diferenþe sociale,
etnice ºi de gen.
Diferite de dezbaterile generale din
societate, dezbaterile educaþionale sunt
caracterizate de o structurã formalã,
restrângerea temei aflate în discuþie ºi
caracterul de competiþie. Practica dezbaterilor îi pregãteºte pe tineri sã acþioneze ºi
sã participe inteligent în viaþa socialã, sã
investigheze ºi sã analizeze probleme
importante ale lumii contemporane, sã
fie critici ºi constructivi în abordãrile
asupra unui subiect.
Dezbaterile, în formatele practicate de
universitãþi prestigioase din lume, sunt
exersate, în România, de peste ºase ani,
în cluburile de dezbateri din ºcoli ºi, de
peste 20 de ani, în cluburile ARDOR.
Concursul Tinerii Dezbat aduce miºcarea
de dezbateri la amploarea pe care o are
în majoritatea þãrilor democratice cu bune
practici în domeniul educaþional.

Anual, la 20 martie, 75 de þãri
membre ale Organizaþiei
Internaþionale a Francofoniei
celebreazã
Ziua Internaþionalã a Francofoniei
prin diverse manifestãri culturale,
începând cu anul 1998.

Raluca Florina Andrei, bibliotecar la
secþia Biblioteca Francezã a Bibliotecii
Judeþene Vasile Voiculescu, le propune
buzoienilor sã sãrbãtoreascã împreunã
Ziua francofoniei. Cu ajutorul celor 10
cuvinte ale francofoniei în 2016:
chafouin ºi fada (Franþa), poudrerie ºi
dépanneur (Québec), lumerotte ºi
dracher (Belgia), ristrette ºi vigousse
(Elveþiq), tap-tap (Haiti) ºi champagné
(Congo), elevii, îndrumaþi de cadrele
didactice, sunt invitaþi sã realizeze
catrene. M-am gândit, ca sã fie ºi mai
interesant, sã îmbrace forma unui
oracol, aºa cum aveau în copilãrie
generaþiile mai vechi, iar în loc de
întrebãri sã fie evidenþiate cuvintele
francofoniei, prin desene si catrene. Se
poate alege un singur cuvânt, sau se

Simpozion ºcolar
dedicat copiilor
diferiþi!
ªcoala Gimnazialã Manolache
Costache Epureanu din Bârlad a
organizat recent simpozionul Noi nu
suntem diferiþi, avem nevoie doar de
atenþia voastrã, în cadrul proiectului
Erasmus  Parteneriate strategice,
Wellbeing and Inclusion for New Educational Resources. La acest simpozion
au participat cadre didactice din ºcoalã,
pãrinþi ºi invitaþi  de la Asociaþia
Nonguvernamentalã Bunã ziua, copii din
România!, psihopedagogul Mihaela
Cãlin, specialist în tratarea copiilor cu

autism, ºi psihologul Bogdan Dãncescu,
de la Spitalul de copii Sf. Nicolae Bârlad,
kinetoterapeutul Romicã Damian, prof.
psihopedagog Ionut Caprã ºi, de la CSS
Bârlad, prof. Ana-Maria Iordache.
Simpozionul a adus în prim-plan faptul
cã aceastã scoalã, prin baza materialã de
care dispune, pasiunea si pregãtirea
profesionalã a colectivului de cadre
didactice, tinde sã se înscrie în idealul de
ºcoalã pentru toþi, fiind o ºcoalã care nu
exclude (prin selecþie si marginalizare în
forme variate, directe sau indirecte), ci

pot alege douã sau toate cele 10; se fac
catrene însoþite de desene, decupaje din
reviste, ziare etc. Sunt obligatorii ºi
catrenele ºi desenele sau decupajele!
Elevii pot lucra în echipa sau individual.
Ziua Internaþionalã a Francofoniei,
desfãºuratã la Biblioteca Judeþeanã Vasile
Voiculescu luni, 21 martie, cuprinde
urmãtoarele activitãþi:  Program artistic
cântece, poezii etc.  Completarea
Jurnalului francofoniei cu: catrene din
cuvintele francofoniei pe 2016; desene ºi
compuneri cu tema Franþa: simboluri ale
Franþei, impresii despre Franþa etc. Cei care
nu au posibilitatea sã ajungã la bibliotecã,
însã sunt dispuºi sã desfãºoare în cadrul
unei ore de francezã tema Jurnalului
francofoniei, pot trimite apoi lucrãrile ºi
pozele din cadrul orei.  Turul bibliotecii.

include, acceptã ºi valorizeazã copiii,
chiar foarte diferiþi, a copiilor cu cerinþe
educative speciale, a copiilor ce provin
din medii defavorizate social sau economic ºi a celor remigranþi, oferindu-le
un climat favorabil dezvoltãrii armonioase ºi cât mai echilibrate a personalitãþii acestora, a precizat prof. Niculina
Cãrãbãt. Profesorii au prezentat câteva
studii de caz din experienþa didacticã cu
elevii din aceste categorii dezavantajate,
iar o parte dintre pãrinþi au relevat
progresele înregistrate, atenþia ºi grija
permanentã cu care sunt înconjuraþi
copiii în scoalã, problemele cu care s-au
confruntat sau pe care doresc sã le
rezolve. Experienþa din alte þãri ne aratã
ca integrarea fiecãrui copil cu handicap
este o problemã care trebuie serios
studiatã, alcãtuindu-se un proiect individual de integrare, care sã prevadã toate
mãsurile pentru reuºita acestei acþiuni.
În vederea alcãtuirii proiectului individual
de integrare, cadrul didactic trebuie sã
fie susþinut atât de medic, psiholog si
logoped, cât si de cadrul didactic de sprijin. Rolul esenþial în educaþia integratã îl
deþine profesorul clasei, care devine
principalul factor de acþiune ºi de coordonare a realizãrii programului pedagogic
individual pentru aceste categorii de
copii, a mai precizat coordonatorul
proiectului, prof. Niculina Cãrãbãþ. (Material realizat cu sprijinul ªcolii
Gimnaziale M.C.Epureanu, de Cezarina
Mironicã, Vremea nouã, Vaslui)

Înot ºi Aquagym la Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei
Dan ROªCA
Înotul este una dintre pasiunile mele. L-am
deprins în copilãrie, în jurul vârstei de 6 ani, la
fostul Hotel Bucureºti din Capitalã. Am avut ºansa
unui instructor bun, calm, înþelegãtor, care a reuºit
sã anihileze teama noastrã de apã ºi sã ne facã sã
iubim acest sport. Ulterior, la vârsta junioratului,
am combinat înotul cu canotajul. Vã asigur, dragi
prieteni, cã niciodatã nu m-am simþit mai fericit,
mai încrezãtor în capacitãþile mele, mai liber decât
în acea perioadã, a jocului ºi a sportului nautic.
Grãdiniþa Prietenii mei are ºi ea o piscinã. Dar,
Doamne!, cât de diferitã faþã de tot ceea ce ºtiam
eu în materie de piscine! Nu exagerez atunci când
vã spun cã, vãzând-o prima oarã, am rãmas mut.
Un loc de vis, vis împletit cu realitatea, adaptat
totalmente nevoilor micuþilor noºtri. Un festin
de culori, imaginile personajelor îndrãgite de copii
pe pereþii incintei, o temperaturã idealã, atât în
apã, cât ºi în incintã... Bazinul este dotat cu
instalaþie de filtare ºi tratare a apei, prin care se
monitorizeazã permanent calitatea acesteia.
Arhitectonica deosebitã permite copiilor sã
pãtrundã în apã la adâncimea de aproximativ 40
de centimetri, apoi, un arc de cerc, pentru cei
care deja s-au deprins cu principalele noþiuni de
înot, dincolo de care apa ajunge la maximul ei, a

