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Facultatea de Litere  Conferinþa Internaþionalã

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei 
Conferinþã naþionalã ºi sesiune de comunicãri ºtiinþifice

La ediþia a IV-a a
Concursului de Interpretare
Vocalã Lied Art, Târgoviºte,
8 mai 2016, printre premianþi
s-au aflat studenþii haretiºti
Mândra Florescu
ºi Radu Mancaº.

Universitatea vie



Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa  Sesiune de comunicãri ºtiinþifice

Cultura economico-juridicã. Influenþa
migraþiei asupra societãþii europene
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Dorin Eugen Ionescu,
absolventul specializãrii
Artele spectacolului
din cadrul
Universitãþii Spiru Haret,
 premiat în cadrul
Galei UNITER,
ediþia XXIV - 2016
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NOAPTEA MUZEELOR!
este sãrbãtorit de peste
3000Evenimentul
de muzee ºi alte instituþii de culturã
din 30 de þãri din toatã Europa, în data de
21 mai.  Pentru al patrulea an consecutiv,
tema ediþiei este Clasa, Opera!, ºcolile

Universitatea Spiru Haret
la ERACON 2016

împreunã cu muzeele fiind invitate sã
participe la acest nou proiect pedagogic
prilejuit de Noaptea Muzeelor.
Între orele 19.00 ºi 02.00. Sediul
central al Universitãþii Spiru Haret, str. Ion
Ghica nr 13. Acces: gratuit
Facultatea de Arhitecturã USH participã
ºi în acest an la Noaptea Muzeelor, cu
expoziþia interactivã:

Al meu, al tãu.
Bucureºti

Vizitatorii sunt invitaþi sã participe activ,
ghidaþi de studenþi ai Facultãþii de Arhitecturã
Spiru Haret  atelierul scenariiurbane.ro 
sã îºi împãrtãºeascã poveºtile ºi experienþele
legate de Bucureºti, de locurile ºi atmosfera
care îl fac memorabil.

Cea de a XII-a ediþie a Congresului ºi Târgului Erasmus  ERACON 2016, organizatã
de cãtre Asociaþia Europeanã a Coordonatorilor Erasmus (EAEC), s-a desfãºurat în
perioada 10-11 mai 2016 la Salonic.

P REUNIVERSITARIA

Târgul Internaþional al Firmelor de Exerciþiu LA MULÞI ANI,
Liceului Tehnologic Doamna Chiajna!
Facultatea de ªtiinþe Economice
 alãturi de viitorii antreprenori
CULTURA ESTE COOL!
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Ne furãm singuri cãciula
Mioara VERGU-IORDACHE
Când auzi cum se strigã din toþi bojocii hoþii! la mitinguri,
pe stadioane, în chiar conversaþiile amicale, te-ai gândi cã eºti în
paradis, între suflete evlavioase, cinstite, iubitoare. La o privire
superficialã ºi mult prea binevoitoare! Pentru cã dacã suntem
realiºti, obiectivi cu noi înºine, vom vedea cã pãcatul hoþiei nu
aparþine doar unor privilegiaþi!
Mica ciupealã este tot o hoþie. ªi mica ciupealã se practicã la
scarã mare! Hoþie nu înseamnã numai sã bagi mâna în buzunarul
cuiva, la propriu sau la figurat. Hoþie înseamnã ºi trãdarea
sentimentelor cuiva, hoþie înseamnã sã profiþi de neatenþia unui
om, de bunãtatea lui, hoþie înseamnã sã nu-þi respecþi fiºa
postului, sã întârzii la program, sã îndeplineºti cu superficialitate
sarcinile pe care þi le-ai asumat. Hoþie înseamnã sã încerci
favorizarea copilului la ºcoalã, copiatul la teste, examene,
ignorarea legilor, oferirea de atenþii pentru a fura startul, la o
coadã, la obþinerea unui produs mai bun ºi mai ieftin, pentru a fi
bãgat în seamã nu pe baza a ceea ce eºti, ºtii ºi poþi
Nu trebuie sã fiþi neapãrat de acord cu mine, dar eu cred cã hoþie
este ºi, de exemplu, ascunderea incompetenþei. Mi se pare dureros
cã limba românã vorbitã ºi scrisã a devenit un moft pentru
persoane cu studii medii ºi superioare. În schimb, foarte multe
(cred cã) ºtiu limbi strãine, în special limba englezã. Foarte frumos,
dacã ar fi adevãrat, dar aceastã frumuseþe nu trebuie sã eclipseze
cunoaºterea limbii materne. Unii se vor grãbi, poate, sã mã taxeze
drept naþionalistã. Fie ºi aºa! Vor aduce ca argument al necunoaºterii
limbii materne globalizarea. Acelaºi argument îl aduc ºi eu!
Globalizarea nu cred cã înseamnã aplatizare, lipsa unui relief
divers. Altele sunt datele de referinþã ale acestui concept.
Imaginaþi-vã o lume în care toþi indivizii ar fi identici! Nu-i aºa
cã ar fi plicticos?! Mie aºa mi se pare.
Delictul de necunoaºtere a limbii române nu are scuzã, pentru
cã el genereazã infirmitatea comunicãrii, el accidenteazã fluenþa
vorbirii, logica expunerii; ceea ce ar trebui sã fie informaþie este
o înºiruire de cuvinte fãrã sens, de multe ori!
În fine, e posibil sã nu fiu cool! Mi-ar plãcea, însã, sã vã fac sã
vã gândiþi, fãrã sã-mi daþi dreptate  deºi mi-ar pica bine!  dacã
nu cumva ceea ce trãim în fiecare zi nu conþine o micã parte de
hoþie, parte pe care ar cam trebui sã ne-o recunoaºtem. Greºeala
recunoscutã poate duce, prin exerciþiu, la eliminarea ei! Eu cred în
înþelepciunea popularã! ªi poate nu întâmplãtor, existã expresia
ºi-a furat singur cãciula! Cam asta facem. Noi cu noi pentru noi!
Dar continuãm sã strigãm: Jos hoþii, jos hoþia! Hoþ nu are grade
de comparaþie. Un om hoþ e un hoþ, fie cã furã un ou, fie cã furã un
bou! Mie se pare mai periculos cel care furã un ou! Cã poate
ascunde oul în propria cãciulã furatã

pag. 2

»

UNIVERSITARIA

Universitatea Spiru Haret la

ERACON 2016

Cea de a XII-a ediþie a Congresului ºi
Târgului Erasmus  ERACON 2016,
organizatã de cãtre Asociaþia Europeanã
a Coordonatorilor Erasmus (EAEC),
s-a desfãºurat în perioada 10-11 mai 2016
la Salonic.
La eveniment au luat parte 390 de
reprezentanþi din 28 de þãri din cadrul
Uniunii Europene ºi 11 þãri din afara
Uniunii Europene. Pentru prima datã au
participat reprezentanþi ai unor
universitãþi din Columbia, Canada, Liban,
Iordania, Iran º.a.
Congresul s-a desfãºurat cu douã ºedinþe în plen, ulterior organizându-se
ateliere ºi grupuri de lucru. În cadrul lucrãrilor s-a abordat o diversitate de teme, printre
care se pot remarca: dezvoltarea internship-urilor ºi a relaþiei universitãþi  mediul
de afaceri, vãzute ca elemente esenþiale
pentru creºterea angajabilitãþii tinerilor ºi
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Târgul Internaþional al Firmelor de Exerciþiu

pentru transferul de competenþe ºi abilitãþi; modalitãþile în care educaþia universitarã poate rãspunde crizei refugiaþilor;
prezentarea rezultatelor Barometrului
EAEC Erasmus Plus 2014-2015.
Târgul s-a desfãºurat cu participarea a
45 de universitãþi, care ºi-au prezentat
oferta universitarã în contextul mobilitãþilor Erasmus. Standul Biroului
Erasmus + al Universitãþii Spiru Haret a
fost vizitat de numeroºi reprezentanþi ai
altor universitãþi, având loc discuþii
preliminare în vederea încheierii de noi
acorduri inter-instituþionale Erasmus.
Prezenþa ºi în acest an a Universitãþii
Spiru Haret în cadrul evenimentului
ERACON 2016 confirmã preocuparea
pentru dezvoltarea constantã a strategiei
de internaþionalizare ºi crearea de noi
oportunitãþi de colaborare în cadrul
programelor Erasmus +.

Facultatea de ªtiinþe Economice
 alãturi de viitorii antreprenori
Sute de elevi din þarã ºi din strãinãtate
au participat la cea de-a XIII-a ediþie a
Târgului Internaþional al Firmelor de
Exerciþiu, desfãºuratã în perioada 11-13
mai 2016 în Bucureºti, în sala Unirii din
Palatul Parlamentului.
La eveniment au concurat, direct sau
indirect, 160 de Firme de Exerciþiu din
þarã: Arad, Bacãu, Baia Mare, Brãneºti,
Bucureºti, Buzãu, Cãlãraºi, Câmpina,
Constanþa, Fãlticeni, Focºani, Galaþi,
Giurgiu, Iaºi, Piatra Neamþ, Piteºti,
Ploieºti, Satu Mare, Sibiu, Sighetu
Marmaþiei, Snagov, Târgoviºte, Târgu
Mureº etc, precum ºi din strãinãtate:
Austria, Bulgaria, Cehia, Croaþia ºi
Republica Moldova.
Organizatorul târgului a fost Colegiul
Economic Costin C. Kiriþescu Bucureºti,
având sprijinul Primãriei Sectorului 6.
Aceastã manifestare ºi-a propus sã-i
înveþe pe tinerii participanþi sã simuleze
activitãþile unei firme reale, sã dobândeascã
competenþe în toate activitãþile ºi
departamentele unei firme, competenþe
necesare pentru a decide trecerea la nivelul
urmãtor - excelenþa în afaceri. Astfel, elevii
învaþã sã iniþieze o afacere, sã facã
tranzacþii, sã negocieze, sã realizeze
materiale publicitare ºi oferte, sã þinã
evidenþa contabilã a activitãþii.
Universitatea Spiru Haret a fost, ºi de
aceastã datã, partener în desfãºurarea
târgului, prin intermediul cadrelor
didactice de la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti. Astfel, din
comisiile de jurizare a competiþiilor din
concurs: Cel mai bun stand, Cel mai bun
catalog, Cea mai bunã prezentare (PPT),
Cel mai bun negociator, Cel mai bun
spot, Cea mai reprezentativã mascotã
au fãcut parte: lector univ.dr. Mariana
Iatagan, conf.univ.dr. Raluca Zorzoliu,
lector univ.dr. Petronela Gârdan, lector
univ.dr. Ramona Chivu, asist.univ.dr.
Alina Rotaru. În calitate de sponsor
oficial al evenimentului, Universitatea
Spiru Haret a acordat premii constând în
cãrþi de specialitate apãrute la Editura
Fundaþiei România de Mâine, tuturor
câºtigãtorilor celor ºase competiþii.
A fost o mare bucurie pentru noi sã
sprijinim acest eveniment dedicat practic

Foto: Mihãiþã ENACHE

viitorilor antreprenori, care suntem
convinºi cã vor contribui la dezvoltarea
economicã viitoare. Târgul Firmelor de
Exerciþiu este un bun prilej pentru elevi
de a înþelege mai clar ce înseamnã mediul
de afaceri ºi cum trebuie sã se comporte
pe o piaþã concurenþialã. ( Lector univ.dr.
Mariana Iatagan)
Târgul Firmelor de Exerciþiu este o
modalitate de familiarizare a elevilor cu
mediul de afaceri, de dezvoltare a
competenþelor antreprenoriale necesare
unui întreprinzãtor dinamic: capacitate
de decizie, gândire criticã, asumarea
responsabilitãþilor ºi nu în ultimul rând

etica în afaceri. Universitatea noastrã,
prin intermediul Facultãþii de ªtiinþe
Economice, a venit în întâmpinarea
organizatorilor, sprijinindu-i ºi de
aceastã datã în buna desfãºurare a
evenimentului. (Conf.univ.dr. Diana
Crãciunaº  decan, Facultatea de ªtiinþe
Economice)
La aceastã ediþie, Premiul Absolut a fost
obþinut de FE BIO LIFE TECHNOLOGY
SRL de la Colegiul Economic Virgil
Madgearu, Ploieºti, care a acumulat cel
mai mare punctaj la toate competiþiile.

