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Proiectul Universitate ºi Spiritualitate
Conferinþa internaþionalã

Educaþia Omului Integral

Luni, 28 martie 2016,
de la ora 18.30, în Sala Studio
a Universitãþii Spiru Haret,
va avea loc
Conferinþa internaþionalã
Educaþia Omului Integral,
susþinutã de Bill Karellis
(SUA), autor ºi fondator
al unei organizaþii
internaþionale care, începând
cu anul 1992,
a iniþiat un program
de reeducare a deþinuþilor
prin intermediul tehnicilor
de meditaþie.
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Simpozionul internaþional

Diversitatea culturalã
ºi rolul educaþiei
în dezvoltarea
dialogului interreligios

Universitatea Spiru Haret în colaborare cu
Centrul Cultural European Româno-Panarab
CCERPA organizeazã simpozionul cu tema
Cultural Diversity and the Role of Education
in Developing Interreligious Dialogue/ Diversitatea culturalã ºi
rolul educaþiei în dezvoltarea dialogului interreligios, miercuri,
23 martie, în Sala Senatului, sediul central, str. Ion Ghica nr. 13,
începând cu ora 13:30.
Desfãºurat pe douã teme: dialogul între religii; rolul educaþiei în
dezvoltarea dialogului intercultural, simpozionul îºi propune
identificarea unor soluþii de coabitare pentru buna comunicare
interculturalã, care sã conducã la dezvoltarea unui dialog interreligios
bazat pe respect reciproc ºi unitate.
La manifestare vor participa: ªeicul Mohammad HUSSEIN 
Muftiul Ierusalimului, Arhiepiscopul Elias AWAD  Preºedinte
Spiritual din Ramalla, Isaac ALTAYEF  Reprezentantul
comunitãþii evreilor samariteni, Hanna HILANEH  Preºedintele
Înaltei Autoritãþi a Locurilor Sfinte Islamico-Creºtine, Musa
ABUGHARBIYEH  Directorul Executiv al Comisiei Naþionale a
Ierusalimului, Capitala Culturii, Mustafa ARAJ  ªeful cabinetului
Muftiului din Ierusalim, Samahet Murat IUSUF  Muftiul cultului
musulman din România ºi un reprezentant al Patriarhiei Române.
De asemenea, vor fi prezenþi, atât reprezentanþi români ºi strãini
ai misiunilor diplomatice în lumea islamico-creºtinã, cât ºi
reprezentanþi ai mediului academic românesc.

Universitate Spiru Haret

îºi deschide porþile pentru sãptãmâna

ªCOALA ALTFEL
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Þara piere
ºi baba se piaptãnã!
Mioara VERGU-IORDACHE

AU ÎNCEPUT
ÎNSCRIERILE
la Grãdiniþa
Prietenii Mei!
Vã aºteptãm în
Bd. Metalurgiei nr. 87,
sector 4, Bucureºti.
 Tel. 021.455.1144 /
0745.028.876 / 0727.775.661.
 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!

Studiu calitativ
ü
EXACT Cercetare

ºi Consultanþã:
Pentru tinerii de astãzi,
nu existã momente WOW
în clasã

Competiþia Naþionalã
ü
ªcoalã Europeanã,
ediþia 2016

Concursul Naþional
ü
Made for Europe
În vizitã la medicul
ü
stomatolog
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ªi-n timp ce noi ne irosim timpul comentând ce vrãji vrãjite au
mai fãcut politicienii români, viaþa merge înainte, consemnând, sec
ºi rece, realitãþi îngrijorãtoare. România ocupã un loc fruntaº la
nivel european la capitolul abandon ºcolar. Unul din 5 tineri români
renunþã la ºcoalã imediat dupã majorat sau chiar înainte de a împlini
18 ani. România se aflã printre primele trei þãri din Uniunea
Europeanã unde abandonul ºcolar are un nivel ridicat. Aºadar,
peste 18 % dintre tinerii români decid sã renunþe la ºcoalã. Cea mai
mare ratã de abandon ºcolar, 18,3%, se înregistreazã în rândul
tinerelor românce, indicator la care suntem pe locul I, cu o ratã
peste cea înregistratã în Malta, Spania ori Bulgaria. Conform cifrelor
de anul trecut, 18,9% dintre tinerii români între 18 ºi 24 de ani
renunþã la studii. În Uniunea Europeanã ne depãºesc doar Spania
(20,3%) ºi Malta (20,1%), iar în toata Europa, Turcia (36,6%) ºi
Islanda (19,3%). Mai îngrijorãtor, abandonul ºcolar este în creºtere,
singurul an când s-au înregistrat cifre mai mari fiind 2010, în vreme
ce în restul Europei tendinþa este de scãdere. De asemenea, un
procent semnificativ dintre aceºti tineri nu doresc sã munceascã
dupã ce au renunþat la ºcoalã.
Ultimul Raport de þarã al României pentru 2016, publicat la
26.02. 2016, elaborat de direcþii ale Comisiei Europene, identificã
la baza acestor împliniri, ceea ce ºtim cu toþii, politicile oficiale:
Rata de pãrãsire timpurie a ºcolii rãmâne la un nivel ridicat din
cauza acordãrii unei atenþii insuficiente acþiunilor de depistare ºi
prevenire timpurie, a sãrãciei ºi a unui grad scãzut de disponibilitate
a programelor corective Sprijinul acordat pãrinþilor ºi
profesorilor care lucreazã cu elevi aflat în situaþii de risc ridicat
este insuficient. Punerea în aplicare a strategiei privind reducerea
pãrãsirii timpurii a ºcolii, adoptatã în 2015, înregistreazã întârzieri.
Programele a doua ºansã nu iau pe deplin în considerare
varietatea ºi amploarea nevoilor. Sistemul informatic integrat
pentru educaþie, care include indicatori specifici pentru pãrãsirea
timpurie a ºcolii, nu este încã pe deplin funcþional. Tot Raportul
consemneazã ºi insuficienta alocare din PIB, dar noteazã, îmi pare
cã ironic, faptul cã Ministerul (român) a raportat cã în perioada
2007-2015 au fost puse în aplicare 337 de proiecte axate pe
creºterea calitãþii în educaþie ºi în învãþãmântul profesional ºi
tehnic iniþial ºi continuu. Valoarea totalã a acestor proiecte era de
aproximativ 261,5 milioane EUR. Existenþa proiectelor nu
garanteazã calitatea educaþiei!
Iar dacã la abandonul ºcolar timpuriu adãugãm rezultatele
obþinute de elevii români la simulãrile la evaluarea naþionalã ºi la
bacalaureat, suntem din ce în ce mai convinºi de lumile paralele în
care trãieºte populaþia ºi în care trãieºte conducerea þãrii! Oricâte
master planuri am tocmi, geniale de ar fi acestea, cu un popor
analfabet, needucat, totul este deºãrtãciune!
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FACULTATEA
DE ARHITECTURÃ
18-22 aprilie
10:00-16:00  Expoziþii  în holul de la
parterul imobilului din strada Ion Ghica
nr. 13  cu proiectele de diplomã ale
absolvenþilor facultãþii. Gazdã: lect. univ.
dr. Bogdan Stanciu.
10:00-16:00  Vizitarea sediului Facultãþii de Arhitecturã de cãtre elevi ºi cadre
didactice. În discuþiile purtate de cadrele
didactice cu elevii, aceºtia vor putea afla
tainele profesiei de arhitect. Gazdã:
prof. univ. dr. arh. Emil Creangã.
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SÃPTÃMÂNA PORÞILOR DESCHISE  ªcoala altfel
Sediul Central  str. Ion Ghica nr.13, sector 3
FACULTATEA DE LITERE
18 aprilie
9:45-10:00  sala 400, etaj 4. Decanul Facultãþii de Litere, conf. univ.dr.
Ruxandra Vasilescu, îi va întâmpina pe oaspeþi, va prezenta gazdele 
cadre didactice ºi studenþi - ºi sediul facultãþii.
10:00-13:00  sala 405, etaj 4. Workshop coordonat de lect.univ. dr.
Carmen Ghinea: Comunicarea în limba englezã, ca variantã utilã de
integrare a tinerilor fãrã frontiere într-o societate globalizatã, versus
comuni-carea în limba românã.

19 aprilie
12:00-13:00  sala 423, etaj 4. Workshop de cultivare a limbii, coordonat
de conf. univ.dr. Valeriu Marinescu: Vorbiþi, scrieþi româneºte!
16:00-17:00  sala 423, etaj 4. Dezbatere moderatã de prof. univ. dr.
Andreea Lupu: Idealul existenþial ºi reflexele lui literare. Cât de actuale
mai sunt marile modele? / Care sunt idealurile voastre?
19 aprilie
14:00  La sediul Muzeului de Istorie a 17:00-18:00  sala 400, etaj 4. Atelier susþinut de lect. univ. dr. Simona
municipiului Bucureºti (Palatul ªuþu) Iacob: Secretele examenului de bacalaureat la limba românã.
Vernisajul Expoziþiei cu proiectele
studenþilor de la Facultatea de Arhitec- 20 aprilie
turã din cadrul Universitãþii Spiru Haret. 10:00-12:00  sala 400, etaj 4. Workshop coordonat de lect. univ.dr.
Gazdã: conf. univ. dr. arh. Doina Teodorescu Raluca Burcea: Gândirea metaforicã: puterea limbajului figurat/
Thinking in metaphors: the power of figurative language/La pensée
métaphorique: le pouvoir du langage figuré.
12:00-13:30  sala 400, etaj 4: Dezbatere moderatã de conf. univ. dr.
Maria Osiac: Cât de corect (mai) vorbim româneºte?
21 aprilie
9:00-11:00  sala 603, etaj 6. Workshop coordonat de lect. univ. dr.
Adina Chirimbu ºi lect. univ. dr. Sebastian Chirimbu: Popular English
Idioms (commonly used idioms and sayings in everyday conversational
English).
11:00-12:15  sala 400, etaj 4. Atelier de traducere pentru limba francezã,
sub conducerea conf. univ.dr. Tamara Ceban ºi lect. univ. dr. Valentina
Bianchi: La traduction aujourdhui- une tache complexe.
12:15-13:15  sala 423, etaj 4. Workshop coordonat de conf. univ.dr.
Adina Rãdulescu: Alege bine pentru tine!  Consiliere vocaþionalã ºi
orientare în carierã. Importanþa testãrii profilului de personalitate pentru
alegerea facultãþii potrivite.
13:15-14:30  sala 205 etaj 2. Seminar interactiv de culturã ºi civilizaþie
britanicã, ibericã ºi italianã, condus de lect. univ. dr. Denisa Drãguºin,
lect. univ. dr. Daiana Dumbrãvescu, lect. univ. dr. Silvia Raºcu  Pistol,
lect. univ. dr. Florica Duþã: Tradiþii ºi obiceiuri culinare.
22 aprilie
11:00-12:00  sala 400, etaj 4. Workshop coordonat de lect. univ. dr. Dan
Sterian: Voyages francophones/ Cãlãtorii francofone (spaþii, muzicã, film).
12:00-13:30  sala 400, etaj 4. Workshop coordonat de conf. univ. dr.
Luiza Marinescu: Bacalaureatul de nota 10 la limba ºi literatura românã.
13:30-14:00  sala 400, etaj 4. Workshop coordonat de lect. univ. dr.
Sebastian Chirimbu: Evaluarea prefe-rinþelor ºi a aptitudinilor elevilor
pentru un anumit tip de activitate. Simularea participãrii la un interviu
de admitere cu accent pe nevoile de dezvoltare personalã ale elevilor
(interviu legat de orientarea în viitoarea activitate academicã ºi
profesionalã).
14:00-15:00  sala 400, etaj 4. Ora de seminar, condusã de lect. univ.dr.
Sebastian Chirimbu / lect. univ. dr. Adina Chirimbu: Adolescenþi contra
pãrinþi?! Grup de dezbatere elevi-studenþi pe o problematicã din actualitatea
socialã. Punerea elevilor de liceu în contact direct cu studenþii va contribui la
familiarizarea lor cu modul de desfãºurare a unui seminar, cu tipul specific
de interacþiune student-cadru didactic.