100 de cm adâncime. Piscina este, de departe,
una dintre cele mai mari atracþii pentru preºcolari.
ªi cum sã nu fie aºa, când cadrul general de basm
te îmbie aproape pânã la hipnotizare sã-þi petreci
timpul. Dotarea acesteia se aflã la cele mai înalte
standarde mondiale, dispunând de vestiare,
duºuri ºi grupuri sanitare. Instructorii de înot au
fost atent selecþionaþi, fiind iubiþi de prichindei.
Pe lângã instructori, nu lipsesc, evident, nici
colacele de înot, nici diverse jucãrii special
construite pentru a pluti ºi a îmbia copiii la joacã.
Înotul nu a apãrut, ca sport, de ieri, de azi.
Cele mai vechi mãrturii despre înot dateazã de
acum 5000 de ani, ºi provin din Egiptul antic.
Este vorba despre o imagine în care sunt
reprezentate douã figuri care înoatã. Tot din
antichitate dateazã ºi maxima romanã Mens sana
in corpore sano. ªi ce este mai sãnãtos, pentru
corp ºi minte, decât înotul?
Iatã ºi câteva din cele mai importante beneficii
ale practicãrii acestui sport:  înotul este mai
eficient decât celelalte activitãþi. Rezistenþa apei
face ca, prin înot, sã consumãm aproximativ 600
de calorii pe orã;  înotul stimuleazã sistemul
nervos, creºte activitatea cerebralã ºi capacitatea
psihicã, iar la copii se observã o creºtere a
capacitãþilor intelectuale;  apa exercitã presiune
asupra corpului, iar aceasta înseamnã un masaj

blând, constant, ce ne calmeazã ºi relaxeazã. Se
elibereazã, astfel, hormonul fericirii, ajutând la
tratarea depresiei;  înotul este singurul sport care
ne determinã sã pãstrãm un ritm respirator
constant, iar prin aceasta creºte funcþionalitatea
aparatului respirator. Ritmul miºcãrii ºi presiunea
apei solicitã muºchii responsabili pentru respiraþie,
creºte volumul de aer inspirat ºi, astfel, rezultã o
oxigenare mai profundã, care are efecte benefice
asupra tuturor organelor;  când suntem în apã,
corpul nu mai exercitã greutate asupra oaselor ºi
articulaþiilor, astfel încât putem sã ne antrenãm
corpul fãrã sã fim chinuiþi de durere;  uºurinþa

miºcãrii în apã ne face mai agili, mai flexibili.
Repetitivitatea miºcãrilor specifice înotului are
efecte benefice de întindere a muºchilor ºi de
creºtere a elasticitãþii acestora (mai ales la nivelul
musculaturii umerilor, coloanei, ºoldului ºi
genunchilor).
Cu speranþa cã v-am convins de beneficiile
extraordinare ale înotului încã de la cele mai fragede
vârste ºi de imaginea de basm (devenit realitate) a
Clubului de Înot ºi Aquagym de la grãdiniþa
Prietenii mei, sunteþi aºteptaþi cu drag sã le treceþi
pragul ºi sã vã convingeþi pe viu de miracolul,
unic în þarã, reprezentat de piscina de aici!

Sunteþi aºteptaþi cu drag în Bd. Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureºti, sau pe www.gradinitaprieteniimei.ro,
sau la numerele de telefon 021.455.11.44 / 0745.028.876 / 0727.775.661.
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LOm DadA

la 100 de ani de la naºterea
lui Tristan Tzara

Valori româneºti

Premiile UNITER 2016
Gala Premiilor UNITER, ajunsã la cea de-a XXIV-a ediþie, va avea
loc luni, 9 mai 2016, la Sala Mare a Teatrului Regina Maria din
Oradea, anunþã Uniunea Teatralã din România. Senatul UNITER
acordã, în cadrul Galei Premiul de excelenþã, Premiile pentru întreaga
activitate ºi Premiile speciale. Au fost fãcute publice ºi nominalizãrile
la celelalte categorii de premii. Senatul a acordat urmãtoarele premii:
Premiul de excelenþã
GIGI CÃCIULEANU

Premiul pentru întreaga activitate:

În anul în care se împlinesc 100 de ani de la
lansarea manifestului Dadaist, care a revoluþionat arta modernã, ºi 120 de ani de la
naºterea lui Tristan Tzara, pãrintele acestui
curent literar ºi artistic, Teatrul Naþional
I.L.Caragiale vã invitã, între 11 ºi 13 martie
2016, la douã evenimente: premiera spectacolului de dans LOm DadA,
de Gigi Cãciuleanu,
ºi conferinþa scriitorului Ion Pop.

Ilegitim - proiecþii de galã
în 11 oraºe din þarã

Ilegitim, lungmetrajul românesc premiat la Berlin
cu C.I.C.A.E Award  Premiul Confederaþiei
Internaþionale a Cinematografelor de Artã, va fi
prezentat în avanpremierã, pe data de 17 martie,
ora 20.00, la Cinema City din incinta Shopping
City Deva, în prezenþa regizorului Adrian Sitaru ºi
a actorului Robi Urs. Avanpremiera filmului va fi
urmatã de alte 10 proiecþii de galã: Cinema Florin
Piersic din Cluj-Napoca (18 martie, ora 20:00),
Cinema Palace din Lotus Center Oradea (19 martie,
ora 18:00), Aula Magna a Universitãþii de Vest din
Timiºoara (20 martie, ora 19:00), Cinema One din
Coresi Shopping Resort Braºov (21 martie, ora
20:00). Actorii Alina Grigore ºi Bogdan Albulescu,
dar ºi producãtorul Anamaria Antoci se vor întâlni
cu spectatorii din alte cinci oraºe: Cinema Dacia
din Piatra Neamþ (18 martie, ora 19:00), Cinema
Unirea din Botoºani (19 martie, ora 19:00),
Centrul Cultural din Gura Humorului (duminicã,
20 martie, ora 18:00), Cinema Modern din Suceava
(20 martie, ora 19:00), Cinema 3D  Prof. Ioan
Manole din Galaþi (21 martie, ora 20:00). Pe 24
martie, Ilegitim va deschide prima ediþie Este Film
Festival din Sibiu. Proiecþia este programatã la
Biblioteca Universitãþii Lucian Blaga, de la ora
20.00. La eveniment vor participa regizorul Adrian
Sitaru ºi actorii Alina Grigore ºi Robi Urs.
Din distribuþia Ilegitim, regia Adrian Sitaru, fac
parte Adrian Titieni, Bogdan Albulescu, Alina
Grigore dar ºi actori neprofesioniºti din cadrul
ºcolii de actorie InLight - Robi Urs, Cristina
Olteanu, Miruna Dumitrescu, Liviu Vizitiu,
Mihaela Perianu. Scenariul a fost scris de Adrian
Sitaru ºi Alina Grigore, imaginea poartã semnãtura
lui Adrian Siliºteanu ºi Alexandru Lorian Timoºca,
montajul a fost realizat de Mircea Olteanu ºi Theo
Lichtenberger în timp ce de sunet s-au ocupat
Ioan Filip ºi Dan-ªtefan Rucãreanu, producãtor
Anamaria Antoci. Ilegitim este o producþie
Domestic Film, în coproducþie cu Film Produkcja
Polonia ºi Damned Films Franþa, cu sprijinul
Altex ºi HBO România.
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Actriþã:
Luminiþa
GHEORGHIU

