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» Registrul Matricol Unic,

PORÞI DESCHISE pentru sãptãmâna
ªCOALA ALTFEL

instrument de transparenþã
în învãþãmântul superior românesc
55 de instituþii de învãþãmânt
superior, dintre care 38 de universitãþi din sectorul public, informeazã MENCª, au importat
în Registrul Matricol Unic
(RMU), pânã la ora actualã,
date referitoare la peste 70.000
de studenþi din anul I de studii
din ciclurile de licenþã ºi master.
Procesul de raportare este în
plinã desfãºurare, termenul de
finalizare a acestuia fiind 30 septembrie, datã-limitã pentru actualizarea informaþiilor privind
ºcolaritatea studenþilor, conform
reglementãrilor la nivel naþional
pentru raportãrile oficiale anuale
ale MENCS ºi Institutului Naþional de Statisticã. RMU este
un sistem informaþional electronic care asigurã gestiunea integratã a datelor privind studenþii
universitãþilor de stat ºi particulare din România, pentru toþi anii
universitari ºi pentru toate
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P Eºti elev în clasa a XII-a
R
E

ºi te pregãteºti pentru Bacalaureat?
Universitatea Spiru Haret îþi vine în
ajutor cu MEDITAÞII GRATUITE.

U

Pregãtire admitere Arhitecturã
pentru elevi ºi absolvenþi de liceu
Program: în fiecare sâmbãtã orele: 10.00-13.00 la sediul Facultãþii
de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13,
etaj 3, sala 320, sector 3, Bucureºti.
Înscrieri mail: ush_pregatirearhitectura@yahoo.com sau la
tel.: 0744 569 151

I
V
Au început înscrierile preliminare
pentru Admitere 2016

R

la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Matematicã, Informaticã
ºi ªtiinþele Naturii, strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti!
Poþi trimite cererea ta  solicitare, CV, motivaþie  pe adresa
ushmi@spiruharet.ro ºi beneficiezi de pregãtire gratuitã pentru
bacalaureat, de consiliere gratuitã pentru admitere, dar ºi de facilitãþi
academice de ultimã orã pentru o carierã de succes în Informaticã
ºi Tehnologia Informaþiei, alãturi de mari companii, precum
Microsoft (programul Dream Spark Premium), Oracle (Java Info
Club) ºi National Instruments (ELVIS II, FPGA, Robotics etc...)
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Burse pentru elevi excepþionali

A
R

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
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ÎNSCRIE-TE ACUM!

Curãþenia de primãvarã
Mioara VERGU-IORDACHE

N
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ciclurile de studii. În RMU se
înregistreazã date personale,
date privind ºcolaritatea studentului, date referitoare la burse
studenþi ºi servicii cazare, respectiv date referitoare la studii
preuniversitare ºi studii universitare anterioare. (...)
RMU poate fi accesat prin intermediul platformei online Registrul Educaþional Integrat (REI),
care oferã acces la parcursul educaþional ºi profesional al unei
persoane, prin interconectarea
sistemelor de gestiune din
sectorul educaþional  învãþãmântul preuniversitar, învãþãmântul universitar ºi formarea
continuã, precum ºi a altor sisteme de la nivelul unor sectoare
publice de interes.
Rapoarte statistice referitoare
la numãrul de studenþi, precum
ºi informaþii suplimentare sunt
disponibile pe www.rei.gov.ro.

Burse de 37.500 euro vor fi oferite de Transylvania College
pentru
elevi excepþionali din România

Trei elevi cu rezultate ºcolare excepþionale, aflaþi în prezent în
clasa a VIII-a, vor putea beneficia, începând cu anul ºcolar 20162017, de burse de excelenþã oferite prin intermediul unui nou
program lansat în acest an de Fundaþia Transylvania College din
Cluj-Napoca. Bursele, cu o valoare anualã de 37.500 euro, vor
acoperi pentru cei trei elevi selectaþi cursurile în Liceul
Internaþional Cambridge din cadrul Transylvania College, cu
predare în limba englezã. (pagina 4)

Banii sunt cea mai murdarã marfã. Ei circulã prin diverse
mâini, seifuri, sertare, þãri Sigur cã au nevoie sã fie spãlaþi!
Unii mai deºtepþi ca noi chiar spalã banii! Nu în vãzul lumii, cã
au ºi ei, nu-i aºa, o oareºce decenþã
Aflu ºi eu împreunã cu dumneavoastrã cã aproximativ
11 milioane de documente au fost fãcute publice, dezvãluind
cum unii dintre cei mai bogaþi oameni de pe planetã, printre care
ºi români, se folosesc de diverse scheme pentru a-ºi ascunde
averile. (BBC). Documentele ar aparþine uneia dintre cele mai
bine ascunse companii din lume, firma de avocaþi Mossack
Fonseca din Panama, care a ajutat diverºi clienþi în spãlarea de
bani, evitarea de sancþiuni ori a taxelor. Documentele aratã legãturi
cãtre 72 de actuali sau foºti ºefi de state, inclusiv dictatori
acuzaþi de jafuri în propriile þãri. Ancheta Panama Papers
este realizatã de un grup de mass-media internaþionale ºi vizeazã
modul de funcþionare a companiilor off-shore. Aºa zic agenþiile
de ºtiri!
Era sã-mi stea inima! Cum, la nici câteva ore de la explozia
informaþiei sã nu aparã niciun român? Mã rog, chiar dacã nu
cetãþean român, dar cu origini, cu o mãtuºã, un vãr, ceva
M-am liniºtit! Suntem în top! Vasile Frank Timiº, românul cu
cetãþenie australianã care a iniþiat afacerea Roºia Montanã, apare
în documentele Panama Papers, dupã ce a folosit, la afacerile
începute în România în 1997, o firmã înfiinþatã în Bahamas de
avocaþii Mossack Fonseca, susþin jurnaliºtii de la Rise Project.
Dar ºi alþii.
Lãsând gluma de-o parte, se mirã cineva cã pe toatã planeta
sunt escroci?! Nu cred. Dar eu mã mir  v-am mai mãrturisit
despre naivitatea mea  ce fac organele, serviciile secrete din
þarã ºi din întreaga lume? 11 milioane de documente?! Ca sã le
citeºti îþi ia ani, dar sã le ºi formulezi/redactezi! Sigur, rãmân cu
întrebarea, cã nu am acces la jocurile oamenilor mari. Dar chestia
asta cu banii mult prea circulaþi, urât mirositori, apare în multe
istorisiri cu iz penal. Nu mai departe, aici, lângã vatra noastrã,
nu hãt, în Panama, cu alurã de figurã de stil, tocmai ne mãrturisi
un ministru cã s-au scurs peste graniþã miliarde de euro Eu
cred cã au fost duºi la o spãlãtorie ºi, având în vedere cã suntem
în plin sezon de curãþenie de Paºti, de primãvarã, acest fapt este
justificat! Alo, serviciile!!! Ceva documente?! Ceva
responsabili?! Ceva nume?! În fine, dar cu curãþenia nu
este de glumit!
Acelaºi ministru ne povesteºte, spre liniºtea noastrã, cã
alimentele de pe rafturi sunt spãlate cu oþet, cu detergent Ce
vã spuneam?! E primãvarã, iarãºi primãvarã! Cã, pânã la urmã,
ºi copiii ãia de se îmbolnãvesc, nu tot de la lipsa curãþeniei
Lasã cã nu ni se spune care este cauza! La ce ne-ar folosi?!
ªi mai stingeþi, la naiba!, þigãrile alea!!
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SÃPTÃMÂNA PORÞILOR DESCHISE  ªcoala altfel
Campusul DIDACTICA - str. Fabricii nr.46 G, sector 6

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
18 aprilie 2016
9:30  Întâmpinarea participanþilor, prezentarea gazdelor  cadre
didactice ºi studenþi  ºi a sediului facultãþii.
10:00-12:00  sala1311  Laboratorul de Psihodiagnostic.
Workshop: Valenþele brainstorming-ului în viaþa noastrã; gazdã:
lect. univ.dr. Monica Avramescu; oaspeþi: 10 elevi ºi cadre didactice
12:00-14:00  Aflã mai multe despre tine! Consiliere ºi evaluare
pentru carierã.
Prezentarea Centrului de Consiliere ºi Orientare în Carierã (CCOC)
al Universitãþii Spiru Haret, în scopul stimulãrii interesului elevilor
pentru autocunoaºtere ºi orientarea educaþionalã ºi a carierei;
Evaluarea preferinþelor ºi a aptitudinilor elevilor pentru un anumit
tip de activitate. Simularea participãrii la un interviul de admitere
cu accent pe nevoile de dezvoltare personalã ale elevilor (interviu
legat de orientarea în viitoarea activitate academicã ºi profesionalã).
Gazdã: Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã, consilier Ina
Morãrescu; oaspeþi: 8-10 elevi ºi cadre didactice.
12:00-14:00  sala1312  Laboratorul de Psihoterapie. Seminar
demonstrativ: Jocul ºi intervenþia psihologicã; gazdã: lect. univ. dr.
Graþiela Sion ºi actriþa Vera Linguraru, absolventã a programului de
studii universitare de master: Psihologie judiciarã ºi victimologie;
oaspeþi: 15 elevi ºi cadre didactice.
14:00-16:00  amfiteatrul A2. Ora de seminar  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. Gazdã: lect. univ.dr. Corina Pantelimon; oaspeþi:10 elevi
ºi cadre didactice.

19 aprilie
10:30  Întâmpinarea participanþilor, prezentarea gazdelor  cadre
didactice ºi studenþi  ºi a sediului facultãþii.
11:00-12:00  sala1312 - Laboratorul de Psihoterapie: Sesiune de
clarificare a valorilor; gazdã: prof. univ. dr. Petru Lisievici; oaspeþi:
30 de elevi ºi cadre didactice.
12:00-14:00  sala1310 - Laboratorul de Psihologie experimentalã:
Experimentul psihologic - aplicaþii în viaþa cotidianã.
Aplicaþii experimentale, demonstraþii cu soft-uri de specialitate,
menite sã iniþieze elevii în fascinantul domeniu al psihologiei
experimentale; gazdã: conf.univ.dr. Bogdan Danciu; oaspeþi: 20 de
elevi ºi cadre didactice însoþitoare
16:00-18:00  Pregãtirea pentru profesiunea didacticã  vizitã la
Grãdiniþa Prietenii mei (Bd. Metalurgiei nr.87); gazdã: prof. univ.
dr. Laura Goran ºi asist. univ. dr. Loredana Bãnicã; oaspeþi: 20 de
elevi ºi cadre didactice.
20 aprilie
9:30  Întâmpinarea participanþilor, prezentarea gazdelor  cadre
didactice ºi studenþi  ºi a sediului facultãþii.
10:00-13:00  sala1311  Laboratorul de Psihodiagnostic.
Dezvoltarea creativitãþii prin joc, activitãþi destinate copiilor cu
vârste cuprinse între 10 ºi 13 ani, elevi de gimnaziu gazdã: Asociaþia
studenþilor ASFSP- USH; oaspeþi: 15 elevi ºi cadre didactice.
14:00-17:00  sala1311 - Laboratorul de Psihodiagnostic. Teatru ºi
psihologie, prezentarea tipurilor de temperament prin joc de rol, identificarea propriului tip de temperament cu ajutorul unui test; gazdã:
Asociaþia studenþilor ASFSP- USH; oaspeþi: 25 de elevi ºi cadre didactice.
12:00-14:00  sala1312  Laboratorul de Psihoterapie: Despre
dragoste ºi viaþa de cuplu. Avantajele ºi problemele vieþii de cuplu 
un obiect de interes constant pentru tineri  pot fi studiate ºi înþelese
din perspectiva psihologiei cuplului, ale cãrei metode ºi concepte au
fost rafinate ºi probate de profesioniºtii domeniului. Pentru o sumarã
introducere în aceastã tematicã, elevii sunt invitaþi la o dezbatere în
care explicaþiile teoretice se împletesc cu exemplele concrete; gazdã:
lect.univ.dr. Claudia Rusu; oaspeþi: 10-12 elevi ºi cadre didactice
14:00-16:00  amfiteatru A2. Educaþie ºi generaþie. Dezbatere
între elevi, studenþi ºi cadre didactice organizatã sub egida Societatea
pentru Culturã ºi ªtiinþã Totem privind explorarea motivaþiilor ºi
percepþiilor elevilor ºi studenþilor participanþi faþã de procesul de
educaþie ºi faþã de gradul de adecvare a conþinuturilor educaþionale
la un profil autoatribuit al generaþiei; gazdã: lect. univ. dr. Corina
Pantelimon; oaspeþi: 25-30 de elevi ºi cadre didactice
21 aprilie
9:30  Întâmpinarea participanþilor, prezentarea gazdelor  cadre
didactice ºi studenþi  ºi a sediului facultãþii.
10:00-12:00  sala1311  Laboratorul de Psihodiagnozã. Evaluarea
psihologic. Testarea personalitãþii, testarea aptitudinilor ºi a
inteligenþei: testele psihologice constituie o bazã importantã pentru
studierea comportamentului uman. Prezentarea Laboratorului de
psihodiagnozã ºi a activitãþii psihodiagnosticianului; discuþii asupra