FACULTATEA DE MATEMATICÃ, INFORMATICÃ
ªI ªTIINÞELE NATURII
18 aprilie
10:00-12:00  sala 216. Prelegere interactivã
susþinutã de conf. univ. dr. Nicolae Cruceru: Cum
a luat naºtere relieful ?!
12:00-15:00  sala 419. Pregãtire pentru
Bacalaureat, în coordonarea lect. univ. dr.
Costin Dumitraºcu: Europa: configuraþia
generalã, structura geologicã, relieful,
caracterele biopedoclimatice ºi hidrografia.
12:00-13:00  sala 217. Seminar ºtiinþific
de matematici aplicate ºi computaþionale,
coordonat de lect. univ. dr. Dan Dumitru:
Fractali  aplicaþii în ºtiinþã, artã ºi
modelarea naturii.
13:00-15:00  sala 217. Clubul de Informaticã,
responsabil prof. univ. dr. Grigore Albeanu: 16:00-18:00  sala 216. Pregãtire pentru
bacalaureat la Matematicã; responsabil: lect.
STEMabil  pentru cariere de succes.
univ. dr. Dan Dumitru.
19 aprilie
10:00-12:00  sala 605. Prelegerea lect. 21 aprilie 2016
univ. dr. Mãdãlina Andrei: Oraºele  10:00-14:00  sala 421. Pregãtire pentru
bacalaureat la Geografia umanã ºi economicã
organism dinamic al lumii moderne.
12:00-13:00  sala 201. Laborator în a Europei; Europa  geografie regionalã;
coordonarea conf. univ. dr. Cornelia Marin: responsabil: lect. univ. dr. Cezar Gherasim.
11:00-12:00  sala 216. Discuþii coordonate
Ce sunt mineralele.
12:00-13:00  sala 217. Seminar de de conf. univ. dr. Nicolae Cruceru: De ce
orientare profesionalã, coordonat de lect. avem nevoie de geografie?!
univ. dr. Manuela Ghica: De la idee la 12:00-13:00  sala 216. Discuþii coordonate
produs software: C-Manager. Întâlnire cu de conf. univ. dr. Nicolae Cruceru: Ce este
Nicolae Viorel Velicu ºi Alexandru Averian. harta. La ce ne foloseºte harta?
13:00-14:00  sala 217. Seminar ºtiinþific 10:00-12:00  sala 200. Seminarul de
ISMA, coordonat de conf. univ. dr. Rodica Matematici Aplicate ºi Computaþionale,
Ioan: Momente ºi personalitãþi din istoria susþinut de lect. univ. dr. Vlad Copil:
O altfel de matematicã.
matematicii.
15:00-17:00  sala 605. Prelegerea lect. 12:00-14:00  sala 200. În cadrul cursului
univ. dr. Mãdãlina Andrei: Turismul  de Limbaje formale ºi automate, în
coordonarea prof. univ. dr. Grigore Albeanu:
ferestre deschise spre cunoaºtere.
Mecanisme generative în ºtiinþe ºi artã.
20 aprilie
10:00-12:00  sala 420. Prelegere 22 aprilie
interactivã, susþinutã de conf. univ. dr. 10:00-12:00  sala 419. Pregãtire pentru
Cornelia Marin, pe baza vizionãrii filmului: bacalaureat  Geografia României (fizicã ºi
regionalã); responsabil: conf. univ. dr. Nicolae
Pãmântul  cum a început totul.
10:00-11:00  sala 605. Prelegere interactivã, Cruceru.
susþinutã de conf. univ. dr. Liliana Guran: 12:00-14:00  sala 605. Pregãtire pentru
bacalaureat  Geografia României (parte
O altfel de geografie economicã.
11:00-13:00 - sala 605. Vizionarea filmului de geografie umanã ºi economicã);
documentar Home  discuþii coordonate de responsabil: lect. univ. dr. Mãdãlina Andrei.
10:00-12:00  sala 217. Rãspunsuri în
conf. univ. dr. Liliana Guran.
12:00-13:00  sala 201. Concurs online: cadrul laboratorului Baze de date - Ce este
Cine ºtie Geografie?  responsabil: conf. o bazã de date?; responsabil: lect. univ. dr.
Mariuþa ªerban.
univ. dr. Cornelia Marin.
14:00-16:00  sala 600. Workshop coor- 12:00-14:00  sala 217. Clubul de Informaticã
donat de prof. univ. dr. Grigore Albeanu:  Aplicaþii ºi dispozitive mobile; responsabil:
Programare graficã ºi instrumente virtuale. lect. univ. dr. Dana Mihaela Vîlcu. (Va urma)
Participarea la activitãþile propuse de Universitatea Spiru Haret pentru programul
ªcoala Altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun! se face în grupuri organizate, pe bazã
de înscriere. Pentru înscriere: pr@spiruharet.ro  Tel: 0763.922.175

La sfârºitul acestei sãptãmâni are loc târgul de joburi

Cel mai mare târg de carierã, Angajatori de
TOP, se apropie. Evenimentul va avea loc vineri
ºi sâmbãtã, 25-26 martie, la Sala Palatului.
Sunt aºteptaþi peste 10 000 de profesioniºti,
studenþi ºi proaspãt absolvenþi care pot
interacþiona cu 300 de specialiºti HR din cadrul
celor 100 de companii participante. 5000 de
joburi deschise ºi peste 700 de poziþii în cadrul
programelor de internship&trainee.
Din semnalele pe care le-am primit pânã acum
din partea angajatorilor cu care colaborãm de 10
ani, anul 2016 va fi unul extrem de competitiv. Foarte
mulþi angajatori îºi formeazã echipele, iar numãrul
angajãrilor este în creºtere faþã de anii trecuþi, lucru
care se poate observa ºi din creºterea cu 25% a
poziþiilor deschise în cadrul Angajatori de TOP
comparativ cu ediþia din toamnã 2015. În acest
context, atragerea candidaþilor care sunt într-adevãr
valoroºi va reprezenta o preocupare pentru
specialiºtii HR. Târgul de joburi Angajatori de TOP
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creeazã cadrul potrivit atât pentru angajatori, cât ºi
pentru candidaþi, fiind printre canalele preferate de
recrutare, pentru cã le oferã companiilor posibilitatea
de a cunoaºte potenþialii candidaþi ºi a avea un prim
contact cu aceºtia.  a declarat Cristina Carataº,
Project Manager Angajatori de TOP Bucureºti.
Existã o serie de poziþii pentru care angajatorii
întâmpinã dificultãþi în procesul de recrutare,
iar din centralizarea noastrã cele mai mai mari
dificultãþi sunt întâlnite pentru joburile care presupun cunoºtine de limbi strãine, în general,
poziþiile cu cerinþe de limbã germanã, maghiarã,
bulgarã, slovenã, croatã, danezã, olandezã, greacã.
Alãturi de acestea, competiþia este acerbã mai ales
pe câteva tehnologii pe care le urmãresc cei mai
mulþi dintre angajatori  exemplu, C++, PHP, Java,
dar ºi pentru profilele niºate din inginerie,
transporturi sau logisticã.
În cadrul evenimentului Angajatori de TOP, cele
100 de companii provin din peste 14 domenii
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de activitate, iar poziþiile deschise sunt adresate
atât profesioniºtilor, dar ºi persoanelor cu un nivel
mediu de experienþã ºi celor entry-level. Pe lângã
cele 5000 de joburi, companiile au deschise ºi
peste 700 de poziþii în cadrul programelor de
internship ºi trainee, adresate studenþilor ºi
proaspãt absolvenþilor. 58% dintre companii
urmãresc sã recruteze între 5 ºi 10 interni, 25%
între 10 ºi 20 de interni, 13% dintre companii au
planuri de recrutare a peste 20 de interni, iar 4%
dintre companii doresc sã recruteze peste 50 de
interni. Specializãrile urmãrite sunt diverse, iar
poziþiile sunt în departamente precum: Marketing,
Resurse Umane, Achiziii, Logisticã, Vânzãri,
Juridic, Audit&Consultanþã, Financiar, Producþie.
Ultimele zile în care cei interesaþi se pot
înscrie gratuit la Workshopuri ºi Conferinþe!
Pe lângã cele 5000 de oportunitãþi de carierã, în
cadrul evenimentului vor avea loc ºi 35 de
Workshopuri ºi Conferinþe. Profesioniºti din cadrul
companiilor: Coca-Cola HBC, Lidl România,
Genpact, EY, Stefanini România, Veeam Software,
Deloitte, DB Schenker, DB Schenker Global
Services Europe, Telus International Europe,
Computer Generated Solutions, Uniqa Asigurãri,
Allianz Worldwide Partners, Telekom România,

REDACÞIA:
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Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

BCR, JTI, Oracle, Hewlett Packard Enterprise,
HP Inc., Dell, BearingPoint, IBM, Ericsson,
UniCredit Business Integrated Solutions,
Accenture, Vodafone Shared Services, Intralinks,
Intel România ºi Bitdefender vor susþine sesiuni
de 45 de minute în cadrul cãrora vor prezenta
procese ºi inovaþii dezvoltate, proiectele în
desfãºurare, competenþele ºi abilitãþile cãutate la
viitorii angajaþi, planurile de angajare pentru
urmãtoarea perioadã etc. Participarea la
SkillShopuri ºi Conferinþe este gratuitã în limita
locurilor disponibile, iar cei interesaþi pot aplica
aici: http://www.hipo.ro/locuri-de-muncã/
angajatoridetop/bucureºti/conferinþe_seminari
Accesul la eveniment este gratuit în baza
preînscrierii pe www.hipo.ro ºi va fi permis
vineri, 25 martie, în intervalul 10.00-18.00 ºi
sâmbãtã, 26 martie, în intervalul 10.00-17.00, la
Sala Palatului din Bucureºti. Pentru cele peste
5000 de poziþii deschise, vizitatorii pot aplica
folosind un singur CV Barcode. CV-ul Barcode îl
pot obþine din contul personal, pe Hipo.ro. Dupã
completarea CV-ului au posibilitatea sã descarce
CV-ul în format Barcode, pe care, ulterior, sã îl
printeze ºi sã aplice la joburile deschise de cele
100 de companii.
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Jurnalismul medico-farmaceutic

La sediul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane
va avea loc în fiecare joi, începând cu ora 12:00,
pânã pe 12 mai 2016, workshop-ul Jurnalism
medico-farmaceutic, susþinut de Delia
Budurcã, redactor-ºef al revistei Medica
Academica.
Obiectivele acestui workshop vizeazã, în
primul rând, prezentarea domeniului presã medicalã
pentru studenþii de la specializarea Jurnalism a,
spune Delia Budurcã. Interesul pentru sãnãtate este
mare ºi creºte constant, pe fondul îmbãtrânirii
populaþiei. Mai mult ca sigur, dupã ce vor absolvi,
studenþii vor lucra la un ziar sau la o revistã, în
Departamentul de Comunicare al unei companii, la
o firmã de PR sau vor deþine un blog, poziþie din
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Proiectul
Universitate ºi Spiritualitate

care vor livra sau vor consuma informaþii din
domeniul sãnãtãþii.
Desfãºurat pe parcursul a 14 sãptãmâni, cursul
abordeazã urmãtoarele teme specifice sistemului
sanitar: organizare ºi instituþii (Ministerul Sãnãtãþii,
CNAS, asiguratori, autoritãþi locale, organizaþii
profesionale); specificul pieþei farmaceutice 
reglementãri, medicament (descoperire, dezvoltare,
reglementare, studii clinice, companii, organizaþii
profesionale); furnizori de sãnãtate publici ºi privaþi;
pacienþi (drepturi, asociaþii de pacienþi, organizaþii
internaþionale); context european ºi internaþional.
La acest workshop sunt aºteptaþi toþi studenþii Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea Jurnalism.

