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În toate þãrile civilizate ale lumii,
cel mai înalt for de culturã
ºi ºtiinþã îl reprezintã academia,
instituþie apoliticã,
nonguvernamentalã, echidistantã.
În þãrile româneºti,
primele încercãri de creare a unei astfel
de instituþie au avut loc în secolul
al XVI-lea, prin domnitorii
Despot Vodã (1561-1563)
ºi Petru Cercel (1583-1585).
Sub acest titlu nobil, s-a creat, mai
târziu, Academia Vasilianã
la Iaºi (1640), Academiile Domneºti
la Bucureºti (1688) ºi Iaºi (1707),
Academia Mihãileanã la Iaºi (1835).
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Promovarea exporturilor
prin fonduri neguvernamentale

Vineri, 11 martie 2016, la sediul Centrului
USH Pro Business a avut loc o întâlnire a
sectorului privat al Consiliului de Export ºi a
Reþelei de Dezvoltare a Exportului(RDE),
întâlnire organizatã de Centru, împreunã cu
membrii sectorului privat al Consiliului de
Export. Au participat: Ambasador Silvia
Davidoiu, Coordonatorul Naþional al SUERD,
precum ºi Co-Preºedintele Consiliului de
Export, Mihai Ionescu.
Temele dezbaterii au fost legate de modul în
care mediul de afaceri este reprezentat ºi
susþinut în cadrul proiectelor SUERD, rolul

specializãrilor inteligente în dezvoltarea
economicã regionalã a economiei româneºti ºi
la nivelul macro-regional dunãrean, modul în
care IMM-urile sunt sprijinite prin programele
operaþionale 2014-2020 în vederea internaþionalizãrii ºi a promovãrii la export, prin atragerea
de fonduri neguvernamentale.
Doamna Ambasador Davidoiu a salutat
iniþiativa USH Pro Business ºi a fãcut o trecere
în revistã a prioritãþilor ºi oportunitãþilor oferite
de SUERD, precizând deschiderea cãtre un
dialog structurat pe aceastã temã ºi pe
modalitãþi concrete prin care firmele româneºti

pot valorifica oportunitãþile oferite de Strategia
Dunãrii.
Au fost dezbãtute teme precum învãþãmântul
dual, vocaþional ºi profesional; modul în care
structurile asociative ale mediului de afaceri ºi
clusterele pot susþine specializãrile inteligente
din România, rolul reþelei ºcolare ºi a mediului
privat, inclusiv a universitãþilor în sprijinirea
obiectivelor de competitivitate ale firmelor.
Domnul Mihai Ionescu a propus, atât CCIR,
cât ºi asociaþiilor patronale sã sprijine iniþiativa
creãrii unei baze de date cu necesarul de
pregãtire vocaþionalã ºi de învãþãmânt dual în
fiecare judeþ, în regiunile de dezvoltare ºi la
nivelul întregii þãri, pentru a face un pas înainte
pe linia dezvoltãrii unor forme educaþionale cât
mai apropiate de nevoile firmelor.
S-a convenit ca RDE, organizatã de sectorul
privat al Consiliul de Export ºi USH Pro
Business, sã fie reprezentatã permanent în
comitetul consultativ SUERD prin directorul
general al USH Pro Business ºi coordonatorul
reþelei RDE, domnul Costin Lianu.
De asemenea, s-a scos in evidenta necesitatea
participãrii RDE la lucrãrile ariilor prioritare
SUERD ce vizeazã interesele mediului de
afaceri, în special aria prioritarã PA8, arie în
care existã comitete de lucru relevante pentru
mediul de afaceri: învãþãmântul dual, clusterele
ºi specializãrile inteligente, transferul
tehnologic, piaþa energiilor verzi, învãþãmântul
antreprenorial º.a.
(continuare pag. 3)

Prietenii mei ne anunþã cã:
8 Martie a trecut,/
Suntem toþi la grãdiniþã!/
Ziua de azi a început!
Dar chiar dacã 8 martie
a trecut, noi nu uitãm cã
Grãdiniþa Prietenii Mei
s-a pregãtit cu mic, cu mare,
de o realã sãrbãtoare!
Sub aura eternului
Mami, te iubesc!,
prichindeii Grãdiniþei
au oferit mamelor, în special,
clipe de neuitat.
Bravo copii, cu toþii aþi fost
minunaþi pe scenã
ºi vã mulþumim!

Grãdiniþa Prietenii Mei vã aºteaptã în Bd. Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureºti, sau pe www.gradinitaprieteniimei.ro.

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!

Prof. Camelia COSTEA:
Renunþarea la Geografie
e anularea noastrã ca oameni
Cred cã
se doreºte pierderea
rãdãcinilor noastre
strãvechi.
Uitarea Limbii latine
este ca ºi când ai uita
totul despre daci ºi
romani Renunþarea
la Istorie e ca ºi când
þi-ai pierde tot arborele
genealogic al familiei
tale, iar renunþarea
la Geografie e anularea
noastrã ca oameni,
pentru cã, fãrã sã ne
dãm seama,
toþi ºtim geografie
ºi ne folosim de ea,
dar foarte rar
conºtientizãm
acest lucru. » p.4

MANIFESTÃRIªTIINÞIFICE LA USH
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Brain Awareness Week
/Sãptãmâna creierului

Anul acesta, în perioada 14-18 martie, în sala A3,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei organizeazã,
în parteneriat cu ASFSP  USH, în premierã, Brain
Awareness Week /Sãptãmâna creierului. În fiecare
searã, de la ora 18, are loc câte o prelegere de o orã.

Antifumat
Mioara VERGU-IORDACHE
Începând de miercuri, 16 martie, fumatul va fi
interzis în toate spaþiile publice închise, precum ºi în
spaþiile închise de la locul de muncã ºi în locurile de
joacã pentru copii! Ofiþerii ºi agenþii de poliþie din
cadrul Poliþiei Române, din cadrul Poliþiei de Frontierã
Române, personalul din cadrul Inspectoratului General
pentru Situaþii de Urgenþã ºi inspectoratelor pentru
situaþii de urgenþã judeþene/ Bucureºti-Ilfov; ofiþerii ºi
subofiþerii din cadrul Jandarmeriei Române pot sã
constate contravenþiile ºi sã aplice amenzile prevãzute
de lege.
Sigur, Legea antifumat a împãrþit România în douã
jumãtãþi inegale. Fiecare cu viciile sale! (Se zice cã
suma viciilor este constantã!)
Mã aºtept sã fie mai puþine chiºtoace pe stradã, în
parcuri Pardon! acestea nu sunt spaþii publice
închise! Deci, nu!
Dar da, Legea antifumat este bunã! Poate vor fi
convinºi  prin forþa amenzilor  mai mulþi fumãtori
sã renunþe la viciu, sã-ºi ofere bucuria respirãrii unui
aer curat. Numai cã eu cred cã bãtãlia pro sau contra,
justificatã, a consumat/consumã prea multe energii în
condiþiile în care, pe bandã, primim exemple despre
mâncare infestatã ºi/sau infectatã, despre bãuturi
de-a dreptul otrãvitoare pe termen mediu ºi lung,
despre materiale folosite în confecþii impregnate cu
substanþe nocive
Am mai zis, fumatul este un viciu la vedere, de care
ne putem proteja! Pe când o lege care sã ne apere de
relele ascunse? Localurile, în care se va permite
fumatul, riscã, dupã o primã amendã, sã fie închise!
Ce se întâmplã cu firmele producãtoare, cu magazinele
care ne dau de mâncare, de îmbrãcat, oferã jucãrii
toxice, care ne vând spre vindecare medicamente toxice,
expirate Produse scoase de pe piaþa internaþionalã
se comercializeazã în România, ba, mai mult,
beneficiazã de publicitate televizatã, la un popor mult
prea telespectator! Cine reglementeazã aceastã piaþã?
Cine cerceteazã dacã produsele bio sunt bio, dacã cele
eco sunt eco? Cine plãteºte pentru apa nepotabilã
vândutã ca potabilã? Cine verificã provenienþa apelor
minerale plate sau carbogazoase îmbuteliate? Cine
cerceteazã calitatea fãinurilor din care se face pâinea?
Sãnãtatea oamenilor care lucreazã în sectorul servicii?!
Care sunt mãsurile, legile aspre contra celor care au
tãiat/taie pãdurile, plãmânul verde al României? Care
sunt sancþiunile pentru constructorii iresponsabili?
Este vorba tot de sãnãtatea naþiei! Cu alte cuvinte,
mã refer la prioritãþi! Aºtept cu nerãbdare legea/
legislaþia durã care sã ne asigure o viaþã curatã în toate
aspectele ei!
Este simplu sã mãturi în mijlocul camerei, important
este sã fie curãþenie în colþuri, pe sub mobile, pe sub
covoare

743  15 martie 2016

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 2

Despre adevãrul istoric, eroism, trãdarea aliaþilor
ºi trãdarea înaintaºilor de cãtre urmaºii lor

S CONSULTARE
U DE LUCRU
E EXTINSÃ:
R Adoptarea Foii de Parcurs
optimizarea accesãrii fondurilor UE
D pentru
în procesul de implementare a Strategiei Dunãrii

Conf.univ.dr Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Am citit în mediul on-line o ciornã, pentru cã nu poate fi
numit material documentar, care prezenta cea mai ruºinoasã
înfrângere a Armatei Române  bãtãlia de la Turtucaia din
anul 1916, în Primul Rãzboi Mondial. Respectând regulile
decenþei ºi ale echilibrului, ar fi firesc sã gãsim în mediul online din România, în primul rând, marile reuºite ale istoriei,
inclusiv ale Armatei Române. Aceastã cerinþã este una
elementarã. Nu NUMAI reuºitele, ci, ÎN PRIMUL RÂND,
reuºitele. Dacã un istoric este pasionat sã gãseascã aspecte
negative în istoria naþionalã, care sã fie utilizate ca învãþãturã
pentru prezent ºi viitor, poate fi util. Detest însã prezentarea
exageratã a nereuºitelor, întrucât aºa înfãptuim o prezentare
dezechilibratã a adevãrului, adicã o dezinformare.
Adevãrul istoric este respectat dacã o prezentare a unei bãtãlii
include o scurtã introducere asupra contextului în care aceasta a
avut loc, a momentelor anterioare, care au generat condiþiile concrete
de desfãºurare. Vorbind despre bãtãlia de la Turtucaia, era cazul sã
se vorbeascã despre TRÃDARE din partea aliaþilor de atunci
ai României, Marea Britanie ºi Franþa, sau,
eventual, NEPUTINÞA lor în a-ºi îndeplini
obligaþiile asumate.
Printre înþelegerile din anul 1916 pentru
intrarea României în rãzboi a figurat ºi
declanºarea unei ofensive aliate în Grecia, care
sã blocheze trupele Bulgariei ºi ale Imperiului
Otoman. În alte condiþii, nici nu ar fi fost de
conceput participarea României la conflict,
pentru cã era o piesã de sacrificiu plasatã între
þãri ale Puterilor Centrale: Austro-Ungaria, la
Nord ºi Vest, Bulgaria, la Sud. Pe de altã parte,
discrepanþa de forþe era de neimaginat. Bulgaria
singurã avea forþa României. Austro-Ungaria,
Imperiul Otoman ºi Germania, ca mari puteri
ale timpului, puteau sã învingã, fiecare,
România, chiar dacã Bulgaria nu ar fi intervenit
Folosind cuvântul TRÃDARE sau
NEPUTINÞÃ nu subliniez decât un adevãr al unui moment istoric
concret. Sprijinul ulterior, din iarna ºi primãvara anului 1917, primit
de România din partea Franþei, a fost unul dintre exemplele
emoþionante ale marelui rãzboi. De altfel, pentru generaþia de militari
de atunci, lãsatã fãrã sprijinul promis în faþa unui inamic înzecit mai
puternic, a rãmas în inimã sprijinul din anul 1917, ea fiind, în perioada
interbelicã, o mare promotoare a alianþei strategice a României cu
Marea Britanie ºi Franþa. Sprijinul primit de România de la cele
douã þãri nu poate fi pus în discuþie. Parteneriatul din structurile
euro-atlantice contemporane ºi prietenia sincerã a popoarelor noastre
sunt realitãþi istorice indiscutabile. Prietenia nu exclude, însã,
adevãrul istoric. Revin cu una dintre învãþãturile primite de la
seniorul Radu Câmpeanu, menþionatã în numãrul 741 al Opiniei
Naþionale: sã nu ne modificãm istoria naþionalã pentru a fi
simpatici prietenilor.