abilitãþilor pe care participanþii le pot dobândi pentru evaluarea
psihologicã; gazdã: asist. univ. drd.Victoria Stan, Oana Pãnescu ;
oaspeþi: 10-12 elevi ºi cadre didactice.
13:00-15:00  sala1312  Laboratorul de Psihoterapie. Alegerea
în carierã potrivit cu structura de personalitate a individului;
gazdã: asist. univ. drd. Amina Pîrvescu, psiholog ºi scriitor Gigi
Ghinea; oaspeþi: 10-12 elevi ºi cadre didactice.
14:00-15:00  sala1311  Laboratorul de Psihodiagnozã. Seminar:
A day on the Wagon Train- A cross-curricular English activity for
practising grammar and vocabulary; gazdã: lect. univ. dr. Sebastian
Chirimbu; oaspeþi: 10-12 elevi ºi cadre didactice.
15:00-16:00  sala1311 - Laboratorul de Psihodiagnozã. Seminar:
O incursiune în literatura universalã pentru copii - atelier de
lecturã ºi creaþie; gazdã: lect. univ. dr. Sebastian Chirimbu; oaspeþi:
10-12 elevi ºi cadre didactice.
14:00-16:00  Aflã mai multe despre tine! Consiliere ºi evaluare pentru
carierã. Prezentarea Centrului de Consiliere ºi Orientare în Carierã
(CCOC) al Universitãþii Spiru Haret, în scopul stimulãrii interesului
elevilor pentru autocunoaºtere ºi orientarea educaþionalã ºi a carierei;
Evaluarea preferinþelor 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); gazdã: Centrul de
Consiliere ºi Orientare în Carierã, director, asist.univ. drd. Loredana
Bãnicã; oaspeþi: 8-10 elevi ºi cadre didactice
16:00-18:00  sala1312  Laboratorul de Psihoterapie. Tulburãrile
de personalitate. Ce sunt tulburãrile de personalitate? Cum le
identificãm? Cum ne raportãm la persoanele care prezintã
asemenea simptome? Rãspunsurile vor fi formulate în cadrul
seminarului dedicat acestei teme, prilej cu care elevii vor avea un
prim contact cu o problematicã psihologicã extrem de acutã; gazdã:
lect. univ. dr. Simona Marica; oaspeþi: 10-12 elevi ºi cadre didactice.
22 aprilie
11:30  Întâmpinarea participanþilor, prezentarea gazdelor  cadre
didactice ºi studenþi  ºi a sediului facultãþii.
12:00-14:00  amfiteatrul A2. Ora de seminar  Adolescenþii ºi
modelele culturale. Dezbatere elevi-studenþi privind valorile socialculturale ºi modelele tinerilor. Activitatea de seminar are ca obiectiv
punerea elevilor de liceu în contact direct cu studenþii ºi
familiarizarea lor cu modul de desfãºurare a unui seminar, cu modul
de manifestare al studenþilor în cadrul seminariilor; cu tipul de
interacþiune cadru didactic-student etc.; gazdã: Conf.univ.dr.
Cristinel Pantelimon; oaspeþi: 10-12 elevi ºi cadre didactice
La sfârºitul acestui program participaþii vor primi diplome de
participare. [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

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

ªi cu dobânzi mari la credite, tot vom avea o apreciere constantã a leului
Ultimele evenimente de pe piaþa globalã ºi aºteptãrile pentru piaþa internã au schimbat oglinda economicã
a României pe urmãtorii trei ani, în opinia echipei de analiºti a Bãncii Transilvania. O dinamicã scãzutã
a PIB-ului, inflaþie negativã în 2016 ºi pozitivã în anii urmãtori, o dobândã de politicã monetarã în
creºtere, cu 0,5% chiar din 2016 ºi o aprecierea constantã a leului în urmãtorii trei ani.
Climatul macro-financiar mondial s-a stabilizat recent, dupã unda de turbulenþe din debutul anului, sub influenþa
politicii monetare pe glob ºi a consolidãrii cotaþiilor internaþionale la þiþei ºi alte materii prime. În SUA,
consolidarea ºi inflexiunea indicatorilor macro-financiari, dupã decelerarea din ultimele luni, au determinat
FED sã semnaleze continuarea ciclului monetar. De asemenea, indicatorii macroeconomici s-au ameliorat recent
ºi în Zona Euro, intensificarea factorilor de risc fiind anulatã de noile mãsuri de relaxare monetarã implementate
de Banca Centralã Europeanã la a doua ºedinþã din acest an. În România, climatul macro-financiar se menþine
pozitiv, deºi economia a resimþit recent provocãrile din pieþele financiare internaþionale ºi din economiile
emergente, precum ºi distorsiunile pe plan intern, determinate de proiectul Legii dãrii în platã.
Trei ani de creºtere a PIB
În sfera economiei financiare, dinamica anualã a
preturilor de consum a fost influenþatã în perioada
recentã îndeosebi de evoluþia cotaþiilor internaþionale
la þiþei. Se noteazã revenirea în teritoriu negativ a
dinamicii anuale a preþurilor de consum în Zona
Euro în februarie (-0.2%), luna în care în România
s-a înregistrat un ritm record de declin (2.68%).
Pieþele financiare au consemnat evoluþii favorabile
în ultimele cinci sãptãmâni, fiind contrabalansate
efectele panicii de la începutul anului.Am ajustat
scenariul central de previziune pe termen mediu
pe România prin încorporarea evoluþiilor macrofinanciare recente (globale, europene ºi interne),
inclusiv a estimãrilor provizorii privind dinamica
componentelor PIB din 2015), spune Andrei
Rãdulescu, economistul ºef al Bãncii Transilvania.
Noile prognoze indicã premise de continuare a

procesului de accelerare în economia României, prin
motorul investiþiilor productive, evoluþie susþinutã
de consolidarea momentului favorabil în sfera
consumului privat, dinamica favorabilã din piaþa
creditului în lei ºi relansarea economicã europeanã.
Cu toate acestea, am redus previziunile privind
dinamica PIB-ului pe termen mediu (la 5% în 2016,
4.9% în 2017 ºi 4.5% în 2018), pe fondul ajustãrii
componentei investiþionale, în contextul intensificãrii
provocãrilor de ordin european (terorismul) ºi intern
(proiectul Legii dãrii în plata, perspectiva modificãrii
mix-ului de politici economice), precizeazã echipa
de cercetare a Bãncii Transilvania. Conform acesteia,
valoarea PIB-ului în 2016 se va situa la 167,1 miliarde
euro, în timp ce, în 2017, va creºte la 177,6 miliarde
euro ºi la 191,3 miliarde euro în 2018.
În sfera economiei financiare se aºteaptã în
continuare inflexiunea dinamicii anuale a preþurilor

de consum, care, coroboratã cu procesul de
accelerare a economiei, sã determine BNR sã
iniþieze un nou ciclu monetar în 2016. Astfel,
reluarea ciclului de creºtere a dobânzilor ar putea
aduce dobânda de referinþã, în 2016, la 2,25% pe
an, faþã de 1,75% în prezent. În 2017, ciclul de
creºtere ar continua la 3% ºi, apoi, la 3,25% în
2018. Inflaþia ar rãmâne ºi anul acesta în teritoriu
negativ, la -0,9%, urmând ca, în 2017, sã intre în
teritoriu pozitiv, cu 0,6%, ºi 1% în 2018. Cursul
de schimb se va aprecia constant, dar sustenabil, în
scenariul Bãncii Transilvania, la 4,43 lei pentru un
euro în 2016, 4,34 lei în 2017 ºi 4,31 lei în 2018.
Dobânzile la credite cresc, la depozite scad!
Marja bãncii creºte!
În schimb, datele publicate de BNR aratã cã marjele
la dobânzile în lei cresc, iar cele la euro scad. Creditele
în lei se scumpesc, dobânzile la depozite cresc, iar
marja (de profit) a bãncii creºte! Datele BNR indicã o
evoluþie divergentã a marjelor nete de dobândã în
sectorul bancar intern în luna februarie, determinatã,
în principal, de perspectivele diferite de politicã
monetarã pentru urmãtoarele trimestre: relaxare în
Zona Euro vs. intrare într-un nou ciclu monetar în
România, spune Banca Transilvania în raportul sãu
de analizã ºi cercetare. Luna trecutã, ratele de dobândã
practicate în sectorul bancar intern au consemnat
scãderi generalizate, spre noi minime istorice, cu
excepþia celor la creditele în lei (în sold ºi noi), evoluþie
influenþatã de excesul de lichiditate cu care se confruntã

sectorul bancar, precum ºi de presiunea politicii
monetare relaxate implementate de Banca Centralã
Europeanã. Creºterea ratelor de dobândã la creditele
în lei (în sold ºi noi) a fost determinatã de
perspectivele de inflexiune a politicii monetare pe
plan intern (semnalate de reprezentanþii BNR),
precum ºi de distorsiunile induse de proiectul Legii
dãrii în platã. Astfel, pe segmentul credite/depozite
în sold în lei marja netã de dobândã a crescut cu
nouã puncte bazã lunã/lunã, la 4,87 puncte
procentuale în februarie, dat fiind cã rata de dobândã
la credite a urcat cu un ritm lunar de trei puncte
bazã, la 6,04%, iar rata de dobândã la depozite s-a
redus cu ºase puncte bazã lunã/lunã la 1,17% (minim
istoric). De asemenea, marja netã de dobândã a
crescut ºi pe segmentul credite/depozite noi în lei,
în februarie, cu un ritm lunar de 12 puncte bazã, la
4,87 puncte procentuale: rata de dobândã la credite
a urcat cu cinci puncte bazã lunã/lunã, la 5,76%;
rata de dobândã la depozite a scãzut cu un ritm
lunar de ºapte puncte bazã, la 0,89% (minim istoric).
Printre factorii de incertitudine, a cãror evoluþie
ar putea determina abateri de la acest scenariu
central al Bãncii Transilvania, se numãrã: climatul
macro-financiar global/european (inclusiv dinamica
percepþiei de risc pe pieþele financiare globale);
provocãrile din Uniunea Europeanã (terorism,
Brexit, tensiuni geo-politice); configuraþia politicii
economice interne, cu impact în sfera stabilitãþii
macroeconomice ºi financiare.