Conferinþa internaþionalã

Educaþia
Omului Integral
(urmare din pag. 1)

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

 Conferinþa Naþionalã

Interculturalitate,
Comunicare
ºi Mass-media

Facultatea de ªtiinþe Socio  Umane organizeazã pe data
de 20 mai 2016 Conferinþa Naþionalã Interculturalitate,
Comunicare ºi Mass-media. Evenimentul va avea loc la
sediul facultãþii din ªoseaua Berceni nr. 24. Cei interesaþi
pot trimite titlurile comunicãrilor pânã pe 10 aprilie a.c. la
adresa de email ruxandrazcoman@yahoo.com
În Amfiteatrul Mic din sediul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane din Berceni 24,
lect. univ. dr. Aurel Muraru ºi lect. univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian au conceput,
organizat ºi prezentat un workshop însoþit de proiecþii video, cu tema: ªcoala rusã
de dirijat coral  repere tehnice ºi interpretative. Aceastã manifestare s-a adresat
tuturor celor interesaþi de izvoarele acestei arte, studenþi sau masteranzi, dar ºi cadre
didactice ºi invitaþi.
Ai între 18 ºi 26 de ani? Eºti student, masterand sau
proaspãt absolvent?
Vrei sã investeºti timp în dezvoltarea ta personalã ºi
profesionalã?
Vrei sã ºtii de ce ai nevoie pentru a lucra într-o companie
de renume?
Participã la BuzzCamp!
BuzzCamp este cel mai longeviv eveniment din
România dedicat dezvoltãrii personale, recrutãrii
specializate ºi orientãrii în carierã pentru studenþi ºi
absolvenþi.
Evenimentul BuzzCamp, care din 2008 ºi pânã astãzi a
pus faþã în faþã peste 100 de companii cu mai mult de
20.000 de participanþi, se desfãºoarã în nouã oraºe:  2831 martie Bucureºti  7aprilie  Iaºi  12 aprilie  ClujNapoca  14 aprilie  Timiºoara  21 aprilie  Sibiu 
26 aprilie  Craiova  5 mai  Bacãu  10 mai  Braºov
 10 mai - Constanþa ºi, ca în fiecare an, se bucurã de
sprijinul celor mai mari centre universitare ºi de implicarea
a peste 50 de organizaþii studenþeºti. Universitatea Spiru
Haret este, alãturi de alte instituþii de învãþãmânt superior,
partener al evenimentului.
Tinerii care se înscriu la BuzzCamp vor fi îndemnaþi de
cei mai buni speakeri sã se autodepãºeascã ºi sã împãrtãºeascã propriile ingrediente pentru ºlefuirea unei cariere
strãlucite. Participarea este GRATUITÃ.
Cei mai mari angajatori vin la BuzzCamp pentru a
discuta deschis cu fiecare tânãr care îºi doreºte sã se
dezvolte personal ºi profesional în cadrul companiei
preferate.
Ce spun organizatorii? Prin noutãþile din aceastã ediþie
ai ocazia sã alegi exact subiectele care te intereseazã. Avem
dezvoltare personalã ºi orientare profesionalã pentru toate
gusturile. Conferinþele au teme variate ºi fiecare zi aparþine
unui domeniu de activitate specific pliat perfect pe profilul
tãu. Speakeri aleºi pe sprânceanã, companii pe mãsurã iar
tu nu trebuie decât sã fii deschis, sã-þi doreºti sã înveþi ºi sã
fii prezent la eveniment. (http://www.buzzcamp.ro/event/)

Brain Awareness Week - 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

Facilitator: Aurelia Vasile

ASFSP-USH organizeazã un workshop de Analiza
Tranzacþionalã, douã module, astfel: primul modul a
avut loc sâmbãtã, 19 martie, iar cel de al doilea, sâmbãtã,
26 martie, între orele 10:00 ºi 14:00.
Primul modul a fost dedicat Stãrilor Eului ºi
tranzacþiilor; în ce stãri ale Eului ne aflãm ºi cum se
manifestã acestea verbal, nonverbal ºi paraverbal în
relaþie cu celalalt.
Al doilea modul este despre Emoþii ºi Sistemul Racket;
cum ascundem emoþiile autentice sub emoþii mai
uºoare sau permise.

Bill Karelis este unul dintre discipolii direcþi ai
lui Chogyam Trungpa Rinpoche, care practicã
meditaþia de peste 30 de ani. S-a dedicat
dintotdeauna proiectelor non-profit, fiind cofondator al unei organizaþii medicale, ce a deschis
11 clinici în Asia, ºi fondator al Shambhala Prison
Community, în cadrul cãreia preda practica
meditaþiei deþinuþilor ºi celor implicaþi în sistemul
de justiþie.
Comitetul ºtiinþific al evenimentului  prof. univ.
dr. Petru Lisievici, prof. univ. dr. Laura Goran,
conf. univ. dr. Beatrice Manu, Claudia Damoc 
managing director Hermitage. Urban spiritual hub,
prof. univ. dr. Matei Georgescu  ne incitã la
participare cu acest Argument:
Sistemul educaþional universitar vestic îºi are
rãdãcinile în educaþia omului ca întreg sau integral.
Privind înapoi în timp, acest tip de educaþie se
regãseºte în bazele sistemului filosofic din Grecia,
în modelul tutorial britanic, în cel universitar
german, precum ºi în viziunea artelor liberale din
universitãþile ºi ºcolile americane.
Elementele de bazã avute în vedere în clãdirea
unui caracter integru, împreunã cu elementele
tradiþionale religioase ºi fraternitãþile, ºi-au avut
partea lor de influenþã. Fãrã îndoialã, educaþia are
acum tendinþa de a se mula pe þelurile economice
ºi reflectã din ce în ce mai mult o separare între
minte ºi corp  stafia din maºinã cum o numea
Gilbert Ryle, o fracþionare a individului de spiritul
sãu, între mintea ºi inima sa. Este o fragmentare
endemicã a societãþii moderne în care trãim.
Educaþia contemplativã, pe de altã parte,
inspiratã din practicile ºi modul de gândire din Est,
reitereazã posibilitatea procesului educaþional
integrat, în care nu se pune accentul doar pe
acumularea de cunoºtinþe. Dincolo de aceasta,
procesul de învãþare este important ºi este bazat
pe cultivarea experienþei directe din momentul
prezent. Aceastã abordare nu exclude asimilarea
de cunoºtinþe, logica sau stimularea mentalã, însã
nu se bazeazã exclusiv pe acestea.
Baza educaþiei integrate o constituie educarea
inimii. Aceasta este o cale de perfecþionare a omului
având în vedere ansamblul general al existenþei,
viaþa cu întregul ei spectru de experienþe.
Douã exemple excepþionale în acest sens sunt
Mozart ºi Einstein, care au servit umanitatea prin
talentul lor individual. Educaþia omului ca întreg
porneºte de la ideea ca fiecare posedã un talent
unic, anumite abilitãþi distincte. Calea, prin care
se face educaþia completã, include, practic,
scoaterea la ivealã a mãreþiei fiecãruia, cu ajutorul
unor unelte ºi discipline specifice, care se relevã
ca rãspuns la situaþiile ºi stãrile mentale concrete
ale individului.
Sunt invitaþi la întâlnirea cu Bill Karelis toþi cei
interesaþi de aceste posibilitãþi noi, care se pot crea
pe terenul mereu fertil al educãrii omului ca întreg.
Parteneri: Editura Herald, Aletheia Association,
Seeds for Happiness, Institutul Central de
Cercetare, Opinia Naþionalã, Familie Sãnãtoasã,
Minune Micã, Fundaþia Floarea Vieþii, Libris,
Adelton Academic Publishers, Pachamama.

Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare
În data de 18.03.2016, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
a pus în dezbatere publicã: Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare. Propuneri de îmbunãtãþire a Regulamentului de organizare ºi
funcþionare a Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare pot fi trimise la adresa de email:
dezbateripublice@gov.edu.ro.
De asemenea, pe site-ul edu.ro, este
afiºat ºi documentul privind
Procedura ºi principiile de selecþie a
membrilor CNATDCU, în care se
specificã:  Membrii CNATDCU sunt
personalitãþi de prestigiu academic ºi
ºtiinþific, cultural ºi moral, recunoscute pe plan naþional/internaþional,
numite prin ordin al ministrului educaþiei naþionale ºi cercetãrii ºtiinþifice
pentru un mandat de maximum 4 ani.
 Principiile care stau la baza selecþiei
membrilor CNATDCU sunt urmãtoarele: - Transparenþa; - Evitarea incom-

patibilitãþilor ºi a conflictelor de
interese, inclusiv a imixtiunii factorului
politic. - Asigurarea reprezentativitãþii
profesionale ºi instituþionale;  Profilul
membrilor CNATDCU trebuie sã
rãspundã urmãtoarelor cerinþe minimale: - experienþã proprie de cercetare
la nivel înalt, recunoscutã în þarã ºi în
strãinãtate, doveditã ºi validatã prin
realizãri specifice ºi prin îndeplinirea
standardelor minime pentru abilitarea în
domeniu; - disponibilitatea asumatã de
a activa în cadrul CNATDCU, implicit
renunþând la activitatea în alte consilii

consultative ale MENCª; - echilibru ºi
capacitate de analizã obiectivã;
- integritate profesionalã ºi rezilienþã la
presiuni exterioare  Nu sunt eligibili
demnitarii ºi membrii structurilor de
conducere ale partidelor politice.
 MENCª numeºte, pentru fiecare
comisie de specialitate a CNATDCU, un
Comitet de selecþie, format din cel mult
4 personalitãþi, dintre care, preferabil,
doi cu afilieri instituþionale în afara
României. Acestea vor fi propuse de
organizaþii ºi/sau organisme reprezentative pentru spectrul etic în învãþãmântul
superior ºi cercetarea ºtiinþificã din
România (Consiliul Naþional al Rectorilor, Academia Românã, prezidiul
CNATDCU, Ad Astra, Societatea
Academicã Românã, Grupul pentru
Reformã ºi Alternativã Universitarã,
organizaþiile profesionale reprezentative
la nivel naþional etc.). Lista de propuneri, asumatã instituþional ºi cuprin-

zând cel mult o propunere pentru un
comitet de selecþie (aferent unei comisii
de specialitate a CNATDCU), va fi
transmisã MENCª pe adresa de mail
cnatdcu@gov.edu.ro pânã cel târziu
31 martie 2016, ora 23:59. Componenþa
comitetelor de selecþie va fi publicã, iar
membrii lor nu vor putea aplica pentru
a face parte din CNATDCU în mandatul
2016-2020.  Academia Românã,
instituþiile de învãþãmânt universitar,
cercetare ºtiinþificã, culturã ºi sport pot
face propuneri de membri în CNATDCU,
care vor fi asumate prin completarea
unor aplicaþii individuale. Aplicaþiile
pentru calitatea de membri CNATDCU
în mandatul 2016- 2020 se vor încãrca
pe platforma brainmap.ro, pânã la data
de 11 aprilie 2016.  Membrii comitetelor de selecþie analizeazã aplicaþiile
depuse ºi înainteazã MENCª o listã
cuprinzând propunerile lor pentru componenþa respectivei comisii CNATDCU;

în cazurile în care nu s-a putut întruni
consensul membrilor comitetului de
selecþie, membrii aflaþi în minoritate
au dreptul sã ataºeze o opinie separatã
argumentatã.  Listele cuprinzând
propunerile comitetelor de selecþie
pentru componenþa nominalã a
CNATDCU vor fi fãcute publice în
perioada 18-22 aprilie 2016; în acest
interval, orice persoanã fizicã sau
juridicã are dreptul sã transmitã
eventuale obiecþii ºi sesizãri argumentate cãtre MENCª, pe adresa
cnatdcu@gov.edu.ro.  Dupã finalizarea termenului de consultare
publicã, din listele de propuneri
întocmite de cãtre comitetele de
selecþie, membrii Consiliului General
ºi ai comisiilor de specialitate ale
CNATDCU sunt numiþi prin ordin al
ministrului educaþiei naþionale ºi
cercetãrii ºtiinþifice, pentru un mandat
de maximum 4 ani.
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De la Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice

ü
Studiu calitativ EXACT Cercetare ºi Consultanþã:

Pentru tinerii de astãzi,
nu existã momente WOW în clasã
Conform studiului calitativ realizat de Exact Cercetare ºi Consultanþã la finalul
anului 2015, majoritatea adolescenþilor nu simt cã ºcoala îi stimuleazã suficient:
pentru cei mai mulþi, nu existã momente WOW în sala de clasã. Ei pun, de
asemenea, la îndoialã necesitatea studierii anumitor discipline considerate ca
fiind puþin relevante pentru viaþa lor de zi cu zi.
ºi video (prezentãri PowerPoint, filme,
imagini etc). Mai mult decât atât, aceºtia
considerã cã modul în care informaþia le
este prezentatã ºi analizatã joacã un rol
extrem de important în conectarea cu
profesorii. Mai exact, adolescenþii sunt
de pãrere ca profesorii nu ar mai trebui
sã se concentreze asupra conþinutului
(Google face deja acest lucru), ci asupra
facilitãrii procesului de învãþare.
În opinia elevilor, profesorii trebuie,
de asemenea, sã-ºi adapteze discursul la
aºteptãrile de astãzi în ceea ce priveºte
limbajul ºi interactivitatea. În plus,
aceºtia percep drept necesitate includerea online-ului în proiectele ºi
activitãþile ºcolare. Exemple în acest sens
sunt reprezentate de proiecte ce implicã
o colaborare online între elevi/studenþi
sau crearea ºi gestionarea unor blog-uri,
vlog-uri sau conturi de social media.
Studiul calitativ a fost realizat de
Exact Cercetare ºi Consultanþã prin
intermediul a 12 Focus Grupuri, la care
au participat tineri cu vârsta cuprinsã
între 14-24 de ani. Focus Grupurile au
avut loc în Bucureºti, în intervalul
16-27 noiembrie 2015.

Educaþia formalã nu este perceputã
ca o premisã a succesului în viaþã, este
doar o normã socialã (oamenii învaþã ºi
obþin diplome) pe care trebuie sã o
respecte, afirmã Lãcrãmioara Loghin,
coordonatorul studiului. Ca urmare,
atunci când se referã la educaþie,
majoritatea tinerilor au în vedere ceea
ce au de fãcut (teme, proiecte) ºi nu
ceea ce, de fapt, au învãþat, mai adaugã
Lãcrãmioara Loghin.
Profesorii sunt descriºi ca întrupare
a trecutului, cu puþinã înþelegere faþã de
nevoile, interesele ºi stilul de viaþã al
adolescenþilor. Cei care reuºesc sã atragã
atenþia generaþiei Z sunt cei care au o
Despre Exact Cercetare
manierã interactivã de predare, care
ºi Consultanþã
folosesc exemple practice pentru a
susþine teorii ºi care încurajeazã
Specializatã în domeniul cercetãrii de
iniþiativele de orice fel.
piaþã, al sondajelor de opinie ºi al
consultanþei în marketing, EXACT
Cercetare ºi Consultanþã oferã o gamã
Noile tehnologii
completã de metode, tehnici ºi instru un must
mente de cercetare pentru studii
în procesul de predare
cantitative ºi calitative. De la abordãrile
Tinerii simt nevoia ca informaþiile clasice la cele inovative, soluþiile noastre
oferite de cãtre profesori, oral sau în integrate rãspund în cel mai eficient mod
scris, sã fie însoþite de suporturi vizuale nevoilor clienþilor noºtri.

Copiii cu vârsta
de pânã la 18 ani vor
beneficia de o consultaþie
de medicinã dentarã gratuitã
la fiecare 6 luni,
conform Hotãrârii de Guvern,
ce va intra în vigoare
începând cu 1 aprilie 2016,
referitoare la pachetele
de servicii medicale
ºi Contractul-cadru privind
reglementarea condiþiilor
acordãrii asistenþei medicale,
a medicamentelor
ºi a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de
asigurãri sociale de sãnãtate
pentru anii 2016-2017.
Patru din zece copii de pânã
în 13 ani au carii la dinþii
definitivi ºi aproape 90%
dintre acestea sunt
netratate, aratã cele mai
recente date. 4% din dinþii
afectaþi au fost extraºi din
cauza cariilor.
Aproape 40% dintre micuþi
au placã dentarã microbianã
semnificativã, fapt ce indicã
o stare precarã de igienã
oralã. Specialiºtii atrag
atenþia pãrinþilor cã
neglijarea ºi netratarea
dinþilor temporari poate sã
aibã consecinþe asupra
dentiþiei definitive.
Ceea ce nu se va întâmpla
în cazul copiilor
de la
Grãdiniþa Prietenii Mei!

Competiþia Naþionalã ªcoalã Europeanã, ediþia 2016

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, prin Direcþia
Generalã Învãþãmânt Preuniversitar,
continuã ºi în anul ºcolar 2015-2016
competiþia pentru obþinerea certificatului ªcoalã Europeanã.
Aflatã la cea de a XIII-a ediþie, aceastã
iniþiativã a Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice se
bucurã de recunoaºtere din partea
instituþiilor europene. Ediþia din 2014
s-a desfãºurat sub Înaltul Patronaj al
Preºedintelui Parlamentului European.
La cele 12 ediþii ale competiþiei (2004
-2015) au participat 1677 de unitãþi de
învãþãmânt din toate judeþele þãrii ºi 436
dintre acestea au primit certificatul ºi
trofeul ªcoala Europeanã.
Competiþia se adreseazã tuturor
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
care au fost ºi sunt implicate în
programele europene din domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale. Odatã
obþinut, certificatul ªcoalã Europeanã este valabil pentru o perioadã
de trei ani, dupã care ºcoala trebuie sã
candideze din nou pentru a reconfirma
titlul obþinut.

Competiþia constã în evaluarea calitãþii
ºi coerenþei managementului ºcolii,
reflectat în documentele manageriale,
precum ºi a impactului pe care activitãþile
derulate în cadrul proiectelor europene
l-au avut asupra culturii organizaþionale
ºi a ethosului ºcolii.
Etapele competiþiei:
25 martie 2016 (data poºtei): termenul
limitã pentru trimiterea candidaturilor
4-8 aprilie 2016: evaluarea candidaturilor
mai 2016: acordarea certificatelor, în
cadru festiv.
Dosarul de candidaturã va conþine:
formularul de candidaturã ºi avizul I.S.J./
I.S.M.B. de participare la Competiþia
Naþionalã ªcoalã Europeanã,
disponibile pe site-ul M.E.N.C.S., un
portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului
de dezvoltare instituþionalã ºi Planurilor
manageriale anuale 2013-2014, 20142015 ºi 2015-2016.
Candidaturile vor fi trimise prin
poºtã, la adresa: Inspectoratul ªcolar
al Judeþului Ialomiþa, str. Lacului, nr.
19, Slobozia, cod 920024, cu menþiunea
Pentru Competiþia Naþionalã ªcoalã
Europeanã, ediþia 2016. Datele privind

ü Concursul Naþional Made for Europe
În vederea valorizãrii ºi promovãrii
experienþelor pozitive acumulate de
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
în derularea proiectelor finanþate prin
programele europene din domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale,
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice lanseazã cea de-a
X-a ediþie a Concursului Naþional Made
for Europe.
Concursul este cuprins în Calendarul
concursurilor naþionale ºcolare
finanþate de cãtre M.E.N.C.S. în anul
ºcolar 2015-2016.
Informaþiile privind Concursul
Naþional de produse finale ale
proiectelor finanþate prin programe
europene Made for Europe sunt
disponibile pe site-ul M.E.N.C.S.
www.edu.ro, Învãþãmânt preuniversitar/Programe ºi proiecte. Etapa
naþionalã se va desfãºura la Satu Mare,
în perioada 21 - 24 aprilie 2016.
Inspectorul ºcolar pentru proiecte
educaþionale rãspunde de organizarea ºi
desfãºurarea etapei judeþene a competiþiei.

7-24 martie
1. Constituirea comisiilor judeene de
concurs; 2. Promovarea concursului la
nivelul unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar ºi a comunitãþilor locale
din fiecare jude; 3. Înscrierea în concurs
a unitãþilor ºcolare care au derulat
proiecte finanþate prin programe
europene; 4. Organizarea expoziþiei cu
produsele finale ale proiectelor derulate
de unitãþile ºcolare înscrise în concurs,
la nivelul fiecãrui judeþ; 5. Deschiderea
expoziþiilor de produse finale ale
proiectelor finanþate prin programe
europene, la nivel judeþean; 6. Vizitarea
expoziþiilor de cãtre publicul interesat.
25-27 martie
1. Prezentarea produselor finale, în
sesiune publicã, de cãtre elevi*reprezentanþi ai unitãþilor de învãþãmânt
înscrise în concurs; 2. Evaluarea
produselor finale de cãtre comisia
judeþeanã de concurs ºi afiºarea
rezultatelor; 3. Festivitatea de
premiere. 1aprilie Transmiterea
rezultatelor la Comisia Naþionalã a

expeditorul trebuie sã conþinã denumirea
completã a unitãþii ºcolare.
Inspectorii ºcolari pentru proiecte
educaþionale vor acorda consultanþã
ºcolilor la întocmirea dosarelor de
candidaturã.

concursului. 11-15 aprilie Expedierea
produselor finale promovate pentru
faza naþionalã, la inspectoratul ºcolar
care gãzduieºte faza naþionalã a
concursului ( I.S.J. Satu Mare). 15-20
aprilie Organizarea expoziþiei naþionale.
21-23 aprilie
1. Vizitarea expoziþiei naþionale de
cãtre publicul interesat; 2. Selectarea,
de cãtre publicul vizitator, prin buletin
de vot, a celor mai originale, utile ºi
interesante produse finale din expoziþie;
3. Prezentarea produselor finale aflate
în competiþie, de cãtre elevi-reprezentanþi ai unitãþilor de învãþãmânt
participante la faza naþionalã;
4. Evaluarea produselor finale de
cãtre comisia naþionalã de concurs ºi
afiºarea rezultatelor; 5. Festivitatea de
premiere.
*Elevul care face prezentarea produsului
în cadrul concursului este nominalizat,
în scris, de cãtre conducerea unitãii de
învããmânt, la propunerea membrilor
echipei de proiect.