Expresia EROISM al Armatei Române este cea mai indicatã,
atât pentru soldaþi, cât ºi pentru comandanþii lor, în ciuda înfrângerilor
suferite. În bãtãlia de la Turtucaia, aºa cum s-a spus ºi în ciorna
menþionatã, împotriva Armatei Române au luptat trupe din Bulgaria,
Germania ºi Imperiul Otoman. Numai singur faptul cã militarii
noºtri au aºteptat pe câmpul de luptã un asemenea inamic meritã sã
fie consemnat ca un act de mare curaj. În plus, trebuie adãugat cã
forþele principale ale Armatei Române erau concentrate în
Transilvania, împotriva Austro-Ungariei. ªi pe acest front a
intervenit o TRÃDARE, din partea celuilalt aliat - Rusia.
Concomitent cu ofensiva Armatei Române din Transilvania, Rusia
trebuia sã declanºeze o ofensivã în Galiþia, la Nord de atacul României,
pentru a bloca o parte importantã a forþelor Austro-Ungariei. Fãrã
eficienþa atacului Rusiei în Galiþia, Armata Românã s-a confruntat,
în Transilvania, contrar planurilor iniþiale, cu forþe ale unei puteri
net superioare numeric ºi ca dotare. În aceste condiþii, este greu de
apreciat cã frontul principal de luptã al Armatei Române în bãtãlia
de la Turtucaia era cel de Sud. Astfel, o putere de nivel mijlociu,
România, angajatã cu forþele
principale pe alt front, a dus la
Turtucaia, pe un front nou, apãrut
prin surprindere, o bãtãlie cu forþe
ale douã imperii ºi o þarã de nivel
echivalent. DISPERARE am mai
putea numi acel moment din istoria
naþionalã. Ce ar fi reprezentat, totuºi,
respingerea atacului armatelor celor
trei þãri în bãtãlia de la Turtucaia? O
amânare scurtã a unui deznodãmânt
fatal. Cele trei þãri puteau suplimenta
rapid forþele pentru reluarea atacului,
în timp ce Armata Românã nu avea
aceastã posibilitate. În bãtãliile din
Carpaþi ale aceluiaºi an 1916, Armata
Românã a respins multe atacuri de
trecere prin trecãtorile din Carpaþi, dar,
în final, în faþa unei forþe mult superioare, a fost copleºitã
ºi a trebuit sã cedeze.
Apoi, care era situaþia fortificaþiilor pe care se baza România în
bãtãlia de la Turtucaia? Teritoriul respectiv fusese dobândit în anul
1913. Lucrãrile de fortificaþii au început în anul 1914, fiind derulate
în condiþii de rãzboi, cu acces restricþionat la echipamente de la þãrile
beligerante. Termenul de doi ani pentru un sistem complex de
fortificaþii, cu atât mai mult pentru o þarã agrarã ºi în timp de rãzboi,
reprezenta un interval foarte mic. Marile puteri au avut la dispoziþie
o duratã mult mai lungã sã-ºi realizeze sistemele de apãrare!
În acest context, a vorbi despre o înfrângere ruºinoasã în
bãtãlia de la Turtucaia este mai mult decât o inexactitate, este
o adevãratã TRÃDARE a înaintaºilor de cãtre urmaºii lor.
Este, totuºi, posibil sã fie o traducere ceea ce am citit în
mediul on-line despre bãtãlia de la Turtucaia!

Uniunea Europeanã a lansat ºi declanºat punerea în practicã a celor
patru strategii macro-regionale, mai ales Strategia UE pentru Regiunea
Dunãrii (SUERD), pentru ca factorii de decizie ºi mediul de afaceri au
realizat cã relansarea economicã ºi recuperarea decalajelor majore dintre
sub-regiuni nu poate fi altfel îndeplinitã. Totuºi, la nivel naþional încã nu
s-a conºtientizat îndeajuns cât de importantã ar fi o mai mare cooperare
transnaþionalã ºi asumarea unui rol sporit în special din partea comunitãþilor
locale, a universitãþilor ºi a asociaþiilor profesionale din diverse domenii.
Întrucât suntem în ajunul desfãºurãrii unor reuniuni-cheie pentru
destinul viitor al cooperãrii în regiunea Dunãrii  Forumul Inovãrii
Integrale Dunãre-Marea Neagrã (Bucureºti, 14-15 aprilie 2016) ºi
Dialogul Financiar Dunãrean (Bratislava 23-24 mai 2016) , Grupul
de Acþiune Dezvoltare Integratã: Dunãre -Marea Neagrã, membru al
Consiliului Consultativ SUERD, împreunã cu Asociaþia CLDR, membrã
a CoDCR ºi a Platformei Urbane a Regiunii Dunãrii, organizeazã o
Consultare de Lucru Extinsã prin invitarea la dialog a ambelor pãrþi:
coordonatorii ariilor prioritare ºi ai punctelor de contact SUERD,
respectiv, stakeholderii ºi beneficiarii potenþiali de finanþare din sectorul
public ºi din mediul privat - nonguvernamental.
Reuniunea se va desfãºura la Bucureºti, la Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii - sediul Senatului Universitãþii Spiru Haret, în data de
marþi, 22 martie 2016, între orele 12.00 ºi 14.30, cu ocazia marcãrii
Zilei Internaþionale a Apei.
Reuniunea are loc în prezenþa reprezentanþilor unor importante instituþii
membre ºi partenere, precum: reprezentantul Patronatului - Consiliul de
Export de pe lângã Ministerul Economiei, prin dr. Costin Lianu - director
USH Pro Business; INCDMTM - Institutul Naþional de Mecatronicã
prin prof. dr. ing. Gheorghe I. Gheorghe - director general; Asociaþia CLDR,
prin primar Tudor Nãdrag - preºedinte ºi membru al Comitetului Executiv
CoDCR; Danubius Academic Consortium, prin rector conf. univ. dr. Andy
Puºcã, Universitatea Danubius din Galaþi, membrã DAC (Baden
Wurttemberg); Knowledge Management Institute, prin dr. Octavian ªerban,
consilier personal al Ministrului Fondurilor Europene; prezidiul Academiei
Române  INCE, prin acad. Alexandru T. Bogdan ºi prof. univ. dr. Gheorghe
Duda, secretar general al Fundaþiei România de Mâine.
La final, va fi adoptat prin consens un document preambul ce va fi
circulat ulterior, în limba englezã, cãtre toþi ceilalþi Coordonatori de Arii
Prioritare SUERD ºi Coordonatori Naþionali SUERD, spre a spori
interacþiunea ºi sinergiile pentru cooperare transnaþionalã.
Participarea se face numai pe bazã de invitaþie personalã, în limita
numãrului de locuri rãmase disponibile.
Pentru informaþii, vã rugãm sã contactaþi Secretariatul CLDR la tel./
fax: 021.2304997 sau secretariat@cldr.ro

Secretariatul CLDR România

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Sunt bune dobânzile negative? Pe termen scurt, leul câºtigã, dar economia realã pierde
Banca Centralã Europeanã (BCE) a redus dobânda de politicã instituþiei de la Frankfurt de a reporni creditarea ºi creºterea era de -0,30% din decembrie 2015, a fost redusã la -0,40%, a
monetarã la 0%, iar programul de relaxare cantitativã prin achiziþia economicã în Europa. Dobânda care se aplicã depozitelor de anunþat un purtãtor de cuvânt al BCE. Cea de-a treia pârghie
de obligaþiuni din piaþã a fost extins. Este o nouã încercare a lichiditãþi pe care bãncile le pãstreazã la BCE pentru o zi ºi care monetarã, facilitatea de creditare, a fost redusã la 0,25%.
În acest context, euro se depreciazã puternic faþã
de dolar, fapt care ar fi în ajutorul datoriilor suverane
ale multor þãri europene; monedele locale ale þãrilor
membre UE se apreciazã ºi ele faþã de euro, inclusiv
leul. Dar scãderea tuturor celor trei pârghii monetare
de cãtre ºeful BCE, Mario Draghi, va mai avea un
beneficiu pentru leu: diferenþialul de dobândã s-ar
putea sã joace un rol crucial în atragerea de investiþii
strãine, mai mult sau mai puþin speculative. Totuºi,
dacã þinem cont de faptul cã fondurile de pensii private
din Norvegia sunt foarte încântate sã cumpere titluri
de stat româneºti, s-ar putea ca banii care vor intra în
urmãtoarea perioadã în România sã fie ºi investiþii pe
termen lung, nu doar hot money. În plus, o altã ºedinþã
de politicã monetarã, cea a BNR, ar putea aduce un
trend divergent în regiune, prin intenþia anunþatã de
majorare a dobânzilor la depozite. ªi aici, însã, efectul
ar fi tot o apreciere a leului.

Draghi ºi-a jucat ultima carte:
toate cele trei dobânzi sunt la minimum
Rata dobânzii operaþiunilor principale de
refinanþare în Eurosistem va fi redusã cu 5 puncte
de bazã, la 0,00%, începând cu operaþiunile ce vor
fi decontate în 16 martie 2016, se aratã într-un
comunicat publicat joi de BCE, în urma ºedinþei de
politicã monetarã. Dobânda de politicã monetarã a
BCE a fost menþinutã la 0,05%, începând din

septembrie 2014. Dobânda facilitãþii de finanþare în
marjã va fi redusã, totodatã, cu 5 puncte de bazã, la
0,25%, iar dobânda la facilitatea de depozit
overnight, adicã pentru banii depuºi de bãncile
comerciale la BCE, a fost coborâtã la minus 0,4%.
Achiziþiile lunare de obligaþiuni vor fi extinse pânã
la un plafon de 80 de miliarde de euro, începând din
luna aprilie, iar pe lista de active intrã toate
obligaþiunile denominate în euro emise de companii
nebancare din zona euro, atât timp cât au rating
investment grade. BCE lanseazã, de asemenea, o
nouã serie de patru operaþiuni de refinanþare pe
termen lung (TLTRO II, runda a doua a programului
agresiv LTRO, lansat la finele lui 2011), fiecare cu
o maturitate de patru ani. Dobânzile la operaþiunile
LTRO pornesc de la dobânda facilitãþii de depozit,
în prezent situatã la 0,4%.
Dupã anunþul BCE, acþiunile europene au crescut
puternic. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat
cu 2,3%. Sectorul bancar are parte de cele mai
importante câºtiguri: Deutsche Bank +6,5%,
Commerzbank +4,9%, Societe Generale +5,4%,
UniCredit +8,2%, Santander +5,5%. Bursa de la
Frankfurt a crescut cu 2,4%, Paris, cu 3%, iar Milano,
cu 3,5%. La Londra, indicele de referinþã FTSE 100
creºte cu 0,6%. În aceeaºi zi în care a fost fãcut
anunþul istoric, moneda europeanã s-a depreciat cu
1,4% faþã de dolar, cursul coborând la 1,084 dolari/

euro, de la 1,098 dolari/euro anterior. Euro a picat cu
peste 4% faþã de dolar într-o singurã lunã.

Leul românesc,
mielul care suge de la douã oi
Dupã decizia BCE, scenariul analiºtilor ING
Bank rãmâne acelaºi, adicã unul favorabil
apetitului pentru risc al investitorilor. ING Bank
România conchide cã decizia BCE va sprijini leul
pe termen scurt, în sensul aprecierii sale.
Economistul ºef al BCR, Radu Crãciun, este ºi el
de pãrere cã am putea asista la o uºoarã apreciere a
leului chiar dacã nu neapãrat datoritã deciziilor BCE.
Deciziile altor bãnci centrale din regiune ar putea
duce la întãrirea leului. La noi nu se pune problema
de deflaþie ca în Cehia sau Polonia. Noi ne uitãm
mai degrabã spre creºterile de dobândã, fapt care
ar crea un diferenþial favorabil leului. Acesta
considerã cã impactul deciziilor de politicã monetarã
a BCE asupra României va fi, totuºi, unul limitat.
Dar recent, guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu
vorbea de posibilitatea ca banca centralã sã îngusteze
spreadul dobânzilor la facilitãþile acordate de BNR
bãncilor comerciale. Îngustarea intervalului ar echivala,
astfel, cu o uºoarã creºtere a dobânzilor la facilitatea de depozit ºi o eventualã scãdere a dobânzilor
la facilitatea de creditare. Urmãtoarea ºedinþã
de politicã monetarã a BNR este pe 31 martie.

Dobânzi negative în Europa!
Câºtigã guvernele
ºi pierde creditarea economiei reale
ªi, totuºi, încotro ne îndreptãm? În Europa de
Nord, dobânzile negative nu reduc costul creditului,
deoarece bãncile nu vor ºi adesea nici nu pot sã
mute costurile provocate lor de dobânzile negative
asupra deponenþilor. Costurile creditelor ipotecare
cresc deja în Elveþia, cu toate cã aceastã þarã are de
mult timp dobânzi negative. Analiºtii de la Barclays
cred cã s-ar putea scumpi creditarea ºi în Germania,
Franþa ºi Olanda. Cu cât dobânzile negative rezistã
mai mult timp, cu atât va fi mai dur efectul lor
asupra profiturilor bãncilor. Veniturile aduse lor
de portofoliile de obligaþiuni se vor reduce sau,
mai rãu, se pot transforma în costuri. De asemenea,
costurile de finanþare pentru alcãtuirea capitalului
ar putea creºte dacã investitorii încep sã devinã
îngrijoraþi legat de neplata dividendelor sau
cupoanelor. Un efect pozitiv vizibil al dobânzilor
negative este reducerea costurilor de finanþare pentru guverne. Yieldurile obligaþiunilor
guvernamentale spaniole ºi italiene cu scadenþa la
doi ani sunt sub zero. Ale Germaniei sunt mult
mai jos. Europa, cu multele ei probleme, este pe o
poziþie instabilã, iar dobânzile negative nu ajutã
prea mult creºterea anemicã.

Gabriela ÞINTEANU

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

Zilele porþilor deschise!

 Vrei sa fii student pentru o zi la Universitatea Spiru Haret?  Vino la Zilele porþilor deschise!
Facultatea de ªtiinþe Economice din
Câmpulung Muscel organizeazã Zilele
porþilor deschise, în perioada 18-22
aprilie 2016, între orele 9:00 ºi 16:00,
unde veþi cunoaºte

În continuare, conducerea Centrului a prezentat studiul Cum
ne specializãm inteligent?, care a analizat diversele abordãri
strategice ale acestei problematici în strategiile naþionale, ale
regiunilor de dezvoltarea ºi SUERD. A rezultat cã, deºi existã
numeroase abordãri strategice, acestea sunt fragmentate ºi
adesea puþin relevante pentru mediul de afaceri, care nu este
suficient antrenat în astfel de procese. S-a precizat disponibilitatea USH Pro Business de a se implica activ în dezvoltarea
unor comunitãþi de practicã intersectoriale, care sã se
transforme în platforme de discuþii ºi soluþii între antreprenori,
sistemul ºcolar, universitãþi ºi institutele de cercetare. De
asemenea Centrul ºi-a oferit disponibilitatea de a efectua studii
ºi analize care sã ajute comunitãþile de practicã în gãsirea unor
soluþii reale de specializare. Printre domeniile avute în vedere
cu prioritate sunt cele legate de mobilã, IT&C ºi sectorul
agroalimentar. A fost analizat stadiul în care diverse programe
operaþionale sunt accesibile mediului de afacere, identificându-se posibilitãþile oferite de POR, POC, POCU ºi PNADR.
Cei prezenþi ºi-au manifestat îngrijorarea în legãturã cu
întârzierea lansãrii ghidurilor acestor programe, discutânduse în special programul de internaþionalizarea a IMM-urilor,
de la care se aºteaptã soluþii concrete de susþinere a internaþionalizãrii firmelor, în sensul celor propuse anterior de cãtre
sectorul privat al CE cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. S-a precizat cã solicitarea clusterelor
ºi a structurilor asociative este aceea ca, în cadrul programului
de internaþionalizare, participarea la evenimente promoþionale
internaþionale (târguri ºi misiuni) sã se facã pe baza solicitãrilor,
atât a structurilor asociative, cât ºi a firmelor individuale.