Lector univ.dr. Mariana IATAGAN

MANAGEMENTUL DURERII PRIN TERAPIE LASER



Evenimentul organizat marþi, 10 mai, de cãtre Clubul Medicilor ºi Farmaciºtilor deopotrivã, de latura psihologicã ºi de
din cadrul Centrului Cultural European Româno-Panarab  CCERPA a prilejuit ultimele reuºite ale tehnicii medicale,
Managementul durerii prin terapia laser
întâlnirea cu un cunoscut specialist în domeniu, dr. Mazen Nasreddine.
Dr. Mazen Nasreddine a urmat anii specializare în Anglia, Franþa ºi Canada, Theralase Canada este un tratament
de premedicinã în Ontario (Canada), a venit sã profeseze aici, în inima neinvaziv, non-toxic ºi eficace, care reduce
apoi, în România, Facultatea de medicinã Bucureºtiului, aducând cu el un laser durerea ºi inflamaþia, creºte mobilitatea
(1980-1987), a fãcut stagii prin alte þãri, de ultimã generaþie pentru terapia ºi integritatea þesutului ºi conduce la
apoi, a revenit în România, a fost medicul durerii: LASERUL THERALASE. regenerarea celulelor folosind sistemul
agreat de Ambasada canadianã din Durerea cronicã, boalã recunoscutã ca natural de vindecare a organismului.
Bucureºti, consultant al acesteia pe atare de þãrile din Occident, ºi care face Trateazã, atât afecþiuni acute, cât ºi
probleme de sãnãtate. Legat mereu de ravagii în rândul românilor, nu este cronice, de exemplu: artrozã, spondilitã,
Canada, care însemnase punctul de recunoscutã, în România, drept boalã osteoartritã, dureri ale coloanei vertebrale
 cervicalã, lombarã, toracicã, sindromul
pornire, ºi ca sã se updateze, s-a reîntors cronicã în sine.
de tunel carpian, epicondilitã lateralã,
Aflat,
cumva,
la
intersecþia
unor
la Montreal, fiind, aºadar, acreditat de
Health & Wellfare Canada, alegând specialitãþi din medicinã, þinând cont, fibromialgie, durerile articulare de
România, þara de suflet pentru absolvenþi
strãini care au studiat în universitãþile
din România.
Aduce cu el un program de psihoterapie, un fel de life coaching, aºa încât sã
poatã transpune în realitate, dupã alþi
câþiva ani de practicã medicalã canadianã,
vechea sa idee: aceea de a importa în
România aceastã ramurã medicalã, atât
de importantã, atât de necesarã, în cadrul
unor centre medicale binecunoscute din
România, Managementul durerii prin
terapie laser.
Acest medic de origine libanezã, care
vorbeºte multe limbi, inclusiv limba
românã, ºi care a fãcut stagii de
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genunchi, ºold, umãr, cot, tendinita,
întinderile musculare ºi tot felul de urmãri
ale accidentelor sportive. O terapie
excepþionalã care contribuie la regenerarea
nervilor, a cartilagiilor, a oaselor, a fibrelor
musculare, a producþiei de colagen, a
sistemului vascular.
Dr. Dirar Kutaini, preºedintele
CCERPA a menþionat cã: Acest eveniment se încadreazã în activitãþile pe
care le va desfãºura Clubului Medicilor
ºi Farmaciºtilor Româno-Arabi din
cadrul centrului. Clubul va fi înfiinþat
în curând, având în vedere numãrul
numeros al absolvenþilor arabi în

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
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.

România, în acest sector, ºi creºterea
numãrului de cadre medicale care
lucreazã în unele þãri arab. Clubul va
avea un program ºtiinþific care va creºte
comunicarea între cadre ºi sistemele
sanitare din România ºi þãrile arabe,
bazându-se pe un schimb de experienþã
comunã, prin organizarea de workshopuri, conferinþe, simpozioane ºi
congrese medicale. Acest eveniment a
avut ca temã Durerea  un simptom
frecvent în viaþa medicalã ºi în afecþiunile cu care se confruntã pacientul,
existând un larg protocol de tratare,
indiferent de cauzã, la care se adaugã
ºi metoda de tratare prin laser.
La eveniment au participat cadre
medicale, bolnavi, care au prezentat
cazul lor ºi rezultate obþinute în urma
aplicãrii acestui tratament, un public
larg interesat de acest subiect. Prezentã
la manifestare, prof. univ. dr. Georgeta
Niculescu, decan al Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a explicat ºi
metoda tratãrii durerii prin kinetoterapie ºi fizioterapie, practicate în
cadrul facultãþii.
Departamentul
Mass-Media  CCERPA

Malakeh Alexandra-Lucia DINCÃ
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La Facultatea de Litere, Conferinþa Internaþionalã

Identitate europeanã ºi alteritate naþionalã
Conf.univ.dr. Ruxandra VASILESCU

Lect.univ.dr. Corina PANTELIMON
Conf.univ.dr. Beatrice MANU, decan, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Evenimentele desfãºurate sãptãmâna trecutã în
cadrul Universitãþii Spiru Haret, organizate la
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei au
însemnat, pentru reprezentanþii vieþii academice ºi
ºtiinþifice româneºti, dar nu numai, o lecþie de
vitalitate academicã. Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice studenþeºti  Orizonturi noi în ºtiinþele
comportamentale, cât ºi Conferinþa naþionalã
Dinamici actuale ale realitãþii individuale ºi sociale
au trezit interesul participanþilor ce au împãrtãºit
experienþe ºtiinþifice concretizate în lucrãri ale cãror
teme, prin diversitatea lor, au generat dezbateri pe
cât de vii ºi încãrcate de aplomb, pe atât de valoroase
în rândul auditoriului.
Precedentul creat în majoritatea manifestãrilor
ºtiinþifice naþionale sau internaþionale, bine sau
extraordinar cotate în cadrul comunitãþilor ºtiinþifice
exclusiviste ºi, ca urmare, închise, este cel al unor
întâlniri de foarte înalt nivel ºtiinþific, fãrã niciun
fel de rezonanþã în restul societãþii. La asemenea
conferinþe sau simpozioane, participanþii sunt
totodatã ºi spectatori; restul publicului, dacã existã,
este asigurat de colegi supuºi unor obligaþii de
reciprocitate ºi de voluntarii preocupaþi de buna
desfãºurare tehnicã a întâlnirilor. Comunicãrile sunt
apreciate cã având un nivel tehnic ºi de conþinut
foarte mare. Aceste aprecieri se fac însã tot în interiorul comunitãþii specialiºtilor participanþi, ei înºiºi
autori, evaluatori ºi, dupã cum am vãzut, spectatori.
Cele douã întâlniri din Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei au fost diferite de manifestãrile
ºtiinþifice la care ne-am referit. Avantajul organizãrii
în paralel a unei conferinþe naþionale ºi a unei sesiuni
studenþeºti de comunicãri a permis deschiderea cele
douã tabere  cea a autorilor de ºtiinþã profesori sau

participanþi. Cãci, în mod cert, viaþa ºtiinþificã ºi
academicã actualã, fie în þara noastrã, fie în
strãinãtate, suferã de blazare (datoratã nevoii de
previziune ºi de control), de depersonalizare (preferinþa pentru echipele de cercetare ºi pentru biografiile profesionale), de neutralitate (valoricã) ºi de
încriptare (vizibilã în sistemele codificate de evaluare a lucrãrilor ºtiinþifice ºi a cercetãtorilor).
Idealurilor celor doritori de a se angaja în cercetare
sau în învãþãmântul înalt sunt inutile în acest mediu.
În cazul la care ne referim, aceste idealuri au pãrut
importante ºi puternice: mai ales cel a cunoaºterii,
acceptarea existenþei unor lucruri noi ºi interesante
pe care le putem afla de la ceilalþi sau la aflarea
cãrora putem participa noi înºine ºi, cel mai important poate, fãrã a ºti dinainte care sunt acele lucruri.
Au fost, în cadrul conferinþei naþionale numitã
Dinamici actuale ale realitãþii individuale ºi sociale
 un titlu voit generos, deschis multor abordãri
umaniste ºi nu numai  abordate teme de interes
particular, teme specifice, preocupãri poate de o viaþã
ale autorilor de comunicãri, dar ºi subiecte generale,
explorãri, propuneri de explicaþii inedite sau
îndrãzneþe pe care niciun sistem de evaluare gen ISIThomson probabil nu le-ar aprecia, dar care au ajuns
direct ºi rapid la înþelegerea publicului ºi care au
incitat rãspunsuri mult mai numeroase, au deschis
dezbateri ºi cãi de cercetare mult mai dense decât
cele promovate de instanþele amintite. Sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice a studenþilor Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Noi orizonturi în
ºtiinþele comportamentale nu a fost în niciun fel mai
prejos, deºi invitaþii de prestigiu  personalitãþi
publice sau reprezentanþii unor instituþii academice
de marcã  ar fi putut fi un atu doar al Conferinþei.

Facultatea de Litere a organizat
în perioada 12-14 mai 2016 cea
de a doua Conferinþã ªtiinþificã
Internaþionalã, sub titlul Identitate
europeanã ºi alteritate naþionalã.
Normã ºi creativitate in lingvisticã, literaturã, traducere, didacticã ºi studii interdisciplinare.
Evenimentul a debutat joi,
12 mai, cu Gala studenþilor strãini,
la care au participat studenþii
înscriºi la Anul pregãtitor de
Limba românã, studenþi veniþi
prin programul Erasmus, studenþi
invitaþi de la Universitatea din
Viena ºi studenþi ai Facultãþii de
Litere, alãturi de profesorii lor.
Studenþii strãini au prezentat în
limba românã lucrãri despre þãrile
de origine, despre cultura ºi civilizaþia lor ºi obiective turistice
atractive. Dialogul dintre culturi

a prilejuit integrarea deplinã a
studenþilor strãini în comunitatea
studenþeascã a Universitãþii Spiru
Haret ºi a ilustrat în mod nemijlocit
conceptul de unitate în diversitate.
Vineri, 13 mai, a fost ziua dedicatã sesiunii ºtiinþifice a cadrelor
didactice, cu prezenþa în persoanã. La deschidere a participat
prof.univ.dr. Manuela Epure,
prorector pe probleme de Cercetare ºi Relaþii Internaþionale, care
a deschis oficial lucrãrile conferinþei. În cadrul sesiunii plenare
au luat cuvântul profesorii
invitaþi: Timo Ahlers, Universitatea din Viena, Martina Weber,
Academia Austriacã de ªtiinþe,
Gina Cãlinoiu, Universitatea din
Craiova, Hermann Scheuringer,
Universitatea din Regensburg
(Germania).

Secþiunile conferinþei s-au
desfãºurat pe urmãtoarele axe ale
cercetãrii: Teoria literaturii.
Literaturã comparatã, Comunicare lingvisticã ºi semioticã,
Traductologie, Didacticã ºi studii
interdisciplinare. La secþiuni s-au
înscris ºi au participat numeroºi
profesori, atât din cadrul universitãþii noastre, cât ºi de la alte
universitãþi din þarã (Universitatea
Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
Departamentul de Limbi Strãine
ºi Comunicare, Universitatea din
Bucureºti, Universitatea Dimitrie
Cantemir, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iaºi) ºi din
Republica Moldova (ULIM). De
asemenea, la secþiunea Didactica.
Educaþie ºi resurse de învãþare,
realizatã în colaborare cu Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti, Sector 6, Departamentul Educaþie privatã ºi
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alternative educaþionale, am avut
ca invitaþi distinºi profesori din
învãþãmântul preuniversitar ºi
inspectori ºcolari, care ºi-au manifestat deschis satisfacþia pentru
ideea apropierii dintre învãþãmântul secundar ºi cel terþiar.
Ziua de sâmbãtã, 14 mai, a
fost dedicatã prezentãrilor
virtuale, la care s-au înscris
cadre didactice din universitãþi
din þarã ºi din Republica
Moldova - ULIM, care nu au
putut fi prezente în persoanã.
În cadrul conferinþei, o secþiune
separatã a constat în Expoziþia de
graficã ºi fotografie, în cadrul
cãreia au expus absolvenþi ai
Facultãþii de Litere, pasionaþi de
graficã ºi fotografie, care au
comentat participanþilor despre
lucrãrile expuse.