Actor:
Vladimir
GÃITAN

Regizor:
Victor Ioan
FRUNZÃ

Premii speciale:  Premiu special pentru
muzicã de teatru: Adrian ENESCU  Premiu
special: Miklós BÁCS, un mentor al tinerelor
generaþii de actori  Premiu special pentru cel
mai jucat dramaturg român contemporan: Matei
VIªNIEC  Premiu special pentru o viaþã
dedicatã teatrului ºi poeziei: Eugen ÞUGULEA
Nominalizãrile Galei Premiilor UNITER,
pentru a XXIV-a ediþie, au fost fãcute de juriul
de nominalizãri alcãtuit din criticii de teatru:
Claudiu GROZA, Doina PAPP, Cristina
RUSIECKI.
Debut:  Ada GALEª, pentru rolul Denise
din spectacolul Copilul problemã, Teatrul Sicã
Alexandrescu Braºov  Andreea TÃNASE, pentru
rolul Samira din spectacolul Balcanicele, Teatrul
Tony Bulandra Târgoviºte  Alexandru VOICU,
pentru rolul Al doilea bãrbat, Albert din
spectacolul Iluzii, Godot Cafe-Teatru. Cel mai
bun spectacol de teatru radiofonic:  Henri
Mathias Berthelot, generalul generalilor, scenariul
de Victor Cilincã, regia artisticã Attila Vizauer,
producþie a Societãþii Române de Radiodifuziune
 Jucãtorul de table, de George Arion, dramatizarea
radiofonicã ºi regia artisticã Cezarina Udrescu,
producþie a SRR  Rapunzel, de Fraþii Grimm,
scenariul radiofonic ºi regia artisticã Gavriil Pinte,
producþie a SRR. Cel mai bun spectacol de
teatru TV:  Buzunarul cu pâine, de Matei
Viºniec, regia Tudor Chirilã, producþie a Societãþii
Române de Televiziune  Femeia perfectã, de Jean
Barbier, regia Marius Bodochi, producþie a SRT 
Quartet, de György Spiró, regia Gelu Colceag,
producþie a SRT. Premiul pentru criticã
teatralã:  Silvia DUMITRACHE  Oana
STOICA  Maria ZÃRNESCU. Cea mai bunã
scenografie:  Adrian DAMIAN, pentru
scenografia spectacolului Cântãreaþa chealã,
Teatrul Naþional Vasile Alecsandri Iaºi  Andu
DUMITRESCU, pentru scenografia spectacolului Visul unei nopþi de varã, Teatrul Naþional
Târgu-Mureº, Compania Liviu Rebreanu 
Octavian NECULAI, pentru scenografia
spectacolului Bach Files, Teatrul Bulandra,
Bucureºti. Cea mai bunã actriþã în rol
secundar:  Ida JARCSEK-GAZA, pentru rolul

Invitaþii în lumea artelor plastice

Scenograf:
Maria MIU

Criticã ºi
istorie teatralã:
ANCA
MÃNIUÞIU

Clitemnestra, din spectacolul Electra, Teatrul
German de Stat Timiºoara  Ilinca MANOLACHE, pentru rolurile din spectacolul Anul
dispãrut. 1989, Teatrul Mic, Bucureºti
 Florentina NÃSTASE, pentru rolul Laura din
spectacolul Menajeria de sticlã, Teatrul Toma
Caragiu Ploieºti. Cel mai bun actor în rol
secundar:  George Albert COSTEA, pentru
rolul Posner din spectacolul The history boys.
Poveºti cu parfum de liceu, Teatrul Excelsior,
Bucureºti  Konstantin KEIDEL, pentru rolul
Moºneagul din spectacolul Electra, Teatrul
German de Stat Timiºoara  Marius MANOLE,
pentru rolurile Bãtrânica apaticã, Actorul din
spectacolul Între noi e totul bine la Teatrul Naþional
I.L. Caragiale Bucureºti. Cea mai bunã actriþã
în rol principal:  Dorina CHIRIAC, pentru
rolurile Fetiþa metalistã, Regizorul din spectacolul
Între noi e totul bine la Teatrul Naþional
I.L. Caragiale Bucureºti  Emilia DOBRIN,
pentru rolul Elena din spectacolul Casa cu pisici,
Teatrul Mic, Bucureºti  Erzsébet B. FÜLÖP
pentru rolul Mama din spectacolul Tihna, Teatrul
Naþional Târgu-Mureº, Compania Tompa Miklós.
Cel mai bun actor în rol principal:  Richard
BALINT, pentru rolul Gorge din spectacolul
Uciderea ritualicã a lui Gorge Mastromas, Teatrul
Regina Maria Oradea  Florin PIERSIC Jr. pentru
rolul Coleman din spectacolul Vestul singuratic,
Teatrul Nottara, Bucureºti  Marian RÂLEA,
pentru rolul Tullius din spectacolul Marmurã, la
Teatrul Bulandra, Bucureºti. Cea mai bunã
regie:  Radu AFRIM, pentru regia spectacolului
Tihna, Teatrul Naþional Târgu-Mureº, Compania
Tompa Miklós  Cristi JUNCU, pentru regia
spectacolului Vestul singuratic, la Teatrul Nottara,
Bucureºti  Bobi PRICOP, pentru regia
spectacolului Pisica verde la Teatrul Luceafãrul
Iaºi. Cel mai bun spectacol:  Clasa noastrã,
de Tadeusz S³obodzianek, regia László Bocsárdi,
la Teatrul Naþional Lucian Blaga Cluj-Napoca 
The Sunset Limited, de Cormac McCarthy, regia
Andrei ºi Andreea Grosu, la Teatrul UNTEATRU,
Bucureºti  Tihna, dupã Attila Bartis, regia Radu
Afrim, Teatrul Naþional Târgu-Mureº, Compania
Tompa Miklós.

Despre un teatru pictat
pe diverse meridiane ale globului

Vechiul mit al vieþii ca teatru ºi-a gãsit în arta lui ªtefan
Câlþia un nou drum, un nou destin. Fidel viziunii figurative
ca o formã a credinþei în Dumnezeu ºi a universului creat de
El, ªtefan Câlþia oferã un repertoriu a tot ce existã: chipuri
de oameni, copaci, pãsãri, obiecte, toate prefãcute în

personaje de teatru. În dubla lor existenþã, realã ºi jucatã
în acelaºi timp, personajele ºi fiinþele lui ne îndeamnã,
ca la teatru, sã râdem ºi sã plângem în acelaºi timp; sã
ne descoperim pe noi înºine ºi, totuºi, sã ne întâlnim în
mister, apreciazã criticul de artã Amelia Pavel
Artist complex ºi novator, ªtefan Câlþia are
rar întâlnita capacitate de a vorbi despre realitatea
lumii înconjurãtoare, fãrã a picta realitatea.
Precizia desenului, rigoarea ºi tehnicile tradiþionale
de reprezentare a obiectelor ºi personajelor,
precum ºi virtuozitatea în mânuirea culorilor au
însoþit permanent demersul creator al artistului. Pictura lui Câlþia e o combinaþie
între vechi ºi nou, dar mai ales o reinterpretare a vechilor teme, cu mijloacele
artistice de astãzi. Avem de-a face cu unul dintre fascinantele mesaje plastice,
respectiv, cu o relaþie liberã între universul artistului ºi mediul înconjurãtor. De
aici, absenþa dogmatismului, a simbolurilor fixe ºi a obsesiilor esenþialiste. Miturile,
arhetipurile ºi ritualizarea imaginarelor origini ale omenirii  trãsãturi ale
medievalitãþii - sunt lãsate în seama idealiºtilor incurabili. În schimb, cum ar fi
gândit Ionesco, e valorificatã ºansa de a amplifica în mod radical grotescul ºi
caricatura pânã în locul unde începe tragicul, spune criticul de artã Victor Neumann.
Tablourile lui Câlþia stimuleazã imaginaþia privitorului, dar invitã ºi la o
meditaþie asupra destinului omenesc. ªtefan Câlþia s-a nãscut în Braºov, la
15 mai 1942. La vârsta de doi ani se mutã la Fãgãraº, împreunã cu pãrinþii.
Între anii 1955-1963, urmeazã cursurile liceului de Arte Plastice din Timiºoara,
avându-l ca profesor pe graficianul Julius Podlipny. Între anii 1964-1970,
este student al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureºti,
absolvind ca ºef de promoþie, la clasa profesorului Corneliu Baba. Aici este
coleg, printre alþii, cu Sorin Ilfoveanu ºi Sorin Dumitrescu. ªi-a expus operele
în numeroase expoziþii în Norvegia, Elveþia, Þãrile de Jos, Danemarca ºi,
bineînþeles, în România. Picturile sale au fost achiziþionate, printre altele, de
Muzeul de Artã Contemporanã ºi Det Norske Teatret din Oslo, Norvegia,
Muzeul de artã fantasticã de la Gruyere, Elveþia, precum ºi de cãtre
Muzeul Naþional de Artã, Muzeul Naþional de Artã Contemporanã,
Muzeul Naþional Brukenthal din Sibiu, Muzeul de Artã din Timiºoara.