ORA

DE MUZICÃ

videoproiecþia Comunicarea, factor decizional al
succesului.
Prezenþi la evenimentele organizate în aceastã sãptãmânã
vor fi ºi studenþii din cadrul facultãþii. Aceºtia vã vor sta la dispoziþie cu rãspunsuri ºi informaþii despre cum este viaþa de student la Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung Muscel.

Participarea a fost numeroasã ºi reprezentativã: asociaþii
ºi clustere din domeniile textil, mobilã, IT, vie-vin,
agriculturã, pisciculturã, materiale de construcþii, electronicã,
electrotehnicã, mecatronicã, turism, energie regenerabilã,
mediul academic s.a., reprezentând interesele mediilor de
afaceri din mai multe regiuni ale României. Cei prezenþi au
participat activ la discuþii legate de domenii de specializare
care sã vizeze ºi valorificarea superioarã a unor resurse
precum lemnul, cânepa, cãtina, papura, simplificarea
procedurilor de accesare a fondurilor, cooperarea
intersectorialã între clustere ºi asociaþii, implicarea sectorului
agricol (partea industrialã) în SUERD, dezvoltarea logisticii
ºi a transporturilor,º.a. Managerul Clusterului Mobilier
Transilvan a prezentat experienþa de succes a acestuia în
accesarea de fonduri europene.
Urmare evenimentului, în perioada urmãtoare USH Pro
Busienss va organiza, la solicitarea celor prezenþi, o serie de
evenimente individuale în cadrul programului HORIZONS
iniþiat de Centru, care vizeazã crearea de comunitãþi de practicã
în domeniul specializãrilor inteligente, dezvoltarea legãturilor
între asociaþii ºi clustere sectoriale ºi dezvoltarea de soluþii de
finanþare. Totodatã, USH Pro Business va acþiona în plan
SUERD prin reþeaua universitarã DAC (Danubius Academic
Consortium) a 12 universitãþi din þãrile riverane Dunãrii pentru
proiecte transfrontaliere. În acest sens, consorþiul DAC a lansat
iniþiativa DAC Pro, care vizeazã dezvoltarea unor centre
antreprenoriale universitare în macro-regiunea Dunãrii. Printre
obiectivele acestei reþele vor fi specializãrile inteligente,
învãþãmântul dual, inclusiv cel universitar, învãþãmântul
antreprenorial, cercetarea ºi inovarea integratã etc.

// Workshop:

Repere tehnice în aranjamentele corale
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Marþi, 8 martie, sala 121, la sediul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane din
Berceni 24, lect. univ. dr. Luminiþa
Guþanu Stoian ºi lect. univ. dr. Aurel
Muraru au prezentat workshopul,
conceput ºi organizat de ei, cu tema:
Repere tehnice în aranjamentele corale,
manifestare adresatã tuturor doritorilor,
fie ei studenþi, masteranzi, cadre
didactice, fie foºti ºi viitori studenþi.
Acest workshop interactiv a urmãrit
dezvoltarea acelor tehnici prin care se
pot efectua cu succes aranjamente
corale de orice tip, luând în considerare
diferitele tipuri corale, tehnicile
componistice, principiile estetice sau
elementele de contrapunct, de formã sau
armonice. S-au pus în discuþie reperele

MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE LA USH
 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei

> proiectul Abordãri 101

> proiectul ATELIER,

Promovarea exporturilor prin fonduri neguvernamentale
(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITARIA
Sâmbãtã,05.03, ASFSP-USH a organizat cel de-al patrulea workshop din
cadrul proiectului Abordãri 101, care face parte ºi din proiectul Ateliere,
organizat de Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, ASFSP-USH ºi
asociaþia TOTEM. Participarea la acest workshop s-a contorizat în orele de
practicã din curricula ºcolara. Facilitatorul workshopului a fost Aurelia Vasile,
cu care studenþii s-au mai întâlnit ºi se vor mai întâlni. A fost prezentatã o
introducere in teoria psihanalizei abordând concepte ale mai multor
psihanaliºti: Freud, Winnicott ºi M. Klein. Obiectivul a fost acela de a
familiariza studenþii cu concepte din psihanalizã într-o manierã accesibilã ºi
uºor de înþeles. Toþi participanþii au primit, cadou, câte un exemplar din
Jurnalul de psihanalizã al Societãþii Române de Psihanalizã (SRP)

SUCCESUL,
PAS CU PAS

Pe parcursul celor cinci zile în care
facultatea îºi deschide porþile viitorilor
studenþi, veþi putea descoperi bucuria de
a fi student la unul dintre programele de
studii universitare din Oferta educaþionalã 2016-2017.
Vor fi organizate vizite la sediul facultãþii, în laboratoarele
de informaticã, în sãlile de curs ºi seminarii, în bibliotecã,
sala de lecturã, cu posibilitatea de a asista la orele de curs
ºi seminarii susþinute de profesorii facultãþii.
Veþi putea participa la activitãþi educaþionale, finalizate
printr-un concurs cu premii, sau veþi putea viziona
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tehnice necesare în aranjamentele corale
pentru corul de copii, pentru corul
feminin, masculin sau mixt. Pornind de
la explicaþie, exemplificare, analizã ºi
audiþie muzicalã, s-a parcurs întregul
drum pânã la crearea unui aranjament
muzical, prin transformarea oricãrei
compoziþii într-o lucrare de tip coral.
Astfel, s-a urmãrit dezvoltarea acelor
tehnici prin care putem efectua cu succes
aranjamente corale de orice tip, luând în
considerare diferite tipuri corale, tehnici
componistice, principii estetice sau
elemente de contrapunct, formã sau
armonice. Aranjamentele muzicale pot fi
cu acompaniament ritmic timbral, cu
acompaniament ritmic polifonic, cu
acompaniament instrumental (folosirea

isonului ºi a pedalei în aranjamentul
coral), pentru cor pe voci egale. Dintre
tehnicile folosite în aranjamentele
corale, putem menþiona utilizare
instrumentarului Orff în aranjamentul
coral, Ostinato-ului (exemplificare,
analizã ºi audiþie pe temã: Sur le pont
dAvignon), aranjament orchestral
(exemplificare, analizã ºi audiþie pe temã
Mit Gott, so wollen wir ), folosirea
pedalei, a procedeelor contrapunctice,
imitaþia ºi canonul în aranjament,
scriitura de tip omofonic (la Verdi 
Rigoletto). Profesorul de muzicã trebuie
sã cunoascã repertoriul coral universal
ºi trebuie sã aibã abilitatea de a
transforma lucrãri pentru uz propriu,
pentru diferite ansambluri corale.
Aranjamentul coral este extrem de util
în personalizarea unor lucrãri muzicale
în funcþie de nevoile profesorului sau ale
dirijorului-profesor. Tehnicile de aranjament coral pot fi folosite pentru a apropia urechea laicã de muzica clasicã.
Tehnicile de aranjament coral pot fi folosite în crearea unor jocuri muzicale, fiind
extrem de utile în activitatea didacticã.
Din nou, cadrele didactice de la
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, vin în
întâmpinarea programei analitice de la
specializarea Pedagogie muzicalã ºi
aduc o completare necesarã, dar ºi
practicã. Cu o participare numeroasã din
partea studenþilor acestei facultãþi, dar
ºi a colegilor profesori, manifestarea
s-a bucurat de interes.

tema: CONSUMUL DE
DROGURI: FACTORI DE RISC ªI FACTORI DE PROTECÞIE, a avut
loc luni, 7 martie. Invitatã, doamna Gabriela Trifan, de la Agenþia
Naþionalã Antidrog.
 Facultatea de Matematicã, Informaticã ºi ªtiinþele Naturii ºi Societatea
pentru Culturã ºi ªtiinþã TOTEM au organizat miercuri, 9 martie 2016, în
Sala de lecturã a Bibliotecii Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica
nr. 13, ºedinþa CERCULUI DE GEOGRAFIE cu tema

Iarna demograficã, în ciclul Probleme ale lumii contemporane.

Invitaþi: lector. univ. dr. Corina Pantelimon, Universitatea Spiru Haret,
psiholog dr. Bianca Peltea, Asociaþia TOTEM

Brain Awareness Week
/Sãptãmâna creierului
14 martie  Amintirile ne pot repara creierul ºi regla imunitatea
- conf.univ.dr. Dragoº Cîrneci
15 martie  De la Big Bang la conºtiinþa de sine - doctorand Adriana
Brãescu, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureºti
16 martie  Rolul ocitocinei în comportamentele sociale - ºef de lucrãri
dr. Laura Gãman, Departamentul de ªtiinþe funcþionale, Disciplina Biochimie,
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila
17 martie  Workshop CINETic de generare a muzicii în timp real prin
intermediul unei Brain Computer Interface de tip EEG - doctorand Alexandru
Berceanu, iniþiatorul Centrului Internaþional de Cercetare ºi Educaþie în
Tehnologii Inovativ Creative  CINETic, al UNATC I.L. Caragiale;
- doctorand Grigore Burloiu, Facultatea de Electronicã Telecomunicaþii ºi IT
al Universitãþii Politehnice Bucureºti
18 martie  Ce ºtim despre PLACEBO?- Andreea Cristescu, student anul
II, USH, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, - Gabriel Negoescu,
student anul III, USH, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
În fiecare martie, Brain Awareness Week - BAW uneºte eforturile
organizaþiilor partenere la nivel mondial într-o celebrare a creierului pentru
oameni de toate vârstele. Activitãþile sunt limitate doar de imaginaþia
organizatorilor ºi include zile deschise la laboratoarele de neuroºtiinþã;
expoziþii despre creier; prelegeri pe teme legate de creier; campanii de social
media; display-uri de la biblioteci ºi centre comunitare; ateliere de clasã ºi
altele.
Coordonatã de Alianþa DANA, Brain Awareness Week, campania globalã
pentru a spori sensibilizarea publicului cu privire la progresul ºi beneficiile
de cercetare a creierului, uneºte eforturile universitãþilor, spitale, grupuri de
susþinere, de pacienþi, asociaþii profesionale, agenþii guvernamentale,
organizaþii de servicii ºi ºcoli din întreaga lume, într-o celebrare de o sãptãmânã
a creierului.
Fundaþia DANA este o organizaþie filantropicã privatã care sprijinã
cercetarea creierului prin granturi, publicaþii ºi programe educaþionale

Toatã luna martie este Ziua Femeii

Cu ocazia zilei de 8 Martie,
doamnele ºi domniºoarele de la
Facultatea de ªtiinþe Juridice
Economice ºi Administrative Craiova
au fost sãrbãtorite într-un cadru festiv.
Evenimentul a avut loc vineri,
11 martie, la Casa Ghincea, situatã în
centrul vechi al Craiovei, într-o zonã
încãrcatã de istorie a oraºului, care se
leagã de nume cu rezonanþã, precum
Constantin Brâncoveanu ºi Matei
Basarab. Începând cu 1 octombrie
2015, doamnele ºi domniºoarele
sãrbãtorite fac parte dintr-o familie mai
numeroasã, prin unirea Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã cu
Facultatea de Management Financiar
Contabil Craiova. Aºadar, evenimentul
a fost ºi un bun prilej de socializare
între cadrele didactice din cele douã

colective, mai tinere ºi cu cele cu mai
multã experienþã. Vizibil emoþionat, în
deschidere, conf. univ. Dragoº Ilie,
decanul facultãþii, a adresat urãri de la
mulþi ani, mulþumiri tuturor doamnelor
ºi domniºoarelor pentru implicarea în
activitatea tinerei facultãþi ºi a amintit
cuvintele lui Gabriel Liiceanu: Femeia
este fanta care se deschide în zona
vizibilului pentru a lãsa extraordinarul
sã pãtrundã în lume.
Purtate pe ritmuri latino, rock &
roll, dar ºi pe cele ale celebrelor hore
ºi sârbe româneºti, doamnele ºi
domniºoarele au încins atmosfera la
maxim. Evenimentul s-a încheiat cu
un delicios tort dedicat femeilor ºi cu
inerentul regret cã nu a durat mai
mult.

Amelia DIACONESCU
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PREUNIVERSITARIA
Carmen Sylva
Liceul Teoretic Carmen Sylva  O ºcoalã pentru viitorul tãu! Liceul
în competiþii

ESERO România, un proiect al
Agenþiei
Spaþiale Europene în

OFERTA EDUCAÞIONALÃ

 trei profiluri: uman, real ºi turism.
 elevii clasei de Filologie studiazã engleza la nivel intensiv, tezele obligatorii fiind la:
Limba ºi literatura românã, Latinã ºi Englezã; la alegere pentru a patra tezã: Geografia
ºi Istoria.
 la profilul real, teze obligatorii la: Limba ºi literatura românã, matematicã ºi
informaticã; pentru a patra tezã: la alegere dintre: biologie, chimie ºi fizicã.
 la turism se studiazã servicii hoteliere, calitatea serviciilor hoteliere ºi gestiunea
economicã, iar tezele se dau la: Limba ºi literatura românã, matematicã ºi englezã.