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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Debutul unui nou proiect de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare finanþat
de cãtre USH din surse proprii  Universitatea ºi Spiritualitatea
CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ

Educaþia Omului Integral

Luni, 28 martie, a debutat noul proiect de cercetare
ºtiinþificã ºi dezvoltare finanþat de cãtre Universitatea
Spiru Haret din surse proprii  Universitatea ºi
Spiritualitatea, prin conferinþa internaþionalã Educaþia
Omului Integral, susþinutã de invitatul special Bill
Karelis (SUA), alãturi de cadre didactice ale universitãþii
Conferinþa a fost deschisã de prof.
univ. dr. Manuela Epure, prorector
USH, printr-un cuvânt de bun venit,
adresat oaspetelui american, în care a
reliefat importanþa demersului didactic
ºi viziunea integrativã a Universitãþii
Spiru Haret asupra educaþiei.
Prof. univ. dr. Petru Livievici, directorul Departamentului de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei a trecut în revistã
reperele istorice ale cunoaºterii din
domeniul psihologiei ºi ale ºtiinþei, în
genere, pentru a sublinia necesitatea
revenirii la valorile unei educaþii integrale adresate în mod echilibrat fiinþei
umane ºi nu cu preponderenþã palierului cognitiv.
Sistemul educaþional universitar
vestic îºi are rãdãcinile în educaþia
omului ca întreg sau integral. Privind
înapoi în timp, acest tip de educatie 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,

 prof. univ. dr. Manuela Epure, prorector, prof. univ.
dr. Petru Livievici, directorul Departamentului de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, prof. univ. dr. Matei
Georgescu, asist. univ. drd. Amina Pîrvescu, asist. univ.
drd. Victoria Stan  ºi Claudia Damoc, managing director
Hermitage. Urban spiritual hub.

UNIVERSITARIA
Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, Bucureºti, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
Braºov, Institutul de Filosofie ºi Psihologie Constantin Rãdulescu-Motru,
Academia Românã, vã invitã sã participaþi la

CONFERINÞA NAÞIONALÃ

DINAMICI
ACTUALE
ALE
REALITÃÞII
INDIVIDUALE
ªI SOCIALE
12 mai 2016, sediul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
Universitatea Spiru Haret, str. Fabricii nr. 46 G, sector 6, Bucureºti

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
întreg ei spectrul 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.
Claudia Damoc, managing director
Hermitage. Urban spiritual hub,
partener graþie cãruia, în cei patru ani ai
proiectelor de cercetare ºi dezvoltare ale
USH, o seamã de personalitãþi s-au aflat
pe scena sãlii Studio, a fãcut o scurtã
prezentare a personalitãþii domnului Bill
Karelis ºi a arãt importanþa proiectului
Universitatea ºi Spiritualitatea,
felicitând Universitatea Spiru Haret
pentru viziunea ºi realizarea acestui
prioiect unic, dar, totodatã, important în
peisajul academic românesc.
Urmãtorul eveniment va avea loc pe
data de 15 aprilie, ora 18.30, în sala
Studio, ºi în va avea ca invitat special
pe Venerabilul Gonsar Tulki Rinpoche,
director al Centrului de Înalte Studii
Tibetane Rabten Choeling, Elveþia.
Vã aºteptãm!

Simpozionul internaþional
SHAKESPEARE ÎN ROMÂNIA, SHAKESPEARE ÎN LUME /
SHAKESPEARE IN ROMANIA, SHAKESPEARE IN THE WORLD
Primãria Municipiului Bucureºti ºi
Muzeul Naþional al Literaturii Române,
în colaborare cu Academia Românã 
Secþia de Filologie ºi Literaturã, Biblioteca Academiei, Institutul Cultural
Român ºi Festivalul Internaþional
Shakespeare (Craiova), organizeazã
Simpozionul internaþional: SHAKESPEARE ÎN ROMÂNIA, SHAKESPEARE ÎN LUME, dedicat împlinirii a
400 de ani de la moartea autorului
(23 aprilie 1616), eveniment care va
avea loc la Bucureºti, în zilele de marþi,
12 aprilie, miercuri, 13 aprilie, ºi joi,
14 aprilie 2016, în Amfiteatrul I.H.
Rãdulescu al Bibliotecii Academiei
Române (Calea Victoriei 125).
Printre temele ce urmeazã a fi dezbãtute în cadrul simpozionului se numãrã:
 Tradiþia traducerilor literare din opera lui Shakespeare  abordãri naþionale ºi internaþionale  Shakespeare 
de la începuturi pânã în epoca modernã  Aniversându-l pe Shakespeare
 Shakespeare pe marile ºi micile ecrane
 Studiile shakespeareane  încotro?
La simpozion vor participa specialiºti ºi cercetãtori, care au aprofundat
opera literarã shakespeareanã, critici de
teatru, artiºti internaþionali ºi personalitãþi culturale importante: Eugen
Simion, Rãzvan Theodorescu, David
Esrig, Paul Brummel, Ion Caramitru,
Radu Boroianu, George Banu, Dominique Goy-Blanquet, Michael Dobson,
Stanley Wells, Mihaela Irimia, George
Volceanov, Emil Boroghinã, Horia
Gârbea, Lucia Verona, Lucian Ghiþã,
Rick St. Peter, Nicoleta Cinpoeº, Jacek
Fabiszak, Natalia Brzozowska, Paul
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Cea de-a XV-a ediþie a Premiului
Europa pentru Teatru, precum ºi
ediþia a XIII-a a Premiului
Europa Noi Realitãþi Teatrale
se vor desfãºura anul acesta la
Craiova, ca eveniment final al celei
de-a X-a ediþii a Festivalului
Internaþional Shakespeare.
Evenimentul va avea loc în perioada
23-26 aprilie 2016, pentru
comemorarea a 400 de ani de la
moartea marelui dramaturg britanic.
Manifestãrile sunt organizate în
cooperare de Fundaþia Shakespeare
din Craiova ºi Teatrul Naþional Marin
Sorescu, care s-a angajat sã
gãzduiascã decernarea Premiului
Europa pentru Teatru. De asemenea,
la organizarea evenimentului îºi va
aduce contribuþia ºi Institutului
Cultural Român.
Edmondson, Alexandra Sakowska,
Greg Veit, Christie Carson, Viktoriia
Marinesko, Daniela Marþole, Mãdãlina
Nicolaescu, Adrian Sãhlean, Monica
Matei-Chesnoiu, Viviana Iacob, Dana
Monah, Pia Brânzeu, Jana Wild,
Nataliya Torkut, Kseniia Boryskina,
Gina Cãlinoiu, Oana Alis Zaharia.
Comunicãrile prezentate în cadrul
Simpozionului vor fi publicate într-un
volum editat, anul acesta, de MNLR ºi
în Romanian Shakespeare Journal.
Coordonatorii proiectului sunt: conf.
univ. dr. George Volceanov, conf. univ.
dr. Nicoleta Cinpoeº ºi conf. univ. dr.
Ioan Cristescu, directorul Muzeului
Naþional al Literaturii Române.

Perspectivele tot mai largi deschise
de cunoaºterea contemporanã
îndreptãþesc ºi încurajeazã abordarea
ºtiinþificã deschisã, dialogala, în
cadrul cãreia teoria sã fie cea mai
potrivitã cale de înþelegere a realitãþii,
iar realitatea, cel mai bun mod de
valorificare a teoriei. În reconfigurarea
ºtiinþelor socio-umane, dubla abordare
a subiectului, din punct de vedere
social ºi din punct de vedere individual,
este posibilã numai prin depãºirea
specializãrii ºtiinþifice ºi prin
exploatarea interdisciplinarã a
resurselor cunoaºterii. Conferinþa de
faþã intenþioneazã sã fie un act de
complementarizare a domeniilor
psihologiei ºi pedagogiei, dar ºi de
explorare a tipurilor de compatibilitate

care se pot stabili între disciplinele
umaniste, în general.
Discuþia foarte actualã despre
oportunitatea pãstrãrii în aria
interesului public a unor discipline,
despre reconfigurarea strategiilor de
educaþie, despre pierderea sau
accentuarea unor mecanisme identitare
este cadrul în care discuþiile de nivel
ºtiinþific îºi pot demonstra utilitatea. Ca
atare, coborârea cercetãrii din turnurile
de fildeº ale specializãrilor este în mod
deosebit aºteptatã.
Vã invitãm la acest dialog despre
realitate având certitudinea relevanþei
sale atât pentru participanþi, dar mai
ales pentru publicurile posibile:
studenþi, opinia publicã, lideri de
opinie, instituþii.

Propunerile comunicãrilor pot fi trimise pânã la 15 aprilie la una dintre
urmãtoarele adrese:  Dr. Bogdan Danciu, sp.danciu.bogdan@spiruharet.ro
 Dr. Simona Marica, sp.marica.simona@spiruharet.ro  Dr. Corina Pantelimon,
corina.pantelimon@spiruharet.ro  Dr. Graþiela Sion, gratiela.sion@spiruharet.ro
 Dr. Mihaela Þuþu, sp.tutu.mihaela@spiruharet.ro
Propunerile vor conþine:  Titlul comunicãrii  Autorii ºi datele de contact
ale autorilor (email, telefon)  Rezumatul lucrãrii (va fi redactat în limba românã
ºi nu va depãºi 300 de cuvinte)  3-5 cuvinte cheie
Comunicãrile vor fi susþinute în limba românã. În urma unei selecþii,
comunicãrile vor putea fi publicate în reviste de specialitate. (http://
www.spiruharet.ro/data/2016/03/invitatie_conferinta_nationala_12_mai_2016.pdf)

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa
organizeazã

Sesiune de comunicãri ºtiinþifice a
cadrelor didactice, a studenþilor ºi
masteranzilor  12-13 mai 2016

Cultura
economico-juridicã.
Influenþa migraþiei
asupra societãþii
europene

Management ºi Marketing
Persoana de contact: Laura Patache  email: laura.patache@spiruharet.ro
Finanþe ºi Contabilitate
Persoana de contact: Mihaela Bebeºelea  email: mihaela.bebeselea@spiruharet.ro
Drept Public
Persoana de contact: Anca Iulia Stoian  email: drept_ct_anca.stoian@spiruharet.ro
Drept Privat
Persoana de contact: Liliana Marilena Lazãr  email: liliana.lazar@spiruharet.ro
CALENDAR
17 aprilie  trimiterea lucrarii in extenso ºi completarea Formularului de înscriere
25 aprilie  notificarea de acceptare/ refuz a lucrãrii
26 aprilie  achitarea taxei de participare
12 mai  prezentarea lucrãrilor studenþilor ºi masteranzilor
13 mai  prezentarea lucrãrilor cadrelor didactice
Lucrarile vor fi redactate în limba românã, maxim 10 pagini, în format A4,
vor conþine un rezumat.
Studentii/masteranzii vor transmite lucrãrile cadrului didactic coordonator.
Taxa de participare este de 75 lei ºi se va achita pânã la data de 26.04.2016 în
contul USH Constanþa: RAIFFEISEN BANK S.A. Agenþia TOMIS, Cont: RO
35 RZBR 0000 0600 05053075 menþionând: Numele_prenumele participantului
cv Taxã Sesiune de comunicãri sau la casieria Universitãþii Spiru Haret  Centrul
teritorial Constanþa, Unirii 32-34, de Lu-Vi, între orele 9,00 - 15,00. Participarea
studenþilor ºi masteranzilor este sponsorizatã de cãtre USH. Participanþii se pot
prezenta cu maxim douã lucrãri. Nu se acceptã lucrãri având mai mult de 3 coautori.
(http://www.spiruharet.ro/data/2016/03/1_conf_nat_fsjse.pdf)