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa

SESIUNE DE COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE

ale cadrelor didactice, ale studenþilor ºi masteranzilor
În perioada 12-13 mai 2016, a avut loc, la Constanþa, în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice, Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice, studenþilor ºi masteranzilor:
Cultura economico-juridicã. Influenþa migraþiei asupra societãþii europene.

cercetãtori ºi cea a consumatorilor-studenþi  una
alteia ºi amestecarea lor. S-au vãzut studenþi cu un
nivel de informare ºtiinþificã comparabil cu al
cercetãtorilor profesioniºti, precum ºi oameni de
ºtiinþã cu vechime în domeniu uimiþi ºi onest interesaþi
de prospeþimea abordãrilor propuse de public.
Publicul este, de fapt, cel care a marcat principala
diferenþã faþã de tipicul conferinþelor ºtiinþifice:
numeros de la primele ore, a umplut sãlile destinate
întâlnirilor. Anticipãrile cele mai optimiste ale
organizatorilor privind interesul acestui public a fost
depãºit, cãci sãlile destinate sesiunilor de dezbateri
a trebuit sã fie prelungite fizic pânã pe holurile
instituþiei. Cine a fost acest public, atât de asiduu ºi
interesat de probleme puse în discuþie? Studenþii
facultãþii, în foarte mare majoritate, cadre didactice
ºi cercetãtori din universitate sau din afara acesteia.
Poate cã a fost vorba despre o contagiune de
entuziasm, care s-a propagat de la cadrele didactice
ºi studenþii comitetelor de organizare cãtre
participanþi, cãtre studenþi ºi cãtre ceilalþi cercetãtori.
Sau poate a fost o sincronizare de interese, satisfacþii
ºi mai ales de idealuri la toate categoriile de

Studenþii au compensat prin densitatea foarte mare a
lucrãrilor, a temelor, dar ºi a abordãrilor: de la cele
extrem de specializate, la unele foarte largi, care
combinau interesul psihologic sau pedagogic cu cel
teologic, medical, filosofic, antropologic, istoric,
filologic sau sociologic (numerotarea nu epuizeazã
toate direcþiile de interpretare deschide de aceste
lucrãri). Studenþi din anul I de studii sau masteranzi,
de la toate programele facultãþii, cu entuziasm sau 
mai des  învingând greu tracul, au susþinut lucrãri
sau ºi-au susþinut colegii. Colegi din anii II sau III au
intrat, de asemenea, în competiþia ideilor ºi a
dezbaterilor. La finalul zilei, satisfacþia era aproape
materializatã pe feþele tuturor.
Emoþia ºi bucuria recunoscãtoare a celor mai
tineri atât pentru reuºitele lor, cât ºi pentru faptul cã
au avut ocazia de a reuºi, bucuria uimitã a celor
maturi, a organizatorilor mai ales, pentru a fi gãsit
o cale de a ajunge din nou la minþile ºi sufletelor
tinerilor sunt sentimentele care au încununat cele
douã evenimente. Felicitãri tuturor pentru
manifestarea unui spirit universitar mai viu ºi mai
exuberant ca oricând!

Cuvântul de deschidere a aparþinut, în cadrul
Sesiunii de comunicãri ale studenþilor ºi masteranzilor din data de 12 mai 2016, directorului Departamentului de ªtiinþe Economice  conf. univ. dr.
Iuliana Pârvu, iar în cadrul Sesiunii de comunicãri
ale cadrelor didactice, din data de 13 mai 2016,
decanului Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa  prof. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea.
Studenþii ºi masteranzii facultãþii au fost prezenþi,
în cadrul lucrãrilor Sesiunii de comunicãri cu 39 de
comunicãri: 16 comunicãri realizate de cãtre studenþii
de la specializãrile Management ºi Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune, ºapte comunicãri de cãtre
studenþii de la Drept, nouã comunicãri realizate de
cãtre masteranzii programului Contabilitate,
Expertizã ºi Audit ºi ºapte comunicãri realizate de
cãtre masteranzii programului Management
Organizaþional ºi Antreprenoriat.
Comunicãrile studenþilor au fost prezentate în
cadrul a trei secþiuni  Finanþe ºi Contabilitate,
Management ºi Marketing ºi Drept, iar cele ale

masteranzilor în cadrul a douã secþiuni  Finanþe ºi
Contabilitate, Management ºi Marketing.
De asemenea, studenþii din cadrul Cercului ºtiinþific Construieºte-þi profesia juridicã din facultate
au organizat un proces simulat, sub coordonarea
asist.univ.drd. avocat Georgiana Covrig.
Lucrãrile cadrelor didactice au fost prezentate,
în data de 13 mai 2016, în cadrul a ºase secþiuni
 Finanþe ºi Contabilitate, Management ºi
Marketing, Drept public, Drept privat, Evoluþia
sistemelor de drept, Calitate în educaþie: formare
profesionalã, consiliere, stagii de practicã ºi
simulare.
Atât comunicãrile prezentate de studenþi ºi
masteranzi, cât ºi cele ale cadrelor didactice au fost
publicate în volum cu ISBN.
Lucrãrile Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice de
la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa, Universitatea Spiru Haret,
s-au bucurat de prezenþa unui numãr mare de
studenþi, masteranzi ºi cadre didactice.
Lect.univ.dr. Adina TRANDAFIR
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LA MULÞI ANI, LICEULUI TEHNOLOGIC DOAMNA CHIAJNA!

CULTURA ESTE COOL!

Marþi, 10 mai 2016, Liceul Tehnologic Doamna Chiajna a împlinit 12 ani de la înfiinþare, eveniment sãrbãtorit sub
forma unui concurs de culturã generalã, numit 10 pentru coolturã! desfãºurat miercuri, 11 mai. Aceasta este modalitatea
pe care elevii ºi cadrele didactice au considerat-o oportunã pentru a spune La mulþi ani! Liceului Tehnologic Doamna
Chiajna, transmiþând, totodatã, un mesaj puternic tinerilor: CULTURA ESTE COOL!
Echipele participante la concurs au fost: 1. Culturiºtii geniali  profesori
coordonatori: Mihaela Munteanu ºi Cristina Grigore; cãpitan de echipã: Eduard
Albei (clasa a VI-a A); - culoare: albastru; slogan: Ceea ce este bine pentru fiecare
în parte, este bine ºi pentru toþi!; personalitate aleasã: Nicolae Bãlcescu. 2. Red
Team  profesori coordonatori: Daniela Velicu ºi Mariana Dinu; cãpitan de
echipã: Elena Grigore (clasa a X-a C); culoare: roºu, slogan: Fii la înãlþime!;
personalitate aleasã: Ghiþã Mureºan. 3. Nasty  - profesori coordonatori: Mihaela
Coman ºi Dumitru Streinu, cãpitan de echipã: Robert Zlãtaru (clasa a IX-a A);
culoare: alb; slogan: O promisiune, o pasiune, o singurã echipã!; personalitate
aleasã: Ilie Nãstase.

Vorbind despre aniversarea ºcolii,
precum ºi despre concursul organizat
de Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
pe care o, prof. Mariana Fojinã a spus:
Bucuria este cu atât mai mare cu cât
ideea organizãrii acestei activitãþi
aparþine elevilor. Ei au fost cei care neau impulsionat sã concepem
regulamentul Concursului de culturã
generalã 10 pentru coolturã!,
spunându-ne cã doresc sã promoveze
în rândul tinerilor de vârsta lor mesajul
conform cãruia Cultura este cool!
Noi, profesorii, am îmbrãþiºat cu
entuziasm acest proiect, ºtiind cã, întradevãr, Cultura schimbã lumea!
Totodatã, directorul ºcolii a precizat cã
ideea unui astfel de concurs a pornit de
la tablourile personalitãþilor expuse pe
holurile liceului: Sub deviza Învaþã sã
preþuieºti valorile!, am adus mai
aproape de elevii noºtri 69 de
personalitãþi de ieri ºi de azi, române
ºi strãine, din domenii diverse:
matematicã, fizicã, chimie, biologie,
economie, psihologie, literaturã
românã ºi spaniolã, sport, istorie,
geografie, religie, muzicã, picturã,
sculpturã. Scopul a fost acela de a-i
determina pe elevii noºtri sã aprecieze
oamenii cu adevãrat valoroºi ºi sã-ºi
aleagã cu mai mare chibzuinþã
modelele în viaþã. Elevii noºtri ne-au
uimit prin interesul acordat acestui
proiect. Astãzi, biografiile celor 69 de
personalitãþi au devenit subiect de
concurs! Acest lucru înseamnã cã
scopul nostru iniþial a fost atins: copiii
au învãþat sã preþuiascã valorile
adevãrate!
De la un model în viaþã la o competiþie
în toatã regula nu a fost decât un pas.
Astfel, dupã ce elevilor din clasele V 
X le-au fost date spre studiu biografiile
personalitãþilor ale cãror portrete sunt
expuse în liceu, în urma unui test de
verificare au fost selectaþi cei mai buni
trei elevi din fiecare clasã, pentru
alcãtuirea celor trei echipe de concurs.
Desemnarea profesorilor coordonatori
ai echipelor s-a fãcut de cãtre cãpitanii
echipelor, prin tragere la sorþi. Tot
cãpitanii au fost cei care au extras ºi
numele personalitãþii pentru concurs.
Pe lângã prezentarea personalitãþii
alese, membrii echipelor au trebuit sã
stabileascã numele, un slogan reprezentativ ºi o culoare în care elevii din
cadrul echipajelor s-au îmbrãcat.

La finalul activitãþii, au cântat cu toþii
La mulþi ani!, apoi au fost lansate în aer
baloane în culorile celor trei echipaje (roºu,
albastru, alb), cu mesajul Cultura este
cool! imprimat pe ele. Felicitãri tuturor
celor trei echipaje, cât ºi profesorilor
coordonatori pentru implicarea în aceastã
activitate! Absolut toþi sunt câºtigãtori!
La finalul concursului, directorul
liceului, prof. Mariana Fojinã, a punctat:
Sperãm ca mesajul acestei prime ediþii a
Concursului 10 pentru coolturã! sã
ajungã la cât mai mulþi tineri. Ne
propunem de asemenea ca în anii
urmãtori sã extindem acest concurs la
nivel judeþean ºi  de ce nu?  chiar
naþional. Din câte ºtim, niciun alt liceu
din þarã nu mai organizeazã vreun
concurs asemãnãtor ºi acesta ar putea fi
un punct forte pentru noi, ca instituþie.
Felicitãri doamnei prof. Mihaela PetreStoica, domnului prof. Alexandru
Sãlãjanu, doamnei informatician Maria
Stan, doamnei secretar Cristina Ilie,
domnului administrator Ion Stanciu ºi
întregului personal didactic ºi nedidactic
pentru munca depusã în organizarea
activitãþii! Felicitãri elevilor care,
îndrumaþi de Irina Iacob, au realizat

expoziþia de desene LTDC prin ochii
elevilor. Felicitãri micuþilor din clasa a
III-a, Antonia ºi Sergiu, care ne-au
impresionat cu talentul lor de a cânta la
orgã. Felicitãri elevilor noºtri care fac
parte din Echipa Campionilor Karate
ºi care ne-au fãcut o veritabilã
demonstraþie a ceea ce presupune acest
sport frumos! Mulþumim publicului
pentru atmosfera frumoasã pe care a
creat-o! Mulþumim mass-media:
Radio3Net Florian Pittis, Jurnalul De
Ilfov, Opinia naþionalã pentru cã ne-aþi
fost alãturi la ceas aniversar. Ne bucurã
faptul cã deja am început sã fim întrebaþi
când va avea loc a doua ediþie!
La rândul sãu, preºedintele Consiliului
Elevilor, Ana-Maria Surugiu, elevã în
clasa a X-a, a þinut sã le transmitã
colegilor sãi: Cultura este cool! Acesta
este mesajul pe care ne dorim sã-l
transmitem tuturor tinerilor care,
absorbiþi de Facebook ºi de tehnologie,
pun în plan secund cultura. Bineînþeles
cã ºi tehnologia are rolul ei, însã trebuie
sã fim conºtienþi cã numai prin
acumularea de cunoºtinþe ºi formarea
unei culturi generale vaste putem sã ne
croim un drum frumos în viaþã.

Impresii ale cãpitanilor de echipã
Concursul a constat în douã probe, ºi anume: un test de culturã generalã, cu 12
întrebãri grilã, precum ºi o prezentare originalã a personalitãþii extrase la sorþi.
Modul în care fiecare echipã a prezentat informaþii despre personalitatea
reprezentatã de echipã a fost evaluat atent de cãtre juriu  prof. Dumitru Sandu,
prof. Virginia Ganea, prof. Carmen Cojocariu, prof. Mircea Jecu, prof. George
Scãrlãteanu, prof. Adrian Ioniþã, prof. Rãzvan Voicescu, artist plastic Irina Iacob,
agent ºef principal la postul de Poliþie Chiajna, Marian Constantin, ºi
vicepreºedintele Consiliului Elevilor, Adrian Frãsineanu (clasa a X-a A);
rezultatele au fost validate de o comisie formatã din: prof. Carmen ªogorescu,
prof. Liana Sãraru ºi secretarul Consiliului Elevilor, Rebecca Udroiu (clasa a
XI-a A)  astfel cã, dupã cele douã probe, clasamentul final era urmãtorul: Locul
I: Culturiºtii geniali; Locul II: Red Team ºi Locul III: Nasty. De asemenea, în
urma voturilor publicului ºi ale juriului, au fost acordate urmãtoarele premii: Cea
mai frumoasã þinutã  Nasty; Cel mai original nume de echipã  Red Team ºi
Cel mai reprezentativ slogan  Culturiºtii geniali.
Cãpitanii de echipã (de la stânga la dreapta):
Robert Zlãtaru, Elena Grigore, Eduard Albert
 Culturiºtii geniali Victor Eduard Albert, clasa a VI-a: A fost o experienþã
interesantã. M-am simþit minunat. Mi-aº dori sã mai particip la astfel de activitãþi.
Sã fii cãpitan ºi sã reuºeºti sã îþi conduci echipa spre victorie este extraordinar!
 Red Team Elena Maria Grigore, clasa a X-a: Am ieºit pe locul II, dar
suntem bucuroºi pentru cã am reuºit sã ne formãm o echipã solidã. A fost dificil
la început sã ne acomodãm unii cu alþii, dar am învãþat sã colaborãm ºi sã ne
ascultãm coechipierii. A fost o experienþã pe care cu siguranþã aº repeta-o!
 Nasty Robert Zlãtaru, clasa a IX-a: Consider cã a fost o activitate utilã, din
care am învãþat foarte multe lucruri: sã lucrãm în echipã, sã lãsãm deoparte
orgoliile ºi sã funcþionãm ca un tot unitar. Credeam cã Ilie Nãstase va fi lozul
nostru câºtigãtor! Din pãcate, nu a fost aºa, dar suntem fericiþi pentru participare!
În sinea noastrã suntem câºtigãtori!