Prof. Camelia COSTEA:

Renunþarea la Geografie
e anularea noastrã ca oameni

» Stimatã doamnã profesoarã Camelia Costea, pentru aceastã
discuþie, m-am documentat ºi am aflat cã sunt aproape zece ani de când

Strada Negru Vodã nr. 102, Eforie Sud, judeþul Constanþa

Profesoara Camelia Costea este, în viziunea sa, în primul rând geograful Camelia Costea, cãruia i se
adaugã experienþa didacticã dobânditã de la pãrinþi, care au fost, la rândul lor, profesori, dar ºi de-a
lungul anilor la catedrã. A terminat cu a doua medie Facultatea de Geografie a Universitãþii din
Bucureºti (1995 - 1999), luând toate bursele existente în acea perioadã (de studiu, de merit, de
performanþã). Apoi, a urmat cursurile masterului Probleme globale ale omenirii ºi dezvoltare regionalã.
În anul 2001 a fost admisã la cursurile de doctorat, forma fãrã frecvenþã în cadrul aceleaºi facultãþi,
sub îndrumarea profesorului doctor Silviu Neguþ. Lucrarea de doctorat, numitã Valenþele geografice
ale dezvoltãrii durabile în Podiºul Dobrogei de Sud a susþinut-o pe 10 iulie 2010. Dupã terminarea
studiilor, a început munca într-o agenþie de turism din Bucureºti, ca agent de turism. Ulterior, a fost
redactor de geografie al Editurii Corint Bucureºti. Este perioada care m-a împlinit foarte mult ca
geograf, redactând numeroase lucrãri, având drept autori cei mai cunoscuþi geografi ai þãrii: academicianul
profesor doctor Dan Bãlteanu  directorul Institutului de Geografie al Academiei Române, profesor
doctor Octavian Mândruþ, profesor doctor Ion Marin etc, printre care: manuale de Geografie, Atlas
de Geografie Generalã, Hazarde naturale ºi antropologice, Enciclopedia Europei, România  Atlas
geografic ºcolar, reeditãri etc. Acestora li s-au adãugat titluri din alte domenii. A fost, apoi, tot
redactor, la EdituraCurtea Veche Bucureºti, redactând, de data aceasta, foarte multã beletristicã. Din
septembrie 2003, este cadru didactic titular. Timp de patru ani a predat la Grupul ªcolar Agricol Palas,
în prezent fiind profesor al Liceului Teoretic Carmen Sylva din Eforie Sud. De curând, a susþinut ºi
inspecþiile de echivalare a doctoratului cu gradul I didactic.

profesorii de geografie din România au adresat o petiþie Parlamentului
României, Comisiei de învãþãmânt, în care solicitau, cu argumente,
mãrirea resurselor de timp alocate studierii Geografiei ºi prezenþa
geografiei la examenele de referinþã de la încheierea ciclurilor de
ºcolarizare gimnazial ºi liceal. Se pare cã nimic nu s-a schimbat! Mai
mult, recent, s-a adus în discuþie o nouã diminuare a orelor de geografie,
alãturi de reducerea celor de limba ºi literatura românã, istorie, desen,
muzicã, eliminarea latinei Sigur, cu subiectivismul aferent, ce credeþi
despre faptul cã aceste obiecte fac subiect de discuþie?
Cred cã se doreºte pierderea ea, dar foarte rar conºtientizãm
rãdãcinilor noastre strãvechi. acest lucru. Nu am putea sã fim
Uitarea Limbii latine este ca ºi manageri, dacã nu am folosi
când ai uita totul despre daci ºi cunoºtinþe de geografie  ºi acesta
romani Renunþarea la Istorie e doar un exemplu, care mi-a
e ca ºi când þi-ai pierde tot arbo- venit acum în minte  pentru cã
rele genealogic al familiei tale, iar nu am înþelege cum sã gestionãm
renunþarea la Geografie e anu- anumite resurse pe termen lung,
larea noastrã ca oameni, pentru astfel încât sã se obþinã profit,
Manualele sunt un instrument
cã, fãrã sã ne dãm seama, toþi dar, în acelaºi timp, nepericlitând
optim pentru studiul materiei?
ºtim geografie ºi ne folosim de resursele.
Resursele informatice sunt
Geografia continuã sã fie probã la alegere la Bacalaureat. Câþi valorificate de elevi?
Da, din fericire, manualele
elevi aleg sã susþinã examen la aceastã materie?
Dintre elevii care au acest clasa a VI-a ºi a VIII a. Pânã acum actuale ajutã foarte mult. Doar am
drept, cam 98% aleg sã susþinã câþiva ani, ne ajuta foarte mult ajutat la crearea ºi realizarea lor!
Bacalaureatul la Geografie ºi, de faptul cã se dãdea Geografia, la Poate, însã, ar trebui mai des reecele mai multe ori, se obþine nota alegere cu Istoria, la examenul ditate ºi împrospãtate datele
cea mai mare, deºi existã doar o naþional de clasa a VIII-a. Cu geografice. Internetul ajutã, de
orã în trunchiul comun pentru toate aceste lipsuri, Geografia asemenea, doar cã elevii trebuie,
Geografia clasei a XII a. Gândiþi- este încã o materie foarte iubitã încã, ghidaþi cãtre site-uri cu inforvã cã Geografia care se cere la de copii, fiind încã o alegere maþii corecte din punct de vedere
ºtiinþific, majoritatea dintre cele
Bacalaureat se studiazã doar în importantã pentru ei.
accesate de ei având numeroase
erori geografice. Dar este, într-adevãr, foarte importantã aceastã
conexiune cu internetul, mai ales
în explicarea acelor noþiuni pe care
nu le putem vedea cu ochiul liber,
în orizontul nostru local.

»

»

»

ªcoala în care predaþi are clase de învãþãmânt primar, gimnazial ºi
liceal. Sunt suficiente orele de Geografie incluse în programa ºcolarã?
Nu, evident cã nu. Se merge materia, sã facem mãcar o singurã
pe o singurã orã în trunchiul aplicaþie practicã pe caiete, pe fiºe
comun la toate clasele (V-VIII), sau pe manuale, sã ºi evaluãm
excepþie fãcând doar clasele a VIII copiii. Apoi, în clasa a VI-a, se
a, a IX a ºi a X-a de la profilul studiazã Geografia Europei, care
Filologie, unde se fac douã ore. se dã la Bacalaureat (ºi nu se mai
De exemplu, în clasa a V-a, este o reia pânã atunci) ºi ar fi foarte
materie superbã, Geografia frumos sã le putem detalia mult
Generalã, în care se pun bazele mai mult decât o facem acum,
informaþiilor geografice de mai deoarece este continentul pe care
târziu; este doar o orã pe noi locuim ºi sunt þãrile în care,
sãptãmânã. O orã în care noi, ca poate, foarte muþi dintre ei vor
profesori, trebuie sã ºi predãm merge în vacanþe sau la muncã.

»
Elevii iubesc materia
Geografia?

Da, majoritatea interacþioneazã foarte bine cu Geografia
ºi cu Pedagogia geograficã. Adorã
sã asculte, sã punã întrebãri, sã
rezolve aplicaþii geografice, sã
descopere conexiuni între diversele elemente ale mediului în care
trãim. Foarte rar se întâmplã sã
nu poatã înþelege hãrþile mute,
câþiva dintre ei, dar asta nu înseamnã cã nu le place Geografia.

»NuDeaºcevrea
ar trebui sã studiem Geografia? La ce folosesc cunoºtinþele de geografie?
sã mã repet, dar cunoaºterea noþiunilor de geografie ºi a relaþiilor multiple dintre elementele

mediului ne ajutã sã înþelegem fenomenele climatice, sã cunoaºtem Universul, sã înþelegem de ce la noi în
þarã se cultivã anumite plante, iar în alte regiuni altele, de ce existã mai multe resurse de un anumit tip
într-o anumitã regiune a globului, sã ºtim sã gestionãm consumul unor resurse, astfel încât sã dispunem
de ele ºi peste câþiva ani, sã descoperim pietrele preþioase ºi astfel sã le valorificãm, sã cunoaºtem toate
þãrile lumii în care trãim, sã apreciem, noi, cei din zona temperatã, fiecare picãturã de ploaie care cade pe
pãmânt ºi sã o folosim într-un mod corect, sã ne alegem cât mai uºor o destinaþie minunatã de vacanþã,
sã ne deplasãm spre zone mai puternice economic, dacã asta ne dorim, sau, din contrã, sã descoperim
zonele mai liniºtite, care sã ne creeze tonusul psihic dorit, sã ºtim sã ne alegem cât mai bine locul pentru
o casã, sã ºtim sã ne alegem o zonã geograficã pentru locuit, cu potenþialul care ni se potriveºte etc.

colaborare cu Agenþia Spaþialã
Românã, organizeazã cea de-a
doua ediþie a Competiþiei Naþionale
de CanSat: o simulare a unui
satelit integrat în volumul ºi forma
unei doze standard de bãuturi
rãcoritoare. Printre echipele
înscrise ºi selecþionate pentru a
participa la competiþia naþionalã
se aflã ºi Carmen Sylva 2:
Operation Eagle Dive, echipa
Liceului Teoretic Carmen Sylva,
formatã din: Alexandru Mîndra,
Paul Paraschiv, Ioana Bãrbuliceanu
(elevi ai clasei a X-a A) ºi Rãzvan
Badea-Armeanu (clasa a XI-a A).
Intel International Science and
Engineering Fair (ISEF) 
Târgul internaþional pentru ºtiinþe
ºi inginerie Intel, 8-13 mai,
Phoenix, Arizona, SUA, organizat
ºi administrat de Society for
Science & the Public, organizaþie
nonguvernamental din Washington
DC  este cel mai mare târg de
ºtiinþe ºi tehnologii din lume la
care participã elevi din învãþãmântul preuniversitar. În fiecare
an, peste 1500 de elevi din peste
75 de state din lume concureazã
pentru burse ºi premii de peste
patru milioane de dolari. ªapte
dintre laureaþii din 1950 pânã în
2012 la acest târg de ºtiinþe au
câºtigat Premiul Nobel.



»

Cum îi fac profesorii pe elevi sã fie pasionaþi de Geografie?
Dumneavoastrã cum vã atrageþi elevii cãtre studiul Geografiei?
Vorbindu-le deschis, dându-le dar ºi oportunitãþile de ansamblu
multe exemple concrete, fãcân- ale României de azi, pentru a
du-i sã înþeleagã ce este geografia putea stinge, în viitorul cât mai
ºi cât de mult o pot folosi în viitor apropiat, sintagma mult prea
pentru a exista o dezvoltare dura- urâtã care s-a pus, þãrii noastre,
bilã, efectuând diverse deplasãri din varii motive: Ei, România!
practice pe teren etc. Eu sunt Vrem sã plecãm! E urâtã
foarte apropiatã de ei, le ofer România! De asemenea, încerc
multe exemple geografice concrete sã-i motivez cãtre un turism
din viaþa de zi cu zi, le explic cât permanent în zona noastrã ºi nu
mai detaliat posibil oportunitãþile doar unul de 2-3 luni, cum este în
date de relieful, clima ºi prezent. Iar orele le facem cât mai
hidrografia din orizontul local, interactive pentru a nu plictisi!

»

Am citit cã Ministerul australian al Educaþiei a lansat în sept 2015
o nouã curriculã pentru învãþãmântul gimnazial, axatã în principal pe
ºtiinþe, tehnologie, inginerie ºi matematicã (STEM). Primele douã
materii care au pierdut teren în noua curriculã sunt istoria ºi geografia.
În locul lor, vor fi implementate programe educaþionale deja funcþionale
în Statele Unite, cum ar fi Hour of Code sau Code.org. Este o opþiune! Pe
de altã parte, am fost surprinsã de niºte sondaje fãcute printre studenþi
în campusul Universitãþii Harvard, dar ºi pe strãzile unei metropole
din Canada, printre cetãþeni de diferite etnii, care au oferit rãspunsuri
pierdute în spaþiu despre continente, þãri, oraºe capitale Credeþi cã
se poate trãi fãrã culturã generalã, fãrã sã ºtim unde ºi de unde suntem?!
Eu îmi educ elevii în spiritul fãrã a ne simþi parte integrantã a
nevoii de cunoaºtere, de desco- unei regiuni sau zone geografice,
perire, de cãlãtorie oriunde, fãrã a înþelege, dacã vrem cu
oricând, oricum, pentru recreere adevãrat sã muncim în alte tipuri
ºi recuperare psihicã
Încerc de medii, în alte tipuri de climat,
sã le insuflu dorinþa de nou, de în alte þãri. Totul trebuie conºtiencãutare permanentã, de corelare tizat puternic de cãtre noile
a tuturor elementelor din mediu, generaþii, care nu se vor mai arunca
pentru a înþelege corect mediul în lume ca pãrinþii lor. Ei vor avea
geografic, pentru a percepe ºi a nevoie de explicaþii concrete,
fi logici în toate descoperirile ºi coerente ºi plauzibile ale neceanalizele geografice.
sitãþii practicãrii unui job într-un
Nu, evident cã nu se poate trãi anumit tip de zonã geograficã,
fãrã culturã generalã, fãrã a putea nefiind dornici de sacrificii atât
sã ne localizãm în timp ºi spaþiu, de mari ca ºi pãrinþii lor.