Facultatea de Litere ne invitã în perioada 13-14 mai 2016, la Conferinþa

internaþionalã interdisciplinarã, sã dezbatem împreunã cu invitaþi din
strãinãtate, în cadrul unei mese rotunde, problema Efectelor migraþiei
asupra climatului social ºi economic european  ºi nu numai!
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PREUNIVERSITARIA

Clubul European  Liceul Teoretic Jean Monnet Bucureºti Burse pentru elevi
Clubul European de la Jean Monnet
este un grup informal de tineri, format
în octombrie anul trecut, informeazã
TVH. Scopul acestuia este crearea unui
spaþiu de comunicare ºi de interacþiune
pentru liceeni în spiritul valorilor
europene, este un spaþiu de formare,
comunicare, informare, deschidere
culturalã, întâlnire, integrare a valorilor
europene. Membri sunt copii ºi tineri
din clasele gimnaziale ºi liceale, care îºi
exprimã dorinþa de a se implica în
activitãþile Clubului ºi întrunesc o serie
de criterii. Clubul activeazã în baza
Procedurii cu privire la organizarea ºi
funcþionarea Cluburilor Europene în
instituþiile de învãþãmânt nr. 24341/
16.10.2015. Membrii Clubului declarã
cã doresc sã promoveze valorile UE,
drepturile pe care ceilalþi, probabil, încã
nu ºi le cunosc, vor sã fie o comunitate
cât mai mare ºi sã aibã un impact
puternic asupra celorlalþi.
Cu ocazia lansãrii oficiale a Clubului
European, liceenii de la Jean Monnet
au organizat o dezbatere în patru
secþiuni: România versus Uniunea
Europeanã, Valori autohtone/Valori
europene, Probleme actuale ale Uniunii
Europene ºi Sistemul educaþional
românesc versus Sistemele europene.

Artiom Bradu (elev clasa a XI-a):
Am încercat sã adunãm elevii ca sã
formãm un grup cât mai unit. Demult
pregãtim un eveniment prin care sã
ieºim în lume, sã arãtãm colegilor noºtri
ce vrem sã facem, ce reprezintã acest
Club European ºi care sunt acele valori
de la care pornim în demersul nostru.
ªi activitatea de astãzi (25 martie)
tocmai asta se vrea: o lansare a Clubului,
în primul rând, ºi, în al doilea rând, un
colaj de activitãþi, care ilustreazã valorile
de la care pornim. Fiecare secþiune este
gânditã ca sã arate, ca sã transmitã un
mesaj, chiar aºa le avem pe desfãºurãtor,
mesaj pentru fiecare secþiune, vrem sã

transmitem niºte mesaje colegilor
noºtri. Prima parte a fost gânditã ca o
micã dezbatere, sala a fost împãrþitã în
douã, avem Uniunea Europeanã, avem
România, colegii au fost invitaþi sã
aleagã: unde vor sã ia loc: în România
sau în Uniunea Europeanã. ªi-au pus
întrebarea, fiecare ºi-a ales, unii au
rãspuns cã unde au gãsit spaþiu; este ºi
aceasta o discuþie interesantã: nu avem
spaþiu, ne ducem în Uniunea Europeanã.
Pornind de aici, am mers pe dezbaterea
aceasta: este România versus Uniunea
Europeanã sau este, mai degrabã,
împreunã?

Alinda Gabriela Ivanov (profesor
limba englezã Liceul Jean Monnet):
Adevãrul este cã, în acest proiect de Club
European, suntem boboci. Acest
eveniment înseamnã, de fapt, lansarea
Clubului, este o activitate gânditã la nivel
de Bucureºti, sau mãcar pentru sectoare,
pentru colegii noºtri, sã vadã toatã lumea
care sunt activitãþile noastre. Copiii au
fost extraordinar de încântaþi, toatã
activitatea de astãzi este munca lor: ei
sunt moderatori, ei sunt realizatori, ei
s-au implicat în aranjarea clasei, în tot ce
înseamnã informaþii, schimb de informaþii, anunþarea evenimentului, este,
efectiv, activitatea lor.

excepþionali

Candidaþii pentru bursele oferite de Transylvania
College Scholarship Society pot fi elevi din orice
instituþie de învãþãmânt, din orice oraº din þarã.
Bursele sunt oferite pentru întreaga perioadã a
studiilor liceale ºi includ integral taxa anualã de
ºcolarizare, iar în cazul elevilor din alte localitãþi,
cazarea în internatul ºcolii.
Candidaþii vor avea de parcurs trei etape, fiecare fiind eliminatorie.
 Prima este depunerea, pânã pe data de 6 mai, a unui dosar ce trebuie sã
conþinã cererea de bursã, scrisoarea de motivaþie a elevului, o scrisoare de motivaþie
din partea pãrintelui ºi una de recomandare din partea unui cadru didactic
(tipizatã). Toate documentele vor fi solicitate prin e-mail la adresa: scholarshipsociety@transylvania-college.ro.
 A doua etapã presupune susþinerea testelor de admitere, la limba englezã ºi
matematicã. Probele scrise sunt programate pentru 16 mai, datã la care toþi candidaþii
pentru înscriere în Liceul Internaþional Cambridge vor susþine examenul de admitere.
 Etapa finalã va fi interviul cu comisia de burse, în perioada 30 mai  3 iunie,
aceasta fiind alcãtuitã din reprezentaþi ai ºcolii, ai pãrinþilor din comunitatea
Transylvania College, reprezentanþi ai universitãþilor locale ºi specialiºti din
mediul de business.
Trei dintre candidaþii care vor trece cu succes prin toate etapele de mai sus vor
deveni beneficiarii bursei de excelenþã Transylvania College Scholarship Society.
Ei vor fi anunþaþi public în data de 10 iulie. Bursele vor fi acordate pentru întreg
ciclul ºcolar (patru ani), în condiþiile unei evaluãri anuale a elevilor respectivi.
Mai multe detalii despre noul program de burse al Transylvania College sunt
disponibile pe site-ul ºcolii: www.transylvania-college.ro
Candidaturile vor fi trimise în atenþia: Domniþa Fechete  Development &
Alumni Manager, Transylvania College, Aleea Bãiºoara 2A, Cluj-Napoca, Cluj,
România, 400445;tel: 0724 087 142; domnita.fechete@transylvania-college.ro
***
Transylvania College este singura ºcoalã internaþionalã din Cluj-Napoca ºi din regiune
acreditatã la nivel naþional de cãtre ARACIP ºi internaþional, de cãtre Departamentul pentru
Educaþie din Marea Britanie, având statutul oficial de ªcoalã Britanicã Internaþionalã
(BSO-British School Overseas). În anul 2010, a obþinut ºi acreditarea Cambridge pentru
a oferi, în liceu, pregãtire pentru examenele Cambridge IGCSE ºi A-Levels. Transylvania
College este, totodatã, membru acreditat în Consiliul ªcolilor Britanice Internaþionale
COBIS ºi membru al asociaþiei ºcolilor de elitã din lume, Round Square, din care face parte
ºi Gordonstoun, ºcoala absolvitã de Prinþul Charles.
Pe drumul excelenþei, ºcoala a dobândit numeroase premii la nivel naþional (ªcoala
anului în România) ºi internaþional (3 premii I la festivalurile COBIS Young Scientist
Film Awards; Premiul Diana Award  acordat de douã ori consecutiv elevilor Transylvania
College; 3 premii obþinute la concursurile internaþionale lansate de Agenþia Spaþialã
Europeanã ESA), precum ºi cele mai bune rezultate din þarã obþinute la examenele
internaþionale Cambridge.
În 2015, Transylvania College. The Cambridge International School in Cluj a fost
singura ºcoalã din Europa nominalizatã la categoria ªcoala britanicã internaþionalã a
anului în cadrul TES, Independent School Awards, clasându-se în primele 4 locuri.

Peisaje de primãvarã la Grãdiniþa Prietenii Mei
Dan ROªCA
Joi, 31 martie 2016, Grãdiniþa Prietenii Mei a
gãzduit un eveniment cu totul deosebit: un
Concurs de Picturã, la care au fost invitaþi nu
numai preºcolarii propriei grãdiniþe, ci ºi micuþii
aparþinând altor grãdiniþe bucureºtene.
Manifestarea a purtat un nume inspirat:
Împãrãþia Primãverii, iar tema aleasã nu putea
fi una mai potrivitã decât Peisaje de primãvarã.
Desfãºurarea propriu-zisã a concursului a avut
loc în foyer-ul de la etaj al Grãdiniþei Prietenii
Mei. Lucrãrile micilor artiºti au putut fi vizionate
între orele 10-18, iar jurizarea s-a desfãºurat în
intervalul 17.30-18.00. Juriul a fost unul atent
selecþionat, format din oameni cu aplecare cãtre
acest domeniu: pictorul Eugen Vasile, preºedintele
Asociaþiei DArte Da Vinci, prof. univ. dr. Laura
Goran, managerul coordonator al Grãdiniþei
Prietenii Mei, ºi prof. educator Mimi Constantin.
Prezenþa a fost una deosebitã, la concurs
înscriindu-se numeroºi copii. Frumuseþea
picturilor expuse a fost dublatã de emoþiile pe
care prichindeii le-au avut. Ba, am putea spune,
a fost triplatã ºi de prezenþa în foyer a pãrinþilor
micilor artiºti. Mulþi copii au participat pentru
prima datã la un asemenea Concurs, fiind
exuberanþi ºi emoþionaþi, cu atât mai mult cu cât

evenimentul a fost filmat de TvH, televiziunea
proprie Fundaþiei România de Mâine. Au fost
oferite premii speciale celor mai frumoase picturi,
premii constând în participarea la Cluburi în
cadrul Grãdiniþei Prietenii Mei, albume de artã ºi
seturi de acuarele.
Micii pictori au dezvãluit în faþa camerelor de
luat vederi impresiile lor despre concurs, despre
propriile picturi (dar ºi despre cele ale celorlalþi
copii). Foarte interesante au fost semnificaþiile pe
care micuþii pictori le-au dat propriilor picturi.
Primãvara, cu minunãþiile ei - copacii ce înfrunzesc,
florile - dintre cele mai frumoase, ieºind timid din
pãmânt, iarba deasã, fluturaºii multicolori, trilurile
impresionante ale feluritelor înaripate - îi încântã
într-un mod aparte pe cei mici. Ne-au povestit
cum soarele este tot mai blând ºi stã tot mai
mult pe cer, astfel încât ºi ei pot purta haine mai
lejere ºi se pot juca mai mult timp în aer liber.
Concursul de picturã a constituit ºi un bun prilej
de a testa aptitudinile copiilor în ceea ce priveºte
arta. Aºa cum precizam, lucrãrile lor au fost foarte
reuºite, însã s-au distins ºi câteva de-a dreptul
spectaculoase. Astfel, pãrinþii, alãturi de aceºti
copii, se pot gândi chiar serios la orientarea
prichindeilor cãtre domeniul artelor.
Dacã primãvara ne face pe toþi sã fluierãm de
bucurie, chiar dacã avem noroi pe galoºi,
concursul de picturã Împãrãþia Primãverii este

un alt fel de a trãi primãvara. Copiii au împrumutat
din culorile ei ºi au dãruit din emoþiile sufletelor
lor, autentice ºi deschise  a spus managerul general
al grãdiniþei, prof. univ. dr. Laura Goran
Pictura, din punct de vedere psihologic, urmãreºte
dezvoltarea talentului ºi imaginaþiei celor mici, prin
transpunerea propriilor percepþii sau emoþii în culori
ºi forme. Prin noþiuni elementare, urmate de
stãpânirea diverselor tehnici specifice artelor
plastice, copilul deprinde o nouã modalitate de
exprimare a personalitãþii, o deschidere deosebitã
cãtre frumos, precum ºi o formã superioarã de
organizare mentalã ºi de rãbdare. De asemenea,
putem vorbi ºi despre stimularea imaginaþiei ºi
creativitãþii, învãþarea într-un mediu necompetitiv,