Mihãiþã ENACHE
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Dorin Eugen Ionescu, absolventul nostru,
Valori româneºti
premiat în cadrul Galei UNITER, ediþia XXIV - 2016
 Luni seara, pe 9 mai, aproape 500 de actori, regizori, scenografi, critici de teatru ºi alþi
invitaþi speciali au participat, timp de patru ore, la Gala UNITER 2016, în spaþiul generos
al unei bijuterii arhitecturale, respectiv, Teatrul Regina Maria din Oradea, clãdire emblematicã,
inclusã în patrimoniu arhitectural, restauratã recent.

Printre numeroasele ºi valoroasele premii acordate, doi actori 
Alexandra Rãdescu ºi Dorin Eugen Ionescu  au fost premiaþi, de
cãtre British Council, cu Premiul pentru interpretarea originalã a
creaþiei shakespeariene, în cadrul audiþiei naþionale Shakespeare
400, premiu tradiþional, oferit la fiecare ediþie a Galei Premiilor
UNITER, încã din anul 1998. Aceastã competiþie îºi propune sã
provoace tinerii actori sã-l reciteascã pe Shakespeare ºi sã-l
inventeze scenic în scurte momente de spectacol. Cele douã
recitaluri premiate vor intra în curând ºi în repertoriul de la Sala
Micã a Teatrului Naþional I.L. Caragiale din Bucureºti. Frumoasele
cuvinte de mulþumire ale tânãrului actor Dorin Eugen Ionescu la
primirea acestui premiu deosebit s-au îndreptat ºi cãtre facultatea
pe care a urmat-o, dar ºi cãtre dascãlii sãi dragi. Cu bucurie în suflet
am primit aceastã minunatã veste toþi cei care îl cunoaºtem atât de
bine pe Dodo, aºa cum îl alintam noi la clasã.
Nãscut pe 14 iulie 1984, în Bucureºti, Dorin Eugen Ionescu a
absolvit în anul 2007 Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru
Haret, clasa prof. univ. Lucia Mureºan, lector univ. dr. George
Grigore. Fire deschisã ºi foarte prietenoasã, Dorin Eugen Ionescu
se ocupã în prezent cu promovarea formelor de comunicare prin
miºcare ºi susþine, de peste nouã ani, ateliere de improvizaþie
teatralã. În timpul cât a fost student a interpretat o seamã de
personaje importante, pentru care a ºi obþinut numeroase premii:
Premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin în cadrul
Festivalului de teatru studenþesc Hyperion 2007; Premiul
Publicului în Gala tânãrului actor Hop 2007, Premiul Timicã la
Gala Tânãrului Actor HOP de la Mangalia  2008 etc.
Dorind sã se perfecþioneze în zona expresivitãþii ºi a improvizaþiei,
a participat la nenumãrate workshop-uri, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Dorin Eugen Ionescu îºi motiveazã activitatea prezentã
prin aceea cã promoveazã cursurile de actorie ce ajutã doritorii la o

mai mare încredere în sine, la
dezinhibare ºi la stimularea
creativitãþii, socializare, munca
în echipã, autocunoaºtere,
spontaneitate ºi comunicare,
dar îi poate ajuta ºi la crearea
unui personaj dintr-o piesã de
teatru. Partea de improvizaþie,
din cursul susþinut la Creativ
Art, este unul dintre cele mai
utile instrumente pentru
eliberarea de blocaje ºi inhibiþii,
asigurând deschiderea psihicã
necesarã procesului pe care
arta actorului o presupune. În
afarã de improvizaþie, participanþii pot face ºi cursuri de dicþie. Toate aceste cursuri sunt þinute de
actorul Dorin Eugen Ionescu, cel ce are o experienþã pedagogicã de
opt ani. Cu aceºti cursanþi, a participat cu rezultate remarcabile la
numeroase festivaluri de teatru pentru profesioniºti ºi amatori. Dintre
trupele create de el putem menþiona: Trupa de teatru Art EveryWhere,
de la Colegiul Naþional Iulia Haºdeu, Trupa de teatru Shakespeare,
de la Colegiul Naþional Sfântul Sava, ºi Trupa fãrã nume, de la Liceul
Teoretic Dante Alighieri.
Urmând paºii maeºtrilor pe care i-a avut profesori la Facultatea
de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, absolventul de la
specializarea Artele Spectacolului (Actorie) Dorin Eugen Ionescu,
prin multitudinea de work-shopuri ºi de cursuri de specializare
pe care le-a urmat, a devenit, la rândul sãu, un pedagog de ºcoalã
teatralã nouã, alegând calea exprimãrii teatrale prin dans. Îl puteþi
vedea în spectacolele sale de la Centrul Naþional al Dansului, de
la Teatrul Metropolis, de la Teatrul de Artã sau de la Teatrul
Nottara din Bucureºti. Felicitãri din partea colectivului de cadre
didactice care i-a îndrumat primii paºi în spaþiul scenic, pentru
pasiunea pe care o pune în tot ceea ce face! La mai multe premiere
teatrale ºi la mai multe premii, Dodo!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Bacalaureat, la Bucureºti

Oedip, ºi la Cannes, pe 19 mai
în
premierã
la
Covent
Garden
ºi ICR
Londra

Între 4 mai ºi 8 iunie 2016, Institutul Cultural
Român din Londra organizeazã în parteneriat cu
Opera Regalã Covent Garden, Luna Oedip la
Londra - un amplu program menit sã celebreze
capodopera enescianã prin evenimente muzicale,
expoziþii, conferinþe ºi proiecþii speciale, având ca
protagoniºti mari vedete ale scenei de operã,
muzicologi de anvergurã internaþionalã, dar ºi
artiºti de prim rang fascinaþi de muzica lui Enescu.
Programul este construit în jurul premierei
absolute a operei Oedip în Marea Britanie - care
va avea loc în 23 mai la Opera Regalã - ºi se va
derula atât pe celebra scenã muzicalã de la Covent
Garden, cât ºi la Institutul Cultural Român.

Bacalaureat, cel mai recent film regizat de
Cristian Mungiu, va avea premiera româneascã
simultan cu cea mondialã, din cadrul Festivalului de
Film de la Cannes, în data de 19 mai, la ora 19.
Premiera va fi deschisã publicului ºi va avea loc
la Sala Palatului din Bucureºti, unde aproximativ
4.000 de oameni vor putea vedea filmul în acelaºi
timp cu juriul ºi spectatorii de la Cannes. Tot
pe 19 mai, Bacalaureat va putea fi vãzut în
avanpremiera ºi în cinematografele din þarã.

6,9 pe scara Richter

la TIFF

Filmul regizorului Nae Caranfil, 6,9 pe
scara Richter, va fi prezentat în premierã
mondialã în deschiderea celei de-a
15-a ediþii a Festivalului Internaþional
de Film Transilvania (27 mai - 5 iunie).
Regizorul unor succese româneºti,

precum Filantropica ºi Restul e tãcere,
revine cu cel de-al ºaptelea lungmetraj
al sãu, o comedie burlescã, þesutã cu
elemente de musical, despre criza vârstei
de mijloc, dragoste, depresie ºi frica
obsesivã de cutremure.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Despre pictura politicã
sau angajamentul social al pictorului
Cosmin Haiaº este un observator reactiv, sa reflectã o serie de micronaraþiuni care
imediat focusat asupra unei problematici alcãtuiesc un discurs fracturat cu asumarea
socio-politice recente. În consecinþã, pictura unei diversitãþi similare practicii jocului de
entertainment al jurnalului de ºtiri. Proiectul artistului este un soi de news feed alert,
filtrat de gândirea selectivã ºi ironicã, având
miza de a da replici continue ºi directe
fracþiunilor realitãþii. Pictorul Cosmin Haiaº
este convins de urgenþa angajamentului
social al artistului, suspicios faþã de estetism
ºi calofilie, faþã de concesiile fãcute vandabilitãþii imaginii, de capcanele kitschului,
de facila soluþie a actualitãþii, prin suportul
mediumului artistic, dar ºi faþã de reþetele
mediumurilor tradiþionale. Pictura sa propune o permanentã lecturã a vieþii sociale ºi
politice printr-o grilã criticã. Discursul
post-socialist îºi face loc acolo unde artistul
simte nevoia de a se angaja ironic prin decupaje permanente din fluenþa neîntreruptã a vieþii socio-politice pãstrând o
direcþie post-modernã, un neo-pop fidel esteticii contemporane a reþelelor de socializare,

giff-urilor, gadget-ruilor ºi meme-urilor.
Adesea, lucrãrile îºi încorporeazã soclurile,
fiind gândite ca un corp sculptural nomad.
Obiectul tehnologic mizeazã pe dinamica
vizualã ºi pe ritmul alert regãsit în ºirul
infinit al postãrilor pe pereþii virtuali.
Discursul propagandistic promite întotdeauna un viitor mai bun... cu preþul
prezentului, spune curatoarea Olivia Niþiº.
Cosmin Haiaº (n. 1968, Oradea) trãieºte
ºi lucreazã în Timiºoara. A absolvit masterul în Politici Culturale Europene
la Facultatea de Artã ºi Design, Universitatea De Vest, Timiºoara, dupã ce,
în prealabil, a absolvit la Facultatea de Artã
din Timiºoara, secþia Picturã.

Ludovic
SPIESS 

tenorul
numãrul unu
al lumii
foto: http://www.operanostalgia.be
/html/Spiess.html