Elevii de la Carmen Sylva vor
prezenta la ISEF proiectul:
Utilizarea dispozitivelor electronice pentru detectarea obstacolelor, de cãtre persoane cu
dizabilitãþi de vedere /Carmen
Sylva Your Eyes  CSYE, autori:
Paul Paraschiv, Andreea Petriºor,
clasa a X-a, ºi Rãzvan Badea
Armeanu, clasa a XI-a, profesor
coordonator Florin ªerbu. Dispozitivele create ajutã persoanele
nevãzãtoare sã detecteze obstacolele ºi creºte viteza de deplasare
în siguranþã a persoanelor nevãzãtoare.
La cea de-a opta ediþie a
INESPO  International Environmental
Sustainability
Olympiad, olimpiada internaþionalã pentru proiecte durabile
de mediu, desfãºuratã, ca în
fiecare an în Olanda, 29 mai 
3 iunie, Haga, participã peste
2500 de elevi reprezentând 65 de
þãri de pe toate continentele, care
trebuie sã vinã cu o soluþie la o
problemã a mediului înconjurãtor.



»

De fapt, doamnã profesoarã, ce este Geografia? Cât pragmatism ºi
câtã visare cuprinde ea?
Geografia este ºtiinþa care de multe se pot face aici, comparastudiazã înveliºurile Pãmântului tiv cu alte þãri, îi rog sã aprecieze
ca planetã ºi relaþiile care se orice strop de ploaie, orice picãstabilesc între acestea, altfel spus, turã de apã, sã înþeleagã logic toate
geografia studiazã atât mediul favorabilitãþile de care dispunem
natural, cât ºi efectele activitãþii ºi pe care le putem valorifica maxim
din punct de vedere economic,
omului asupra naturii.
Pentru mine, Geografia este deºi, deocamdatã, nu o face nimeni
totul. Este visare cãtre univers, etc. Dacã ºtii Geografie, poþi
cãtre vacanþa de vis, cãtre desco- accede la multe tipuri de joburi,
periri frumoase despre un vulcan, de la prezentator tv, redactor într-o
dar este ºi un strop de pragma- editurã, meteorolog, hidrolog,
tism Nu pot respira fãrã a face profesor, funcþionar public într-o
o plimbare montanã, ador relieful administraþie localã, cartograf,
României ºi îi învãþ pe elevi cât de funcþionar în orice birou de protecfrumoasã este þara noastrã ºi cât þie a mediului, agent de turism etc.
Vã mulþumesc!

»

Mioara VERGU-IORDACHE

Liceul Teoretic Carmen Sylva va
fi reprezentatã de proiectul: Haine
biometrice  BAC (Biometric
Autonomus Clothes), autori:
Alexandru Mîndra, Ioana Bãrbuliceanu, Andreea Ghena, clasa a
X-a, prof. coordonator Florin
ªerbu. Tema proiectului este
crearea de articole vestimentare
inteligente, care sã monitorizeze
parametrii corpului uman în timpul
efortului fizic ºi sã transmitã
datele monitorizate cãtre o
persoanã sau la distanþã (medic,
sistem medical de urgenþã etc.)
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Urma paºilor Tãi
 un spectacol
de teatru creºtin

S-au pus în vânzare
abonamentele
ºi biletele pentru
Concursul
Internaþional
George Enescu 2016
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Valori româneºti

Nicolae
TITULESCU
 diplomatul
absolut

Ediþia 2016 a Concursului Internaþional
George Enescu are loc între 3 ºi 25 septembrie ºi aduce pe scena Ateneului
Român pe unii dintre cei mai promiþãtori
tineri artiºti ai momentului, precum ºi
muzicieni consacraþi ºi laureaþi ai
Concursului, astãzi nume importante în
plan internaþional, care vor susþine o serie
de recitaluri extraordinare. Abonamentele
ºi biletele s-au pus în vânzare luni,
7 martie, în reþeaua Eventim. Potrivit

site-ului evenimentului, începând cu
ediþia din 2016, Concursul Internaþional
George Enescu se va derula într-un nou
concept, care va aduce pe scena Ateneului
Român, alãturi de tinerii competitori,
nume consacrate ale scenei mondiale ºi
laureaþi din anii anteriori, care ºi-au
dezvoltat o carierã internaþionalã, precum
ºi câºtigãtorii competiþiei din 2014,
atât la cele trei secþiuni instrumentale
Cea mai marcantã personalitate a politicii externe româneºti din
ale concursului, cât ºi la compoziþie.
toate timpurile, Nicolae Titulescu a fost diplomat, profesor universitar
ºi om politic. A fost singurul român preºedinte al Ligii Naþiunilor
(predecesoarea ONU) ºi singurul preºedinte care a avut douã mandate.
Mare orator, el s-a impus întregii lumi prin elocinþa, calitatea discursului
ºi diplomaþia sa. Nu de puþine ori, auditoriul (diplomaþi, senatori, miniºtri
Astãzi, 15 martie, de la ora 20:00,
etc) i-a cerut sã-ºi repete discursurile, doar pentru a mai avea ocazia de
spectacolul de teatru creºtin Urma paºilor
Miercuri, 16 martie 2016, ora 19.30, la
a-l privi pe acest om în exercitarea calitãþilor sale.
Tãi... revine pe scena bucureºteanã ºi se va
Sala Studio a Teatrului Odeon din
juca la Sala Mare din incinta Hanului
Bucureºti (Calea Victoriei nr.40-42), va avea
Cel mai mare diplomat al timpurilor sale, Nicolae Titulescu (4 martie
Gabroveni (str. Lipscani nr. 84-90) anunþã
loc Gala tinerilor scriitori. Recital de poezie & 1882 - 17 martie 1941) a reuºit sã rãmânã român, fiind, în acelaºi
Arcub. Inspirat de textul Olgãi Greceanu,
jazz, un eveni-ment literar-muzical cu par- timp, european, aºa cum îl caracterizeazã preºedintele Academiei
spectacolul Urma paºilor Tãi... îl aduce în
ticiparea laureaþilor celor mai importante Diplomatice Internaþionale, A.F. Frangulis. Descendent dintr-o familie
prim-plan pe omul frãmântat ºi zbuciumat,
premii de poezie acordate în România pe de moºieri, fiu de avocat, Nicolae Titulescu s-a nãscut la Craiova, unde
aflat în cãutarea adevãrului.
15 ianuarie 2016, la Gala tinerilor scriitori de a terminat clasele primare ºi liceul. Dupã absolvirea Facultãþii de Drept
la Bucureºti ºi la Premiul Naþional de Poezie la Paris (cu o bursã de studii din þarã), unde ºi-a luat ºi doctoratul, s-a
Mihai Eminescu de la Botoºani. Vor susþine întors în þarã. În 1903 obþinuse premiul Ernest Beaumont la un concurs
recitaluri de poezie Ionelia Cristea, Premiul organizat la toate Facultãþile de Drept din Franþa, cu lucrarea intitulatã:
Naþional de Poezie Mihai Eminescu pentru Opus Efectele actelor cu titlu gratuit, consimþite sub regimul comunitãþii, fie
Primus, Ana Donþu, Premiul Tânãrul Poet al de cãtre femeia singurã, fie de cãtre cei doi soþi, în profitul copilului din
anului 2015, Vlad Drãgoi, Premiul Tânãrul prima cãsãtorie, al unui copil comun sau unui al treilea. În 1905 este
scriitor al anului 2015, Robert G.Elekes.
profesor la Facultatea de Drept din Iaºi, iar, în l907, la cea din Bucureºti.
A fost membru, din 1907, al Partidului Liberal Conservator, condus de
Take Ionescu. În 1912 este ales, pentru prima datã, deputat. Din aceastã
poziþie, militeazã pentru întregirea României prin intrarea în rãzboi. În
1917 a fost numit Ministru al Finanþelor, iar în anul urmãtor a contribuit
la înfiinþarea Comitetului Naþional Român.
Din 1921 a funcþionat ca reprezentant permanent al României la
Liga Naþiunilor, urmând sã fie ales de douã ori preºedinte al acesteia,
în perioada 1930-1932. Din aceastã funcþie, a luptat pentru pãstrarea
graniþelor aºa cum au fost stabilite prin tratatele de pace de la Paris ºi
pentru buna cooperare a marilor puteri cu statele mici. S-a remarcat
prin relaþiile bune pe care le-a avut cu ministrul de externe sovietic,
Maxim Litvinov, ºi pentru susþinerea stângii politice.
Nicolae Titulescu a ocupat de trei ori poziþia de Ministru al Afacerilor
Strãine, în perioada 1928-1936. În primul ministeriat la Externe
Ajunsã la cea de-a 10 ediþie, Gala luni, 28 martie, de la ora 19,00, la Teatrul (1927-1928), are o contribuþie decisivã la acceptarea internaþionalã a
Premiilor Observator Cultural este deja Odeon. ªi traducãtorii literari sunt punctului de vedere românesc cu privire la problema optanþilor
un reper pentru literatura românã premiaþi pentru reuºitele lor. Începând maghiari, ridicatã de Budapesta, precum cã România ar fi discriminat,
contemporanã. Noutatea absolutã a cu cea de a IV-a ediþie a Premiilor la reforma agrarã din 1921, pe marii proprietari maghiari transilvani.
ediþiei din acest an a Galei Premiilor Observator cultural, revista a omagiat, Titulescu a combãtut criticile guvernului maghiar, demonstrând clar
Observator cultural este introducerea în fiecare an, traducãtori importanþi  la corectitudinea mãsurilor aplicate de Bucureºti. Nicolae Titulescu este
unui nou premiu: Observator Lyceum, ediþiile precedente au primit distincþii principalul artizan al câºtigãrii procesului optanþilor, un proces întins
acordat de un juriu alcãtuit din elevi de la Antoaneta Ralian ºi Anamaria Pop pe aproape un deceniu, prin care statul român a reuºit sã convingã
ºapte licee de elitã din Bucureºti. (2010); Luminiþa Munteanu ºi Luminiþa
Un numãr de 27 de scurtmetraje vor intra în Scriitorul Mircea Cãrtãrescu, criticul Voina-Rãuþ (2011); Sorin Mãrculescu ºi Franþa ºi Marea Britanie sã cedeze procente din despãgubirile lor de
cursa pentru trofeul Festivalului literar Eugen Negrici ºi antropologul George Volceanov (2012); Viorica Niºcov rãzboi la compensarea pierderilor suferite de cetãþenii ungari pentru
Internaþional de Film NexT  7-11 aprilie Vintilã Mihãilescu se numãra printre ºi Alexandru Al. ªahighian (2013), proprietãþile deþinute în Transilvania. Ion I. C. Brãtianu, preºedintele
2016  în competiþia internaþionalã, în timp nominalizaþii ediþiei 2016 a Premiilor Bogdan Ghiu (2014), Constantin Partidului Naþional-Liberal ºi al Consiliului de Miniºtri, se gândea, în
ce, în competiþia naþionalã, ajunsã la a treia Observator cultural, care vor fi decernate Geambaºu ºi Antoaneta Olteanu (2015). urma decesului regelui Ferdinand, la proclamarea Republicii ºi alegerea
lui Nicolae Titulescu în funcþia de preºedinte.
ediþie, 10 scurtmetraje se vor întrece pentru
A dus o politicã activã împotriva nazismului ºi a regimurilor de
premiul cel mai bun film românesc,
dreapta, în general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau
la Festivalul de Film dedicat Francofoniei, din Israel
informeazã organizatorii. Pentru competiþia
La Festivalul de Film dedicat Francofoniei, ce are loc în perioada 13-17 martie pentru siguranþa frontierelor României. În acest sens, a depus
internaþionalã, selecþionerii Irina Trocan,
2016, la Cinemateca din Holon, România este reprezentatã de pelicula De ce eu?, eforturi pentru încheierea Micii Înþelegeri (1933) ºi a Înþelegerii
Massimiliano Nardulli ºi Oana Ghera au ales,
regia lui Tudor Giurgiu. În cadrul festivalului sunt proiectate, cu subtitrare Balcanice (1934) cu scopul protejãrii României de invadatori. În august
din cele peste 2.000 de filme înscrise în fesîn limba ebraicã, filme din România, Franþa, Elveþia, Canada, Belgia, Cipru, 1936, cercurile de dreapta preluau puterea ºi, în acest context, Carol al
tival, câteva dintre cele mai provocatoare
II-lea l-a demis pe Titulescu din toate funcþiile ºi l-a expulzat din þarã.
Grecia ºi Coasta de Fildeº.
scurtmetraje recente.
Pentru început, diplomatul român s-a refugiat în Elveþia, urmând sã se
stabileascã în Franþa, la Cannes, în 1937. Deºi se afla în afara graniþelor
þãrii, Titulescu ºi-a continuat activitatea ºi a militat pentru evitarea
rãzboiului, prin conferinþe ºi articole. A conferenþiat în Franþa ºi în
Marea Britanie (ºi-a þinut prelegerile în Camera Comunelor ºi la universitãþile Oxford ºi Cambridge).
S-a stins din viaþã la Cannes, pe data de 17 martie 1941. Titulescu
a atras simpatiile unor personalitãþi importante din viaþa publicã
Pânzele Teodorei Axente par impregnate de o strãveche magie, care-ºi extrage forþa din lumea fizicã.
francezã ºi sovieticã, printre care A. F. Frangulis, Edouard Herriot ºi
Personajele sale par cã practicã ritualuri elaborate ale propriei faceri. Cufundate într-o tãcere misticã,
Maxim Litvinov. Datoritã abilitãþilor ºi realizãrilor sale a fost
ca într-un dialog cu Divinitatea, ele dau impresia cã autorul lor trebuie sã le observe eforturile,
supranumit Ministrul Europei. A fost preºedinte al Academiei
asemãnãtoare unei transe, de undeva de sus.
Diplomatice
Internaþionale, preºedinte de onoare al Comitetului Român
Teodora Axente scenografiazã minuþios fiecare scenã
al Reuniunii Internaþionale pentru Pace ºi doctor honoris causa la
înainte de a începe sã picteze. Fiecare pânzã îºi dezvãluie
universitãþile din Bratislava ºi Atena.
propriul univers teatral, cu decor, recuzitã ºi un substrat
Cristina MOLDOVEANU
metaforic. Fiecare lucrare se întrupeazã din dihotomia
materie-spirit, substanþã-devenire, chiar ºi atunci când
nareazã eforturile individuale ale personajelor de a unifica
aceste douã planuri ale existenþei. Cu o recuzitã de materiale
sclipitoare, precum folia de aluminiu, satinul, catifeaua,
blana sau draperiile - care au devenit semnãturi ale artistei -,
Teodora Axente invitã privitorul într-o lume misterioasã, care pare sã fie spiritualã, dar,
în cele din urmã, se dovedeºte a fi doar materie ºi suprafaþã.
Teodora Axente (n. 1984, Sibiu) a urmat studii de masterat ºi a obþinut titlul de doctor
la Universitatea de Artã ºi Design din Cluj-Napoca. Face parte dintr-o generaþie mai
tânãrã a ªcolii de la Cluj, urmând cronologic, la numai câþiva ani, unor artiºti ca Adrian
Ghenie, Ciprian Mureºan, Victor Man sau ªerban Savu, ºi a reuºit sã îºi gãseascã o voce
distinctã ºi o nouã poveste de spus. În 2011, Teodora Axente a primit Premiul Essl Art,
care a avut ca rezultat participarea la o expoziþie de grup la Essl Museum din Viena. În
2015, lucrãrile sale au fost expuse la Boulder MoCA din Colorado, în expoziþia Defaced, Artiºti din 26 de þãri vor participa, în perioada 14 - 21 mai 2016, la EUROPAfest
la Muzeul de Artã din Cluj-Napoca, în T.A.N.G.O., ºi la Hugo Voeten Art Center, - Bucharest International Jazz Competition. Sub sloganul 100% jazz
din Belgia, în My Name Is Artist. În mai 2016, va avea o expoziþie personalã la Hugo and more, evenimentul invitã iubitorii de muzicã la seri memorabile cu jazz
de calitate, ritmuri originale, idei îndrãzneþe ºi combinaþii surprinzãtoare.
Voeten Art Center. Acum, expune la New York. (G.M.)
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Patomania denigropaticã sau schizoidismul romanomaniac
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Alegaþiile unui mãrunt detractor, dintr-o lungã serie de astfel de
specimene, nu pot pune la îndoialã opere fundamentale ale istoriei
noastre. El, detractorul, seamãnã cu un pigmeu care s-ar lua la trântã
cu piramidele. Ce credibilitate, pe fond, poate avea un autor care
începe cacofonic un text? (cã ceea) la al patrulea cuvânt ºi, din
pãcate pentru el o mai comite ºi în a treia paginã (unicã, când). Dar,
trecând peste aceste aspecte, care denotã precaritatea culturii sale,
sã vedem câteva situaþii care aratã modul lui de a proceda ºi intenþiile
textuale. Spune acest denigrator ad-hoc: Grecii ºi romanii nu s-au
ocupat niciodatã de limbile barbarilor Moise ori Zeus sã fi fost ºi
tot ar fi trebuit sã-i fi tremurat mãcar microprocesorul sau tasta
dacã sinapsele îi vor fi fost perfect stabilizate! Câteva exemple.
Fiindcã tot ne-am ocupat zilele acestea de Publius Ovidius
Naso (20 martie, 43 î.Hr., Sulmo, azi Sulmona, provincia Aquila 17 sau 18 d.Hr., Tomis, azi Constanþa), sã citãm,
mai întâi, din ilustrul exilat:
Eºti curios sã ºtii ce populaþie se aflã în
þinutul tomitan ºi ce obiceiuri au oamenii
printre care locuiesc?
Deºi în acest loc sunt amestecaþi greci ºi geþi, þãrmul tine mai
mult de geþii nedomoliþi.
Sarmaþii ºi geþii sunt mai numeroºi.
Îi vezi cãlãri, venind ºi ducându-se prin mijlocul drumurilor.
Între ei nu-i nici unul care sã nu poarte tolbã, arc ºi sãgeþi
îngãlbenite de veninul viperei.
Au glas aspru, chip sãlbatic ºi sunt cea mai adevãratã
întruchipare a lui Marte*.
Pãrul ºi barba lor n-au fost tunse niciodatã.
Mana lor dreaptã e totdeauna gata sa înfigã cuþitul, pe care îl
are legat la ºold orice barbar.
(Ovidiu (48 a.Chr.-17 p.Chr.)  Tristele, V,7,45-54)
*Zeul rãzboiului la romani.
Sã fi fost acest text un rãspuns la o preocupare fireascã a unui
roman cu privire la populaþiile din zona unde fusese surghiunit
Ovidiu? Sau nici vorbã de aºa ceva?
Mai departe. De ce va fi scris istoricul Dio Cassius (155 sau
163/164 - dupã 229): Era (Decebal) foarte priceput la planurile
de rãzboi ºi iscusit în înfãptuirea lor, ºtiind sã aleagã prilejul
pentru a-l ataca pe duºman ºi a se retrage la timp. Dibaci în a
întinde curse, era un luptãtor ºi se pricepea sã foloseascã izbânda,