unde accentul cade pe comunicare, dezvoltarea
unei imagini echilibrate despre sine ºi despre lume,
ºi flexibilitate, care se manifestã prin acceptarea
celorlalþi ºi prin participarea la jocuri comune,
interactive.
A fost o zi de vis în Grãdiniþa Prietenii Mei,
unde copii, pãrinþi, educatoare, juriu s-au
delectat cu explozia de luminã ºi culoare a
picturilor unor potenþiali artiºti, aflaþi la primele
manifestãri ale talentului lor. Seara s-a încheiat
cu un bufet suedez specific celor mici: suc,
prãjituri, bomboane.
ªi... sã nu uitãm: aceasta a fost prima ediþie
a unui astfel de concurs. Vor urma, în viitorul
apropiat, ºi altele.
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Sãptãmâna
Shakespeare
la teatrul Metropolis
Teatrul Metropolis sãrbãtoreºte în aprilie
Sãptãmâna Shakespeare, un eveniment
dedicat spectacolelor marelui dramaturg
William Shakespeare, informeazã instituþia.
În acest context, vor fi prezentate spectacolele A douãsprezecea noapte - pe 19, 22
ºi 23 aprilie, de la ora 19,00, Romeo ºi Julieta
- pe 20 aprilie, de la ora 19,00, ºi Visul unei
nopþi de varã - pe 21 aprilie, de la ora 19,00.
Nu am intenþionat sã fac montãri
comemorative. Pur ºi simplu m-am gândit
la acest triptic, Visul unei nopþi de varã, A
douãsprezecea noapte ºi Romeo ºi Julieta,
montate la Teatrul Metropolis, un triptic în
care se vorbeºte despre iubire ºi pierdere,
afirmã George Ivaºcu, directorul teatrului.

Târgul Internaþional
de Carte pentru Copii
de la Bologna

pag. 5

Valori româneºti

În perioada 4-7 aprilie are loc ediþia cu
numãrul 53 a Târgului Internaþional de Carte
pentru Copii de la Bologna. Mai mulþi autori
de literaturã pentru copii din România vor
participa la târg prin grija Ministerului
Culturii, care organizeazã ºi în acest an standul
þãrii noastre. Vor fi prezenþi la târg, ºi vor vorbi
despre cãrþile lor, ºi Adina Chirica (autor) ºi
Anda Ansheen (ilustrator)  volumul Sarinne
ºi Elenor, apãrut la Editura Adenium, ºi Ioana
Nicolaie (autor) ºi Anca Smãrãndache
(ilustrator)  volumul Ferbonia, apãrut la
editura Arthur.

Florian ªTEFÃNESCUGOANGÃ

Stradivarius
pentru  fondatorul psihologiei româneºti
Roºia Montana Florian ªtefãnescu-Goangã ºi-a asumat de tânãr dictonul cã a fi

NexT Kids

intelectual presupune a te angaja în rezolvarea competentã a
problemelor comunitãþii. El a condus Uniunea Studenþilor Români, în
1902, în relaþie cu ministrul Spiru Haret, ºi s-a pronunþat energic în
favoarea democraþiei. A fost primul rector al Universitãþii din Cluj ºi
Violonistul Rãzvan Stoica ºi pianista cel care a pus bazele psihologiei experimentale în România.
Andreea Stoica sunt protagoniºtii unui
Florian ªtefãnescu-Goangã (5 aprilie 1881-26 martie 1958) s-a
eveniment special, unicat, ce onoreazã Ziua
Internaþionalã a Siturilor ºi Monumen- nãscut la Curtea de Argeº. A studiat cu Wilhelm Wundt la Leipzig,
telor UNESCO ºi includerea Roºiei între anii 1908-1911, pentru obþinerea titlului de doctor. În teza sa de
Montane pe lista indicativã a României doctorat, cu titlul Experimentelle Untersuchungen zur
pentru patrimoniul universal. Evenimentul Gefühlsbetonung der Farben, a cercetat tonalitatea afectivã a culorilor
va avea loc pe 18 aprilie, începând cu ora clasificate de el în excitatoare ºi calmante. Teza sa a avut un
Festivalul Internaþional de Film NexT va
impact mare în comunitatea internaþionalã, fiind publicatã în Germania,
20,00, la Ateneul Român.
gãzdui, pe 9 aprilie, pentru al ºaptelea an
în 1911 ºi în 1964, în Franþa, în anul 1932, în fosta URSS, în 1940, ºi,
consecutiv, NexT Kids, un program special
în anul 1972, în Statele Unite.
de scurtmetraje pentru copiii cu vârste între
Întors în þarã, a fost numit profesor la Universitatea din Cluj ºi a
4 ºi 12 ani. NexT Kids se va desfãºura la Cinema
devenit membru corespondent al Academiei Române în anul 1937.
Elvire Popesco de la Institutul Francez.
Preocupãrile sale au fost diverse, abordând, atât teme din discipline
Programul este compus din douã etape:
mai aplicate, ca psihologia muncii, psihologia ºcolarã (ex. psihologia
proiecþia filmelor ºi jocurilor derivate din
copilului; psihodiagnostic) ºi psihologia clinicã (ex. deficienþa mintalã;
temele sau personajele acestora. Proiecþiile vor
psihodiagnostic), cât ºi teme legate de discipline fundamentale (ex.
începe la orele 10,30 ºi 11,30, iar preþul unui
psihologie socialã). Ancorãrile sale ºtiinþifice au fost mereu în miºcarea
bilet este de 5 lei. NexT Kids va include nouã
internaþionalã. Spre exemplu, psihologul american Terman a adaptat,
scurtmetraje, care povestesc fãrã cuvinte, dar
în 1916, pe populaþia americanã, testul psihologic Binet-Simon, sub
cu inventivitate, graþie ºi umor, despre salturi
denumirea de testul Stanford-Binet. În 1937, acest test a fost din nou
pânã la cer, stele cãzãtoare, lupte, urmãriri,
revizuit ºi utilizat în Statele Unite, sub denumirea de Scala Termanacrobaþii ºi zdruncinãturi.
Merrill. Florian ªtefãnescu-Goangã a revizuit, completat ºi adaptat,
Editura Trei invitã la lansarea volumului Humanitas Ciºmigiu. La eveniment, în 1940, aceastã variantã a testului pentru populaþia româneascã ºi a
P
Sãlbaticul din Balcani. Portrete de alãturi de cei doi autori, se vor afla Sabina pus-o în aplicare.
r
vacanþã, de Daniel ºi Camelia Popa, Fati, jurnalist, ºi Adrian Vasilescu,
Ca om de ºtiinþã, a creat un cadru paradigmatic care marcheazã
e
vineri, 8 aprilie, ora 19,00, la Librãria consilier al guvernatorului BNR.
psihologia româneascã pânã astãzi. Modelul profesorului Florian
m
ªtefãnescu-Goangã este acela cã este nevoie sã dezvolþi patru
i
componente cheie ale cunoaºterii, toate ancorate internaþional, ºi anume:
e
Generarea de cunoaºtere prin cercetare avansatã, Transmiterea de
r
cunoaºtere prin activitãþi didactice performante, Utilizarea cunoaºterii
ã
prin servicii inovative cãtre comunitate ºi Diseminarea cunoaºterii
prin publicaþii, inclusiv reviste ºi edituri proprii. A înfiinþat, în anul
În aceastã sãptãmânã  joi, 7 aprilie, ºi
1922, Institutul de Psihologie Experimentalã, Comparatã ºi Aplicatã,
vineri, 8 aprilie 2016  o nouã producþie a
primul institut de psihologie experimentalã din România, formând o
tinerilor artiºti este adusã în faþa publicului:
echipã valoroasã de psihologi experimentaliºti, psihologia româneascã
(D)efectul Placebo, al 9-lea spectacol 9G, la
Odiseea ºi Ilustraþii pentru Biblie se numãrã printre rãmânând pânã astãzi pe un fundament riguros experimental. A dezvoltat
Sala Micã a Teatrului Naþional din Bucureºti.
seriile de litografii ale lui Marc Chagall care vor fi catedra ºi disciplinele academice de specialitate ºi prin funcþiile publice
Un spectacol viu, antrenant, provocator,
expuse la Castelul Cantacuzino din Buºteni începând pe care le-a avut; ca subsecretar de stat, la ministerele Instrucþiunii
despre artificialul lumii în care trãim, despre
cu 5 aprilie, expoziþia-eveniment cuprinzând peste Publice în perioada 1936-1937 ºi Educaþiei Naþionale în anul 1937, a
singurãtatea provocatã de comunicarea în
140 de lucrãri ºi urmând sã se încheie pe 26 iunie. depus un efort serios pentru introducerea psihologiei aplicate în
exces, despre omenescul din noi ºi pericolul
Vernisajul expoziþiei a avut loc pe 4 aprilie, de la ora instituþiile statului. Astfel, datoritã eforturilor sale a fost introdusã fiºa
tehnologizãrii. Despre lucrurile pe care le-am
19,00. Evenimentul s-a bucurat de participarea de observaþie psihologicã în toate ºcolile din România, au fost înfiinþate
uitat sau le-am înlocuit cu tehnologia, despre
mezzosopranei Margarita Mamsirova, violonistei institute psihotehnice la Bucureºti ºi Cluj, a fost organizat un serviciu
frica de a ne întoarce la viaþa realã pentru cã
Cristina Anghelescu, pianistului Viniciu Moroianu psihologic în cadrul CFR etc. De asemenea, a fondat ºi a condus Revista
a devenit mai satisfãcãtoare cea virtualã.
ºi chitaristului Costin Soare, care au oferit un concert. de Psihologie, apãrutã la Cluj între anii 1938-1949. Ales, în 1932, ca
rector al Universitãþii Regele Ferdinand I, Florian ªtefãnescu-Goangã
avea sã devinã, dupã opt ani de exercitare a acestei demnitãþi, cel mai de
succes rector clujean al perioadei interbelice. Sub conducerea sa,
universitatea din Cluj a fost reorganizatã, dotatã fiind cu secretariat
modern, servicii de asistenþã socialã ºi de asistenþã medicalã a studenþilor,
cu spaþii pentru educaþie fizicã ºi sport, cu serviciul tehnic, toate reunite
Pictor, grafician, unul dintre întemeietorii ºcolii de design din cu insolite porîn ceea ce s-a numit Oficiul universitar. Florian ªtefãnescu-Goanã a
România, Vladimir ªetran este un artist proteic, cãruia nu-i este trete de animale ºi
fost personalitatea care a fondat Psihologia Experimentalã. În jurul
strãin niciun domeniu al artelor vizuale. Sculptura semnatã de el pãsãri, respirã vitacatedrei sale s-a format prima ºcoalã (în sens propriu) de psihologie
a fost apreciatã în mai multe expoziþii, ca ºi tapiseriile. Pictura litate ºi un hedodin România, cu Liviu Rusu, Nicolae Mãrgineanu, Mihai Beniuc,
sa, nonfigurativã, construieºte o lume cromaticã aparte, suculentã, nism structural.
Dimitrie Todoran, George Em. Marica, Alexandru Roºca ºi mulþi alþii.
Format în Clujdramaticã, o magmã în care tensiunea este indusã de contrastul
Împreunã cu sociologul Virgil Bãrbat, sub inspiraþia experienþei acestuia
cromatic, de diferenþele de împãstare ale diferitelor porþiuni ale Napoca ºi Bucuîn Statele Unite ale Americii, Florian ªtefãnescu-Goangã a pus bazele
pânzei. Demersul strict intelectual al compoziþiei este dublat de reºti, Vladimir ªetran
Extensiunii universitare  prima instituþie din România modernã
o forþã aproape visceralã a materiei. Grafica, cu nuduri senzuale, are o operã impreprogramatã sã asigure impactul universitãþii în viaþa comunitãþilor. Sub
sionantã, construiconducerea sa a fost construit, cu sprijinul lui Gheorghe Tãtãrãscu ºi al
tã pe parcursul a
peste jumãtate de secol: picturã figurativã ºi abstractã de mare regelui Carol al II-lea, Colegiul Academic, inaugurat în 1937, în prezenþa
forþã, desen ºi graficã, toate în reprezentãri hedonistice  celebrele familiei regale (clãdire devenitã mai târziu Casa Universitarilor).
sale nuduri, dar ºi auster-reflexive ale lumii. Artistul lucreazã cu
Cristina MOLDOVEANU
instrumente inventate de el însuºi. Are în palmares expoziþii în
România ºi în strãinãtate  de la Paris la Praga, de la Moscova la
Viena ºi Ulan Bator  ºi cu o rãsunãtoare participare, în 1971, la
Festivalul Internaþional de la Edinburgh, prin galeria Demarco.
Lucrãrile sale se gãsesc în colecþii private în România, Franþa, Austria,
Centrul de Creaþie, Artã ºi Tradiþie folclor), prof. Aurel Mustãþea
Germania, SUA, Turcia, Liban sau Marea Britanie.
al Municipiului Bucureºti ºi (pian) ºi prof. Diana Spînu (pian).
Decorat cu Ordinul Meritul Cultural ºi Ordinul Serviciul Fundaþia Progres prin Educaþie Astfel, în zilele de 7, 8 ºi 9 aprilie,
Credincios în grad de Cavaler, Vladimir ªetran este, totodatã, organizeazã, la Sala Teatrelli, un de la ora 19,30, scena Teatrelli
laureat al Marelui Premiu pentru Picturã UAP (1964) ºi al Marelui spectacol de folclor ºi lied va gãzdui un act artistic care
Premiu pentru Artã Monumentalã UAP (1984). Trãieºte ºi lucreazã românesc. Spectacolul aduce un propune noi moduri de abordare a
în Bucureºti, iar din 2011 este reprezentat de galeria AnnArt, unde concept inedit în peisajul muzical celor douã genuri muzicale: folare la activ opt participãri în expoziþii de grup ºi patru personale românesc, avându-i ca protagoniºti clor ºi lied, informeazã Centrul
de anvergurã (Sânziene, în 2012, apoi sezonul Vladimir pe Daniel Magdal (tenor), Ioana- de Creaþie, Artã ºi Tradiþie al
ªetran: Jurnal deschi,s în 2013, Fãrã titlu ºi Etcetera, în 2014). Maria Ardelean (interpretã de Municipiului Bucureºti.