În doar 14 ani de activitate, Ludovic Spiess a ajuns sã fie cotat, la
mijlocul anilor 60, drept tenorul numãrul 1 al lumii. Pentru a ajunge pe
toate scenele lumii, unde a fost invitat în scurta sa perioadã de activitate,
ar fi trebuit sã se cloneze pentru a cânta simultan ºi a mulþumi pe toatã
lumea. Ajunsese sã fie cunoscut ºi în þãrile în care nu a fost vreodatã!
Ludovic Spiess (13 mai 1938, Cluj  29 ianuarie 2006, Drãgãneºti,
jud. Teleorman) s-a nãscut într-o familie de oameni modeºti, fãrã educaþie
muzicalã. Tânãrul Spiess a descoperit marea muzicã târziu, la 18 ani,
într-o salã de concert din Braºov. Prima sa încercare de a se înscrie la
ªcoala Popularã de Arte din Braºov s-a finalizat cu respingerea
candidatului. Pe atunci avea meseria de gravor în metal. Studiile le-a
început la Cluj, cu Vasile Corpaci ºi Ion Mãrgineanu, dupã care pleacã
la Bucureºti, unde le continuã cu profesorul Gheorghe Pascu. Se
cãsãtoreºte foarte devreme cu pianista Gerda Zach. Dupã o scurtã
perioadã petrecutã la Ansamblul Armatei ºi debutul la Teatrul Muzical
din Braºov, în toamna anului 1962 devine solist al Teatrului de Operetã
din Bucureºti (1962-1964), unde evolueazã în Lãsaþi-mã sã cânt ºi
Lysistrata de Gherase Dendrino, Voievodul þiganilor de Johann Strauss
ºi Þara surâsului de Lehar. ªi-a continuat studiile, la Bucureºti, cu
celebrul bariton Petre ªtefãnescu Goangã, în 1964 ajungând solist al
Operei Române (1964-1988).
Dar Spiess avea ceva probleme! În primii ani, pe afiºele din România,
numele tenorului e metamorfozat în Liviu Spînu, deoarece nemþescul
Spiess suna prost în acea perioadã. Ironia sorþii: pe atunci, Spiess nu
ºtia germana. În casa pãrinþilor sãi se vorbea româneºte.
În 1964, tenorul participã la un concurs internaþional de interpretare la Toulouse. Câºtigã marele premiu, nu cu pseudonimul de scena din
România, ci cu numele din paºaport. Urmeazã pentru el perioada marilor
reunite internaþionale: Marele Premiu la Toulouse (1964), Marele Premiu
ºi alte douã premii de interpretare la Rio de Janeiro (1965), Premiul I la
sHertogenbosch (1966) ºi o bursã de studii la Milano, pentru un an. Între
timp, debuteazã la Opera Românã din Bucureºti în Rigoletto, la Opera
Românã din Cluj ºi la Toulouse în Samson ºi Dalila. La Milano studiazã cu
renumitul profesor Antonio Narducci. Urmeazã contracte la operele din
Stuttgart, Wiesbaden, Munchen, Koln, San Francisco, Los Angeles, Buenos
Aires ºi Verona, fiind apreciat peste tot. La Salzburg atrage atenþia marelui
dirijor Herbert von Karajan, cu care va realiza rolul Dimitri din Boris Godunov
de Musorgski. În 1970 apare la Foro Italico din Roma într-un concertspectacol, cu dirijorul american Leonard Bernstein, sub a cãrui baghetã va
interpreta, apoi, la Viena, Cavalerul rozelor de Richard Strauss. La 32 de ani
debuteazã la Scala, în rolul sau favorit - Calaf. La Metropolitan Opera
din New York cântã în cinci reprezentaþii ale operelor Trubadurul, Fidelio ºi
Paiaþe. Cântã Bal mascat la Buenos Aires, Tosca la San Francisco, Fidelio la
Bicentenarul Beethoven de la Bonn, Boema ºi Tosca la Munchen, Trubadurul
ºi Bal mascat la Napoli, Aida la Roma, Trubadurul, alãturi de Montserrat
Caballe, la Teatrul Antic din Orange, unde realizeazã primul film de televiziune, ºi Aida la Covent Garden din Londra, împreunã cu Leontyne Price.
Pânã în anul 1981, Spiess adaugã la repertoriul sãu câteva partituri vocalsimfonice de referinþã: Cântecul pãmântului de Mahler, Requiemul de
Verdi, Missa Solemnis de Beethoven ºi Ioana pe rug de Honegger.
Ludovic Spiess a cântat alãturi de nume mari, precum: Brigit Nilsson,
Martina Arroyo, Nicolai Ghiaurov, Christa Ludwig, Gwyneth Jones, Katia
Ricciarelli, Virginia Zeani, Peter Schreier, Mario Sereni, Cesare Siepi, Sena
Juriac, Dietrich Fischer-Dieskau...colaborând cu dirijori precum: Leonard
Bernstein, Herbert von Karajan, Karl Bohm, Roberto Benzi, Giuseppe
Patane, Alberto Erede, Otto Klemperer, Kurt Adler, Nello Santi, Wolfgang
Sawalisch, Francesco Molinari-Pradelli, Josef Krips, Rafael Kubelik,
Gianandrea Gavazzeni, Boris Haitink, Michel Plasson sau Ricardo Muti.
Ludovic Spiess are numeroase înregistrãri la Electrecord, dar ºi în
strãinãtate, la case de discuri precum: Decca, Philips, EMI, Intercord,
RCA sau Ariola.
La 38 de ani, îi apar noduli pe coardele vocale ºi îºi pierde vocea. Nu
mai face turnee în strãinãtate, rãmâne la Opera Românã, unde cântã rar
ºi cu mare greutate. La 46 de ani se pensioneazã pe caz de boalã.
A avut o carierã densã, deºi destul scurtã, pe care a completat-o în
plan socio-politic, fiind Directorul Festivalului Internaþional George
Enescu în anul 1991, ministru al Culturii în Guvernul Stolojan
(1991-1992), director al Operei Române din Bucureºti, între
2001-2005, ºi preºedintele Comitetului Naþional Român pentru
UNICEF. Ca ministru al culturii în guvernul Stolojan, a redeschis
Castelul Peleº vizitatorilor, amenajându-l ca muzeu, ºi a organizat
centre culturale româneºti la Viena, Budapesta, Veneþia ºi New York.
Între hobyurile lui Spiess, s-au regãsit vânãtoarea, pescuitul, pingpongul, gãtitul ºi colecþionarea pipelor.
A murit de infarct, în timpul unei partide de vânãtoare în judeþul
Teleorman.

Cristina MOLDOVEANU

Înscrieri pentru
concursul de proiecte: 9G la TNB
Teatrul Naþional I.L. Caragiale Bucureºti, prin Centrul de Cercetare
ºi Creaþie Teatralã Ion Sava, lanseazã a treia ediþie a programului 9G
la TNB, care se adreseazã tinerilor creatori de teatru, absolvenþi ai
facultãþilor de profil, cu vârsta pânã în 35 de ani, neangajaþi în instituþii
de spectacol. Sesiunea de înscriere a proiectelor a început pe 3 mai
ºi se desfãºoarã pânã pe 29 mai 2016, informeazã TNB.
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România încotro?

Inflaþie versus deflaþie, creºtere economicã versus confort individual
Recomandãrile ºi previziunile instituþiilor financiare internaþionale
despre România încep sã se batã cap în cap, în funcþie, probabil, de
diverse interese periodice ale celor din strãinãtate ºi ale celor din þarã.
Astfel, FMI înfiereazã ultimele evenimente din economia
României ºi prognozeazã nenumãrate riscuri electorale sau care
pot întoarce România de pe calea cea bunã a unei creºteri economice
puternice, pe fondul unei deflaþii puternice la nivel mondial. Ironia
face cã aceastã mult lãudatã creºtere economicã se bazeazã pe

România, cea mai mare creºtere din Est

România ºi Muntenegru vor înregistra în 2016 o creºtere de 4%
fiecare, cel mai ridicat nivel din Europa de Sud-Est, se aratã într-un
raport publicat miercuri, 11 mai, cu prilejul Adunãrii Generale anuale
a Acþionarilor BERD. În raportul din noiembrie 2015, Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare estima un avans al economiei
româneºti de doar 3,7% în acest an. Avansul PIB-ului României ar
urma sã încetineascã la 3,5% în 2017, conform celor mai recente
prognoze BERD. Economiile din regiunile în care este prezentã BERD
aratã semne modeste de revenire, dupã cinci ani consecutivi de
încetinire, iar redresarea aºteptatã pentru acest an este uºor mai slabã
decât se estima în urmã cu ºase luni. În ultimii ani, BERD ºi-a extins
aria de operaþiuni în 36 de þãri, din Europa în Africa de Nord ºi Asia
Centralã. Creºterea medie în aceste state ar urma sã se situeze la 1,6%
anul acesta ºi la 2,5% anul viitor, estimeazã BERD. Statele vor
beneficia de efectele declinului preþului la þiþei, dar ar putea fi afectate
de sporirea volatilitãþii pe pieþele financiare globale, intrãrile mai reduse
de capital pe pieþele emergente, slãbiciunea comerþului mondial ºi
creºterea tensiunilor geopolitice, se aratã în raport.

Majorarea salariului minim ºi legile financiare
principalul hop al economiei
Tot pe 11 mai, Fondul Monetar Internaþional (FMI) a realizat
evaluarea anualã a economiei româneºti. Majorarea salariului minim
mult peste creºterea productivitãþii muncii ar putea face mai mult
rãu decât bine în România, aratã experþii FMI. Politica salariului
minim poate furniza protecþie muncitorilor cu venituri scãzute.
Totuºi, cu majorarea semnificativã planificatã pentru acest an,
ponderea salariului minim în salariul mediu în România va depãºi

consumul populaþiei, care creºte, indiferent de faptul cã ºi în
România existã deflaþie. În aceeaºi zi, Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) publicã un raport în care
îmbunãtãþeºte previziunea de creºtere economicã de la 3,7% la
4%, la cel mai ridicat nivel din Europa de Sud-Est. Ce e drept,
prognoza de creºtere a FMI este de 4,2%, deci ar avea de unde sã
scadã pentru a justifica riscurile economice trâmbiþate pe toate
meridianele la adresa României.
media din regiune, ceea ce ar putea submina competitivitatea externã
ºi ar putea afecta crearea locurilor de muncã, în special pentru angajaþii
cu competenþe scãzute ºi în industriile unde forþa de muncã este
numeroasã, se aratã în raportul FMI. Salariul de bazã minim brut pe
þarã garantat în platã a crescut la 1.250 de lei de la 1 mai 2016, pentru
un program complet de lucru de 8 ore pe zi. Potrivit autoritãþilor, de
majorarea salariului de bazã minim brut pe þarã garantat în platã vor
beneficia circa 1.131.600 salariaþi, dintre care 39.322 angajaþi în
sectorul bugetar ºi 1.092.364 în sectorul concurenþial.

Cu sau fãrã riscuri, creºterea economicã persistã
Pe de altã parte, economia româneascã traverseazã o revenire
ciclicã, sprijinitã de cererea internã puternicã, astfel încât creºterea
PIB ar urma sã atingã 4,2% în 2016, principalele riscuri la adresa
perspectivei fiind incertitudinile electorale ºi cele externe, aratã
experþii FMI. Pe partea internã, mãsurile populiste într-un an
electoral ar putea afecta în mod negativ încrederea ºi descuraja
investiþiile. Pe partea externã, o deteriorare a percepþiei de risc
privind pieþele emergente ar putea declanºa ieºiri de capital,
deprecierea monedei ºi o creºtere a raportului dintre datoria externã
ºi PIB. Menþinerea unui nivel adecvat al rezervelor, un regim de
schimb flexibil ºi rezerve fiscale vor fi cruciale pentru reducerea
riscurilor, se aratã în comunicatul FMI. Comitetul Director al
FMI se declarã îngrijorat de recentele mãsuri de relaxare fiscalã
prociclicã, de modificãrile legislative din sectorul financiar care ar
putea afecta în mod negativ stabilitatea financiarã precum ºi de
încetinirea reformelor structurale.

FMI recomandã BNR
sã readucã dobânzile pozitive la depozitele bancare
FMI recomandã Bãncii Naþionale a României (BNR) sã menþinã
actualul nivel al dobânzii de politicã monetarã, însã considerã cã este
necesarã reducerea diferenþei dintre aceasta ºi dobânzile din piaþã,
având în vedere cã dobânzile reale au devenit negative. Având în
vedere inflaþia negativã, un nivel redus al inflaþiei importate ºi
incertitudinile cu privire la expectaþiile inflaþioniste, dobânda de
politicã monetarã poate fi pãstratã neschimbatã pânã când proiecþia
privind inflaþia se îndreaptã mai clar cãtre un nivel deasupra þintei.
Oricum, BNR ar trebui sã dea un semnal de întãrire ºi sã înceapã sã
reducã diferenþa dintre dobânda de politicã monetarã ºi dobânzile
din piaþã, prin absorbþii de lichiditate ºi îngustarea coridorului de
dobânzi. Aceste mãsuri vor duce la întãrirea cadrului de politicã
monetarã. Având în vedere impulsul fiscal puternic pro-ciclic, ar
putea fi necesar ca politica monetarã sã reducã efectele nedorite în
gestionarea cererii interne, aratã experþii FMI. Raportul menþioneazã
cã pe piaþa monetarã persistã o diferenþã între dobânda cheie ºi
dobânzile interbancare care ar putea sã submineze eficacitatea
cadrului de politicã monetarã. Dobânzile reale, ajustându-se în linie
cu inflaþia, au devenit negative, explicã experþii FMI.

Evoluþia inflaþiei pare sã fie pe placul FMI
În ceea ce priveºte evoluþia preþurilor de consum, analiºtii FMI
noteazã cã, deºi inflaþia este negativã, va creºte pânã la nivelul superior
al intervalului din jurul þintei BNR, la finalul anului viitor. Având în
vedere cererea internã puternicã, restrângerea deficitului de cerere,
impulsul fiscal consistent ºi creºterile semnificative de venituri, inflaþia
este de aºteptat sã creascã aproape de 3,5%, nivelul superior al
intervalului din jurul þintei de inflaþie, la finalul anului 2017, se mai
aratã în documentul FMI. Banca Naþionalã a României (BNR) a revizuit
în scãdere prognoza de inflaþie pentru acest an, la 0,6%, mai puþin cu
0,8 puncte procentuale faþã de estimarea anunþatã în februarie, potrivit
Raportului trimestrial asupra inflaþiei, prezentat marþi de guvernatorul Bãncii Naþionale a României (BNR), Mugur Isãrescu. Pentru
2017, BNR a prognozat o inflaþie de 2,7%, de asemenea în scãdere faþã
de estimarea din februarie, când banca centralã previziona o creºtere
a preþurilor de consum de 3,4% pentru sfârºitul anului viitor.

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

Agricultura - mama ºi doica tuturor celorlalte meserii, încotro?! (III)
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!
(proverb chinezesc)
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 ROMÂNIA poate hrãni 80 de milioane de oameni, dar nu-i hrãneºte nici pe ROMÂNI!
 Politica Agricolã Comunã (PAC), legislaþia ºi procedurile interne continuã sã discrimineze
producãtorul agricol român. Cât, cum, cu ce efecte?