albã, prea ies precum pãduchele în frunte, prea multe,
prea insultãtoare pentru a avea credibilitate ºi pentru a le
lua cineva în serios. Voi oferi un singur exemplu! Iatã ce
scrie denigratorul de ocazie, mizând pe faptul cã, probabil, cititorul
va lua pe nemestecate ce spune el ºi nu va verifica: Este comic ºi
revelator cã pânã ºi acolo unde un text antic, cel al lui Tacit
(Hist. I 2), spune cã dacii se rãzboiau între ei ºi cã erau vestiþi pentru
mãcelurile reciproce - nobilitatus cladibus mutuis Dacus -,
Pârvan suceºte textul, spunând cã acele masacre mutuis: erau
reciproce, fireºte, cu Roma, nu între ei (p. 62).
Sã vedem ce spune Getica (V. Pârvan, Getica, Editura Meridiane,
Bucureºti, 1982, p.62.): Luptele interne, care au turburat imperiul
roman la cãderea lui Nero, mai ales în provinciile dunãrene, au
fãcut atât pe suebi ºi sarmaþi cât ºi daci sã-ºi reia activitatea
pustiitoare în sudul Dunãrii. Tacitus (Hist. I 2), pomenind atacurile
acestora din urmã, întrebuinþeazã expresia destul de obscurã,
dar foarte caracteristicã: dacii vestiþi pentru mãcelurile reciproce:
nobilitatus cladibus mutuis Dacus: reciproce, fireºte, cu Roma,
nu între ei (deºi ºi aceastã înþelegere ar fi
exactã, din punctul de vedere intern dacic):
Tacitus vrea sã spuie cã guvernatorii din Illyricum,
deºi reuºesc sã batã din când în când pe daci,
sunt totuºi adesea ei înºiºi bãtuþi.
Prin urmare, orice om de bunã credinþã poate constata probitatea lui
Pârvan. El, pornind de la textul lui Tacit, a cãrui expresie o
considerã destul de obscurã, expune cele douã posibilitãþi
interpretative: a) fireºte, cu Roma, nu între ei b) nu între ei (deºi ºi
aceastã înþelegere ar fi exactã, din punctul de vedere intern dacic.
Ce face rãstãlmãcitorul? Citeazã trunchiat, minte prin omisiune
ºi-l acuzã pe Pârvan de ceva comis de el însuºi, adicã de denigrator.
Relevant, nu? Pãi meritã sã fie tratat drept autor? Când el este un
impostor textual sadea? De aceea mã ºi mir cã are ºi susþinãtori.
Dar, înþelepciunea noastrã ancestralã, putând proveni de la celebrii
noºtri strãmoºi, geþii, dacii, daco-geþii, ne vorbeºte despre sac ºi
despre petic.
În fine, cred cã am exagerat acordând prea multã atenþie acestui
mincinos, cãruia, probabil, din acest motiv ºi nu numai, un tânãr
intelectual, Costi Rogozanu, a gãsit de cuviinþã cã nu meritã a-i
spune altceva decât, Hai sictir. Evident cã eu nu voi proceda
astfel. Voi spune doar atât: distinse denigrator, nu eºti nici primul ºi
nu vei fi nici ultimul din seria denigratorilor neamului nostru. Dai cu
pietre într-un pom cu roade. Cu extrem de multe roade. Mãnânci ºi
tu o pâine cu un preþ pe care cei din neamul nostru, al dacilor, nu
l-ar plãti niciodatã.

PUNCTE DE VEDERE  POLEMICÃ
Sã amintim doar câteva dintre operele pierdute ale antichitãþii:
Traian, De bello dacico, medicul Criton, însoþitor în campaniile
împãratului Traian, Getica, Dion Chrysostomos, Getica, cãrþile
despre rãzboaiele dacice ale lui Appian, Arrian, Ammianus
Marcellinus, precum ºi capitolul despre rãzboaiele daco-romane
al lui Dio Cassius. Sã mai notãm ºi Poemul lui Florus dedicat
victoriilor împãratului Traian. Sã fi fost scrise toate aceste opere
din lipsa de preocupare faþã de daci ºi limba lor? Ori, ca o concluzie,
rãzboaiele persane, macedonene, romane cu dacii vor fi fost
pregãtite ºi vor fi avut loc tot din lipsa de preocupare a acestora
faþã poporul barbar dac? Sã nu uitãm cã, la rândul lor, pentru
daci, toþi aceºti nãvãlitori tot barbari erau!
Când o operã fundamentalã, fie ea ºi mitologicã, este catalogatã
drept elucubraþii clinice, probabil fãrã mãcar s-o fi citit-o,
circumspecþia fireascã devine deja certitudine: ipochimenul face orice
altceva numai informare ori istorie nu. De aceea nu mai poþi crede o
iotã din ce scrie, manipulatoriu ºi ticãlos, încercând sã demoleze
opera unui savant: Getica lui Vasile Pârvan. Pentru aceastã
întreprindere nu se dã în lãturi de la nimic: denigrare, insinuare,
aluzii, rãstãlmãciri, minciunã. Nimic din ceea ce deontologia ar
presupune: acurateþe, informaþie, referinþe, onestitate, corectitudine
etc. Doar opinii personale cu iz denigrator. Sunt prea cusute cu aþã
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dar ºi sã iasã cu bine dintr-o înfrângere. Din aceasta pricinã multã
vreme a fost un duºman de temut pentru romani. Cumva din
lipsã de preocupare faþã de daci?
ªi, tot Dio Cassius, de ce o fi relatat despre întâlnirea lui
Domiþian cu solul dac: Domiþian puse lui Diegis o diadema pe
cap, ca ºi cum ar fi fost un adevãrat învingãtor ºi omul în stare sã
dea un rege dacilor, a comentat cu ironie Cassius. ªi a continuat:
El (Domiþian) cheltuise foarte mulþi bani pentru încheierea pãcii,
cãci fãrã întârziere dãdu lui Decebal nu numai însemnate sume de
bani, dar ºi meºteri pricepuþi la felurite lucrãri, folositoare în timp
de pace ºi de rãzboi, ºi fãgãdui sã-i dea mereu multe.
Oare aceste discuþii se desfãºurau, cum am spune astãzi, în
limbaj non verbal? Existã, prin urmare, douã ipoteze de lucru: ori
vorbeau o limbã înruditã, ce le permitea sã se înþeleagã, ori aveau
preocupãri comune, fiecare pentru limba celuilalt, pentru a se
putea înþelege. Pentru cã nu avem noi acum dicþionare, enciclopedii
în acest sens, nu înseamnã cã nu au existat preocupãri ale grecilor
ºi romanilor pentru limba dacilor. (ªi reciproc, aº sublinia)

Anul 2016 - an hotãrâtor pentru democraþie ºi un stat de drept funcþional (VI)
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Pregãtirile pentru alegerile locale au intrat în linie dreaptã
Orice om, care crede cã poate fi fericit ºi prosper lãsând partidele politice sã se reformeze
ºi sã aibã grijã de el, ar face mai bine sã se uite mai atent la Indianul American. (Henry Ford)
Se vorbeºte mult despre alegeri libere, dreptul de a alege ºi de a fi ales, dar ºi despre necesitatea însãnãtoºirii societãþii româneºti. Chiar dacã alegerile
locale au intrat în linie dreaptã, partidele politice îºi continuã degringolada pe fondul mimãrii reformãrii pe bazã de criterii de integritate proprii, fãrã
consecinþe juridice, sondaje ºi alegeri interne. Partidele se confruntã cu lipsa acutã a unor lideri de partid credibili ºi existenþa unor doctrine politice
clare, iar propunerile de candidaþi pentru alegeri au ajuns un fel de alba-neagra. Dacã nu reuºesc sã-ºi aleagã preºedintele de partid,
de unde candidaþi pentru primari, preºedinþi ai CJ? ªi care va fi calitatea consilierilor? Dezbaterea publicã este acaparatã de alegerea primarilor în douã tururi, deºi listele cu candidaþi urmeazã sã fie depuse pânã pe 22 martie ºi definitivate, dupã contestaþii, pânã pe
5 mai, iar Guvernul a stabilit data alegerilor pe 5 iunie. Pentru desfãºurarea procesului electoral s-au alocat de la buget circa 100 mil euro
(350,7 mil lei pentru alegerile locale, la care se adaugã 89,3 mil lei pentru bugetul AEP). Vor fi bani aruncaþi pe fereastrã?

Ce populaþie are România ºi câþi dintre noi votãm?
Populaþia rezidentã a României, la 1 ianuarie 2016, conform datelor INS
a fost de 19.870.600 de locuitori, dintre care 10.163.600 erau femei (51,1%),
iar, conform datelor Ministerului Educaþiei, 3.039.608 de copii sunt cuprinºi
în sistemul preuniversitar de învãþãmânt în 2015/16, de unde rezultã
16.830.992 de cetãþeni cu drept de vot la alegerile locale. Autoritatea Electoralã
Permanentã (AEP) a modificat numãrul de cetãþeni cu drept de vot înregistraþi
în registrul electoral la 18.275.109 (de la 18.272.623 de cetãþeni existenþi la
1.01. 2016) de unde rezultã un plus de 1.475.038 de cetãþeni cu drept de vot,
comparativ cu datele determinate pe baza comunicatului INS. Care este
realitatea? Ce au de spus AEP ºi primarii care au în responsabilitate registrul
electoral? Conteazã cine voteazã sau tot cine numãrã voturile?