Duiliu
MARCU
Un poet arhitectural
al detaliului

Preocuparea mea de a gãsi soluþii
originale româneºti, de a lua din arhitectura
clasicã numai claritatea, simplitatea,
ponderea, euritmia, proporþiile,
meticulozitatea studiilor de detaliu, precizia
execuþiei [...] au constituit pentru mine o linie
de conduitã, un crez care mi-a servit ca
îndreptar în întreaga mea activitate.

Duiliu Marcu (23 martie 1885 - 9 martie 1966) este
cel care dovedeºte o polivalenþã ieºitã din comun, fiind
personalitatea care se confundã, practic, cu aproape
întreaga evoluþie a arhitecturii noastre. Arhitect,
membru titular al Academiei Române, preºedinte de
onoare al Uniunii Arhitecþilor din România, s-a nãscut
la Calafat, într-o familie modestã. Studiazã la o ºcoalã
primarã din oraº ºi la gimnaziul local, însã, în 1900, se
înscrie la secþia realã a Liceul Carol I din Craiova. Aici
se remarcã prin note foarte bune la desen, în baza
cãrora i se conferã premii speciale. În 1905, decide sã
urmeze cursurile ªcolii de Arhitecturã din Capitalã,
însã, dupã doar un an, pleacã la Paris, unde studiazã la
celebra ªcoalã de Arte Frumoase. Se întoarce în þarã în
1912, în calitate de diplomat al guvernului francez.
Dacã neoromânescul i-a avut ca personalitãþi pe Ion
Mincu ºi pe Petre Antonescu, modernismul ºi-a
propulsat propriile personalitãþi. Una dintre acestea
este, desigur, ºi Duiliu Marcu, cel care a experimentat,
în propria carierã, trecerea de la stilul naþional la
modernismul funcþionalist. Într-un secol marcat de
convieþuirea stilisticã a eclectismului academic francez,
a neoromânescului, a avangardei ºi a modernismului a
creat ºi Duiliu Marcu, un excelent arhitect al interioarelor. Lucrãrile sale cuprind clãdiri realizate de la
zero, extinse sau modificate în toate cele trei tendinþe
menþionate, care se manifestã în perioada interbelicã.
Desigur, consacrarea definitivã a lui Duiliu Marcu drept
un mare arhitect al veacului trecut este datã de arhitectura modernist-clasicizantã, o arhitecturã simplã,
elegantã, a detaliului, în care interioarele sunt la fel de
bine studiate ca exterioarele, formând un tot unitar.
O contribuþie remarcabilã a lui Marcu pentru întreaga
arhitecturã interbelicã din þara noastrã este reinventarea
detaliului de arhitecturã, atât prin soluþia gãsitã, cât ºi
prin preþiozitatea materialului folosit. Astfel, rezolvarea
detaliilor de cãtre diplomaþii ªcolii de Arte Frumoase
de la Paris, la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi la începutul
secolului XX, în stil eclectic, este reluatã prin folosirea
materialelor precum piatra naturalã, lemnul, sticla ºi
metalul la detaliile arhitecturii moderniste, în special la
cele ale modernismului clasicizant.
Pe lângã clãdirile construite sau proiectate, activitatea
lui Duiliu Marcu se desfãºoarã ºi pe planul didactic,
fiind profesor, între 1929 ºi 1957, la Academia de
Arhitecturã din Bucureºti, redenumitã, dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, Institutul de Arhitecturã Ion Mincu.
Între 1953 ºi 1966 este preºedintele Uniunii Arhitecþilor
din România. În acelaºi timp, din 1955 este membru cu
drepturi depline al Academiei Române, al doilea arhitect
cãruia i se acordã aceastã demnitate, dupã Petre
Antonescu, care devenise membru în 1945.
Deºi a realizat marea majoritate a lucrãrilor sale în
perioada interbelicã, dupã 1945, se ocupã, totuºi, de
unele proiecte de sistematizare, dar, în principal, se
dedicã învãþãmântului, formând generaþii de arhitecþi,
care i-au fost recunoscãtori sau îi sunt recunoscãtori ºi
în ziua de astãzi. Referindu-se la activitatea sa didacticã
(ºi nu numai), prof. dr. arh. Mihail Caffé, prof. dr. arh.
Cornelia Elena Berindan, arh. Gheorghe Leahu ºi dr.
arh. Nicolae Vlãdescu îl descriu ca fiind un profesionist
de excepþie, un maestru pentru studenþii sãi ºi un model
pentru generaþii întregi de arhitecþi.
Numele arhitectului Duiliu Marcu este legat de multe
dintre zonele-cheie ale Bucureºtilor, una dintre cele mai
cunoscute opere ale sale fiind Palatul Victoria. Proiectat
în anul 1937, Palatul Victoria este conceput pe un plan
simetric, rectangular, pe mai multe niveluri, prezentând
spre piaþã o faþadã de 90 de metri. Hotelul Athénée Palace
Hilton, construit (1912-1914) dupã planurile arhitectului
francez Theophile Bradeau, l-a transformat ºi modernizat
în anul 1937, alegând un aspect mai simplist, art deco,
pãstrând însã atmosfera specialã a clãdirii. Athénée Palace
Hilton a fost prima clãdire cu mai multe etaje din
Bucureºti, dar ºi prima clãdire cu structurã din beton
armat. Palatul Elisabeta a fost proiectat în 1930,
combinând elemente ale stilului brâncovenesc cu cel maur.
Clãdirea a fost ridicatã ca reºedinþã a principesei
Elisabeta, fiica regelui Ferdinand ºi a reginei Maria, fosta
reginã a Greciei ºi mãtuºã a regelui Mihai.
Alte proiecte, la care arhitectul ºi-a adus o contribuþie
deosebitã, sunt: clãdirea Bibliotecii Academiei Române,
clãdirea Academiei Militare, faþada Teatrului din
Timiºoara º.a.

Gabriela MOLDOVEANU
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Prolegomene pentru îndoialã dacã nu chiar pentru certitudine

o

ªtiinþa, ºtiinþa a fost, este ºi va rãmâne vie. ªi îºi
pune propriile certitudini sub semnul îndoielii. Suficienþa ºi invectiva nu pot þine loc de
argumente. Altfel am putea opune dacopatiei,
deliromanizarea, romanopatia, latinopatia etc.
Acum câþiva ani, nu-mi puneam problema cã teoria
romanizãrii nu ar fi corectã! Tradiþiile, mentalitãþile, ºcoala mi-au inculcat în conºtiinþã, ca un fel de
dat, o astfel de realitate. Fulgurant, de câte ori auzeam
Imnul Naþional, când se rosteºte ºi unul e Traian
cel drept, un sentiment de revoltã se nãºtea în mine,
dar niciodatã nu am dus gândul mai departe. (ªi
acum am aceleaºi sentimente, dar sunt conºtiente,
asumate, iar respectul care se încearcã a ne fi indus
pentru celebrul personaj ia forma antiteticã. A fost
un duºman ºi un cotropitor al acestor locuri ºi a-l
slãvi este o blasfemie pentru memoria acelora care
au luptat ºi au pierit. Cu jertfe inimaginabile.)
O tânãrã studentã m-a invitat într-un grup de
discuþii pe tema dacilor, a istoriei alternative ºi,
spun cei care modereazã acel grup, al unei adevãrate
miºcãri de renaºtere naþionalã. La început, am avut
câteva conflicte ideologice cu ei, însã, pe mãsurã
ce am analizat ºi studiat argumentele, probele,
raþiona-mentele ºi teoriile expuse de ei, la început
intuitiv, mai apoi logic ºi argumentat, am ajuns sã
pun tot mai mult la îndoialã teoria romanizãrii
dacilor. Nu intru acum în detalii. Mã voi mãrgini
sã vã prezint câteva argumente de autoritate ºi
câteva argumente lingvistice.
 B.P. Haºdeu:  Naþionalitãþile se pot extermina
doarã pe hârtie.
 Carlo Tagliavini, lingvist italian:  Din punctul
de vedere al lingvisticii romanice, ar fi bine sã se
reþinã douã lucruri: noþiunea de romanitate a fost
o noþiune esenþial politicã, iar romanii nu ºi-au
propus nicicând o asimilare violentã a populaþiilor
supuse, ºi nu au încercat nicicând sã-ºi impunã
limba lor. (Le origini delle lingue neolatine,
Bologna, Patron EDITORE, 1982, p. 97.)