Profitul - nodul gordian al secolului XXI ºi implicit
pentru agriculturã ºi þãranul român
Þãranul român este îndemnat sã producã bio, sã nu-ºi vândã
producþia la recoltare, ci la export, iar bursele de cereale, ºi nu
numai, le fac prognoze ademenitoare care vin în contradicþie cu
scopul PAC  reducerea preþurilor la produsele primare agricole.
Pentru piaþa internã cine produce? O problemã majorã a devenit
vânzarea terenurilor agricole, din lipsa resurselor pentru
susþinerea producþiei pânã la plata impozitelor, ca în secolul
XIX. Proiectul de modificare a Legii nr.17/2014 privind unele
mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole
situate în extravilan ºi de modificare a Legii nr 268/2004 este în
faza consultãrii publice. Peste 4 mil. de hectare din terenul
arabil, au fost deja cumpãrate de strãini din Marea Britanie,
Germania, Olanda, Italia, Ungaria ºi chiar din afara UE, care vin
în România nu numai pentru pãmânt, ci ºi pentru subvenþia
agricolã. Mulþi dintre ei sunt subvenionaþi din partea þãrilor de
origine ºi obþin subvenþii, atât pentru terenurile cultivate, cât ºi
necultivate. Negociatorii, clasa politicã ºi juriºtii români ar fi
putut gãsi alte soluii care sã facã imposibilã cumpãrarea
pãmântului de cãtre strãini, aºa cum s-a întâmplat în alte þãri
care au ºtiut sã-ºi protejeze teritoriul ºi interesele, cu atât mai
mult cu cât au fost voci care au semnalat pericolul. Mai dragã a
fost restitution integrum, înavuþirea personalã, prin inventarea
proprietãþilor litigioase cu scop speculativ. Deºi ponderea
populaþiei rurale poate reprezenta un avantaj pentru români,
aceasta este îmbãtrânitã, iar preþurile producþiei stocate cuprind
cheltuieli suplimentare, socialmente necesare, pe lângã cele
necesare realizãrii producþiei, cu depozitarea/conservarea dictate de tehnologia fiecãrui produs agricol (cheltuieli cu silozurile,
energia electricã, forþa de muncã, pierderile naturale ale produselor). Întrucât nu dispune de resurse financiare, þãranul
apeleazã la împrumuturi/credite, mascate sub forma plãþilor la
recoltare, sau primirea subvenþiilor care genereazã noi cheltuieli
cu dobânda, diminuând preþurile ºi subvenþia primitã, ºi aceasta
dupã un an de zile, când deja are angajate cheltuieli, pe datorie,
pentru noul an agricol. În loc de profit, înregistreazã pierderi.
Preþurile se corecteazã numai parþial prin mult invocata cerere
ºi oferta, ci prin mâna invizibilã a economistului Adam Smith.
Politica guvernatorului BNR ºi a guvernului sunt în avantajul
celor care deþin capitalul cash ºi profitã pe filiera de muncã
a producãtorului de produse agricole/bunuri/servicii. Cine mai
urmãreºte foarfecele preþurilor? Aceste distorsionãri se vãd
cu ochiul liber, la raft, prin compararea preþurilor, prin specula practicatã de cãtre retaileri, prin operaþiuni oneroase, de la
inscripþionarea pe etichete a unei calitãþi superioare, pânã la
valorificarea produselor expirate ºi reambalate, favorizatã de

reprezentarea denaturatã pe care ºi-o fac oamenii despre mãrfuri,
bani ºi capital, atribuindu-le însuºiri supranaturale (care, în
realitate, provin din raporturile sociale - fetiºismul mãrfii). Chiar
dacã sectorul de legume ºi fructe solicitã o nouã lege, de fapt o
completare a celei existente, privind etichetarea legumelor ºi
fructelor, care sã prevadã ºi preþul la poarta fermei, mai buna
vizibilitate a trasabilitãþii produsului ºi a producãtorului agricol,
nu va stopa concurenþa neloialã ºi scoaterea banilor din þarã,
distrugerea afacerilor de familie, sãrãcirea producãtorilor români,
sabotarea produselor româneºti, dispariþia locurilor de muncã,
iar concurenþa neloialã a produselor agroalimentare indigene de
cãtre cele importate va continua, acoperitã de circulaþia liberã a
forþei de muncã, capitalului ºi mãrfurilor. Câþi ºtiu cã fundamentarea subvenþiilor prin PAC au la bazã timpul socialmente
necesar, definit de economistul David Ricardo, adicã munca? Cum
ºi cât este plãtit þãranul român, ºi nu numai, pentru munca sa?

Eficienþa fondurilor alocate agriculturii
ºi dezvoltãrii rurale
Prin noul Cod fiscal se menþine discriminarea producãtorului
individual. Pentru PFA 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 întors ºi se întorc, prin achiziþia de utilaje,
alte inputuri, prin licitaþii deschise în þãrile cu industrie dezvoltatã,
Germania, Franþa, Italia, dupã distrugerea industriei autohtone
de tractoare ºi maºini agricole, utilaje pentru procesarea producþiei
agricole, a cercetãrii, care este într-o perpetuã reorganizare pânã
nu vom mai avea ce reorganiza. Stau mãrturie numãrul ºi mãrcile
din dotarea producãtorului român, facilitate de procedurile impuse
de la Bruxelles. Câþi bani am plãtit pe inputurile provenite din
þãrile membre UE comparativ cu sumele primite de la UE, la
care contribuim anual cu 1% din PIB? Banii primiþi de la Bruxelles,
chiar dacã pe moment primim mai mult decât contribuim, deºi
nu suntem în stare sã-i atragem integral, sunt proveniþi din taxe
ºi impozite de la populaþie prin redistribuire de cãtre tehnocraþii
europeni plãtiþi regeºte. Cine te ajutã gratis? Cine vine în
contradicþie cu scopul economiei bazate pe concurenþã ºi
competitivitate - PROFITUL.
Care este dinamica fondurilor alocate agriculturii ºi cât se
reflectatã în buzunarul contribuabilului, în deficitul bugetar, în
datoria externã? Cât din subvenþie s-a exportat, în afara þãrii ºi
a UE, prin exportul de materie primarã agricolã de investitorii
autohtoni ºi mai ales strãini? Datele tehnice existã la APIA/
AFIRA, prin evidenþa detaliatã a subvenþiilor acordate, ºi la
MFP, prin deconturile TVA, prin cifra de afaceri/achiziþii ºi cotele
TVA pe activitãþi. Cele douã instituþii  APIA ºi AFIRA  au
fost create pentru externalizarea gestionãrii fondurilor destinate

finanþãrii producãtorului agricol ºi dezvoltarea ruralã din cadrul
ministerului, care sã se poatã ocupa de politicile agricole. Cum
sã proiectezi o politicã agricolã eficientã fãrã cunoaºterea acestor
realitãþi? Cine le analizeazã ºi coreleazã la nivelul MADR
într-o politicã economicã coerentã ºi eficientã, dincolo de
indicatorii globalizaþi din PNADR în 670 de pagini!? Pãrãsim
gândirea pãguboasã a simplului socotitor, de verificare a cererilor
ºi deconturilor, cu rasciotul, de altfel necesarã, în favoarea
analizelor economice autentice, a profesioniºtilor? Care sunt
efectele utilizãrii subvenþiilor pe cele 14 (?!) forme eligibile de
organizare a producþiei agricole, pe judeþe ºi zone agricole.
Majoritatea s-au înfiinþat în devãlmãºie, chiar dacã de oameni cu
iniþiativã, dar ºi de cei care nu au avut ºi nu au pregãtirea necesarã
ºi care au urmãrit sã-ºi valorifice capitalul financiar acumulat.
Câte entitãþi agricole au rãmas fiabile din cele sprijinite?
Cum au fost influenþate de politicile fiscale, cazul PFA,
cooperativelor, asociaþiilor agricole, etc? Oricât de bune ar fi
ghidurile  din pãcate nu este cazul  acestea tind sã se transforme
în condiþionãri tehnologice mai abitir decât baremurile de
cheltuieli practicate pânã în 1989. Cum sã le verifici dacã nu ai
lucrat în producþie ºi/sau cercetare? Cunoscând numai
calculatorul? Lucrãrile agricole se fac într-o anumitã perioadã
limitatã a anului. Nu faci asta, pierzi, fermierii intrã în faliment.

Fundamentarea deciziilor politice pe baza cercetãrii
ºi analizelor economice, sociale ºi ecologice
Dezvoltarea agriculturii româneºti se aflã în impas sub
presiunea problemelor globale impuse de Organizaþia Mondialã
a Comerþului (OMC) cu care se confruntã omenirea, având o
puternicã componentã economicã, a tratatelor UE-SUA ºi UETurcia, cu Rusia ºi China, statele arabe. Fãrã analiza efectelor
politicilor proiectate prin PNADR, banii sunt aruncaþi pe apa
sâmbetei. De aceea, considerãm cã ar fi util ca MADR sã prezinte
inventarul, numãrul ºi harta cu toate formele de organizare a
producþiei agricole, a entitãþilor de prelucrare a producþiei agricole
existente ºi realizate din fonduri naþionale ºi europene, cu scopul
declarat de a vedea distribuþia acestora pe regiuni ºi zone agricole ºi care ar reprezenta un instrument util în orientarea producãtorilor ºi investitorilor în viitor, ºi care, în fapt, înseamnã
punerea în practicã a PAC. Antrenarea în acest demers a institutelor de cercetare, atâtea câte mai sunt, pe baza Planului
sectorial din responsabilitatea MADR. Cercetarea ºi analizele
economice nu sunt un lux, ci o necesitate pentru politici agricole
eficiente, bazatã pe expertizã în probleme legate de producþie,
economie, dezvoltare durabilã, management, contabilitate ºi
informaticã economicã, finanþe, bãnci, asigurãri, marketing ºi
afaceri economice interne ºi internaþionale.
Sper ca, în România lucrului bine fãcut, fermierii sã nu ajungã
iarãºi sã umble în opinci, iar noi sã mâncam numai mãmãligã,
ca la începutul secolului XX, deºi mulþi nu sunt departe.

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  17 mai 2016
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09:00
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16:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Film serial
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã
Grãdina cu statui
Un actor ºi rolurile sale.
Preuniversitaria

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

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.

JOI  19 mai 2016

MIERCURI  18 mai 2016
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
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05:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Film serial
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
Cursuri de limbi strãine
Justiþia sub lupã
Grãdina cu statui
Un actor ºi rolurile sale
Preuniversitaria*
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09:00
11:00
12:00
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13:00
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SÂMBÃTÃ  21 mai 2016
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12:00
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14:00
16:30
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00

Universitaria
Videoclipuri
Film documentar pentru copii
Academia veterinarã
Film artistic
Videoclipuri
Romania 2.0
Videoclipuri
Film documentar
Cântec, joc si voie bunã
Film artistic
Videoclipuri
SPECIAL
Film artistic
Film artistic
Videoclipuri
De ce sã iubim limba românã
Univers Shakespeare
Limbajul imaginii filmate
Un actor ºi rolurile sale
Preuniversitaria*

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Film serial
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Cursuri de limbi strãine
ONG Mania
Limbajul imaginii filmate
Istoria cu învãþãturã
Preuniversitaria*

DUMINICÃ  22 mai 2016
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19:30
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03:00
04:00
04:30
05:00

Universitaria*
Kinetoterapia
Videoclipuri
Film documentar pentru copii
Academia veterinarã
Film artistic
Videoclipuri
DreamStar Junior Music Contest
Cântec, joc si voie bunã
Film artistic
Videoclipuri
Film documentar
Videoclipuri
Film artistic
Film artistic
Videoclipuri
Universitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
De ce sã iubim literatura românã
Univers Shakespeare
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

VINERI  20 mai 2016
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22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Film serial
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
ProMemoria
Istoria cu învãþãturã
Grãdina cu statui
Preuniversitaria*

LUNI  23 mai 2016
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Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Film serial
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria*
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Cursuri de limbi strãine
Justiþia sub lupã
Istoria cu învãþãturã
Amintiri de la filmare
Preuniversitaria*