Care este starea de sãnãtate a societãþii româneºti?

Cifrele de bilanþ din Raportul DNA pe 2015, cu cei 1.250 de inculpaþi
trimiºi în judecatã pentru fapte de corupþie la nivel înalt ºi mediu, între care un
prim-ministru, cinci miniºtri, 16 deputaþi ºi cinci senatori, au fost interpretate
ca un succes în lupta cu corupþia, prin dimensiunea activitãþii conduse de
Laura Codruþa Kovesi, cu soluþionarea, în medie, a 100 de dosare, asumându-ºi toate riscurile ºi cu un uriaº efort, în tenebrele României capturate.
Mai degrabã ar trebui sã ne îngrijoreze cã 90% dintre cele 11.700 de dosare
lucrate sunt rezultatul sesizãrilor primite de la cetãþeni ºi instrumentate cu
sprijinul SRI, chiar dacã delaþiunea ar reprezenta creºterea spiritului civic iar
intercep-tarea convorbirilor ar fi justificatã prin dictonul scopul scuzã
mijloacele. Nu mã liniºtesc nici mãsurile asiguratorii de aproape o jumãtate
de miliard de euro ºi nici cele aproape 200 de milioane euro care vor trebui
sã intre în bugetul statului ºi de care sã beneficiem dacã avem în vedere cã
majoritatea acestor sume sunt stabilite ca sponsorizãri/finanþãri ilegale, sub
diverse forme, ale partidelor. De unde provin aceºti bani? Care este sursa
lor? Unde sunt acþiunile de constituire, ca parte prejudiciatã, a instituþiilor
statului, directã a ministerelor sau prin entitãþile din subordine  CNADR,
ANPR, ANAF, ADS etc., care rãspund de gestionarea patrimoniului public,
a taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor cetãþenilor, a fondurilor UE, la
constituirea cãrora participãm, ºi care sunt considerate nerambursabile, a
împrumuturilor de la bãnci în detrimentul urmaºilor noºtri?
Putem spune cã DNA este cea mai performantã instituþie publicã din
România, când Curtea de Conturi reclamã peste 750 de dosare, iar Corpul
de control al primului ministru Ponta reclamã alte 250 de dosare, cu sarcini
de control al instituþiilor publice care aparþin statului de drept, iar alte 7.100
de dosare aºteaptã sã fie soluþionate? La raportul prezentat de DNA
e adaugã datele înregistrate în anul 2015 de cãtre Agenþia Naþionalã
de Integritate (ANI) în îndeplinirea atribuþiilor prevãzute de lege ºi a
angajamentelor asumate de România în cadrul MCV privind reforma sistemului judiciar ºi lupta anticorupþie. Cele mai importante repere
ale activitãþii desfãºurate au fost reprezentate de: 229 cazuri de

incompatibilitate, 187 conflicte de interese (124 administrative ºi
63 penale), 30 cazuri privind constatarea unor diferenþe nejustificate între
averea dobânditã ºi veniturile realizate ºi 25 cazuri referitoare la constatarea
indiciilor privind sãvârºirea unor fapte penale (fals în declaraþii, infracþiuni
asimilate faptelor de corupþie). În perioada septembrie 2010 - 31 decembrie
2015, Agenþia Naþionalã de Integritate a finalizat 10.714 dosare, dintre care
8.976 dosare clasate (83,8%). La sfârºitul lunii decembrie 2015 se aflau
2.860 dosare în lucru, revenind aprox. 69 dosare / inspector. Printre
persoanele sancþionate definitiv se aflã: demnitari ai autoritãþilor centrale;
aleºi locali; persoane cu funcþii de conducere din cadrul instituþiilor /
autoritãþilor publice centrale sau locale; funcþionari publici - alte categorii
prevãzute de Legea nr. 176/2001 ºi chiar magistraþi, judecãtori, procurori.
Cu toate acestea, potrivit statisticilor CEDO, România ocupã locul al
treilea între þãrile membre UE cu cele mai multe cazuri la Curtea de la
Strasbourg. În prezent, sunt în curs de soluþionare 3.700 de dosare. În anul
2015, statul român a plãtit despãgubiri de aproape 35 de milioane de lei, ca
urmare a proceselor pierdute la CEDO, sumã de peste trei ori mai mare
decât cea achitatã în anii anteriori. Lucrurile nu par cã se vor schimba
curând, dacã avem în vedere cã CEDO dã dreptate mai mult reclamanþilor,
precum ºi recenta decizie a CCR privind ilegalitatea interceptãrilor SRI ca
probe într-un proces penal - urmare a ambiguitãþii Codului Penal ºi Codului
de procedurã penalã. Poate cã ne îngrijoreazã numãrul celor anchetaþi ºi
condamnaþi, într-o formã sau alta, pentru cã sunt semeni de-ai noºtri, mulþi
aleºi de noi, dar trebuie sã conºtientizãm cã ei aduc atingere demnitãþii de a
fi român, a celor cinstiþi care muncesc cu palmele sau cu mintea ºi pana
pentru afirmarea ºi perpetuarea noastrã, ca popor, în simfonia popoarelor
lumii. În acelaºi timp, aleºii noºtri, deºi sunt obligaþi, conform art. 52 al
Legii nr. 215/2001, nu au prezentat sau refuzã sã prezinte raportul anual
de activitate, care sã fie fãcut public prin grija secretarului deºi transparenþa
procesului decizional se aflã printre promisiunile electorale ale majoritãþii
partidelor, primarilor, consilierilor locali ºi judeþeni. Nerespectarea criteriilor
minime de transparenþã ºi claritate a legilor este favorizatã de imunitatea
prost înþeleasã ºi de lipsa unor sancþiuni prevãzute de lege, în afara votului.
Sau dacã votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lãsa sã
votãm, dupã cum a afirmat Mark Twain?!

Cum va acþiona AEP? Dar alegãtorul român?

Cum va gestiona AEP, conform Legii nr.208/2015, procesul electoral,
pentru îndeplinirea atribuþiilor tehnice necesare desfãºurãrii alegerilor ºi
formãrii educaþiei electorale, vizând afirmarea unei culturi politice a
participãrii, precum ºi o angajare lucidã, în cunoºtinþã de cauzã a cetãþenilor.
Vor redescoperi cetãþenii gustul participãrii la viaþa politicã a cetãþii?
Înþeleg ei mecanismele democraþiei ºi semnificaþia votului, precum ºi
creºterea gradului de încredere în sistemul pluralist?

Ec. dr. Mircea M. TOMA

E timpul
unui bilanþ
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Diferenþele din sânul trecutului tind sã se
aplatizeze ºi sã se egalizeze: de-abia ne mai
intereseazã dacã ceva s-a petrecut ieri sau acum
cinci mii de ani. Consecinþa este cã trecutul, atât
cel imediat, cât ºi cel îndepãrtat, devine un
rezervor de preistorie, din care noi extragem,
atunci când avem nevoie pentru a ne justifica
ideile sau acþiunile, exemple pilduitoare. El s-a
transformat într-un mare ecran de calculator prin
care navigãm cu tastele Scroll, Find, Find and
Replace, Delete etc. Astfel, ºi dinamica meseriilor
se schimbã. Tinerii aleg - de multe ori - pentru
specializãri universitare, domenii de studiu, care,
dupã terminarea facultãþii, nu-ºi mai gãsesc
corespondentul în viaþa de zi cu zi. Prin urmare,
ei trebuie sã gãseascã altceva, sã lucreze în
domenii pentru care n-au studii, ori sã se
mulþumeascã cu un provizorat marginal în branºã.

p e r spe c t i ve

În contemporaneitate, viaþa se schimbã mai
repede decât programele universitare ºi ei se
trezesc deseori în situaþia de a învãþa lucruri care
nu le mai folosesc. Ceea ce-i intereseazã cu
adevãrat se regãseºte prea puþin în conþinuturile
cursurilor ºi seminariilor. Dar nu numai tinerii sunt
în aceastã situaþie. Noi cu toþii avem mai multe
activitãþi decât altãdatã. Modelele de odinioarã se
golesc de conþinut ºi arareori putem sã le înlocuim
cu altele. Spiritul dezorientãrii este mai prezent
ca niciodatã. Avalanºa hipertelicã, multiplicarea
acceleratã a lucrurilor din jurul nostru ne cere,
mereu, o mare putere de adaptare.
Dar cât timp vom putea þine piept fluxului
imens de obiecte ºi evenimente? ªi ce înseamnã,
în acest caz, a te adapta? A te adapta într-o
asemenea situaþie înseamnã a înþelege ºi a regândi
permanent raportul dintre centru ºi margine,
dintre actual ºi inactual, dintre poziþia ta ºi o
împrejurare anume. Dar acest lucru nu se poate
face fãrã a începe sã selectezi ºi sã valorizezi
componentele situaþiei. Iar situaþia e întotdeauna
un amestec de prezent, trecut ºi viitor. Nu putem
înghiþi totul, fãrã discernãmânt. Iar discernãmântul implicã, în primul rând, o reaºezare a
valorilor trecutului, cãci ele vor orienta prezentul
ºi viitorul. E timpul unui bilanþ. Vremurile o
cer. Dacã nu ne miºcãm destul de repede, s-ar
putea sã fim depãºiþi de evenimente. Suntem
prizonierii unei dinamici temporale care va
schimba faþa lumii în urmãtorii zece ani, suntem
oameni recenþi ai momentului actual.
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  15 martie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15

22:15
22:45
23:15
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 
Trepte spre cer (1977, dramã)
Regia: Andrei Blaier
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
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  19 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  Focuri de tun în sud
(1951, comedie)
Regia: William Cameron Menzines
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 
Undeva în est (1991, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
De ce sã iubim limba românã
Realizator Luiza Marinescu
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MIERCURI 16 martie 2016
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
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 
Trepte spre cer (1977, dramã)
Regia: Andrei Blaier
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 
Mingea (1958, dramã)
Regia: Andrei Blaier
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  17 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
19:45
20:15
21:50
22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:00
05:00

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
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
 Doamna Bovary (1974, dramã)
Transformarea (r)
Cinemania  film documentar
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
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Focuri de tun în sud
(1951, rãzboi) 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  21 martie 2016

DUMINICÃ 20 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  Toby Mc Teague
(1986, aventuri)
Regia: Jean-Claude Lord
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 
Mingea (1958, dramã)
Regia: Andrei Blaier
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)
Film documentar
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 18 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  Toby Mc Teague
(1986, aventuri)
Regia: Jean-Claude Lord
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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ACADEMIA ROMÂNÃ - 150 de ani de la înfiinþare
Unirea Principatelor a creat contextul
istoric ºi cultural necesar înfiinþãrii unei
academii naþionale. G. Sion elaboreazã,
în 1860, un proiect de statut pentru
întemeierea unei academii române, cu
15 membri. V.A. Urechia propune o
comisie pentru alcãtuirea unui dicþionar
ºi a unei gramatici. Însuºi domnitorul
A.I. Cuza sprijinã concret înfiinþarea unei
academii, donând, în 1863, 5600 de
galbeni, din care o mie de galbeni sã fie
acordaþi ca premiu pentru cea mai
valoroasã traducere din limbile clasice.
Gestul lui Cuza îl urmeazã bucureºteanul
Evanghelie Zappa, care oferã 5000 de
galbeni pentru elaborarea unui dicþionar,
a unei gramatici româneºti ºi a unei traduceri. Ambele sume au constituit prima
finanþare a academiei, înfiinþându-se
oficial, prin Decretul nr. 582 din 1/13 aprilie 1866 al Locotenenþei Domneºti,
Societatea Literarã Românã (pe larg, vezi
Dicþionarul General al Literaturii
Române, litera A/B, Bucureºti, Editura
Univers enciclopedic, 2004, p. 8-18;
Dorina N. Rusu, Dicþionarul membrilor
Academiei Române. 1866-2010, ediþia a
IV-a, Bucureºti, Editura Enciclopedicã,
2010.), cu scopul elaborãrii dicþionarului
ºi a gramaticii limbii române. Ea cuprindea
21 de membri, reprezentând toate provinciile româneºti (Vicenþiu Babeº, G. Bariþiu,
I.D. Caragiani, T. Cipariu, D. Cozacovici,
Al. Hasdeu, I. Hodoº, Al. Hurmuzaki,
A. Mocioni, G. Munteanu, I.H. Rãdulescu,
Al. Roman, I.G. Sbiera, C. Stamati), completându-se, anul urmãtor, cu V. Alecsandri, St. Gonatã, N. Ionescu, A.T. Laurian,
Titu Maiorescu, I.C. Massimu, C. Negruzzi,
C.A. Rosetti, V. Urechia-Alexandrescu.
Reprezentativitatea provinciilor îl determinã pe B.P. Hasdeu sã afirme: Când cineva
zice român, ºterge ºi Dunãrea ºi Carpaþii.
Societatea Literarã Românã îºi
deschide lucrãrile la 1 august 1867, în casa
de lângã Ciºmigiu a banului C. Gr. Ghica,
apoi funcþioneazã în clãdirea Universitãþii
din Bucureºti. În 1890, Ministerul
Instrucþiunii Publice cumpãrã, pentru Academia Românã, Casa Cesianu din Calea
Victoriei 135, iar, în 1896, casele din Calea
Victoriei 137. La 3 martie 1898 se inaugureazã noua clãdire a Academiei Române,
iar la 10 noiembrie 1898 se deschide prima salã de lecturã a Bibliotecii Academiei.
Peste cinci zile, episcopul Buzãului doneazã biblioteca cãpitanului C. CornescuOltelniceanu, punându-se, astfel, bazele
bibliotecii Academiei. În 1937 se inaugureazã clãdirea Bibliotecii (arh. Duiliu
Marcu), iar, în 2001, se inaugureazã noul
edificiu al Bibliotecii. În 1903, manuscrisele, documentele istorice ºi cãrþile de la
Muzeul Naþional de Antichitãþi trec în
fondurile Bibliotecii Academiei. În 1884
ºi apoi în 1938 este votat Regulamentul
Bibliotecii Academiei, modificat în 1949,
în noile condiþii politice impuse României.
În 2006 se finalizeazã lucrãrile de extindere
ºi modernizare a Bibliotecii, cu un corp
nou ºi o aulã impunãtoare.
La 24 august /5 septembrie 1867, denumirea noii instituþii este Societatea
Academicã Românã, cu trei secþiuni
(literarã-filologicã, istorico-arheologicã ºi
de ºtiinþe naturale) ºi cu scopul, declarat
prin statut, de a lucra la înaintarea literelor
ºi a ºtiinþelor între români, fiind un corp
independent în lucrãrile sale de orice
naturã. Prima conducere se alege la
31 august 1867: I.H. Rãdulescu (preºedinte),
Timotei Cipariu (vicepreºedinte), A.T.
Laurian (secretar) ºi la 16 septembrie 1868
sunt aleºi primii membri (M. Kogãlniceanu, Papiu-Ilarian, G. Sion).
La 27 martie /8 aprilie 1879, Societatea
Academicã Românã se transformã în
institut naþional cu denumirea de
Academia Românã, persoanã moralã
ºi independenþã, având ca scop cultura
limbei ºi istoriei naþionale, a ºtiinþelor ºi
frumoaselor arte, organizatã în trei secþii,
ce vor funcþiona pânã în 1948: literarã,
istoricã ºi ºtiinþificã.
Având în vedere componenþa membrilor fondatori, s-a acordat o atenþie
deosebitã rolului limbii române: limba ne
uneºte (Al. Roman), limba împarte
pururea soarta poporului (V.A. Urechia),
conservarea unitãþii limbii româneºti din
toate provinciile locuite de români [...] va
reda forma curat naþionalã românã, pentru
ca sã figureze cu toatã demnitatea între ºi
lângã surorile ei de originã latinã. Ea va
pune fundamentul pentru o literaturã
adevãratã naþionalã. (Timotei Cipariu).