cu cei din Sud), spaniola, franceza, româna vin dintro limbã mai veche, nu latina, limbã ce pare sã fi fost
un fel de trunchi comun acestora, din care fiecare sa dezvoltat. Aceasta ar explica de ce, la venirea
romanilor în Dacia, dacii vorbeau direct cu romanii.
Nu existã niciun basorelief de pe Columna lui Traian
în care, între daci ºi romani, sã existe interpus un alt
personaj, care sã joace rolul de interpret, translator.
Ori, þinând seama de minuþia ºi detaliul cu care au
fost redate scenele din rãzboaiele daco-romane, este
greu de înþeles, dacã un astfel de translator ar fi
existat, sã fi scãpat materializãrii lui în piatrã.
În contextul teoriei romanizãrii, argumentul cã,
statistic, nu ar exista decât puþine cuvine din limba
dacã este discutabil. De ce? Unu. Nu este cel mai
important, dar meritã relevat. Statistica este fãcutã
în cadrul mentalitãþii de romanizare a limbii române
ºi a unor viziuni potrivit cãrora româna ar fi
împrumutat, ea, cele mai multe cuvinte de la alte
limbi. ªi nu numai limba. Circulã pe internet un

PUNCTE DE VEDERE  POLEMICÃ

Ives Cortez spune aceleaºi lucruri. Cartea se poate
gãsi pe internet, dar nu ºi în cercurile academice
El face analiza câmpului semantic al rãzboiului:
 cum se zice tratat, de exemplu? În francezã 
traite, în italianã  tratato, în spaniolã  tratado,
în românã  tratat. În latinã  fuendus!!!  Cum
se zice rãzboi? În francezã  guerre, în italianã 
guera, în spaniolã  guerra, în românã  rãzboi,
în latinã  belum!!!  Cum se zice dezastru? În
francezã  desastre, în italianã  desastro, în spaniolã
 desastre, în românã  dezastru. În latinã
 clades!!!  Cum se zice luptã? În spaniolã
 lucha, în francezã  lutte, în italianã  lota,
în românã  luptã. În latinã  pugna!!!
Existã teorii actuale cum cã limbile romanice NU
SE TRAG din limba latinã, ci dintr-o limbã mai
veche, care preexista acestora, inclusiv limbii latine.
Adicã, latina, italiana (cu dialectele ei, care, spre
deosebire de dialectele limbii române, ce nu pun
probleme de înþelegere între oricare dintre acestea,
fac astfel încât cei din Nord sã nu se poatã înþelege

costum popular românesc, ale cãrui motive artistice
(cusãturi, modele etc.), dacã ar fi sã dãm crezare
unor etnologi, au toate aceste motive artistice
împrumutate de la alþii. Studii serioase, bazate pe
analiza unor astfel de motive descoperite pe
artefacte, demonstreazã cã marea majoritate a
acestor motive, dacã nu toate, îºi au originea aici.
Aºadar, logica ne impune sã privim cu circumspecþie
aceste procente. Al doilea, ºi acesta este fondul,
acele 30% despre care se vorbeºte, sunt rãmase din
acea limbã, mai veche, din care s-au tras limbile
romanice, inclusiv latina. Iar procentul de cuvinte
slave, în acest context, nu are chiar nicio relevanþã.
Sunt influenþe medievale, târzii perioadei despre
care vorbim. Trei. Însã, cel mai important este:
care este sursa acestor informaþii, cum ºi pe ce bazã
au fost ele fãcute ºi dacã sunt indubitabile. Pentru
cã, dacã referinþa o constituie dicþionarele
subordonate mentalitãþii romanizatoare este una.
Dacã, de exemplu, referinþa o constituie dicþionarul
cercetãtorului american de origine românã, Mihai

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Ipotecarul nou ºi vechi versus Prima Casã.
Ce bãnci au majorat avansul ºi cu cât?!
Anunþurile pompieristice din presa centralã, fãcute cu litere de-o ºchioapã, de multe ori nu reflectã adevãrul sau îl
spun doar pe jumãtate. În funcþie de profilul clientului, orice bancã comercialã stabileºte un volum mai mare sau mai mic
al avansului perceput pentru un credit ipotecar. Limita existã doar pentru minim, pentru maxim, orice bancã îºi poate
pune ce avans vrea, în funcþie de client. La o analizã atentã, banca poate da credit cu ce avans vrea, iar majorarea cu 50%
a avansului la creditul BRD în euro este ca ºi inexistent.
Ultimele sãptãmâni au fost marcate de anunþuri incendiare:
Raiffeisen Bank a majorat avansul la creditele ipotecare,
Bancpost a crescut avansul la 33%, BRD a majorat la 50%
acelaºi avans, uitând a se spune cã este vorba de credite
ipotecare în valutã ºi doar pe o perioadã mai mare de 25 de
ani. Cutare bancã se gândeºte sã majoreze, X-ulescu vrea sã
se retragã din programul Prima Casã. Toate din cauza Legii
dãrii în platã! Tinerii noºtri rãmân fãrã case dacã se promulgã
legea. Mai avem puþin ºi declanºãm un rãzboi civil din cauza
unei legi care poate fi contracaratã pe cãi legale, cu argumente
viabile aduse Parlamentului, lege care, pânã la urmã, ar putea
fi amendatã printr-o abordare înþeleaptã a modificãrilor care
pot fi aduse Directivei 17, aflatã încã în dezbatere publicã.

Condiþiile de credit diferã
în funcþie de bonitatea clientului

Intesa Sanpaolo Bank a majorat recent cu cel puþin cinci
puncte procentuale avansul necesar pentru creditele de
investiþii imobiliare persoane fizice (achiziþie imobil), atât
în lei, cât ºi în euro. Astfel, în prezent, banca solicitã un
avans de cel puþin 20% din valoarea investiþiei pentru
creditele ipotecare în lei ºi de minimum 30% pentru cele în
euro. În cazul unor situaþii speciale (imobile aflate în oraºe
mai mici sau în mediul rural), aportul propriu al clientului
poate fi mai mare, urcând ºi la 50%. Este cea de-a patra
bancã care a majorat avansul la creditul ipotecar.
Teoretic, din cauza Legii dãrii în platã, patru bãnci au
majorat avansul la creditul ipotecar - Raiffeisen Bank,
Bancpost, BRD ºi Intesa Sanpoalo Bank. Nimeni nu a
precizat cã nivelul de 15%, perceput de toate celalalte bãnci
înainte ºi acum, este unul minim, pe care banca îl poate
modifica oricând, în funcþie de bonitatea ºi veniturile
clientului, de perioada ºi valuta creditului.
Astfel, limita minimã a avansului, de 15%, poate fi oricând
crescutã de orice bancã din sistem (nu doar de cele care au
anunþat majorarea din cauza Legii dãrii în platã) în funcþie de
profilul clientului.
De altfel, reglementãrile BNR prevãd cã bãncile trebuie sã
îºi avizeze normele de creditare, instituþia de reglementare
stabilind un prag minim al condiþiilor, prag sub care banca
nu are voie sã treacã. ªi la ora actualã, bãnci care nu au
modificat condiþiile de credit îþi aratã cã pentru anumite limite
(creditele de valori mari) nivelul avansului poate fi ºi de
25%, chiar dacã minimum acceptat ºi afiºat de bancã este de
doar 15%. Este cazul Unicredit Bank.