Materiile pentru Bacalaureat la TVH  emisiunea Preuniversitaria
 Limba ºi literatura românã
Limba ºi literatura românã este obiectul de studiu prezent în toate examenele de
Bacalaureat, indiferent de profilul liceului. Consultaþiile realizate în studioul tv. de
prof. Ioana Sandu vizeazã cultivarea plãcerii de a citi, a sensibilitãþii estetice,
dezvoltarea abilitãþii de a recepta ºi de a produce o gamã variatã de texte, însuºirea ºi
practicarea diverselor strategii de comunicare. Un accent deosebit este pus pe
cunoaºterea operelor ºi autorilor canonici ai istoriei literaturii române, cunoaºterea
trãsãturilor stilistice ale scriituri autorilor, originalitatea talentului lor în construirea
unei imagini literare percutante.Un loc important în economia de ansamblu a
consultaþiilor îl ocupã analiza diferitelor tipuri de grilã de examen de Bacalaureat date
în ultimii ani accentuând asupra capcanelor ce trebuie evitate atunci când te rezumi în
învãþare la memorarea unor formule standard.
 Matematicã
Programa pentru examenul de bacalaureat cuprinde obiectul de învãþãmânt matematicã
pentru majoritatea profilelor, cu excepþia celui umanist. Proba de matematicã cuprinde
aplicaþii din materia din toate clasele. În cadrul consultaþiilor pe care profesori de
prestigiu din liceele bucureºtene ºi din alte localitãþi  prof. Victoriþa Duþu, prof.
Victorina Þiripa, prof. Sorin Rãdulescu  le prezintã în emisiunile Preuniversitaria,
sunt dezvoltate atât subiecte teoretice, cât ºi rezolvãri de probleme din toate capitolele
matematicii prezente în teste: algebrã, geometrie, analizã matematicã. Consultaþiile
urmãresc dezvoltarea unui mod de gândire dinamic ºi aprofundat pentru candidaþii de
la examenul de bacalaureat. Caracterul interactiv al consultaþiilor stã la baza alegerii
subiectelor, în funcþie de solicitãrile elevilor ºi ale profesorilor din licee. Toate emisiunile
dedicate matematicii îºi propun sã dezvolte tehnici ºi metode de însuºire a principiilor,
postulatelor, axiomelor ºi teoremelor, precum ºi capacitatea de a le folosi în aplicaþii.
 Biologie
Temele tratate de prof. Otilia Lazãr în emisiunile dedicate Biologiei: anatomie ºi
fiziologie umanã, alcãtuirea corpului uman, funcþiile fundamentale ale organismului,
funcþiile de relaþie, sistemul nervos ºi funcþiile de nutriþie, precum ºi genetica sunt
prezentate în modalitãþi interactive, sintetic cu posibilitatea de a te auto-evalua.
Urmãrind aceste emisiuni accelerezi procesul de însuºire a conceptelor, a legãturilor
funcþionale între diferitele lecþii, îþi însuºeºti tehnici concrete de învãþare ºi eºti mai
pregãtit sã rãspunzi în timp util la Bacalaureat.
Consultaþiile nu repetã ceea ce se predã la clasã, ele sintetizeazã subiectele, propun
exerciþii de însuºire aprofundatã, te determinã sã judeci subiectul în toate legãturile
sale, îþi dau instrumentele didactice prin care sã poþi obþine un calificativ maxim.
Urmãreºte consultaþiile de pregãtire pentru Bacalaureat, învaþã sã gândeºti eficient
ºi îþi vei creºte ºansele obþinerii unor note excelente!

 Chimie
Numãrul din ce în ce mai mare de elevi care opteazã pentru chimie la Bacalaureat este o
dovadã certã a interesului pe care materia îl manifestã în alegerea ulterioarã a unei profesii.
Emisiunile accentueazã modalitãþile active de cunoaºtere ºi însuºire a temelor prin
demonstraþii, materiale grafice în miºcare, probleme de rezolvat de la o emisiune la alta.
Predarea cunoºtinþelor, fixarea, consolidarea ºi evaluarea lor determinã elevii sã
urmãreascã atent, cu interes sporit ºi curiozitate lecþia, sã-ºi foloseascã imaginaþia ºi
creativitatea ºi le solicitã efortul personal de gândire etc. Informaþiile conþinute în temele
abordate sunt tratate structural, pentru a transmite cunoºtinþe, tehnici de acþiune, modalitãþi
de rezolvare în barem a testelor de Bacalaureat, ne asigurã prof. Mihaela ªerban
 Fizicã
Disciplina Fizicã are în cadrul Examenului de Bacalaureat statutul de disciplinã opþionalã,
putând fi aleasã ca probã scrisã în conformitate cu filiera, profilul ºi specializarea absolvitã.
În intenþia de a veni în întâmpinarea candidaþilor care se pregãtesc pentru continuarea
studiilor în diferite filiere din învãþãmântul superior, elevii vor opta în timpul probei de
examen a bacalaureatului, pentru douã dintre cele patru module: A. MECANICÃ, B.
ELEMENTE DE TERMODINAMICÃ, C. PRODUCEREA ªI UTILIZAREA
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICÃ. Aceste consultaþii acoperã întreaga tematicã
a programei disciplinei Fizicã pentru examen, declarã prof. Marinela Ruset
 Geografie
Geografia este aleasã ca obiect de Bacalaureat de elevii din filiera teoreticã, profilul
umanist, specializãrile: filologie, ºtiinþe sociale; filiera tehnologicã, profilul servicii, toate
specializãrile; filiera vocaþionalã: profil artistic, specializãrile: muzicã, coregrafie, arta
actorului, arhitecturã, arte ambientale ºi design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv,
toate specializãrile; profil pedagogic, specializãrile: învãþãtor/educatoare, bibliotecardocumentarist, instructor-animator, instructor pentru activitãþile extraºcolare, pedagog
ºcolar; profil ordine ºi securitate publicã (Licee ale Ministerului Administraþiei ºi
Internelor) specializarea ºtiinþe sociale; profil teologic, toate specializãrile. Fiecare filierã
de învãþãmânt poate sã ofere perspective de dezvoltare în care cunoºtinþele dobândite în
studiul geografiei pot sã fie de un real folos, ne asigurã prof. Ionel Benea
 Istorie
Istoria este una din cele mai importante surse de cunoaºtere a experienþei acumulate în
trecut ºi un permanent sistem de raportare a prezentului la faptele trecutului. Ea este, în
acelaºi timp, un motiv de mândrie pentru cel care conºtientizeazã eforturile generaþilor
care ne-au precedat în construirea unei naþiuni cu un glas distinct în civilizaþia europeanã.
Privitã în contextul general al evoluþiei umanitãþii ºi mai ales al popoarelor din Europa,
istoria pe care elevii o studiazã în liceu le oferã date pentru a se referi în cunoºtinþã de
cauzã la evoluþiile ºi fenomenele lumii contemporane. Urmãriþi-l pe prof. Vasile Pãsãilã!
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Izabela TOMIÞA: Din Oltenia în Ardeal
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Izabela Tomiþa este o cunoscutã interpretã de
muzicã popularã româneascã din zona Olteniei,
reprezentând cu precãdere sudul judeþului Dolj.
Ea este absolventã a specializãrii Pedagogie
Muzicalã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
promoþia 2011. Este ºi absolventã a Facultãþii de
Chimie din Craiova, specializarea Protecþia
Mediului, dar ºi a cursurilor unui master în cadrul
aceleiaºi facultãþi. Este, de asemenea, absolventã
a cursurilor ªcolii Populare de Artã Cornetti, din
Craiova, secþia canto clasic, la clasa profesorilor
Alexandru Racu ºi Florentina Nuþã. Izabela
Tomiþa provine dintr-o familie iubitoare de
folclor, de la care a moºtenit dragostea pentru
folclor. Vocea mamei îi alina suspinele ºi clipele
de teamã din copilãrie, iar paºii de dans ai tatãlui
o purtau mãreþi în hore ºi sârbe. Izabela Tomiþa
a început sã cânte la vârsta de 11 ani, când
întâmplãtor s-a întâlnit cu Niculina Stoican,
cunoscutã solistã de muzicã popularã din
Mehedinþi. Ascultând-o, Izabela ºi-a dorit sã
ajungã sã cânte, ca ea, pe o scenã, acompaniatã
de o orchestrã ºi privitã de o lume întreagã. Timp
de patru ani, Izabela a studiat canto clasic la
ªcoala Popularã de Artã, însã dragostea pentru
muzica popularã a însoþit-o tot timpul, motiv
pentru care, în aceastã perioadã, a colaborat cu
Ansamblul de Amatori Dor cãlãtor din Craiova,
cu care a participat, în anul 2003, la Festivalul
Obiceiuri uitate de la Mamaia. În aprilie 2004,
Izabela începe sã colaboreze cu Ansamblul de
Copii din Simnic, alãturi de care susþine câteva
spectacole în þarã ºi peste hotare. În octombrie
2004, Izabela Tomiþa participã la primul festival
de folclor - Festivalul de cãtãnie de la ClujNapoca. În martie 2005, în urma unui concurs
realizat de Radio Oltenia Craiova, este remarcatã
ºi apreciatã de Camelia Radoveanu, solistã de
muzicã popularã ºi membrã a juriului. Acest
concurs îi aduce Izabelei o colaborare pentru
câteva spectacole în Bulgaria. Acum realizeazã
ºi primele sale înregistrãri, împreunã cu Orchestra
Maria Tãnase, piesele imprimate fiind preluãri
din repertoriul Mariei Lãtãreþu ºi cel al Mariei
Tãnase. La un an dupã primele înregistrãri,
Izabela Tomiþa a intrat din nou în studio, cu piese
noi, unele culese, altele create, altele preluate,
alãturi de Orchestra Ansamblului Rapsodia
Romanã, sub bagheta dirijorului Marcel Goiana,
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Claudia Torop, specializarea Pedagogie
Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
este cea care a aºezat la loc de cinste o
importantã vatrã folcloricã (Alimpeºti de Gorj)
ce adunase în ea zestrea bucuriilor ºi tristeþilor
oamenilor de pe aceste plaiuri, trecute prin
filtrul interpretului populat anonim.
S-a nãscut în Alimpeºti Gorj. Încã de micã a
cântat la serbãrile ºi concursurile ºcolare, fiind
apreciatã pentru calitãþile sale vocale deosebite.
Interpreta ne împãrtãºeºte câteva dintre
amintirile sale: Am urcat pe scenã la 9 ani.
Viorica Gãman, învãþãtoarea mea, a descoperit
cã aveam talent ºi m-a ajutat, îndemnându-mã
sã particip la concursurile pentru copii. Nu am
moºtenit pe nimeni din familie, dar am atras
atenþia. Când eram micã, începusem sã cânt
Lie, lie,Ciocârlie. Mai târziu, am participat
pentru prima datã la o emisiune televizatã,
realizatã de Adrian Pãunescu.
Interpreta ne spune însã cã adevãratul ei debut
a avut loc prin participarea la concursul televizat Floarea din grãdinã, în data de 3 octombrie
1989, unde a ºi obþinut Trofeul Maria Lãtãreþu.
Cunoscuta realizatoare a emisiunii Tezaur

piese preluate din repertoriul regretatului Valentin
Bleoancã Pleniþa, pãrintele fostului Ansamblu
Mugurelul, actualul Ansamblu Maria Tãnase
din Craiova. Acest renumit solist i-a dãruit piesele
sale, cu dorinþa de a duce mai departe ceea ce
el a strâns de-a lungul unei vieþi de om. Izabela
considerã cã a avut ºi are parte de noroc. A cunoscut persoane care au apreciat-o ºi au ajutat-o:
Eugenia Florea, Vasilica Ghiþã Ene, Florentina
Satmari, Steluþa Popa, Elise Stan, Mihai Fivor.
A avut ocazia sã cânte alãturi de Maria Ciobanu,
Ionuþ Dolãnescu, Cornel Borzã, Veta Biriº,
Mariana Ionescu, Laura Lavric, Steliana Sima,
Mariana Anghel, Nelu Bãlãºoiu ºi mulþi alþii.
Atât în festivaluri, cât ºi în concerte, Izabela a
cântat cu acompaniamentul unor orchestre de
renume: Orchestra Lãutarii din Chiºinãu, dirijatã
de Nicolae Botgros; Orchestra Ansamblului
Rapsodia Romanã, dirijatã de Marcel Goiana;
Orchestra Naþionalã Radio de Muzicã Popularã,
dirijatã de Adrian Grigoraº; Orchestra
Ansamblului Cindrelul - Junii Sibiului, dirijatã
de Sinel Drãgulin; Orchestra Filarmonicii din Cluj,
dirijatã de Ovidiu Barteº, Orchestra Doina
Gorjului, dirijatã de Aurel Blondea. Izabela
Tomiþa a participat, de asemenea, la diferite
festivaluri de folclor unde a obþinut premii
importante. Ca experienþã artisticã putem
menþiona cã, începând cu anul 2004, a fost
solist-colaborator al: Ansamblului Dor cãlãtor,
Ansamblului Maria Tãnase (unde activeazã ºi în
prezent), Ansamblului Muguraºul (ªimnicul de
Sus, jud. Dolj), Ansamblului Ion ªerban (Iºalniþa,
Dolj), iar, în perioada 2007-2009, ºi coordonator
grup vocal în cadrul Ansamblului Ion ªerban.