ÎN VIZITÃ LA MEDICUL STOMATOLOG

Aºa cum se ºtie, existã o mulþime de zile
internaþionale ºi mondiale, de la cele mai utile ºi
frumoase, pânã la cele mai ciudate. Una educativã ºi
folositoare, mai ales pentru cei mici, este Ziua Modialã
a Sãnãtãþii Orale care se sãrbãtoreºte pe 20 martie.
ªi cum Grãdiniþa Prietenii Mei nu rateazã nicio ocazie
de a-ºi educa copiii, dar ºi de a-i bine-dispune, a
organizat joi, 17 martie 2016, o vizitã la clinica
DentExpert, pentru un consult stomatologic profilactic.
Scopul a fost acela de a obiºnui micuþii încã de pe acum
cu vizita la stomatologie ºi de a o percepe ca pe un
lucru interesant ºi distractiv.
Zis ºi fãcut! Încã de dimineaþã, dupã ce prichindeii
au luat micul dejun, împreunã cu doamnele educatoare,

s-au urcat în mini-bus-ul Grãdiniþei ºi au plecat spre
clinica de stomatologie. Cadrele medicale, oameni blânzi,
iubitori de copii ºi, nu în ultimul rând, buni profesioniºti,
i-au întâmpinat cu caldurã ºi cu zâmbete. Bucuria unor
oaspeþi curioºi, jucãuºi ºi plini de viaþã li se citea pe
chipuri.
Copiii erau ºi ei bucuroºi ºi nespus de curioºi ºi
nerãbdãtori. Au ocupat, pe rând, scaunul stomatologic
ºi, cu rãbdare ºi multã blândeþe, domnul doctor s-a
uitat atent la dinþiºorii fiecãruia. S-au primit o mulþime
de felicitãri pentru dinþiºori frumoºi, perfect îngrijiþi!
La sfârºit, drept rãsplatã pentru cuminþenie ºi atenþie
la sfaturile preþioase oferite, prichindeii au primit câte
o Diplomã de merit pentru cel mai cuminte copil,

o periuþã de dinþi ºi o pastã pentru copii, un wall sticker
pentru mãsurat înãlþimea ºi o broºurã informativã
pentru pãrinþi.
A fost o experienþã ineditã ºi foarte plãcutã. Nu numai
cã nimeni nu a plâns, dar micuþii nu mai voiau sã plece
din cabinet! :)
Cu siguranþã, aceastã vizitã la Stomatologie a fost
UN CÂªTIG pentru cei mici. Ei au învãþat, nu numai
cã dentistul ne este prieten ºi cã scaunul stomatologic
ºi aparatele folosite de domnul doctor sunt magice, dar
ºi cã ele ne fac mult bine ºi cã este important sã ne
spãlãm zilnic dinþiºorii.
Mulþumim din suflet pentru grija ºi suportul oferit,
DentExpert! Vom reveni, cu siguranþã!
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Muzicã
ºi dans românesc
la New York

Spectacolul Homo Americanus, susþinut de
coregraful, dansatorul ºi actorul Paul Cosma
Cimpoieru, are loc în 22 martie, la HERE Arts
Center, din New York. Prin acest spectacol de
muzicã ºi dans, Paul Cosma Cimpoieru
exploreazã experienþa unui imigrant român la
New York. Actorul descoperã cum este sã te
trezeºti în oraºul care nu doarme niciodatã ºi
face eforturi sã se adapteze la acest ritm accelerat
al vieþii cotidiene.

Regaluri sonore
ºi poveºti fantastice

Un nou turneu
Pianul cãlãtor
Romantic exclusiv. Chopin. Cu aceastã
propunere muzicalã, Horia Mihail
porneºte din nou la drum însoþit de un
pian de concert, pus la dispoziþie de
Radio România. Turneul Pianul Cãlãtor,
ediþia a VI-a, va avea loc în perioada 24
martie - 21 mai 2016, în 19 localitãþi din
þarã ºi la Chiºinãu:  Chiºinãu, 24 martie,
dirijor Tiberiu Soare  Sala cu orgã;
 Roman, 26 martie  Casa de culturã;
 Iaºi, 27 martie  Aula BCU;  Bârlad,
28 martie  Pavilionul Marcel Guguianu;
 Tulcea, 29 martie  Teatrul Jean Bart;
 Galaþi, 1 aprilie, dirijor Mircea Holiartoc

 Teatrul liric Nae Leonard;  Braºov,
4 aprilie  Sala Patria;  Bucureºti, 6 ºi
8 aprilie  Sala Radio;  Sibiu, 12 ºi
14 aprilie  Sala Thalia;  Deva, 15 aprilie
 Sala Liviu Oros;  Piteºti, 19 aprilie 
Casa de culturã;  Buºteni, 20 aprilie 
Centrul cultural Aurel Stroe;  Slatina,
3 mai  Centrul cultural Eugen Ionescu;
 Caracal, 4 mai  Teatrul Naþional;
 Drobeta Turnu-Severin, 5 mai  Palatul
cultural Theodor Costescu;  Turda,
7 mai  Teatrul Municipal Aureliu Manea;
 Alba Iulia, 8 mai  Casa de culturã;
 Oradea, 12 mai  Sala Filarmonicii;  pe
14 mai va avea loc un recital în Parcul
Herãstrãu, pe 15 mai un alt recital în
Parcul Ciºmigiu din Capitalã;  pe 20 mai,
Pianul Cãlãtor va sosi la Cluj-Napoca, la
Casa Universitarilor;  pe 21 mai este
programat un recital la Catedrala
Armeneascã din Dumbrãveni. La Tulcea,
la Roman ºi Deva, pianistul se va reîntâlni
ºi cu celelalte piane cãlãtoare, rãmase
acolo în anii 2013, 2014 ºi 2015.

AUTOR

Cetatea Devei
va fi deschisã
pentru vizitatori
în luna aprilie
Din 2007 pânã în 2012, cetatea a fost
închisã, iar lucrãrile au fost oprite complet,
fiind scoasã din circuitul turistic. Din 2013
s-au reluat lucrãrile ºi au fost reabilitate
incintele doi ºi trei. Aceste lucrãri de
reabilitare sunt primele lucrãri fãcute la
Cetatea Devei din 1849, când au explodat
depozitele de muniþii, dãrâmând toatã latura
de est a monumentului.
Cetatea Devei a fost reabilitatã printr-un program de dezvoltare pe fonduri europene
începând cu data de 13 martie 2013. Valoarea
proiectului de finanþare este de 38.428.182,03
lei. Din aceºti bani, 21,96 milioane lei au fost
asiguraþi din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, 3,35 milioane lei au venit de la bugetul
de stat, iar contribuþia beneficiarului, Primãria
Deva, a fost de 516.844 lei. Timp de trei ani, în
cele douã incinte s-au derulat lucrãri finanþate
din fonduri europene, menite sã reabiliteze
cetatea ºi sã atragã tot mai mulþi turiºti.

 Pe 16 ºi 17 aprilie, la Grand Hotel du
Boulevard, în Bucureºti, va avea loc singura
ediþie a Târgului internaþional de bijuterie
contemporanã AUTOR de anul acesta.
Experienþa ultimilor ºapte ani în care
a adus împreunã, în România, sute de
artiºti din toatã lumea ºi zeci de mii de
iubitori ai bijuteriei contemporane, a
condus la transformarea AUTOR într-un
eveniment anual.

Ediþia din acest an a targului, a cincisprezecea, va aduce cele mai noi creaþii de
bijuterie contemporanã semnate de peste
150 de artiºti, de pe cinci continente, care
ºi-au înscris colecþiile.
Singura ediþie de anul acesta se va
desfãºura pentru prima datã la Grand
Hotel du Boulevard (intersecþia bulevardelor Elisabeta ºi Calea Victoriei). La
cel mai mare Târg internaþional de bijuterie
contemporanã din Sud-Estul Europei sunt
aºteptaþi peste 3.000 de colecþionari de
bijuterie de autor. Acum 140 de ani, aceleaºi saloane ample gãzduiau o prestigioasã expoziþie cu picturi din colecþiile
lui Carol I, Mihail Kogãlniceanu, Gh.
Grigore Cantacuzino, Theodor Aman sau
Carol Popp de Szathmary.

Samaritenii din Markowa
- expoziþie
la Palatul ªuþu
din Bucureºti

Soarta cutremurãtoare a familiei lui Józef
ºi Wiktoriei Ulma, care în timpul celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial au salvat evrei de la
moarte, motiv pentru care împreunã cu cei ºase
copii ai lor au fost împuºcaþi de cãtre ocupanþii
germani, poate fi cunoscutã de publicul roman
în perioada 22 martie-17 aprilie vizitând expoziþia
Samaritenii din Markowa de la Palatul Suþu Familia U l m a
Muzeul Municipiului din Bucureºti. În anul
Foto: Institutul Polonez
1942, agricultorii polonezi Wiktoria ºi Józef
Ulma au început sã ascundã în gospodãria lor
opt vecini evrei, chiar dacã astfel îi ameninþa pedeapsa cu moartea stabilitã de naziºti. Aceastã atitudine eroicã a lor nu a fost una
solitarã. Potrivit istoricilor, în diferitele forme de asistenþã acordatã evreilor au fost
implicaþi între 300 de mii ºi 1 milion de polonezi.
La 24 martie 1944, în urma unui denunþ, Wiktoria ºi Józef Ulma, cei ºase copii ai
lor, cu vârste cuprinse între o jumãtate de an ºi opt ani, precum ºi cele douã familii
de evrei care se ascundeau la ei au fost împuºcaþi de cãtre jandarmii germani. În
momentul masacrului, Wiktoria era însãrcinatã în luna a noua. În ciuda tragediei ºi
terorii germane care domina teritoriile Poloniei aflate sub ocupaþie, în casele þãranilor
din Markowa au supravieþuit pânã la sfârºitul rãzboiului 21 de evrei. Aceastã istorie
extraordinarã este prezentatã în expoziþia de la Palatul ªuþu din Bucureºti.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când realitatea devine abstractã

Cãlin Beloescu aparþine acelei tipologii de artist pentru care
luciditatea colaboreazã cu intensitatea trãirilor perceptive ºi afective
ºi cu filtrul imprecis, deformant, selectiv ºi sintetic al memoriei.
Între fantasmele furnizate de un depozit personal de impresii
reactualizabile ºi de produse onirice, de reziduuri vizuale ale
periplurilor reale prin lume, (de la toposul copilãriei la peisajele

Valori româneºti

Ion
BÃNCILÃ

 un secol de viaþã
Târgul internaþional în 173 de lucrãri de geologie

de bijuterie contemporanã

La Sinaia, debuteazã o nouã ediþie a
Stagiunii Sunetul muzicii ºi, pentru al ºaselea
an consecutiv, localnicilor ºi turiºtilor de pe
Valea Prahovei li se oferã o atracþie culturalã
unicã. Sâmbãtã, 26 martie 2016, de la ora 16,
în Holul de onoare al Castelului Peliºor, Duo
Cello Jaya, ansamblu alcãtuit din violonceliºtii
Ella Bokor ºi Mircea Marian, împreunã cu
actriþa Ioana Flora ºi soprana Veronica Anuºca,
oferã un ambient sonor inedit, într-un format
nou de spectacol menit sã apropie publicul
de rezonanþele nepovestite ale violoncelului.
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matriceale ale Sud-Estului
european) ºi sugestiile
ºi impulsurile venind dintrun alt flux (la fel de deschis
reveriei, utilizãrii combinatorii ºi fragmentãrii)
al experienþei culturale, se
petrece mereu un proces de
contaminare, suprapunere,
potenþare semanticã, hibridare ºi substituþie, spun
criticii moderni despre opera sa.
Aflat în cãutarea unei durabilitãþi dincolo de aparenþe, pictorul ºia construit o tehnicã adecvatã; el sparge imaginea aparenþei, o distruge,
o altereazã, pânã ce îi schimbã substanþa, apoi o reconstruieºte dupã
legi proprii, obþinând o transmutaþie. Demersul sãu cautã în însãºi
esenþa subiectivitãþii, pentru ca apoi sã se obiectiveze.
Cãlin Beloescu s-a nãscut la 28 martie 1953 la Cluj-Napoca.
A absolvit Facultatea de Învãþãmânt Pedagogic - secþia Desen,
în 1977, Facultatea de Arte a Universitãþii de Vest Timiºoara secþia Picturã - 1996. Din 1980 este membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici din România.
Între anii 1977-1999 a participat la peste o sutã de expoziþii
colective ºi de grup organizate de UAP în þarã ºi strãinãtate.
A avut expoziþii personale în Norvegia, Italia, Franþa, Olanda ºi
Germania. (G.M.)