În plus, pe site-ul Bãncii Transilvania, anunþul este clar:
suma maximã finanþatã nu va depãºi 85% din valoarea
garanþiei, dar procentul maxim finanþat raportat la valoarea
garanþiei poate fi diferit în funcþie de tipul imobilului ipotecat,
de moneda creditului ºi de moneda în care realizezi veniturile.

Majorarea de avans la creditul în euro, praf în
ochi: doar 0,2% dintre credite sunt în valutã

Dacã facem o analizã a bãncilor care au majorat avansurile,
constatãm cã nivelul unui avans la creditul în lei poate fi chiar
dublu faþã de nivelul minim perceput de alte bãnci. Singura
diferenþã este datã de faptul cã majoritatea creditelor noi acordate
de bãncile comerciale acum sunt credite Prima Casã, credite
care au condiþii mult mai bune decât orice alt tip de credit.
Mai mult, angajaþii bãncilor comerciale, care beneficiazã de
avans, dobândã ºi comisioane preferenþiale - pentru cã sunt
angajaþii bãncii, preferã sã acceseze un credit Prima Casã, pentru
cã este mai ieftin ºi condiþiile îi sunt garantate pe toatã durata de
rambursare, spre deosebire de creditul ipotecar normal.
În plus, majorãrile de avans la creditele în euro este mai
mult praf în ochi: la ora actualã, mai puþin de 0,2% din
creditele ipotecare nou acordate sunt în euro, multe bãnci
renunþând definitiv la aceastã ofertã pentru persoanele fizice.
În plus, BRD a majorat la 50% avansul pentru creditele în
euro acordate pe o perioadã mai mare de 25 de ani, în rest,
avansul este dae 25%, un nivel similar cu cel perceput de
restul bãncilor comerciale pentru creditul în valutã ºi înainte
de apariþia spectrului Legii dãrii în platã.
Cât despre Prima Casã, avantajele ei sunt net superioare celorlalte
tipuri de credit, nivelul avansului în acest caz fiind stabilit prin lege
la 5%. Astfel, dacã avansul uzual acum pentru un ipotecar este
de circa 35.350 lei la un imobil în valoare de 235.000 de lei, la
ipotecarul acordat de unele bãnci dupã ce ºi-au majorat avansul, nivelul acestuia poate fi de peste 77.500 de lei, în timp ce
avansul la Prima Casã este de doar 11.750 de lei.
În plus, o datã la doi ani, bãncile îºi revizuiesc condiþiile
de creditare în funcþie de noile condiþii de piaþã. Cum în
ultimul an multe dintre condiþiile de piaþã ºi profilul
clienþilor ºi al bonitãþii lor s-au cam schimbat, este foarte
probabil sã mai asistãm ºi în perioada urmãtoare la ajustãri,
mai mult sau mai puþin minore ale condiþiilor de creditare,
indiferent de forma în care va fi promulgatã sau nu Legea
dãrii în platã.

Gabriela ÞINTEANU

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

Vinereanu, situaþia este cu totul alta. Potrivit
calculelor autorului, dicþionarul... cuprinde aprox.
5.000 de cuvinte-titlu provenite din fondul vechi
sau tradiþional ºi cca 1.000 de neologisme. Fãrã a
lua în consideraþie neologismele, elementele comune
cu latina nu depãºesc 13%, cele slave reprezintã
cam 8%, cele turceºti  4,5%, greceºti  3%,
maghiare  1,5% ºi germane  1%; cca 280 de
cuvinte sunt de origine onomatopeicã sau imitativã
ºi constituie 6%; cca 58% reprezintã fondul
prelatin sau traco-dac al limbii române. Prin urmare,
nu ar trebui sã înghiþim pe nemestecate cliºee
preformatate. Patru. Dacã teoria romanizãrii ar
funcþiona, am avea urmãtoarea situaþie: soldaþii
romani (care vorbeau, dacã vorbeau, latina!), ajunºi
în zonele cucerite, ar fi trebuit sã-ºi vorbeascã limba.
Ori, câmpul semantic al unor soldaþi, al cãror obiect
de activitate era rãzboiul, trebuia sã fi lãsat urme
din acest câmp în limbile respective. Ori exemplele
lingvistice date contrazic aceastã ipotezã. Admit,
pentru demonstraþie, ipoteza cã româna ar fi
împrumutat etc. etc. Vã propun urmãtoarea
inferenþã, fãcând abstracþie de limba românã.
Limitându-ne numai la limbile latinã, italianã,
francezã, spaniolã. Concluzia rãmâne. Arealul
semantic determinat de principala ocupaþie a
soldaþilor romani, în exemplele date NU A LÃSAT
nicio urmã de romanizare în limbile respective. Este
adevãrat sau nu? Cinci. Îmi displace total Lucian
Boia în raport cu încercãrile lui de a dãrâma adevãruri
ºi mituri româneºti. De aceea îl consider cel puþin
un neprieten al naþiunii noastre. Ei bine, pânã ºi
acest neprieten scrie negru pe alb, în Istorie ºi mit în
conºtiinþa româneascã, ed. a II-a, Ed. Humanitas,
Bucureºti, 2000: Dar, chiar lãsând la o parte
fabulaþiile ºi exagerãrile iresponsabile, cert este
cã dacii au sfârºit prin a se impune în conºtiinþa
româneascã. Se pare cã au câºtigat, în sfârºit,
rãzboiul cu romanii. (p.161)
Subiectul este fabulos ºi prezintã o importanþã
excepþionalã pentru noi. Personal, nu am niciun fel
de idei preconcepute. Dacã am face un efort comun,
cu toþii, poate ne-am apropia de adevãr. Cu date,
informaþii ºi argumente. Fãrã sã ne ofensãm unii pe
alþii, fãrã argumentum ad hominem.

o

Conf. univ. dr. Ion CORBU

 Carme Jimenez Huertas, lingvist spaniol:
Limbile romanice provin din ceva comun; e clar cã
au o aceeaºi origine, o limbã mamã, care NU ESTE
LATINA! Latina este o sorã, sau mai degrabã o
veriºoarã a limbilor romanice, nu mama lor!!! Sã
ne înþelegem  nu neg influenþa latinei, dar este
ulterioarã, o influenþã din Evul Mediu Limbile
romanice se vorbeau aici. Nu au venit de niciunde,
erau limbi autohtone (Interviu luat de Alicia
Ninou).  Limbile romanice nu vin. Erau. Aici.
Înainte de venirea romanilor, oamenii vorbeau.
Vorbeau perfect, sunt limbile care se vorbeau aici.
Nu au venit de niciunde, erau limbi autohtone. ( )
Lucrul pe care romanii l-au fãcut cel mai bine a
fost sã ducã rãzboaie. Aici au stat sute de ani
masacrând populaþia cu Rãzboaiele Punice; atunci,
cel mai logic (sic !) ar fi ca tot limbajul relaþionat
cu câmpul semantic al rãzboiului sã fie în totalitate
latin, dacã ar fi adevãrat cã soldaþii romani care au
venit aici vorbeau latina. O carte a lingvistului

Guvernatorul BNR
Mugur ISÃRESCU:

Starea maroeconomicã a României este, în prezent, aproape dintre cele
mai bune, comparativ cu þãrile din regiune. Crede cineva cã este simplu
sã asiguri stabilitatea monedei naþionale? În ultimii doi ani, ºi asta nu
este o laudã, este o realitate pe care o constatã oricine, leul este una dintre
cele mai stabile monede din regiune, în condiþiile unor turbulenþe europene
ºi internaþionale. Sã ai grijã ca evoluþia leului sã fie echilibratã, sã nu
aparã miºcãri bruºte, sã nu se creeze distorsiuni nu este o chestiune
uºoarã, dar este, într-adevãr, datoria Bãncii Naþionale