la Festivalul
Internaþional
de Film NexT

Lansare de carte

Sãlbaticul
din Balcani.
Portrete
de vacanþã

(D)efectul Placebo

Expoziþie
Marc Chagall
la Castelul Cantacuzino
din Buºteni

Invitaþii în lumea artelor plastice

Un artist proteic al artelor vizuale

Folclor ºi lead la Teatrelli
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Noutãþi fiscale în anul 2016

Declararea ºi calculul impozitului pe clãdiri

Conform legii, orice persoanã care are în
proprietate o clãdire situatã în România datoreazã
anual impozit pentru acea clãdire. Impozitul pe
clãdiri sau taxa pe clãdiri se datoreazã cãtre bugetul
local al comunei, al oraºului sau al municipiului
în care este amplasatã clãdirea. În cazul
municipiului Bucureºti, impozitul ºi taxa pe
clãdiri se datoreazã cãtre bugetul local al sectorului
în care este amplasatã clãdirea.
În mod concret, impozitul pe clãdiri este
datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care are în proprietate clãdirea la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii sau construirii unei clãdiri
în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligaþia sã depunã o declaraþie la organul fiscal
local în a cãrui razã teritorialã de competenþã se
aflã clãdirea, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii ºi datoreazã impozit pe clãdiri
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor.
Pentru clãdirile nou-construite, data dobândirii
clãdirii se considerã dupã cum urmeazã:
a) pentru clãdirile executate integral înainte de
expirarea termenului prevãzut în autorizaþia de
construire, data întocmirii procesului-verbal de
recepþie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
terminãrii efective a lucrãrilor; b) pentru clãdirile
executate integral la termenul prevãzut în
autorizaþia de construire, data din aceasta, cu
obligativitatea întocmirii procesului-verbal de
recepþie în termenul prevãzut de lege; c) pentru
clãdirile ale cãror lucrãri de construcþii nu au
fost finalizate la termenul prevãzut în autorizaþia
de construire ºi pentru care nu s-a solicitat
prelungirea valabilitãþii autorizaþiei, în condiþiile
legii, la data expirãrii acestui termen ºi numai
pentru suprafaþa construitã desfãºuratã care are
elementele structurale de bazã ale unei clãdiri,
în speþã pereþi ºi acoperiº. Procesul-verbal de
recepþie se întocmeºte la data expirãrii termenului
prevãzut în autorizaþia de construire,
consemnându-se stadiul lucrãrilor, precum ºi
suprafaþa construitã desfãºuratã în raport cu care
se stabileºte impozitul pe clãdiri. Declararea
clãdirilor în vederea impunerii ºi înscrierea
acestora în evidenþele autoritãþilor administraþiei
publice locale reprezintã o obligaþie legalã a
contribuabililor care deþin în proprietate aceste
imobile, chiar dacã ele au fost executate fãrã
autorizaþie de construire. În cazul în care dreptul
de proprietate asupra unei clãdiri este transmis
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în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat
de persoana care deþine dreptul de proprietate
asupra clãdirii la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior anului în care se înstrãineazã.

Evaluarea clãdirilor în anul 2016

Pentru anul 2016, în vederea impozitãrii
bunurilor imobile cu destinaþie economicã, acestea
trebuie evaluate de cãtre experþi tehnici evaluatori,
care vor stabili valoarea de impunere a clãdirilor.
În luna martie 2016, Codul fiscal ºi Normele
metodologice de aplicare au fost modificate pentru
a aduce mai multã claritate în privinþa impozitãrii
clãdirilor. Astfel, noul termen pentru depunerea
declaraþiilor de impunere la direcþiile de taxe locale

prin însumarea suprafeþelor secþiunilor tuturor
nivelurilor clãdirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor
sau ale celor situate la subsol sau la mansardã,
exceptând suprafeþele podurilor neutilizate ca
locuinþã, ale scãrilor ºi teraselor neacoperite.
Dacã dimensiunile exterioare ale unei clãdiri nu
pot fi efectiv mãsurate pe conturul exterior,
atunci suprafaþa construitã desfãºuratã a clãdirii
se determinã prin înmulþirea suprafeþei utile a
clãdirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilã a clãdirii se ajusteazã în
funcþie de rangul localitãþii ºi zona în care este
amplasatã clãdirea, prin înmulþirea valorii
determinate cu coeficientul de corecþie corespunzãtor, prevãzut în tabelul urmãtor:

Sursa: Codul Fiscal 2016

va fi 31 mai 2016, în loc de 31 martie 2016.
Rapoartele de evaluare se elaboreazã de cãtre
experþi tehnici evaluatori înregistraþi la Asociaþia
Naþionalã a Evaluatorilor din România
(ANEVAR), conform unui standard GEV 500
special folosit pentru stabilirea valorii impozabile.
Conform Codului Fiscal 2016, intervine o
impozitare diferenþiatã în functie de scopul
folosinþei bunului imobil. Dacã în aceasta se
desfãºoarã activitãþi economice, respectiv îºi are
sediul o societate sau îºi desfãºoarã activitatea o
persoana fizicã ce practicã o activitate
independentã sau este sediul declarat pentru un
PFA, întreprindere individualã sau asociaþie
familialã, impozitele stabilite de cãtre Consiliul
Local sunt în procent între 0,2% ºi 1,3%, conform
art. 458 alin. (1) din Codul fiscal. Aceste procente
permit majorarea impozitului cu pânã la nivelul
de 13 ori faþã de nivelul anului 2015. În cazul unei
clãdiri care are pereþii exteriori din materiale
diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a
clãdirii se identificã în mod concret valoarea
impozabilã cea mai mare corespunzãtoare
materialului cu ponderea cea mai mare. Suprafaþa
construitã desfãºuratã a unei clãdiri se determinã

Mai mult, aceste procente de impozitare pot
fi modificate, dacã valoarea locuinþei a fost
stabilitã printr-un raport de evaluare elaborat în
ultimii 5 ani, respectiv dacã locuinþa a fost
achiziþionatã/construitã în ultimii 5 ani. Dacã
locuinþa a fost achiziþionatã/construitã într-o
perioadã anterioarã mai mare de 5 ani sau dacã
nu existã o reevaluare în ultimii 5 ani, cota de
impozit este de 2% din valoarea de referinþã
determinatã chiar de Codul fiscal, pornind de la
o sumã de 1.000 lei/metru pãtrat de construcþie,
conform art. 458 alin. (4) din Codul fiscal. Ca
urmare, impozitul pe clãdire poate sã depãºeascã
ºi de 20 de ori nivelul actual. La nivelul anului
2016, pentru clãdirile rezidenþiale ºi clãdirileanexã, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea
unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra
valorii impozabile a clãdirii. Cota impozitului
pe clãdiri se stabileºte prin hotãrâre a consiliului
local, iar la nivelul municipiului Bucureºti,
aceastã atribuþie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureºti.

Conf. univ. dr. Luminiþa IONESCU
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De parcã
nu am mai avea
din ce
sã ne dezbinãm
Conf. univ. dr. Ion CORBU

Scrie, pe net, jurnalistul M. Ghilezean:
O familie din Oltenia mã întreabã de ce cârnaþii
ºi ºuncile lor nu sunt la fel de bune ca-n Banat.
Le-am rãspuns oltenilor cã diferenþa trebuie
cãutatã în istorie. Banatul a convieþuit trei sute
de ani cu Imperiul habsburgic, Oltenia doar
20. Dintr-o simplã regulã de trei simplã se poate afla
diferenþa de calitate.
Citesc ºi mã minunez. De gustibus.... spuneau
latinii ºi bine fãceau! Nu putem merge în direcþia
divizãrii naþionale, ca sã nu zic, dezbinãrii naþionale,
pornind de la zona culinarã. Probabil, familia
respectivã de olteni o fi fãcut un compliment. Dar
de aici ºi pânã la a introduce în societate elemente de
divizare pe baza gusturilor este cale lungã.
Ar trebui sã ne bucurãm cu aºa varietate
gastronomicã. Pâine la þãst, pui la ceaun, mâncãruri cu
praz, celebrii cârnãciori olteneºti, cârnaþii bãnãþeni, mãlai
copt ca în Banat, clãtite bãnãþene, ceapã umplutã ca la
Caransebeº, stufat de miel la tigaie, apoi savuroasele
produse din Ardeal, Muntenia, Moldova, Dobrogea,
Bucovina! Doar gândindu-mã ºi îmi lasã gura apã. Pãi,
cum sã ajungem la disputã pe aceastã temã?
Spunea un preot: ochiul rãu vede rãu. Parafrazându-l, aº spune gustul rãu simte rãu.
Sã ne bucurãm cã avem aºa varietate de bunãtãþi,
care nu ne lasã sã ne pervertim gusturile ºi sã ne
plictisim niciodatã.
Am fost invitat acum câþiva ani la niºte amici, la
vreo 40 de kilometri de Bordeaux. Ne-au întrebat ce
dorim sã mâncãm la felul doi. Am spus: ceva
tradiþional. A fost un fel de rasol, cam cum este
carnea noastrã fiartã de piftie. Am mâncat, dar am
regretat. Nu a fost rea, dar faþã de ce avem noi a fost
ceva elementar. Probabil aºa ceva se mânca ºi acum
2000 de ani.
Se vor fi terminat oare motivele de dezbinare din
societatea noastrã încât am ajuns sã ne divizãm din
motive gastronomice?