Din melodiile culese pe plaiuri doljene, a creat
albumele Norocu-i floare aleasã, realizat
împreunã cu Orchestra Lãutarii (2009), ºi Din
Oltenia în Ardeal (2013). Melodiile sale îndrãgite sunt cântate ºi fredonate destul de des pe
plaiurile olteneºti, atât de dragi interpretei.
Sunt numeroase personalitãþile din lumea
folclorului ºi a spectacolului care au apreciat
valoarea Izabelei: Elise Stan, cunoscut etnomuzicolog ºi realizator de emisiuni la Televiziunea
Românã, avea sã spunã: ( )Tânãra interpretã
de muzicã popularã Izabela Tomiþa este un

Claudia TOROP:

exemplu în acest sens, demonstrând cã, dincolo de
imaginea sa, de altfel foarte agreabilã, existã ºi
substanþã, existã conþinut, existã valoare. Cariera
de interpret de muzicã popularã este dificilã sub
multiple aspecte. Pentru a deveni vedetã, un tânãr
talentat trebuie sã parcurgã un drum lung, deloc
simplu ºi ferit de pericole, o cãlãtorie deloc protejatã de fel de fel de imixtiuni în viaþa breslei, un
traseu sinuos, dificil, pe parcursul cãruia, însã,
totdeauna trebuie sã se facã auzitã pledoaria pentru
valoare, ca sã lupþi pentru þelul pe care þi l-ai propus,
înþelegând cã nu-i suficient sã ajungi în vârful
piramidei, ci trebuie sã te strãduieºti sã te menþii
acolo. Izabela Tomiþa exact asta face, îºi adunã
toate forþele pentru a rãmâne pe piedestalul pe
care au aºezat-o premiile obþinute la concursurile
ºi festivalurile la care a participat. Nu de puþine ori
a avut ºansa sã cânte în spectacole alãturi de mari
nume ale cântecului popular: Sofia Vicoveanca,
Maria Ciobanu, Floarea Calotã, Irina Loghin,
Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric, Nicoleta Voica,
Mioara Velicu ºi alþii, lucru benefic pentru sine,
cãci a putut observa atitudini ºi a putut învãþa câte
ceva de la fiecare dintre aceste mari vedete. Izabela
Tomiþa a ºtiut întotdeauna sã aparã în faþa
publicului cu un repertoriu bine ales ºi o þinutã
scenicã impecabilã, dublând talentul de studiu ºi
perseverenþã, dovedind astfel respect pentru
cântecul popular pe care îl slujeºte cu devoþiune:
( )Un maestru al sonoritãþilor mãiestrite, vrãjitor al aranjamentelor orchestrale, maestrul
Nicolae Botgros a contribuit din plin la reuºita
înregistrãrilor de pe CD-ul Izabelei Tomiþa,
prin stilul plin de nuanþe infinitezimale al acompaniamentului oferit de orchestra Lãutarii, pe
care o conduce. Piesele atinse de inspiraþia sa
sunt în mod surprinzãtor ºi definitiv îmbogãþite
de viziunea sonorã în care le reconstruieºte. ( )
Numai într-un asemenea mod ne vom susþine
spiritualitatea noastrã prin care existãm de atâtea
veacuri pe acest pãmânt. Amelia Etegan, directorul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, a spus:
Izabela Tomiþa este unul dintre acei interpreþi
care dau o ºi mai mare valoare creaþiilor populare.
Cu toate cã este absolventã a ªcolii de Arte ºi
Meserii Cornetti din Craiova, secþia de canto clasic,
Izabela Tomiþã s-a regãsit în sfera muzicalului
tradiþional ºi a dat noi valenþe cântecelor populare
olteneºti. Izabela Tomiþa este o interpretã tânãrã,
dar care s-a format ºi s-a lansat fãrã a face rabat de
la calitate, de la autenticitatea versului ºi de la tot
ceea ce înseamnã valoare în lirica popularã
olteneascã. Daniel Ijac, producãtor în domeniul
muzical ºi al spectacolului spune: Am încredere
în viitorul ei ºi sper ca aceastã colaborare sã fie de
lungã duratã ºi sã nu uite niciodatã pe cei care au
ajutat-o sã facã primii paºi in carierã.
Izabela Tomiþa este o tânãrã ºi cunoscutã
interpretã de muzicã popularã româneascã din
zona Olteniei. Ea este absolventa specializãrii
Pedagogie Muzicalã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret. Vocea caldã ºi vibrantã, dragostea pentru
cântec ºi ambiþia sa de olteancã, va face ca Izabela
sã ajungã la inimile ascultãtorilor ºi astfel sã aline
prin cântec necazurile ºi dorurile lor.

S-aude Olteþun vale

folcloric, Marioara Murãrescu, spunea: (...)
punctajul maxim acordat de juriu ºi trofeul au
rãsplãtit repertoriul, stilul curat de interpretare
ºi costumul de o rarã frumuseþe pe care Claudia
îl purta atunci. Ce a urmat? Din acel an, am
început activitatea de profesionist. Am participat
la nenumãrate concursuri, de la care nu m-am
întors niciodatã fãrã premii. Am fost o
colaboratoare constantã a emisiunii «Tezaur
Folcloric», a precizat Claudia Torop.
Pânã sã devinã studentã a specializãrii
Pedagogie Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, artista a urmat cursurile Facultãþii de
Tehnologie Chimicã din Bucureºti, dar ºi ale ªcolii
Populare de Artã, secþia Etnografie ºi Folclor,
ªi pentru cã are certe calitãþi pedagogice în
domeniul artistic, în prezent, este directoarea
Clubului Elevilor din Bumbeºti-Jiu, unde a
fondat grupul folcloric Jiuleþul, format din copii
cu vârste de la 8 la 15 ani. Acest grup folcloric
a participat la nenumãrate concursuri naþionale
ºi internaþionale, reuºind sã obþinã premii
importante. Din familie, fiica sa, Crina Elena,
o adolescentã cu certe calitãþi vocale, i-a
moºtenit talentul.
Dupã ce a colaborat cu aproape toate ansamblurile din þarã, Claudia Torop a devenit, în
2005, angajata Ansamblului Folcloric Profesionist Doina Gorjului. Artista de la BumbeºtiJiu participã în permanenþã la emisiu
-nile radiourilor ºi televiziunilor naþionale
ºi locale, fiind o prezenþã apreciatã de public.
Claudia a fãcut parte ca solist vocal ºi din
Orchestra Radioteleviziunii Române, avându-l ca
dirijor pe Paraschiv Oprea, dar a colaborat ºi cu
Ansamblul profesionist Plaiurile Oltului, unde
l-a avut ca dirijor pe Marin Constantin. Primele
înregistrãri într-un studio profesionist le-a fãcut
la Radio Bucureºti, în anul 1990, imprimând
zece piese împreunã cu regretatul Marin Ghiocel.

Cum îºi petrece timpul liber o artistã atât de
ocupatã? Ador cãlãtoriile. Mã simt bine când
sunt înconjuratã de prieteni ºi aº vrea sã fiu
mereu în preajma fiicei mele. Ador sã fac cadouri
ºi sã fiu naºã. Iubesc copiii ºi sunt mândrã cã
fiica mea este tot interpretã de muzicã popularã.
Nu suport agitaþia. Oamenii care bârfesc nu se
regãsesc în grupul meu de prieteni. Detest
singurãtatea ºi, legat de acest detaliu, pot sã spun
cã nu mã simt bine când beau cafeaua singurã
dimineaþa. ªi mai este ceva: nu suport minciuna.
Din bogatul palmares al Claudiei Torop putem
aminti: Trofeul Floarea din grãdinã (1989);
înregistrãri la Radio Bucureºti (1990) împreunã
cu regretatul Marin Ghiocel; (1991)  alte
înregistrãri sub bagheta lui V. Olmazu; Trofeul
Maria Lãtãreþu (1990); Locul I în Topul tinerilor
interpreþi (1992); primul album muzical (1992),
o casetã audio alã-turi de formaþia Univers; alãturi
de Ansamblul Artistic Profesionist Doina
Gorjului a avut ocazia de prezenta pe scena de
spectacol ºi alte genuri muzicale, prestaþia
fiindu-i apreciatã la nivel înalt. Dintre cunoscutele
sale albumele sale menþionãm: Claudia Torop
ºi Formaþia Univers  vol 1 Everest  1992,
Claudia Torop  vol.2 Everest  1994, Claudia
Torop Bunã-ziua uncheºel (Dirijor: Marin
Ghiocel) Everest  1996, Claudia Torop Printre
florile ce cresc (Dirijor: Marin Ghiocel) Zoom 
1998. Putem adãuga ºi participarea extraordinarã
a studentei noastre la crearea albumului Folclor
 Cântece pentru românii de pretutindeni 
vol. 10, apãrut în anul 2014.
Despre Claudia Torop pot spune cã este una
dintre cele mai autentice ºi mai valoroase voci pe
care le-a dat Gorjul în ultimul timp. Timbrul cald
ºi pãtrunzãtor totodatã, rafinamentul abordãrii
creaþiei populare o recomandã ca pe un nume ce
promite un viitor strãlucit.

Victor APETREI:
Zi de zi pendulez
între douã pasiuni:
Teatrul ºi Muzica

Victor Apetrei s-a nãscut la 16 mai 1983, în
localitatea Pãuleºti din judeþul Prahova. A fãcut
naveta la Ploieºti, la Colegiul Naþional Al. I. Cuza. În
perioada 2002  2004 a fost student la Facultatea de
Filosofie din cadrul Universitãþii Bucureºti, dar
pentru cã dorea o implicare activã ºi nu una reflexivã,
a renunþat la filosofie, înscriindu-se la specializarea
Artele spectacolului (Actorie) din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Odatã admis este repartizat la clasa
conf. univ. dr. Adriana Piteºteanu, conf. univ. dr.
Vlad Rãdescu, unde abordeazã cu aplomb personaje
comice, dar ºi tragice, dovedind o apetenþã specialã
pentru scenã. Dupã ce susþine cu brio examenul de
licenþã, colaboreazã cu Teatrul Masca, cu Teatrul
Arca în superspectacolul muzical de la Teatrul
Metropolis (Nevestele vesele din Windsor, de
W. Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu; personaj
Fenton), cu Teatrul Naþional de Operetã, în
spectacolul Romeo ºi Julieta, unde interpreteazã
personajul masculin principal. A apãrut ºi în reclame
TV, dar ºi într-o peliculã româneascã, în regia
Olimpiei Mustaþã ºi a lui Ioan Cãrmãzan, în 2015.
Victor Apetrei mai are o pasiune arzãtoare: muzica.
Addiction este consideratã una dintre cele mai
promiþãtoare trupe rock româneºti, cu sute de fani
în toatã þara ºi numeroase premii care dovedesc
valoarea ºi originalitatea pieselor sale muzicale.
Solistul formaþiei este chiar Victor, a cãrui activitate
profesionalã se desfãºoarã pe scenele de concerte,
dar ºi pe scenele de teatru. Tânãrul ne-a mãrturisit
cã din totdeauna i-a plãcut sã cânte, dar preocuparea
a devenit mai serioasã în perioada în care urma
cursurile liceale la Ploieºti. Addiction a luat fiinþã
acum câþiva ani, iar alãturi de el, din aceasta mai fac
parte: Alex Muºat, Silviu Paraschiv, Rãzvan Popa
ºi Ionuþ Drãghici, toþi fiind din Brãila. Pânã sã vin
eu ca solist vocal, în anul 2012, trupa a obþinut
numeroase premii în þarã. De când am venit eu,
trupa a cântat în festivaluri ca Ost Fest (cu Manowar
ºi Europe), în serii de emisiuni TV, la Festivalul
Mamaia, unde a câºtigat Trofeul Teo Peter, în
2012 - ca ºi în 2011, de altfel. Am avut chiar ºi un
turneu naþional de lansare a primului nostru album
Genesis în oraºele importante ale þãrii. Dupã acest
turneu, piesa Doar pânã la nori a fost difuzatã zilnic,
timp de douã luni, la Radio România Actualitãþi.
Turneul a fost mult peste aºteptãrile noastre, putem
spune un real succes, iar lumea a reacþionat cât se
poate de pozitiv la ceea ce am avut de arãtat, ne-a
precizat. Stilul trupei se apropie foarte mult de rockul progresiv, însã pe album sunt ºi câteva piese pur
comerciale, adresate strict pieþei muzicale româneºti.
Albumul conþine 12 piese. Genesis, piesa de debut a
albumului, este una instrumentalã ºi pune laolaltã
motive muzicale prezente în melodiile ce urmeazã;
este o uverturã în toatã regula. Trupa Addiction aratã
bine pe scenã, degajã multã energie, mai ales prin
solistul vocal, care are o charismã aparte ºi transmite
o pasiune ingenuã pentru muzica pe care o cântã.
Trupa aceasta are toate ºansele ca în câþiva ani sã
cânte pe scenele marilor festivalurilor europene de
muzicã rock, în faþa unui public numeros, care sã
reacþioneze pe mãsura atitudinii ºi a muzicii oferite
de Addiction atunci când presteazã live. Albumul
lor de debut sunã surprinzãtor de bine, desenul ce
apare pe copertã este o micã operã de artã (autor:
Andrei Moldovan), videoclipurile sunt frumos
realizate, iar muzica de pe Genesis este o combinaþie
bine gânditã între tehnicã, pasiune creativã ºi impact
comercial þinut în frâu. Genesis este un album
surprinzãtor, album venit din partea unei trupe aflate
încã în devenire, dar care, din punct de vedere muzical,
este deja foarte aproape de desãvârºire.
Îmbinând în mod plãcut cele douã pasiuni, teatru ºi
muzica, tânãrul Victor Apetrei, absolventul Facultãþii
de Teatru, specializarea Artele spectacolului (Actorie)
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, în prezent Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, reuºeºte sã îºi desãvârºeascã propriile cãutãri, sã gãseascã rãspunsuri la
problemele care l-au îndemnat odatã cãtre filosofie,
sã ne convingã cã este un adevãrat one man show.
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Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