 Guvernatorul BNR Mugur Isãrescu a acordat un interviu postului de
radio România Actualitãþi, difuzat vineri, 4 martie, în cadrul emisiunii Oameni
care miºcã România, realizator Ruxandra Sãraru. Printre altele, guvernatorul
a vorbit despre criza francului elveþian, dar si despre darea în platã ºi
programul Prima Casã. Vã prezentãm câteva idei:

Criza francului elveþian

 Nu a fost decizia BNR de a scumpi francul, nici a Bãncii Centrale Europene,
ci a Bãncii Centrale a Elveþiei. Aprecierea francului a creat multe turbulenþe în
toate þãrile în care s-au acordat credite în franci. Am intervenit atunci ºi am spus
cã în cazul României este cel mai mic dintre þãri ca Ungaria, Polonia, Croaþia ºi ca
o soluþie rezonabilã ar fi ca bãncile sã discute cu clienþii de la caz la caz, pentru
cã fiecare credit îºi are povestea lui, iar a le trata pe toate la grãmadã nu este
posibil. Bãncile în România, în ultimii 3 ani au avut pierderi masive. Acþionarii
au fost nevoiþi sã vinã cu bani, care sã acopere aceste pierderi. Bãncile lucreazã
cu riscuri, îºi asumã riscuri, dar aceste riscuri se pot întinde pânã acolo încât sã
nu se atingã de banii deponenþilor. În momentul în care o bancã nu mai dã înapoi
banii deponenþilor, nu mai e bancã. Are un contract ferm, nemilos, faþã de
deponenþi. Dacã nu poate da înapoi la scadenþã sau la cerere banii unui singur
deponent, se poate instala panica bancarã. Formule de tipul: bãncile nu-ºi
asumã riscuri sau bãncile trebuie sã fie partenere cu clienþii... bãncile nu pot fi
partenere de afaceri cu clienþii. Creditul de aia se numeºte credit pentru cã nu
este o investiþie, nu este un parteneriat de afaceri. Bãncile dau credite cu garanþii
ºi trebuie sã recupereze aceºti bani pentru a-i da înapoi deponenþilor. Confuzia
aceasta este periculoasã ºi este în mare mãsura vina bãncilor comerciale, a Asociaþiei
Române a Bãncilor, care nu au continuat ceea ce s-a început în 1991, cu educaþia
bancarã. Noi am cerut atunci sã existe în clar, în fiecare bancã, la intrare, la ghiºeu,
un bilanþ de bancã simplificat, pentru ca lumea sã ºtie cum funcþioneazã o bancã.

Darea în platã ºi Prima Casã

 O lege, care a fost prezentatã ca o lege socialã, a devenit, peste noapte, o lege
a dreptãþii, una aºa-zis economicã, fie una de protecþie a consumatorului Când
am auzit cã aceastã lege socialã a devenit o lege economicã, despre asta am spus
cã e o gogomãnie, nu despre legea în sine.  Am auzit, tot de la iniþiatori, cã ar
exista în SUA ºi peste tot în Europa dar acest lucru nu este adevãrat! În SUA,
din 50 de state, în 11 existã legi de acum o sutã de ani, care nu sunt retroactive ca
la noi. Iar condiþiile sunt mult mai severe. De pildã, dacã între valoarea imobilului
dat în platã ºi ceea ce mai are de rambursat din credit existã o diferenþã pozitivã,
acea diferenþã e consideratã venit suplimentar ºi se impoziteazã. Dacã tot dãm
exemple, haideþi sã le spunem în întregime! Aceste explicaþii sunt pe site-ul
BNR. BNR informeazã corect publicul ºi suntem recunoscuþi pe plan internaþional
ca o instituþie extrem de serioasã.  În Europa, sub forma din România, nu existã
în nicio þarã. Principiul dãrii în platã e acceptat la buna înþelegere între debitor ºi
creditor. ªi în prezent, în România, pe baza Codului Civil, se poate stabili acest
principiu. Existã un experiment în Spania, nu în totalitate fericit, dar care nu se
refera neapãrat la darea în platã, ci la protecþia omului care nu îºi mai poate plãti
casa ºi trebuie sã plece din casa sa. Are cu totul altã direcþie legea respectivã.
Ceea ce s-a aprobat în Parlamentul României este un experiment unicat.  Directiva
17 se referã la cu totul altceva.  Prima Casã e un program guvernamental, care
nu are ce cãuta în Legea dãrii în platã. O lege a Statului sã punã în discuþie garanþia
Statului Român sunã groaznic ºi pe plan intern ºi pe plan internaþional!
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PROGRAMUL TVH
MIERCURI  9 martie 2016

MARÞI  8 martie 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  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Campioana (1990, dramã)
Regia: Elisabeta Bostan
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  12 martie 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  Draga mea secretarã
(1949, comedie)
Regia: Charles Martin
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 
Sexy Harem, Ada Kaleh (2001, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
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.

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 
Campioana (1990)
Regia: Elisabeta Bostan
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
(Filipine, 2003, romance)
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
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 
Un oaspete la cinã (1987, dramã)
Regia: Mihai Constantinescu
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  10 martie 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
21:50
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
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
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 românesc
 Gioconda fãrã surâs (1968, dramã)
Regia: Malvina Urºianu
Transformarea (r)
Cinemania  film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Draga mea secretarã
(1949, comedie) Regia: Charles Martin
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  14 martie 2016

DUMINICÃ 13 martie 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  Roma, oraº deschis
(1945, dramã, rãzboi)
Regia: Roberto Roseellini
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 
Un oaspete la cinã (1987, dramã)
Regia: Mihai Constantinescu
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Transformarea
Film documentar  Cinemania
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 11 martie 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  Roma, oraº deschis
(1945, dramã, rãzboi)
Regia: Gene Martin
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  O iubire eternã (Filipine, 2012)
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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În data de 24.02.2016, în holul Universitãþii Spiru Haret  str.Ioan Ghica nr.13,
a avut loc vernisajul expoziþiei de picturã Magia Culorilor, a Victoriei Cornelia
Dedu. Expoziþia va fi deschisã pânã pe 9 martie 2016. Curator: conf. univ. dr.
arh. Nicoleta Doina Teodorescu. Comitetul de organizare: student arh. Mihai
Cotigã, student arh. Traian Hulea, student arh. Iosif Mamoc. Au vorbit despre
pictoriþã ºi lucrãrile domniei sale: prof. univ. dr. arh. Emil Creangã, decanul
Facultãþii de Arhitecturã, Luiza Burcan, conf. univ. dr. Ioana Stãnculescu.

Culorile mele doresc
sã meargã într-o spiralã a timpului...
Cornelia Victoria DEDU s-a nãscut la
11 septembrie 1942, în Bucureºti. A
absolvit Institutul de Arte Plastice N.
Grigorescu  secþia picturã, având ca
profesori pe Alexandru Cumpãtã, Cãlin
Alupi, Corneliu Baba, Ion Marsic,
Grigore Vasile. Începând cu anul 1967 a
participat la expoziþii de grup ºi
personale organizate în þarã ºi
strãinãtate. Este membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici. Are lucrãri în colecþii
de stat ºi particulare în Franþa, Germania,
Austria, Elveþia, Polonia, SUA, Canada,
Belgia, Turcia, Spania, Italia, Cehia,
Slovacia, Japonia, Bulgaria.
Tabere, simpozioane, documentare, lucrãri în colecþii din þarã ºi
strãinãtate:  1971 - 1972  Iugoslavia,
tabãrã/expoziþie  1974  Galaþi  1982 
Lãzarea, tabãrã/expoziþie  1983  URSS:
Moscova, Leningrad, Vilnius, Talin
 1985  Calica, tabãrã  1986  Vâlcea/
Gorj  documentare  1987  Tescani/
Bacãu  tabãrã, documentare  1988 
URSS  documentare  1991  Gherla/
Cluj  tabãrã, expoziþie  1999  Grecia,
Italia  documentare  2000  Italia 
documentare; Lespezi/ Târgoviºte 
tabãrã  2001  Franþa, Spania 
documentare  2002  Suedia/ Stokholm
 expoziþie An cultural român în Suedia
 2003, 2004, 2005  Tabãrã internaþionalã, Blaj  2005, 2006  Tabãrã de creaþie,
Bechet;  2006  Tabãra internaþionalã
Oriahovo, Bulgaria  2007  Dunãrea ºi
Dobrogea creºtinã, Sf. M. Dervent  2008
 Tabãra internaþionalã de artã Vintilã
Fãcãianu, Tabãra naþionalã de picturã
Voinea  2009  Balcik, Fundaþia Dr. Nour
pentru Artã ºi Patrimoniu  2010  Gernik,
Tabãra Bucuria Tinereþii Fundaþia Ars
Banatica  Prof. dr. Trãilã Tiberiu Nicola
 2011  Balcik  Bulgaria Truicart  2012
 Sozopolis  Bulgaria  2013  Balcik 