Politica Agricolã Comunã (PAC), legislaþia ºi procedurile interne
continuã sã discrimineze producãtorul agricol român

Dacã te gândeºti la anul urmãtor, însãmânþeazã pãmântul, dacã te gândeºti la urmãtorii zece ani,
planteazã un copac. Dacã te gândeºti la urmãtorii o sutã de ani, educã oamenii

Un europarlamentar român acuzã PAC: Chiar dacã noi suntem de 7 ani
în UE (de fapt, al 9-lea an, s.n.) nu reuºim sã stabilizãm producþia agricolã
în România, atâta timp cât fermierii noºtri nu vor încasa subvenþiile de
care beneficiazã agricultorii din statele care sunt vechi membre UE.
Producãtorii noºtri sunt implicaþi într-o luptã inegalã. Concurenþa neloialã
începe de la alocarea subvenþiei. Aºa ajung fermierii europeni sã vândã la
preþuri mici ºi sã-ºi desfacã produsele într-o Românie devenitã o piaþã de
desfacere pentru ei. Dacã nu schimbãm ceva acum, s-ar putea sã ne trezim
în faþa unui pericol ºi mai mare! În momentul de faþã, Uniunea Europeanã
negociazã un tratat de liber schimb cu America (prin care se discutã
eliminarea taxelor vamale la peste 250 de produse ºi servicii  n.n.) ºi un

Producãtorul agricol român,
în continuare discriminat
Discriminarea începe de la nivelul subvenþiei,
pentru care am fost blamaþi cã am folosit-o înainte
de 1989. Cât priveºte subvenþia cuvenitã prin
PAC; fermierul român ia de trei ori mai puþin ºi
preþul pentru ceea ce produce va fi de trei ori mai
mare. Egalizarea subvenþiilor la nivelul de 300
euro/ha, conform Tratatului de aderare valabil pânã
în 2013, a fost redusã la 200 euro/ha ºi termenul
prelungit pânã în 2019. În timp ce în þãrile
fondatoare UE-15 trebuiau sã reducã subvenþia
de la 600 euro/ha, România, deºi urma sã
beneficieze de 50 euro/ha din 2007, cu o creºtere
anualã de 5 puncte pânã în 2013, a ajuns abia la
157 euro/ha în 2015, circa 1,95 lei/zi (?!) chiar
dacã a pornit de la 75 euro/ha. Subvenþia a fost
erodatã prin sintagma înºelãtoare ºi mincinoasã
scutit de la plata TVA, care, în fapt, a însemnat
sã o suporte pe costuri, sã o recupereze prin preþ
de la consumatorul român sau sã falimenteze, la
care s-a adãugat nivelul cotei de 24%, o lungã
perioadã de timp, iar acum de 20%. Prin noul Cod
fiscal se menþine discriminarea producãtorului
individual, pentru PFA-uri s-a schimbat sistemul
de fiscalizare, iar societãþile comerciale agricole
sunt obligate sã-ºi recupereze TVA-negativã de la
buget, prin introducerea taxãrii inverse.
Subvenþiile primite s-au/se întorc, prin achiziþia
de utilaje, prin licitaþii deschise, în þãrile cu
industrie dezvoltatã, dupã distrugerea industriei
autohtone de tractoare ºi maºini agricole, utilaje
pentru procesarea producþiei agricole. Stau
mãrturie numãrul ºi mãrcile din dotarea
producãtorului român, facilitate de procedurile

tratat de schimb comercial cu Turcia. Liberalizarea comerþului Turciei cu
Europa va aduce produse chiar mai ieftine decât cele produse în Europa
Vom avea produse de oriunde, numai din România, nu! Piaþa noastrã nu
trebuie sã mai fie penetratã de produse care nu respectã aceleaºi standarde
de calitate. ( ) Lucrul ãsta îl ºtiu bine, pentru cã am ºi argumente. ªtiu ce
se discutã ºi lumea este într-o continuã schimbare în defavoarea statelor
nou intrate în UE. Cele selectate din spusele lui Laurenþiu Rebega, membru
în Comisia pentru agriculturã din PE, nu sunt o noutate. Este de apreciat
cã o spune ca europarlamentar! Asta reconfirmã mecanismele discriminatorii
ale PAC ºi UE, pe care le spunem de ani de zile, ºi, pentru cã le repetãm,
s-ar putea sã fim acuzaþi de autoplagiat.

impuse de la Bruxelles. Câþi bani am plãtit pe
input-urile provenite din þãrile membre UE
comparativ cu sumele primite? Care este dinamica
ºi cât este reflectatã în deficitul bugetar, în datoria
externã? Câtã subvenþie a fost exportatã, prin
exportul de materie primarã agricolã, de
investitorii autohtoni ºi, mai ales, cei strãini?
Cum sã proiectezi o politicã agricolã fãrã
cunoaºterea acestor realitãþi? Datele existã la APIA
- prin evidenþa subvenþiilor - ºi la MFP - prin
deconturile TVA. Cine le analizeazã ºi coreleazã
la nivelul MADR într-o politicã economicã
coerentã ºi eficientã? Sã pãrãsim gândirea
pãguboasã a simplului socotitor cu rãsciotul!
Þãranul român este îndemnat sã producã bio,
sã nu-ºi vândã producþia la recoltare, iar bursele de
cereale îi fac prognoze ademenitoare. Dar aceste
preþuri cuprind cheltuieli socialmente necesare
suplimentare cu depozitarea, dictate de tehnologia
fiecãrui produs agricol (cheltuieli cu silozurile,
energia electricã, forþa de muncã, pierderile naturale
ale produselor) ºi un profit. Preþurile se corecteazã
numai parþial prin mult invocata cerere ºi ofertã,
iar mâna invizibilã a lui Adam Smith ºi politica
Guvernatorului BNR sunt, în fapt, ale celor care
deþin capitalul cash ºi profitã, pe filierã, de munca
producãtorului de produse/ bunuri. Aceste
distorsionãri se vãd cu ochiul liber, la raft, prin
compararea preþului unui litru de lapte cu unul de
apã - zisã platã -, a unui kg de grâu cu un covrig,
diferenþa dintre preþurile produselor agroalimentare indigene ºi cele importate. Câþi ºtiu cã
fundamentarea subvenþiilor prin PAC are la
bazã timpul socialmente necesar, definit de economistul D. Ricardo, adicã munca? Cum ºi cu cât
este plãtit þãranul român ºi nu numai?

Avem nevoie ca o voce clarã, puternicã ºi capabilã
sã spunã în Parlamentul European cine suntem.
Prosperitatea economicã europeanã era în declin încã
din 1992, când a început un proces de modificare
acceleratã a PAC, pe când noi bãteam la porþile UE, ºi
care continuã ºi azi prin criza din 2008. Uniunea
Europeanã a fost caracterizatã de Papa Francisc, în
2014, în cadrul Parlamentului European: O Europã
îmbãtrânitã, care a renunþat la idealurile fondatorilor,
de la o Europã pentru OM la una înecatã în birocraþie.
Europa, prin conºtiinþa politicã europeanã
promovatã, ºi-a pierdut ºi îºi pierde simþul perspectivei,
al dimensiunilor lumii, al dialecticii dinamice a
mijloacelor ºi þelurilor, îºi pierde o anumitã idee despre
om, o opinie despre destinul speciei umane.
România, la rândul ei, este în contratimp cu
realitatea, accentuat de legile adoptate de Parlament:
distrugerea exploataþiilor agricole, prin confuzia,
voitã sau nu, între proprietate ºi modul de exploatare a terenurilor agricole, privatizarea industriei
producãtoare de maºini ºi utilaje agricole ºi de
procesare, consideratã, condamnabil, un morman
de fiare vechi, subminarea învãþãmântului ºi a
cercetãrii Ce spune Banca Mondialã despre distrugerea sistemului de irigaþii, construit cu ajutorul
sãu, pe 3 mil ha, chiar dacã nu în totalitate funcþional?
Dar UE ºi FMI despre efectele constrângerilor?
Le-a prezentat cineva situaþia celor 1250 de entitãþi
economice distruse? Mass-media sunt pline de
exemple cutremurãtoare. Câte fabrici ºi uzine s-au
distrus în þãrile fondatoare ale UE? ªtim ºomajul
total ºi în rândul tinerilor, abandonul ºcolar, din
comunicatele Eurostat. Pe cine am trimis noi în
Parlamentul European? Care este calitatea
profesionalã ºi activitatea lor? Dacã toate þãrile
membre au trimis astfel de oameni, de unde o Europã

(proverb chinezesc)

ºi o Românie prospere? Cine ne cenzureazã sã
spunem lucrurilor pe nume? Nu sunt un eurosceptic. Sau sunt ºi nu îmi dau seama!? Oricum, nu
sunt împotriva unei Europe unite ºi umanizate, a
pãcii sociale. Constat însã cã Europa se îndepãrteazã
de binele promis ºi dorit de noi toþi, este zdruncinatã de recentele migraþii. Nu ºtiu cât de vinovatã
este Europa genericã ºi cât suntem noi cã
europarlamentarii nu impun experienþa trãitã ºi
costul plãtit, nu ca o vinã, ci ca un bun costisitor,
cum defineºte acad. M. Maliþa experienþele ºi
eºecurile, trãite cu acordul ei/ lor. Ne-am lãsat ºi ne
lãsãm amãgiþi ºi mituiþi cu naivitate de primirea
unor sume de bani nerambursabile, deºi
participãm la constituirea bugetului UE cu 1% din
PIB ºi nu numai, chiar dacã, pentru moment,
primim mai mult decât contribuim. Cine te ajutã
gratis, în contradicþie cu esenþa modelului economic
bazat pe iniþiativa ºi capitalul privat?! Cu omenia
proverbialã ºi ciocul mic nu vom reuºi.