Niciodatã, foarte tânãr fiind, nu mi-am închipuit ºi nu m-am vãzut
pe mine ca geolog. Dar am fost un pasionat al pãmântului ºi, aici, în
mod sigur ºi-a spus cuvântul legãtura cu strãmoºii. Cu timpul am
simþit cã trebuie sã mã integrez cu natura, sã o cunosc ºi sã o respect,
sã-mi construiesc eu însumi modelul
- spune Ion Bãncilã, geologul de la a cãrui naºtere s-au împlinit anul
acesta 115 ani. Munþii Carpaþi au fost cel mai important stimul pentru
cel care a devenit artizanul unor importante baraje ºi ecluze pe râurile
ºi fluviile României, cel care a scris 173 de lucrãri ºtiinþifice în þarã ºi
în strãinãtate.
Cel de-al patrulea copil din cei nouã ai unei familii de cojani de pe
malurile Buzãului, Ion Bãncilã s-a nãscut la 2 februarie 1901 în comuna
Scorþaru Nou, judeþul Brãila. Dupã absolvirea ªcolii Primare nr. 4 din
Brãila, continuã studiile liceale la Liceul Nicolae Bãlcescu, din acelaºi
oraº, iar pe cele universitare la Facultatea de ªtiinþe din Bucureºti,
devenind doctor în geologie în anul 1936 ºi, doctor docent în ºtiinþe în
anul 1969. Despre cum a ajuns geolog ºi a îmbrãþiºat aceastã dragoste,
Ion Bãncilã povesteºte într-un discurs citit în Aula Academiei la
2 februarie 2001, cu puþin timp înainte de moarte: În familia mea nu
am avut ascendenþe sau exemple intelectuale. Mama mea însã avea
pasiunea ºi dragostea pentru pãmânt, în spiritul lui Rebreanu. Soarta
a fãcut ca îndemnul de a urma ºtiinþele naturale sã-mi fie dat de
fratele meu mai vârstnic, Vasile, a spus Ion Bãncilã.
Oferta generoasã a Munþilor Carpaþi, care permiteau accesul direct
la rocile aflate la mari adâncimi, a stimulat, la începutul secolului XX,
formarea unui numãr tot mai mare de cercetãtori români în geologie.
ªtiinþele Pãmântului erau deja un domeniu atractiv atunci când tânãrul
Ion Bãncilã ºi-a dat seama cã meseria de geolog se potrivea firii sale.
A fãcut-o, cu pasiune, în lunga sa viaþã de om de ºtiinþã ºi profesor.
Ion Bãncilã ºi-a început cariera didacticã la Universitatea din Bucureºti
ºi de cercetare la Institutul Geologic al României. Înzestrat cu un spirit de
observaþie ºi sintezã de excepþie, a devenit unul dintre geologii care au
adus contribuþii fundamentale în descifrarea alcãtuirii pãmântului
românesc.
În afarã de contribuþiile de referinþã privind geologia Carpaþilor
Orientali ºi a Carpaþilor în general, Ion Bãncilã a avut un rol determinant
la realizarea unor mari construcþii hidrotehnice în þarã ºi strãinãtate. A
fost membru fondator al Societãþii Române de Geologie, colaborator ºi
apoi membru al Institutului Geologic al României (1924-1947).
În anul 1946 va câºtiga, în urma unui concurs, postul de profesor în
cadrul Universitãþii din Iaºi, catedra de Geologie, post nevalidat de
cãtre Ministerul Învãþãmântului, din motive politice. Este îndepãrtat
din activitatea de profesor din învãþãmântul superior ºi va activa în
diferite instituþii centrale ca geolog, în diferite funcþii de specialitate.
Deºi mult prea târziu decât ar fi meritat, Ion Bãncilã a fost ales
membru corespondent al Academiei Române în anul 1990 ºi titular în
anul 1991, susþinându-ºi discursul de recepþie cu tema Consideraþii
asupra geotectonicii regiunilor carpatine. Întreaga listã a lucrãrilor
elaborate, cum ar fi: sinteze, rapoarte, tipãrituri, prezentate la întruniri
ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate (Paris, Praga, Roma, Varºovia,
Budapesta etc.) însumeazã 173 de titluri. Este autorul unui important
Manual de Geologie în anul 1935, care va fi reeditat în anul 1955, cu
titlul Geologia - premiat de Ministerul Învãþãmântului. De asemenea,
Ion Bãncilã publicã volume de specialitate în domeniu, cum ar fi:
Geologia amenajãrilor hidrotehnice din fliºul carpatic (1989),
Geologia Carpaþilor Orientali (1958), Geologia inginereascã
(2 volume, 1979 ºi 1989); în anul 1960, iniþiazã ºi coordoneazã
elaborarea primei hãrþi geologice a României. Ion Bãncilã a condus ºi
întocmirea unor studii geologice complexe pentru hidrocarburi de pe
teritoriul României, aducând, totodatã, ºi valoroase contribuþii la
realizarea, în perioada 1949-1980, a unor obiective hidroenergetice
(baraje, ecluzele Canalului Dunãre  Marea Neagrã). În anul 2000
vede lumina tiparului un apreciat volum memorialistic intitulat Arc
peste timp (1901-1999), sub semnãtura lui Ion Bãncilã.
La 28 martie 2001, la venerabila vârstã de 100 de ani, s-a stins din
viaþã, lãsând un gol în societatea ºtiinþificã româneascã.

Cristina MOLDOVEANU

Concursul
The Pitch revine
la NexT:
5.000 de euro
pentru un scurtmetraj
Concursul The Pitch revine la Festivalul International de Film NexT
(7-11 aprilie). Cineaºtii aflaþi la început de drum se pot înscrie, pentru
al treilea an consecutiv, în cursa pentru un premiu de 5.000 de euro,
bani acordaþi pentru producþia unui scurtmetraj. Competiþia este
organizatã de ShortsTV, canalul dedicat scurtmetrajelor, ºi are loc
în cadrul mai multor festivaluri, inclusiv cel de la Cannes.
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Legea salarizãrii unice a bugetarilor - nodul gordian al pãcii sociale

Formarea Managerilor/
Animatorilor de Clustere
ºi Poli de Creºtere/
Competitivitate

Salariul nu este un lux, ci un drept fundamental

Arta guvernãrii e ºtiinþa de a ne adapta naturii poporului, a surprinde stadiul lui de dezvoltare
ºi a-l face sã meargã liniºtit pe calea pe care în mod firesc a apucat.
M. Eminescu
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Pacea socialã poate fi asiguratã numai printr-o ajustare ordonatã a sistemului de salarizare pentru asigurarea condiþiilor de trai materiale
ºi spirituale, decente, ale celor care trãiesc din munca prestatã, coroborat cu adoptarea, de cãtre Guvern, a acelor mãsuri care sã evite
creºterea necontrolatã a preþurilor, a inflaþiei, a ºomajului ºi a deficitului bugetar, evitarea dezechilibrelor din viaþa economico-socialã.
Existã o aºteptare uriaºã în sectorul public ºi pentru creºteri salariale rapide; lucrãm pentru a gândi în mod coerent acest lucru în Legea
salarizãrii unitare. Aceste aºteptãri vin ca urmare a unui lung ºir de promisiuni anterioare, pe care pot sã le înþeleg, dar nu pot sã le
accept atunci când ele merg dincolo de rezonabil ºi când se limiteazã doar la ambiþia de a propune ceva pentru imagine ºi nu de a fi ºi
responsabil în ceea ce propune, a spus premierul Dacian Cioloº, în cadrul unei dezbateri despre strategia de dezvoltare a României, la care
nu putem decât sã subscriem. Teoria ca teoria, practica ne omoarã!

Baza legalã a creºterii salariilor

Potrivit art.41 din Codul muncii, se asigurã dreptul la muncã ºi un
salariu minim brut pe þarã, stabilit prin HG, dupã consultarea sindicatelor
ºi a patronatelor, potrivit art.78 lit.a) din Legea nr.62/2011 ºi art.3 din
Convenþia OIM nr.131, ratificatã de România încã din 1970. Dupã ce,
potrivit HG nr.1091/2014, începând cu 1 iulie 2015, salariul lunar minim
în România a fost stabilit la 1.050 lei pentru salariaþii cu normã întreagã,
cf. HG nr.1017/2015, publicatã în MO nr.987 /31 decembrie 2015,
salariul minim va creºte cu 19% faþã de 1.01. 2016, ajungând, de la 1 mai,
la 1.250 lei. Menþionãm cã, prin Acordul tripartit guvern - patronate sindicate, semnat în 25 iulie 2008, conform art.3 din Convenþia OIM
nr131/1970, salariul minim urma sã creascã cu 130 lei anual ºi sã ajungã
la 1350 lei în 2015, reprezentând 50% din salariul mediu brut preconizat,
de 2650 lei, evoluþie întreruptã de mãsurile luate de guvern în 2010.

Sistemul de salarizare
între solicitãri ºi pericole

Se discutã de mult timp despre necesitatea reformãrii sistemului de
salarizare, pe baza Legii salarizãrii unice în sectorul bugetar ºi a unui
raport de 1 la 18 (1250/22500 lei) între salariul minim ºi salariul maxim.
Din pãcate, foarte multe opinii exprimate, unele oficiale, aratã cât de
puþin se înþelege cum funcþioneazã o economie!
Salariul minim este acelaºi, indiferent de nivelul de studii, ºi se va situa
în jurul a 46% din salariul mediu net, faþã de 43% în prezent. Deºi
ponderea cheltuielilor cu salariile, ca ºi gradul de îndatorare a þãrii, se
situeazã sub media UE din PIB, FMI solicitã îngheþarea salariilor în
2016 ºi 2017.
Legea salarizãrii preconizate nu soluþioneazã câºtigurile a peste
3,3 milioane de salariaþi - nebugetari (75% din totalul salariaþilor), care
asigurã, în fapt, resursele financiare pentru funcþionarea ºi întreþinerea
instituþiilor statului, puterii legislative, executive ºi judecãtoreºti.
Prin actele normative adoptate deja, salarizarea pentru cei 1-1,2 mil.
de salariaþi bugetari a fost fracþionatã între categoriile socioprofesionale a gulerelor ºi halatelor albe ºi a cotierelor negre.
Majorarea salariilor personalului din sistemul public sanitar (OUG
nr 35/2015) a determinat o egalizare a salariilor, indiferent de nivelul
studiilor ºi al activitãþii profesionale prestate, ceea ce a generat
nemulþumiri în rândul angajaþilor. Nu se mai foloseºte expresia salariu
mediu brut, ci câºtig (?!) salarial mediu brut. Nivelul acestuia a
fost, în anul 2015, de 2.415 lei, iar, pentru anul 2016, de 2681 lei,
potrivit Legii bugetului asigurãrilor sociale.
Pentru persoanele fizice care realizeazã venituri din activitãþi
independente, baza lunarã de calcul al contribuþiei de asigurãri sociale
o reprezintã echivalentul a 35% din câºtigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
Migraþia forþei de muncã calificate, în special din domeniile sãnãtãþii
ºi IT, lipsa locurilor de muncã, în special pentru tineri, sunt alte
provocãri pentru Guvern.
Creºterea periodicã a salariului minim ºi creºterea generalã a salariilor
bugetarilor pot produce unele distorsiuni pe piaþa muncii, atunci
când creºterea salariilor nu este racordatã la creºterea productivitãþii
muncii sociale. Potrivit unui sondaj (CNIPMMR), 76% dintre firmele
chestionate considerã cã o creºtere a salariului minim creeazã dificultãþi
întreprinderii, 62% vor disponibiliza salariaþi, în timp ce 84% au afirmat
cã vor reduce salariile celorlalþi salariaþi. Creºterea generalã a salariilor
în sectorul bugetar este condiþionatã de nivelul ºi gradul de colectate a
taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor pentru constituirea resurselor
financiare ale bugetului de stat ºi ale asigurãrilor sociale, asigurarea
echilibrului ºi/sau încadrarea în deficitul bugetar temporar. Creºterea

salariului minim, deºi beneficã pentru circa 1,5 mil. de salariaþi, se va
reflecta parþial în preþurile bunurilor ºi serviciilor, iar o parte va reveni
sub forma impozitului ºi contribuþiilor la bugetul consolidat. Creºterea
generalã ºi echilibrarea salariilor bugetarilor se va reflecta în creºterea
cheltuielilor cu personalul în bugetul de stat consolidat, chiar dacã o
parte va reveni sub formã de impozite ºi contribuþii la buget. Se menþine
discriminarea salariaþilor nebugetari.