Foto: Mihãiþã ENACHE

Bulgaria; Boholt  România  2014  Sardinia - Italia Truicart; 2014  Zakynthos
- Grecia Truicart; 2014  Kusadasi 
Turcia Truicart; Amsterdam  documentare  2015  Cipru, Malta, Perugia.
Expoziþii personale:  1970  Sala
Kalinderu, Bucureºti  1971  Teatrul
Mic, Bucureºti  1977  Spitalul Cãmin
Berceni  1978  Teatrul de Comedie,
Bucureºti  1980  Sala Eforie, Bucureºti
 1982  Hotel Perla, Mamaia  1983 
Sala Cãminul Artei, Bucureºti  1985 
Hotel Sinaia; Galeriile de Artã, Buzãu
 1986  Galeria Galateea, Bucureºti  1987
- Galeriile de Artã, Brãila  1990  Galeria
Simeza, Bucureºti  1994  Galeria
Cãminul Artei, Bucureºti  1998  Galeria
Hanul cu Tei, Bucureºti  2000  Casa de
Culturã M.A.I., Bucureºti  2002 
Galeria 131, Galeria Orizont, Bucureºti
 2003  Galeria Orizont, Bucureºti  2004
 Galeria Simeza, Bucureºti  2005 
Hotel President, Mangalia; Galeria
Galateca, Bucureºti  2006  Galeria
Orizont M; Galeria Artelor, Bucureºti,
Palatul Cercului Militar Naþional  2006,
2007  Palatul CEC  Bucureºti  2007 
Galeria Simeza, Bucureºti; Galeriile de
Artã, Buzãu, Galeria Galateca, Bucureºti
 2008  Galeria de Artã, Ploieºti  2009 
Galeria Galateca, Bucureºti  2009 - 2010
Galeria de Artã Hotel Silva, Buºteni
 2010  Galeria Galateca, Bucuresti  2011
 Galeria Ana, Bucureºti; Galeria Frezia,
Dej; Galeria U Art Gallery, Bucureºti
 2012  Galeria Metopa, Piteºti; Muzeul
Satului Goleºti  2013  Galeria Artex,
Ramnicu-Vâlcea  2014  Muzeul de Artã
Casa Simian, Râmnicu-Vâlcea; Galeria
Irecson, Bucureºti  2015  Galeria Elite
Art, Bucureºti; Galeriile de Artã Ion
Andreescu, Buzãu.
Au scris despre artistã: Petru Comarnescu, Tudor Octavian, C. R. Constantinescu, Corneliu Antim, Mircea Deac,
Andrei Pintilie, Augustin Macarie,
Ruxandra Ionescu, Radu Rupea, Cristina
Atanasiu, Gheorghe Cosma, Vali Joszef,
Ion Tãtaru, Tohãneanu, Mircea Herivan,
Constantin Viºan, Paul Dudea, Cristina
Angelescu, Laura Albani, Dragoº
Ciobanu, Cornel Tatai - Baltã, Corneliu
Ostahie, Vida Gheorghe, Roxana
Pãsculescu, Amelia Dincã, Luiza Barcan.
Articole apãrute în publicaþiile:
România Liberã, România Culturalã,
Libertatea, Contemporanul, Cronica
Românã, Top Business, Ora, Gazeta
Învãþãmântului, Sãptãmâna, Viaþa
Studenþeascã, Scânteia Tineretului,
Informaþia, Munca, Dimineaþa, Femeia,
Arta, Naþiunea, Harghita, Albumul de
Artã Contemporanã  Vasile Florea,
Scrieri despre artã  Cornel Tatai - Baltã.

Pictura
Corneliei Dedu
scoate la ivealã
armonia
...Cornelia Victoria Dedu nu aºeazã la întâmplare culorile, nu se strãduieºte
sã descrie exact natura, ci urmareste vibraþia interioarã a peisajului, a
chipului omenesc, a propriului suflet, semnificaþia artei... Darul ei coloristic
transformã fiecare imagine, pe care i-o sugereazã lumea din jur, într-o
sugestivã expresie a unui riguros talent poetic. În pasta culorii, Cornelia
Dedu concentrazã forþa materiei, dar ºi nervozitatea ei, capacitatea de a face
sufletul privitorului sã vibreze, sã construiascã surprinzãtoare legãturi
vizuale ºi sufleteºti.
Constantin VIªAN

Magia culorilor cuprinde o selecþie de
picturi ale Corneliei Victoria Dedu realizate în perioade diferite ºi abordând
subiecte diferite, cu scopul de a ilustra
cât mai complet universul magic al artistei.
Cornelia Victoria Dedu îºi defineºte
universul colorat, compoziþiile sale echilibrându-se prin culoare ºi luminã, acolo
unde te aºtepþi cel mai puþin la echilibru.
Pictura sa poate fi cititã pe bucãþi,
pe straturi de înþelegere, niciodatã epuizate, totdeauna putând afla un nou sens.
Un detaliu, neremarcat la o lecturã
anterioarã, schimbã total sensul. Artista
însãºi revine adesea pe lucrãri considerate finalizate.
Schematizând puþin, mai întâi vom
remarca explozia de culoare ºi luminã
ce sparge rama, invadeazã ºi subordoneazã spaþiul, momentul zero al
creaþiei.
ªi din haos se naºte lumea, culoarea se
aºazã, se echilibreazã, compoziþia devine
coerentã, cu sens epic. Peisaje, personaje,
obiecte se desprind ºi, pe rând sau
simultan, într-o simfonie coralã minunat
orhestratã, îºi istorisesc povestea.
În curând, vom observa cã firul epic
este pretextul. Subiectul poate fi selectat de oriunde, universul casnic, citadin,
vegetal sau animal, acþiune ºi repaus,
toate sunt pretexte pentru reflexie.
Stratul urmãtor este liric, romantic,
tandru, o romanþã de iubire, comunicare
ºi înþelegere.
Ajungem la meditaþia filozoficã, dar
nu ca o concluzie finalã, ci ca etapã
obligatorie în definirea poziþiei personale, care genereazã expresia ºi dã sens
tabloului. Cercul se închide. Ceea ce era
de spus, s-a spus.
Data viitoare va fi altfel, acelaºi sau
alt privitor, în faþa aceluiaºi tablou, va
pleca cu un mesaj diferit sau cu acelaºi
mesaj, altfel spus.
Pictura Corneliei Dedu este fluidã în
sensuri, straturile se întrepãtrund, la fel
ºi culoarea, conflictele se domolesc ºi
se canalizeazã spre straturile profunde
pentru a scoate la ivealã armonia. Universul magic al Corneliei Dedu spiritualizeazã realitãþi stupide, aduce prospeþime ºi savoare în unghere prãfuite,
strãluceºte în umbrã, este viu, dinamic
ºi seducãtor.
Conf. univ. dr. arh.

Nicoleta Doina TEODORESCU