Ce aºteptãm, încã, de la Guvernul Cioloº?
Aºteptãm ca premierul Dacian Cioloº, fost
comisar pe agricultura UE, ºi Achim Irimescu,
ministrul Agriculturii, cunoscãtori ai PAC în
subtilitãþile ei, pe care au gestionat-o pânã în 2013,
sã ia acele mãsuri care sã ducã la dezvoltarea
agriculturii româneºti, prin corectarea procedurilor
pentru eliminarea birocraþiei, plata subvenþiilor ºi
decontarea cheltuielilor exigibile la proiectele
asumate, finanþate din bugetul naþional ºi UE, la
timp, sã elimine penalizãrile, reclamate, prin
manifestaþii în faþa Parlamentului ºi a Ministerului
Agriculturii, de producãtorii agricoli, crescãtorii
de animale, pãdurari, cercetãtori agricoli. Învãþãm
ceva, cu mintea românului de pe urmã, din acest
experiment al Guvernului tehnocrat, deja blamat
ºi contestat, din pãcate de multe ori justificat?
Dar care sunt propunerile ºi alternativele concrete ale contestatarilor? De aritmetica deficitului
bugetar, plus ºi minus, sus ºi jos, sincer, m-am
sãturat! Cine ne înapoiazã anii pierduþi întru
speranþa perpetuu amânatã?
ªi în timp ce þãranul român se pregãteºte,
fãrã bani, de campania agricolã de primãvarã,
clasa politicã se pregãteºte de noi alegeri

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  5 aprilie 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  A fost odatã ca niciodatã
(romance, Filipine, 2003)
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 
Dincolo de pod (1976, dramã)
Regia: Mircea Veroiu
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  9 aprilie 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  Graziella (1978)
Adaptarea romanului omonim al lui
Gustave Flaubert
Regia: Edmond Tyborowski
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 
Umilinþã (2011, dramã)
Regia: Cãtãlin Apostol
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  7 aprilie 2016

MIERCURI  6 aprilie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
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 
Dincolo de pod (1976, dramã)
Regia: Mircea Veroiu
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Caruselul iubirii
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Realizator Simona ªerban
Film artistic românesc 
Figuranþii (1987, dramã)
Regia: Malvina Urºianu
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
23:15
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  Toby Mc Teague
(1986, aventuri)
Regia: Jean-Claude Lord
Transformarea (r)
Cinemania  film documentar
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Caruselul iubirii
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Graziella (1978)
Adaptarea romanului omonim
al lui Gustave Flaubert
Regia: Edmond Tyborowski
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural
Realizator Ioan Roºca
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

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

LUNI  11 aprilie 2016

DUMINICÃ  10 aprilie 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  Recuperatorul
(SUA, 2010)
Regia: Cristobal Krusen
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  Figuranþii (1987, dramã)
Regia: Malvina Urºianu
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film documentar 
Caruselul iubirii
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
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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
23:15
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  Generalul
(1927, comedie, acþiune)
Regia: Buster Keaton, Clyde Bruckmann
Secrete spulberate (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance) Regia: E. M.
Reyes, Jerome Chavez Pobocam
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
Film documentar
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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Maria SÂNTEAN
FAGHIURA:

OPINIA NAÞIONALÃ

Loredana
HEREªANU-SFETCU:
Jos, la fântâna de piatrã

Oamenii cu drag ne-asculte
Cunoscuta interpretã de muzicã popularã Maria Sântean Faghiura
este absolventa specializãrii Pedagogie Muzicalã, Facultatea de
Muzicã în prezent Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Ea s-a nãscut pe frumoasele plaiuri târgmureºene. De micã s-a arãtat pasionatã de folclorul autentic, cântând
la serbãrile ºcolare ºi nu numai. Încurajatã de cãtre pãrinþi a continuat
sã cânte, pânã când pasiunea a devenit profesie. Astfel a ajuns ºi la
Bucureºti, la Facultatea de Muzicã, unde ºi-a însuºit partea teoreticã,
dar ºi practicã a tainelor acestei arte, care este muzica. Tot aici a aflat
modul în care se poate face cercetare, sau se poate culege folclor
autentic de prin satele diseminate pe dealurile ºi munþii zonei sale
natale. Urmându-ºi imboldul sufletului, a urcat la gospodãriile risipite ºi a cules folclor de la vechii
rapsozi pe care i-a mai gãsit. Pentru talentul sãu deosebit a fost cooptatã în marea familie a Ansamblului
Artistic Profesionist Mureºul din Târgu-Mureº. Aici s-a simþit ca acasã ºi împreunã cu colegii sãi a avut
o serie de premiere demne de a fi menþionate, precum: Am venit lume la tine (spectacol de lansare a C.D.ului cu acelaºi nume al Mariei Sântean Faghiura ºi Teodor Sântean - februarie 2010), Vã poftim la nunta
noastrã, Cât îi Ardealul ºi þara, La izvor de cânt ºi joc ºi Frumuseþi de cânt ºi joc. Maria Sântean
Faghiura a mai lansat de-a lungul carierei sale artistice ºi cunoscutul album: Bun îi jocul de jucat (pe
CD ºi Casetã  2002), dar ºi albumul Oamenii cu drag ne-asculte (2014; album original). La alte
activitãþi ºi colaborãri deosebite cu instituþii de gen putem menþiona colaborarea deosebit de fructuoasã
cu Ansamblul Hora al Casei de Culturã Eugen Nicoarã din Reghin. Talentul deosebit ºi valoarea vocii
interpretei Maria Sântean Faghiura a fost rãsplãtitã deseori cu numeroase premii. Astfel în panoplia
cântãreþei poposeºte Premiul Revistei Ambasador (pe anii 2009 ºi 2010) ºi Premiul acordat pentru
Melodia Anului 2010 la Radio Antena Satelor (melodia Ce ne-o fost mai drag pe lume, interpretatã de
Maria Sântean Faghiura ºi Teodor Sântean).
Dintre cântecele aflate în repertoriul interpretei, pe care încã le fredoneazã iubitorii de folclor, vom
menþiona: Ioane, Ioane drag, Floare roºie a macului, Mãi bãdiþã, cinaº eºti, Amarã pitã, amarã,
Dumnezeu o dat pe lume, Fatã mândrã, ardeleancã, Am venit lume la tine, Tinereþe, mândrã floare,
De-ar ºti omul ce ajunge, Prin grãdina lui Loghin, Oamenii cu drag ne-asculte, O venit vremea
frumoasã, În sãtucu d-îngã tãu, Doar o mamã poate ºti, Ce ne-o fost mai drag pe lume, Doamne, cât
de bine-ar fi, Cui nu-i place dragostea, Azi, mâine, oi fi bãtrân ºi multe altele.
Absolventa Maria Sântean Faghiura ºi-a împlinit visul de a profesa în domeniul pe care îl iubeºte
atât de mult: folclorul autentic românesc.

x

Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret alãturi de A.S.A.S.H (Asociaþia
Studenþilor Arhitecþi Spiru
Haret) ºi-au invitat prietenii
iubitori de frumos la expoziþia
artistului /student arhitect.
Mihai Cotiga: Dur  An  Ki,
curator Doina Teodorescu,
organizatori: Ioana Tonita,
Traian Hulea, Iosif Mamoc,
Mihai Cotiga, deschisã pânã pe
6 aprilie în holul central al Universitãþii Spiru Haret.
Student în anul IV, Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii
Spiru Haret, Mihai Cotiga (1993) este un artist contemporan,
cunoscut mediului cultural ºi publicului larg mai ales prin picturã.
Lucrãrile sale nu au rolul de a fi înþelese, ci de a fi simþite pânã în
punctul în care privitorul ajunge sã regãseascã o parte din sine în
ele. Acestea sunt o poartã spre o experienþã meditativã, un prim
contact tãcut ce se dezvoltã în anxietatea necunoscutului, moment
ce lasã locul unei cãlãtorii între luminã ºi moarte, modelatã dupã
experienþele ºi sentimentele personale. Cum afirmã ºi artistul,
operele sale sunt o explorare în existenþialism, în depãºirea limitelor
picturii ºi a minþii umane.
Titlul expoziþiei este Dur  An  Ki ºi vine de la legãtura dintre
cer ºi pãmânt, spune artistul. Ideea de bazã a fost sã creez o stare
de transcendental pentru a oferi emoþie privitorului, ºi totodatã sã îi
ofer posibilitatea sã mediteze. Expoziþia reuneºte douã categorii de
lucrãri: unele alb  negru, realizate în anul 2014, ºi altele mai noi, în
care culoarea predominantã este albastrul. Albastrul este o culoare

E poziþia

Dur
 An  Ki
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Nãscutã în localitatea Titeºti, din judeþul Vâlcea, cunoscuta
interpretã a melosului popular Loredana Hereºanu-Sfetcu,
absolventã a specializãrii Pedagogie Muzicalã, Facultatea de
Arte, în prezent Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, este o voce dulce a plaiurilor unde
s-a nãscut. Este absolventã a Liceului din Câmpulung Muscel,
apoi a ªcolii Populare de Artã din Piteºti, secþia canto-popular,
la clasa renumitei profesoare Elisabeta Grigorescu. Pentru cã
dorinþa de a accesa în mod cât mai veridic izvoarele folclorice
ale zonei de unde provenea nu îi dãdeau pace, s-a înscris la
Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie muzicalã,
devenind licenþiatã a acestei facultãþi.
Loredana Hereºanu-Sfetcu are în palmares aproape 20 de ani de activitate neîntreruptã ca
solist profesionist în cadrul Orchestrei Doina Argeºului din Piteºti, alãturi de ansamblul
folcloric Dorul, dar la acestea se mai poate adãuga ºi colaborarea cu Ansamblului Cãluºul din
Scorniceºti, judeþul Olt, unde a activat tot ca solist profesionist. În afara colaborãrilor de care
am amintit, colaboreazã foarte bine cu orchestra Folclor Band din Piteºti, orchestrã formatã
din profesioniºtii Doru Sfetcu (solist vocal ºi instrumentist), Florin Marica (acordeon) ºi
Marius Marica (violonist), cu care participã la diferite evenimente.
Loredana Hereºanu-Sfetcu a fost ºi este o permanentã colaboratoare a diverselor posturi de
televiziune. În activitatea sa artisticã, de solist profesionist, a avut prilejul sã evolueze alãturi de mari
artiºti ai cântecului popular românesc. Fiind un student laborios, Loredana Hereºanu-Sfetcu a
de-venit acum, la rândul sãu, profesor, predând cursul de Canto Popular la Centrul Cultural
Mioveni  Argeº. Cei care au absolvit deja cursurile doamnei profesoare sunt pe scenele de spectacol
din întreaga þarã. Dintre cântecele ei de repertoriu, îndrãgite de publicul larg, putem menþiona: ªtiu cã
viaþa asta zboarã, Când era badea-n Cindrel, Deschide Ioane fereastra, Lasã-mã sã pãtimesc,
Cucule, pasãre mândrã, ªtiu cã viaþa asta zboarã, Anii repede au trecut, De-aº mai duce-o pân la
toamnã, Arz-o focul bãutura, Bate vântul biniºor, Jos, la fântâna de piatrã etc.
Absolventa Loredana Hereºanu-Sfetcu cântã din suflet armonia divinã a plaiurile pline de
culoare ºi vibraþie unde a copilãrit. Aici se întoarce ea mereu, Jos, la fântâna de piatrã, ca la
un izvor de apã vie, ca la o sursã nesecatã a dorului de frumos, a speranþei neþãrmurite de mai
bine. Sã îi ascultãm cântecele pline de dor!

foarte comunã în lucrãrile mele, fiind o
culoare imaterialã. Ideea
este de pãstra alb 
negrul ºi albastrul ca
fiind total spaþial, ca ºi
cum nu ar exista, dar în
acelaºi timp este vizibil.
Lucrãrile din expoziþie
sunt în mare parte
uleiuri, dar o sã gãsiþi
ºi oxid, vopsea acrilicã,
spray-uri ºi chiar pãmânt ºi crenguþe mici pe
unele dintre lucrãri. În
general, nu explic foarte
mult, ci doar dau niºte
repere astfel încât cel
care se uitã la tablou sã
simtã ºi sã înþeleagã
mai bine, fãrã însã sã
aibã un indiciu foarte
clar. Pictura este o pasiune pe care o am de
foarte multã vreme ºi
continui sã o prezint cât mai bine posibil ºi sã o þin cât mai aproape de
sufletul meu. Am un atelier în care lucrez, însã încerc sã le împart cât
mai bine, astfel încât sã pot lucrez ºi la proiectele de arhitecturã. Asta
nu înseamnã cã pictura rãmâne un hobby. Sincer, aº prefera sã fiu
artist, dar, în acelaºi timp, sã pot sã îmbin ºi arhitectura în picturã.

Conf. univ. dr. George GRIGORE
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