Propunerile noastre
au fost ºi rãmân:

 fundamentarea transparentã a salariului minim pe baza coºului minim
al cheltuielilor, se pare, uitat!, care sã asigure o existenþã decentã, raportatã
la nivelul preþurilor existente ºi previzionate pentru bunurile ºi serviciile
strict necesare refacerii capacitãþii de muncã, ºi nivelul taxelor, impozitelor
ºi contribuþiilor datorate la bugetele instituþionalizate;  nivelul salariilor
bugetarilor sã fie legat de salariul mediu realizat de sectorul privat al
economiei (fãrã bugetari);  ierarhizarea ºi diferenþierea salariilor de bazã
ºi a unor adaosuri (sporuri ºi alte facilitãþi) în raport de cantitatea, calitatea
ºi complexitatea muncii, pregãtirea ºi cariera profesionalã, importanþa ºi
rãspunderea socialã pentru munca prestatã, funcþii de execuþie ºi de
conducere.  eliminarea discriminãrii salarizãrii personalului autohton de
cãtre firmele cu capital privat strãin comparativ cu salariile achitate ºi
condiþiile de muncã asigurate de firma mamã, în acord cu declararea
drepturilor universale, indiferent de nivelul de dezvoltare al þãrilor din
1998, Convenþia nr.111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupãrii
forþei de muncã ºi exercitãrii profesiei (nr.117 /1962 privind protecþia
socialã);  corelarea contribuþiei individuale pentru asigurarea fondului
necesar pentru plata unei pensii minime garantate de stat, iar contribuþia
la fondurile private sã rãmânã la latitudinea salariatului, prin eliminarea
actualului abuz al statului.
Soluþiile impun transparenþã, solidaritate, echitate, justiþie socialã în
repartizarea eforturilor ºi a uzufructului (profitului) pe toatã filiera
participanþilor la realizarea bunurilor ºi serviciilor utile societãþii umane.

Concluzii
Dezvoltarea societãþii nu mai poate fi lãsatã hazardului, bazatã pe
principiul lãcomia este bunã, ºi a cererii ºi ofertei  mâna invizibilã
- ca regulator pentru totalitatea bunurilor materiale de care dispune
(o naþiune) pentru a-ºi satisface nevoile ºi, implicit, în munca anualã a
fiecãrei naþiuni care poate produce aceste bunuri.(A.Smith).
Dezvoltarea societãþii umane impune raþionalitatea economicã în raport
cu timpul socialmente necesar (David Ricardo) pentru realizarea
bunurilor ºi serviciilor necesare îndestulãrii dorinþelor umane, în creºtere
perpetuã, apãrarea demnitãþii ºi dreptului omului la muncã 
eliberatã de consumul sãu fizic, alocarea timpului necesar dezvoltãrii
capacitãþii intelectuale prin educaþie, învãþare ºi culturã, a cunoaºterii
prin cercetare ºi creºterea timpului necesar refacerii forþei de muncã
prin activitãþi recreative active ºi odihnã. Avem de ales între un leu
greu, cu putere de cumpãrare, sau salarii de milioane fãrã valoare,
proces prin care am mai trecut, renunþarea la monetizarea excesivã a
economiei ºi maximizarea profitului în folosul unei minoritãþi.
O societate democraticã ºi cu o economie funcþionalã impune:
reglementarea (legi/proceduri)  evidenþa  raportarea - controlul
ºi rãspunderea parlamentarilor ºi funcþionarilor statului în faþa
electoratului ºi a legii, dupã caz, dar ºi respectarea regulilor de convieþuire
convenite de membrii societãþii din calitatea de buni cetãþeni.
Cine dã, apriori, mintea românului de pe urmã?

 Sesiune intensivã
de training - Bucureºti,
1-2 aprilie 2016
Experþii care coordoneazã clustere, hub-uri sau poli
de creºtere resimt o nevoie tot mai mare de a învãþa sã
elaboreze ºi implementeze propriile strategii de
dezvoltare, absolut vitale pentru accesul la consorþii de
proiecte ºi la internaþionalizare, atât la nivel naþional, cât
ºi macroregional ºi internaþional. Acesta este pasul decisiv
pentru obþinerea etichetelor acordate ca recunoaºtere de
cãtre Comisia Europeanã, cât ºi pentru invitarea în proiecte
de investiþii strategice, alãturi de parteneri cât mai puternici.
Sesiunea de Training se desfãºoarã în perioada
1-2 aprilie 2016, la sediul Clusterului MECHATREC,
membru CLUSTERO ºi CLDR România - Sala de Consiliu
a Institutului Naþional de Mecatronicã. Obiectivul
central al sesiunii este punerea pe noi baze pragmatice
a formãrii managerilor ºi animatorilor de clustere sau poli
de creºtere/inovare, utilizând KM - Managementul
Cunoaºterii, informaþiile ºi comunicarea în beneficiul
strategiilor dezvoltate, atât de cãtre firme, centre de
cercetare, cât ºi de regiuni.
Iniþiatorii ºi instituþiile-suport ai sesiunii sunt:
Mentor ºi Trainer Principal invitat: dr. Costin Lianu 
Senior Consultant; Academia Românã  Centrul de
Biodiversitate; Departamentul de Training CLDR
România (membrã Danubius Academic Consortium
Baden Wurttemberg); USH Pro Business; Fundaþia
EUROLINK - Casa Europei; Clusterul MECHATREC/
Institutul Naþional de Mecatronicã.
Amfitrionul sesiunii este prof. univ. dr. ing. Gheorghe
I. Gheorghe, directorul general al Clusterului MECHATREC/
Institutul Naþional de Mecatronicã ºi membru corespondent
al Academiei de ªtiinþe Tehnice - România. Trainerul
Principal invitat este dr. Costin Lianu, senior consultant
 reprezentantul mediului de afaceri din partea Consiliul
de Export de pe lângã Ministerul Economiei - Punctul de
Contact Axa Prioritarã Competitivitate SUERD.
Lectori ºi Speakeri invitaþi: Christina Leucuta 
senior advisor Politici Industriale; dr. Octavian ªerban
 preºedinte Knowledge Management Institute
România; Sandu Zamfirescu  secretar general
EUROLINK - Casa Europei; Sever Avram  preºedinte
executiv CLDR/Coordonator Catedra Internaþionalã
Onorificã SUERD.
Evaluarea finalã se face pe baza unui exerciþiu practic
în echipã, prin care se elaboreazã schiþa de dezvoltare a
unui cluster sau a unui pol de creºtere/competitivitate.
Sesiunea de Training este asimilatã unui curs intensiv de
scurtã duratã de tip post-universitar, iar Certificatul de
Absolvire este eliberat în co-tutelã de Academia Românã
prin Centrul de Biodiversitate, coordonat de Academician
Alexandru T. Bogdan ºi Catedra Internaþionalã Onorificã
Jean Bart - CIO-SUERD, coordonatã de prof. Sever Avram.
Certificatele vor fi contrasemnate de cãtre Trainerul
Principal, dr. Costin Lianu.
Înscrierile se fac conform principiului Primul venitprimul servit, în baza completãrii Formularului de
Înscriere de pe siteul www.cldr.ro, pânã cel târziu în
data de 28 martie 2016. Pentru informaþii
suplimentare, vã rugãm sã contactaþi Secretariatul
Tehnic CLDR: e-mail info@houseofeurope.ro sau tel./
fax 021.2304997.

Ec. dr. Mircea M. TOMA

Secretariatul Tehnic CLDR c/o EUROLINK House of Europe Foundation
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10 milioane de cotizanþi cu o pensie privatã lunarã de nici 62 de lei
Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a
crescut constant în anul 2015, atingând, la 31 decembrie, nivelul de 25,94 miliarde de lei
(aproximativ 6 miliarde de euro), în creºtere cu 28,62% faþã de 2014, conform informaþiilor
furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF). ªi, totuºi...viitorul sunã altfel!
Astfel, ponderea pensiilor private în Produsul
Intern Brut a fost, la sfârºitul anului trecut, de
3,70%, comparativ cu 3,03% în decembrie 2014.
Valoarea totalã a activelor nete înregistratã la
sfârºitul anului trecut de fondurile de pensii
administrate privat a fost de 24,67 miliarde de lei
(5,45 miliarde euro), ritmul anual de creºtere fiind
de 29,06% (27,85% raportat la moneda euro).
La sfârºitul lunii decembrie a anului trecut,
erau înregistraþi în sistemul pensiilor administrate
privat 6,56 milioane de participanþi, ceea ce
înseamnã un avans anual de 4,18%. ªi totuºi,
fiind o investiþie pe termen lung, pensia privatã
aratã în continuare cã ar fi pe profit. Astfel,
pentru un salariu net de 2000 de lei, contribuþia
în perioada mai 2008  noiembrie 2015 a ajuns
la 5.850 lei. În funcþie de fondul de pensii la care
a fost depusã contribuþia, suma totalã strânsã
pentru pensie este cuprinsã între 7 290,53 lei 
la fondul de pensii cu cel mai mic randament  ºi
la 7 461,71 lei  la fondul cu cel mai puternic

randament. Cum cel mai tare randament pe cei
7 ani de economisire este de 10,46%, inflaþia
medie, pe aceeaºi perioadã de timp, de 3,3% ºi
comisionul fondului de 2,5%, avem un randament,
în termini reali, de nici 5%. Cu sau fãrã termeni
reali, dacã unul dintre cei 10 milioane de cotizanþi
ar ieºi astãzi la pensie forþat ºi ar decide da, mãcar
10 ani mai trãiesc!, atunci sistemul privat de pensii
din România i-ar oferi un minim de 62 de lei lunar
timp de 10 ani. Apoi Dumnezeu cu mila!
În aceste condiþii, cred cã ar trebui sã ne gândim
ceva mai bine la afirmaþiile preºedintelui ASF, Miºu
Negriþoiu: Nu ºtiu dacã chiar vom avea o pensie din
aceste contribuþii, dar este bine sã economiseºti!

Contribuþia la pensia privatã abia
a atins 1.200 de euro în 7 ani

Contribuþia medie la nivelul participanþilor cu
contribuþii în decembrie 2015 a fost de 113,21 lei,
în creºtere cu 27% faþã de perioada similarã a anului

municipale, acþiunilor ºi titlurilor de participare
au înregistrat creºteri în decembrie 2015
comparativ cu aceeaºi lunã din 2014. Celelalte
clase de active au înregistrat scãderi.
Activele nete ale fondurilor de pensii
facultative au atins, în decembrie 2015, valoarea
de 1,25 miliarde de lei (0,28 miliarde de euro),
înregistrând o creºtere de 20,43% comparativ
cu decembrie 2014. Valoarea medie a unui cont
aferent Pilonului III pentru cei 382.318 de
participanþi a fost de 3.275 lei (724 de euro),
ceea ce înseamnã un avans anual de 9,13%.
La sfârºitul anului trecut, s-au înregistrat
creºteri valorice ale sumelor plasate pentru toate
instrumentele financiare, comparativ cu 2014,
cu excepþia depozitelor bancare ºi a organismelor
strãine neguvernamentale, în condiþiile în care
activele totale au înregistrat un avans de 20,43%.
Din punct de vedere al alocãrii resurselor
financiare pe diferite clase de active, doar obligaþiunile
municipale ºi titlurile de participare au înregistrat
creºteri comparativ cu luna decembrie a anului 2014.
Randamentele la pensii private
clase de active au înregistrat scãderi.
au început sã muºte din economii Celelalte
La ora actualã, în sistemul pensiilor private
Din punct de vedere al alocãrii resurselor cotizeazã 10 milioane de participanþi.
financiare pe diferite clase de active, ponderile
în total active ale depozitelor, obligaþiunilor
Gabriela ÞINTEANU

precedent. Valoarea medie a unui cont aferent
Pilonului II pentru cei 3,19 milioane participanþi
care au avut contribuþii lunare (în perioada mai
2008 - decembrie 2015) a fost de 5.639 lei
(aproximativ 1.200 de euro), ceea ce reprezintã o
creºtere anualã de 26%. La data de 31 decembrie
2015, circa douã milioane de participanþi
înregistrau sume în cont de pânã în 5.000 lei.
Valoarea contului pentru aproximativ 700.000 de
persoane era cuprinsã între 5.000 ºi 10.000 de lei,
iar pentru aproximativ 500.000 de persoane era
de peste 10.000 de lei.
La sfârºitul lunii decembrie 2015, sumele plasate
în toate categoriile de instrumente financiare au
înregistrat creºteri cuprinse între 0,96% ºi 65,23%,
comparativ cu aceeaºi lunã a anului trecut. În cazul
obligaþiunilor municipale, avansul a fost chiar de
cinci ori mai mare, în condiþiile în care activele totale
au crescut cu 29,06%.