Prima lucrare premiatã de Societatea
Academicã Românã este Gramatica
limbii române. Partea analiticã, de
T. Cipariu (la 16 septembrie 1868), iar,
în 12 august 1869, încep dezbaterile
pentru elaborarea Dicþionarului limbii
române, o urgentã necesitate chiar
pentru viitorul nostru naþional. În 1876
se hotãrãºte întocmirea unui Dicþionar
latino-român ºi a Dicþionarului limbii
române, în 1884 se propune elaborarea
unui Etymologicum Magnum Romaniae,
care sã cuprindã toate cuvintele vechi, care

latinã a limbii române. Dupã 1990, s-a
revenit la forma corectã, recunoscându-i-se
Academiei dreptul de a hotãrî asupra
îndreptãrilor care se vor face normelor
ortografice ale limbii române. (Deºi a fost
o luptã, nu numai ºtiinþificã, de a impune
normalitatea ortograficã românã, este de
neînþeles de ce unele publicaþii periodice,
inclusiv reviste pretinse culturale, folosesc cu obstinaþie normale ortografice din
perioada ocupaþiei bolºevice a României,
care voiau sã dovedeascã influenþa majorã
a slavonei asupra limbii române!) În 1994,

coordonatã de Eugen Simion, care a
elaborat pertinente studii introductive în
aceastã colecþie, de la Eminescu la Ioan
Alexandru. Se încheie ediþia academicã de
Opere de M. Eminescu ºi facsimilarea
caietelor-manuscris ale autorului Luceafãrului, în 38 de volume, dãruite marilor
biblioteci publice din þarã ºi din strãinãtate,
împlinind, astfel, dorinþa lui Constantin
Noica. S-a stabilit, la propunerea lui
Eugen Simion, ca 15 ianuarie sã fie,
deopotrivã, Ziua lui Eminescu ºi Ziua
Culturii Române, iar 31 august  Ziua

Preºedinþii Academiei: I.H. Rãdulescu (1867-1870), A.T. Laurian (1870-1872;1873-1876),
N. Kretzulescu (1872-1873; 1895-1898), I. Ghica (1876-1882; 1884-1887; 1890-1893; 1894-1895),
D.A. Sturza (1882-1884), M. Kogãlniceanu (1887-1890), G. Bariþiu (1893), Iacob Negruzzi (1893-1894;
1910-1913), Petru Poni (1898-1901; 1916-1920), Petre S. Aurelian (1901-1904), I. Kalinderu (1904-1907),
Anghel Saligni (1907-1910), C.I. Istrati (1913-1916), D. Onciul (1920-1923), E. Racoviþã (1926-1929),
I. Bianu (1929-1932), L. Mrazec (1923-1935), Al. Lapedatu (1935-1938), C. Rãdulescu-Motru (19381941), I.Th. Simionescu (1941-1944), D. Gusti (1944-1946), Andrei Rãdulescu (1946-1948),
Traian Sãvulescu (1948-1959), Ath. Joja (1959-1963), Ilie Murgulescu (1963-1966), Miron Nicolescu
(1966-1975), ªerban Þiþeica* (1975-1976), Th. Burghele (1976-1977), Cristofor Simionescu*
(1977-1980), Gh. Mihoc (1980-1981), I.M. Anton* (1981-1984), Radu P. Voinea (1984-1990), M.
Drãgãnescu (1990-1994), V. Constantinescu (1994-1997), Eugen Simion (1997-1998, interimar; 1998-2006), Ionel Haiduc
(2006-2014), Ionel Valentin Vlad (din 2014). [* Vicepreºedinþi, care au fost, temporar, nealeºi preºedinþi ai Academiei Române.]
altminteri, vor fi pierdute pentru generaþiile viitoare, proiect pentru care se
oferã B.P. Hasdeu. Savantul îl concepe ca
pe o lucrare monumentalã, din care a
reuºit sã elaboreze doar primele trei
volume ºi introducerea la urmãtorul
volum. În 1904, a fost instituitã o comisie
pentru stabilirea normelor ortografice, o
propunere vizând înlocuirea lui î cu â în
cuvântul românesc ºi derivatele sale,
considerat mod de scriere prin care s-a
identificat românimea de la renaºterea ei
modernã încoace ºi s-a impus definitiv
principiul fonetic ca normã a limbii scrise.
Prin imixtiune politicã, în 1953, prin
hotãrâre a Consiliului de Miniºtri, s-a
impus renunþarea la folosirea lui â ºi a
formei sunt, care demonstrau originea

Academia Românã stabileºte prioritãþile
privind marile proiecte: Micul Dicþionar
Academic al Limbii Române, Dicþionarul
General al Literaturii Române (prima
ediþie a apãrut între 2004-2009, în ºapte
volume, în anul aniversar urmând sã aparã
ediþia a II-a, revizuitã ºi augmentatã),
Dicþionarul tezaur al limbii române,
tratatul Istoria românilor, Dicþionarul
etimologic, atlase lingvistice, folclorice etc.
Dupã înfiinþarea Fundaþiei Naþionale
pentru ªtiinþã ºi Artã, în martie 1999, sub
egida Academiei Române, condusã de
acad. Maya Simionescu ºi acad. Eugen
Simion, a fost lansatã colecþia Opere
fundamentale ale scriitorilor români,
tipãrindu-se, pânã în prezent, peste 175
de volume. Colecþia a fost iniþiatã ºi este

Limbii Române, sincronizându-ne cu
Academia de la Chiºinãu.
Revenind la istoricul Academiei Române,
putem afirma cã membrii sãi, dar mai ales
conducerea instituþiei, au avut sarcina nu
numai de a elabora lucrãri literare, ºtiinþifice sau de artã, de a strânge, prin donaþii,
o avere mobilã ºi de carte apreciabilã, de
înfiinþare de noi ºcoli academice (în Franþa,
în 1922, condusã de N. Iorga, ºi la Roma,
în 1933), ci ºi de a lupta pentru pãstrarea
independenþei Academiei, conform
statutului sãu. Astfel, în 1935, se ia atitudine împotriva înfiinþãrii Academiei de
ªtiinþe din România la Bucureºti, pentru
cã se împieteazã un drept legal, se uzurpã
un patrimoniu moral, aducându-se, Academiei, grave ºi pãgubitoare prejudicii.

Cu stãruinþã, conducerea Academiei
Române reuºeºte, în 1938, sã determine
guvernanþii sã publice un decret-lege,
conform cãruia cuvântul «academie»,
singur sau urmat de alte cuvinte, nu poate
fi întrebuinþat drept denumire cu firmã de
nicio persoanã fizicã sau juridicã în afarã
de Academia Românã. Numai legea poate
acorda ºcolilor de învãþãmânt superior
sau asociaþiunilor ºtiinþifice profesionale
denumirea de «academii», dar numai cu
consultarea prealabilã a Academiei
Române. Din pãcate, dupã 1990, cuvântul
academie a fost preluat fraudulos de
reviste umoristice de prost gust, de diverse asociaþii sportive sau umoristice, societãþi civile etc., cuvântul în sine devenind
inflaþionist, unii lideri ai acestor academii
fiind intelectuali cu pretenþii. Aferim!
Deºi este prin definiþie un for ºtiinþific
ºi cultural, Academia Românã s-a
pronunþat atunci când politicul a vrut sã
surclaseze ºtiinþificul. De pildã, în urma
ultimatului lui Stalin din 1940 (faþã de
care regele ºi guvernul sãu n-au luat nicio
atitudine), Academia Românã se
adreseazã, la 12 iulie 1940, academiilor
din lume, prezentând ºtiinþific ºi fãrã
caracter polemic problema Basarabiei ºi
a pãrþii din Bucovina rupte recent din
trupul României. (Academia Românã a
organizat, la 31 octombrie 1994 ºi la
28 ianuarie 2005, douã sesiuni ºtiinþifice
cu tema Limba românã ºi varietãþile ei
locale, respectiv, Aromânii ºi aromâna
azi, dovedind cã limba moldoveneascã
este o purã invenþie politicã, iar aromânii
sunt români.)
Noul regim politic instaurat în România
dupã 1944 a dãunat ºi Academiei
Române, care devine Academia R.P.R.
( 9 iunie 1948), subordonatã direct Consiliului de Miniºtri, ºi Academia R.S.R
(21 august 1965). Reorganizarea din 1948
a fost un pretext pentru a elimina
elementele burgheze, precum: G. Gusti,
L. Blaga, Gh. I. Brãtianu, Silviu Dragomir,
N. Colan, C.I. Angelescu, Iuliu Hossu,
Radu R. Rosetti, Sabin Manuila (în total,
110 membri), reprimiþi dupã 1990. În
perioada comunistã au fost aleºi, totuºi,
membri ai Academiei personalitãþi
marcante: Al. Rosetti, ªerban Cioculescu,
Camil Petrescu, Tudor Arghezi, I. Agârbiceanu, C.C. Giurescu, E. Condurachi,
C. Daicoviciu, A. Oþetea, H. Coandã, Ilie
Murgulescu, St. Milcu, Ana Aslan,
Gr. Moisil, D.D. Roºca, M. Ralea, Camil
Ressu, Duiliu Marcu etc.
Dupã Revoluþie, Academia Românã
funcþioneazã conform Decretului-lege din
5 ianuarie 1990, autohton, finanþatã de la
bugetul de stat, fiind legiferatã ca cel mai
înalt for ºtiinþific ºi cultural al þãrii, care
reuneºte personalitãþi de o deosebitã
valoare ale ºtiinþei, tehnicii, învãþãmântului, culturii ºi artei române, reprezentând spiritualitatea creatoare a naþiunii.
Organigrama cuprinde 181 de membri
titulari ºi corespondenþi, la care se adaugã
membrii de onoare români ºi strãini, între
ultimii figurând Papa Ioan Paul al II-lea ºi
Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al
Patriarhiei de la Constantinopol.
Academia Românã a fost, în aceste
15 decenii de activitate, un factor de
reconciliere ºi de coeziune moralã ºi
intelectualã, un simbol al unitãþii
spiritualitãþii naþionale, cu rolul de a
prezenta spiritualitatea româneascã ºi,
totodatã, de a o sincroniza cu alte culturi
într-un schimb reciproc avantajos de
valori, cum se exprima acad. Eugen
Simion, preºedintele cu cele mai mari
realizãri în domeniu manageriatului
academic. ªi tot domnia sa a punctat ºi
un alt element: Academia are, cred, azi,
ºi un rol moral în societatea româneascã.
Un rol stabilizator. Nu trebuie, repet, sã
se amestece în treburile politicii, dar nici
nu poate sta prea departe de neliniºtile ºi
nevoile naþiunii. Sã intervinã atunci când
este cazul ºi cu mijloacele ei ºtiinþifice.
(Cum ar fi, de pildã, stabilirea plagiatelor
ºi a caracterului ºtiinþific al lucrãrilor
autorilor (ºi nu scriitorilor) din puºcãrii.)

___________________

N.B. În cele 15 decenii, oameni de bine ºi
cu bani, începând cu A.I. Cuza, au fãcut
numeroase donaþii Academiei. Dupã 1989,
au dispãrut aceºti oameni sau mentalitatea
s-a schimbat. ªi Academia Românã are
foarte multe cercetãri finalizate pentru care
n-are fondurile necesare pentru a fi
publicate; de pildã, Dicþionarul General al
Literaturii Române. Mai avem filantropi?!

Tudor NEDELCEA