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  22 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 
Flãcãri pe comori (1987, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
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  26 martie 2016
06.00
07:00
08:00
08:30
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
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
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Fiul lui Monte Cristo
(1940, aventurã)
Regia: Rowland V. Lee
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Realizator Georgel Nucã (r)
Secrete spulberate  reality-show
Crezi cã ºtii (r)
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
Week-end show
Cântec, joc ºi veselie
Realizator Marius Voicu
Film artistic românesc 
Aºteptând un tren (1982, dramã)
Regia: Mircea Veroiu
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
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

JOI  24 martie 2016

MIERCURI  23 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
23:15
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 italianã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Flãcãri pe comori (1978, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
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  Dãnilã Prepeleac
(1996, Republica Moldova)
Regia: Tudor Tãtaru
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
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

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  Jack London (1943, SUA)
Regia: Alfred Santell
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  Fiul lui Monte Cristo
(1940) Regia: Rowland V. Lee
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  28 martie 2016

DUMINICÃ  27 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 Cântec, joc ºi veselie
Realizator Marius Voicu
22:30 Film artistic  Domnia lui Ludovic
al XIV-lea (1966, aventuri)
Regia: Roberto Rossellini
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  Dãnilã Prepeleac
(1996, Republica Moldova)
Regia: Tudor Tãtaru
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  25 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  Samson ºi Gideon
(1966, istoric)
Regia: Francesco Perez Dolz
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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Unicul carnaval mascat din Ilfov:

Festivalul Ziua Cucilor
din Brãneºti

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Destul de aproape de capitalã, în estul judeþului Ilfov, pe malul râului Pasãrea, la aproape 20
de kilometri de Bucureºti, în localitatea Brãneºti, localnicii au grijã ca an de an sã reînvie, în
prima zi de luni de dupã Lãsata secului, un obicei strãvechi: Ziua Cucilor. Este unicul
carnaval mascat din Ilfov, o manifestare culturalã care, datoritã pasiunii organizatorilor, a
cãpãtat valenþe internaþionale, fiind poate mai cunoscutã în strãinãtate, decât la noi.

T
R
A
D
I
Þ
I
I

În acest an, Festivalul Ziua Cucilor, aflat la cea de a XIV-a ediþie, s-a desfãºurat în zilele de
duminicã ºi luni 13-14.03.2016. Parte a proiectului Promovarea ºi conservarea diversitãþii
în culturã ºi artã în cadrul patrimoniului cultural European  Manifestarea tradiþionalã Ziua
Cucilor, de anvergurã internaþionalã, este finanþatã de Norvegia, Liechtestein, Guvernul
României, prin Ministerul Culturii, dar ºi de Consiliul Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale.
Duminicã au fost prezentate spectacole ale elevilor din localitate, la Cãminul Cultural
Brãneºti. Din când în când, pe strãzi, îºi fac apariþia grupuri restrânse de flãcãi, îmbrãcaþi în
cuci: unii poartã straie tradiþionale, alþii au împrumutat câte o rochie sau vreo fustã de la
mame, iubite sau bunici, deghizându-se în babe, femei uºoare, mirese ºi fel de fel de personaje
ciudate, însã, cu toþii, ºi-au prins la brâu, de jur împrejur, clopoþei mai mari ori mai mici,
numite acioaie. Cu toþii poartã mãºti cu chipuri înfricoºãtoare, confecþionate din piele, carton
ºi pânzã sau cumpãrate de la magazinul din sat  cu specific de Halloween, ºi au câte un bãþ
în mânã. Au cu toþii o misiune în aceastã zi de sãrbãtoare: vor impune ordine peste haosul
cotidian, lovind pe umãr, cu palma sau cu bãþul, persoanele întâlnite în cale, pentru a fi astfel
 spun ei  ferite de boli ºi de orice rãu. Protejaþi de mascã, mai în glumã, mai în serios, cucii
mai insistã câteodatã cu bãþul pe spinarea celor pe care îi considerã mai pãcãtoºi Dacã la
24 februarie, în ziua de Dragobete, se spune cã pãsãrile de pãdure se adunã în perechi ºi îºi fac
cuiburi, iar tinerii îºi fac ochi dulci, sãrbãtoarea fiind numitã, de altfel, ºi Cap de primãvarã,
iatã cã, în prima zi de dupã Lãsata secului, tinerii, îmbrãcaþi în straie femeieºti, alungã iarna,
spre a face loc primãverii ºi, ocolind satul cu mãºti ºi clopote zgomotoase, izgonesc tot rãul
din comunitate.

De unde vine aceastã sãrbãtoare? Unii cercetãtori spun cã ar fi de origine tracicã,
precreºtinã, în timp ce alþii o încadreazã în sfera sãrbãtorilor de provenienþã slavã.
Cucul, ca ºi ursul, care, în aceastã perioadã, iese din bârlog, anunþã venirea primãverii.
În lunea curatã (prima zi din Postul Mare), femeile curãþã cu grijã blidele de mâncarea
de dulce, le opãresc ºi, în unele cazuri, chiar le înlocuiesc cu vase speciale pentru
perioada de post. Pentru a-i dezvãþa pe copii sã mãnânce de dulce, prin sat umblau
în aceastã zi mascaþi, cu coarne de cerb, care-i bãteau uºor pe copii. Umblau prin
sat kukeri, (kukuri, kukove, cucii  cum spun românii  alte nume, arapi, geamalari,
starþi, maskari, barbuþi, drakusi), mai ales în estul Bulgariei. Participau tineri ºi
bãrbaþi costumaþi. Dis-de-dimineaþã, kukerii aþineau calea celor din sat, cãrora le
cereau platã spre a-i lãsa sã treacã. (Antoaneta Olteanu  Zile ºi demoni. Calendar
ºi mitologie popularã bulgarã).
În curtea Casei Corpului Didactic din Brãneºti s-au adunat cucii în dimineaþa de luni.
E mare forfotã: are loc Simpozionul Internaþional Folclor fãrã frontiere, cu tema: Dialog
intercultural cu mãºti  Ediþia a XIV-a  14 martie 2016. între orele 10.30 ºi 13. La Târgul
meºteºugãresc de Ziua Cucilor, organizat de Primãria din Brãneºti în parteneriat cu Asociaþia
Culturalã Brãneºti, au fost expuse obiecte de tip souvenir, cu tema obiceiul cucilor,
confecþionate de cãtre elevi, dar ºi de cãtre meºterii locali. Urmeazã parada ºi afluirea trupelor
de cuci prin faþa Cãminului Cultural, în faþa unui juriu competent, care va acorda ºi premii.
Tineri sau bãtrâni, participanþii purtau mãºti colorate cât mai fioroase, peruci ºi fuste, rochii
de mirese, iar din alaiul nupþial nu lipseau popa, dar nici brãdarul. Pe trotuarul din apropiere
se grupau Kukerii din Kalipetrovo (Bulgaria), cu costumele lor impresionante, în special
zoomorfe. Nu sunt singurii invitaþi din Bulgaria. Mai sunt cei din Yambol ºi Survakarii Bela
Voda din Perenik. Cucilor din Brãneºti li se alãturã ºi invitaþi din alte zone ale României, unde
existã obiceiuri asemãnãtoare, cu mascaþi, ce se desfãºoarã în diferite momente ale anului. Din
Cavnic (Maramureº), au venit Bondoºii, cei ce desfãºoarã un dans ritualic în ritm de zongorã
ºi dobã, în perioada Crãciunului; rolul lor este asemãnãtor cu al cucilor: purificator, protector,
pentru alungarea spiritelor rele. Acelaºi rol îl au ºi Mascaþii din Pãuneºti-Vrancea, însã obiceiul
este practicat de Sfântul Vasile, în cea dintâi zi a anului. Bãrbaþii poartã talãngi imense, ce
alungã spiritele rele din hotarul satului, menind, totodatã, prosperitate ºi fertilitate, un rod
cât mai bogat în anul urmãtor, prin grandoarea mãºtilor împodobite cu betealã ºi globuri. Nu
lipsesc nici Cucii din Lipniþa - Constanþa, Mascaþii din Belceºti (Iaºi), Brezaiele din Domneºti
(Ilfov), Lolele din Agnita (Sibiu), întregindu-se, astfel, alaiul.
Cu toþii înainteazã spre centrul Brãneºtiului, urmãriþi de localnici ºi curioºi, care au invadat
trotuarele. Semnificaþia ritualului s-a pierdut în negura timpului, însã, chiar dacã nu mai cunosc cu
exactitate rostul Cucilor, bãtrânii se lumineazã la faþã când sunt întrebaþi de felul în care era datina
în tinereþea lor: Fetele le dãdeau bãieþilor þoale, basmale Erau frumos îmbrãcaþi, cu rochiþe, nu
cu zdrenþe Ne mai bãteau mamele cã dãdeam rochia bunã, de horã, zâmbeºte tuºa Tudora
Stoian, de 74 de ani, cu gândul la vremurile acelea.
Cucii ºi cucoaicele de la Brãneºti împreunã cu reputata etnografã Doina Iºfãnoni au participat
chiar la Carnavalul de la Veneþia, în perioada 2-14 februarie 2013, unde pur ºi simplu au uimit
lumea. În expozeul prezentat la simpozion, Doina Iºfãnoni, de la Muzeul Satului Dimitrie
Gusti din Bucureºti, a spus cã la Veneþia, la expoziþia organizatã la Scuola Grande di San
Teodoro din Veneþia (ªcoala Mare a Sfântului Teodor) ºi la Noua Galerie a Institutului Român
de Culturã din Veneþia, nimãnui nu i-a venit sã creadã cã în România mai existã persoane
particulare care sã confecþioneze asemenea mãºti unice. Vizitatorii de la Veneþia erau convinºi cã
mãºtile sunt fãcute la muzeu, sub îndrumarea ºtiinþificã a cercetãtorilor, ºi au fost convinºi cu
multe argumente cã acestea sunt reale. Prin expunerea cucilor la Veneþia am arãtat cã suntem o
categorie de membri ai Uniunii Europene cu conºtiinþã identitarã ºi le-am arãtat cã acest
element coaguleazã o comunitate ºi cã, din punct de vedere spiritual, tradiþia cucilor din
Brãneºti poate fi un element de referinþã, de unicitate - a adãugat Doina Iºfãnoni. Urmare a
acestei participãri, în perioada 18  24 februarie 2016, la Sala Acvariu a Muzeului Naþional al
Þãranului Român, a avut loc vernisajul expoziþiei Dialog mascat  Periplu fotografic româno
 italian la Veneþia, ce s-a bucurat de un mare succes.
Seara de luni a festivalului s-a încheiat cu un concert popular, la care au participat interpreþi de
marcã ai folclorului autentic românesc, precum: Petricã Mâþu Stoian, Niculina Stoican, Constantin
Enceanu, Botgros ºi Taraful sãu, Gelu Voicu, Viorica Macovei ºi alþii.
Manifestarea, organizatã de Primãria comunei Brãneºti, Casa Corpului Didactic a Judeþului
Ilfov ºi Asociaþia Culturalã Brãneºti, se dovedeºte un veritabil Carnaval al Primãverii, un
binevenit Carnaval - Festival Ziua Cucilor. Felicitãri tuturor celor care au pãstrat tradiþia, celor
care, prin muncã ºi dãruire, fac tot posibilul ca aceastã frumoasã sãrbãtoare sã nu se piardã, ba,
chiar ºi mai mult, sã înfloreascã ºi sã treacã graniþele.

744  22 martie 2016

