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Munca în echipã
nu trebuie demonstratã
Mioara VERGU-IORDACHE

Prezenþa Editurii Fundaþiei România de Mâine
ºi a Universitãþii Spiru Haret la Gaudeamus
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Munca în echipã conduce la succes mai mult decât munca
individualã. Poate cineva sã contrazicã aceastã axiomã?! Enunþul,
nu. Dar cum e cu munca în echipã? Cine are personalitate?
Echipa sau...? Cine-ºi aproprie izbânda? Suntem capabili sã
renunþãm la ego-ul individual pentru echipã? Suntem atât de
generoºi încât sã spunem noi ºi nu eu, atunci când este
cazul? Pe ce criterii se alcãtuieºte echipa?
De ce cele mai multe ori, echipa este compusã la întâmplare,
este o adunare de fiºe ale postului. ªi posturile au, ºi ele, hibele
lor. ªi nu discutã oamenii, ci posturile. ªi-atunci, echipa nu mai
este echipã. Pentru cã fiecare îºi executã atribuþiile postului! Echipa
este mult mai mult! Echipa înseamnã cã dacã eu nu pot, tu,
indiferent de post, mã ajuþi. Înseamnã cã dacã tu nu reuºeºti sã
termini la timp o lucrare, eu te ajut. Echipã înseamnã conºtientizare
ºi asumare a prioritãþilor. Altfel, nu vorbim de echipã.
Echipa este mai mult decât fiºe ale postului. Este spirit,
este camaraderie, întrajutorare, este mândria de a aparþine unei
colectivitãþi. Spiritul de echipã este un combustibil mai puternic
decât suma inteligenþelor, care, însã, acþioneazã separat. În echipã
existã contradicþii, dar niciodatã conflicte ireconciliabile.
ªi, dupã aceste observaþii, sã ne gândim! Noi suntem într-o
echipã? Câte echipe acþioneazã în colectivitãþile noastre? Dar în
þara noastrã? Nu ar trebui sã fim toþi echipa România?
Campania aceasta electoralã, ca ºi toate celelalte, de altfel,
demonstreazã clar cã nu suntem o echipã! A fi echipã nu
presupune cã folosim aceleaºi mijloace, cã strãbatem aceleaºi
cãi, dar cã MERGEM spre ceva, spre undeva, care înseamnã
prosperitate ºi demnitate pentru acest popor. Ori, cum sã faci
echipã într-un cor de huiduieli, înjurãturi, invective reciproce,
cum sã faci echipã pe un teritoriu pârjolit de ego-uri suprasaturate
de îngâmfare ºi de superficialitate? Dacã-i asculþi, fiecare, cu
echipa lui, va face sã curgã lapte ºi miere, ne vor face, chiar
împotriva noastrã, fericiþi, sãnãtoºi ºi bogaþi. Dar, dacã te uiþi la
echipe, constaþi cã sunt prea multe fiºe ale postului ºi prea
puþini oameni autentici, dispuºi sã lucreze cu spirit de echipã.
Fiecare în parte descoperã descoperitul ºi acoperã acoperitul.
Adicã se învârt într-un cerc al neputinþei, incapabili sã propunã
o soluþie în jurul cãreia sã se constituie o echipã.
La rândul nostru, deºi ºtim cã beneficiile muncii în echipã nu
trebuie demonstrate, ne comportãm individualist ºi egoist. Nu
este o criticã, este o constatare.
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Joi, 17 noiembrie, studenþii
Universitãþii Spiru Haret
din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Socio-Umane, modulul de
canto clasic, Mândra Florescu
ºi Radu Mancaº, anul II,
au fost prezenþi pe scenã în
Recitalul vocal -instrumental
intitulat La porþile Eutherpei,
ce a avut loc la
Centrul Cultural de Artã
Tinerimea Românã,
str. Johann Gutenberg nr. 9.

Alegeri pentru Consiliul Facultãþii de Litere
Luni, 5. 12. 2016, între orele 9
Reprezentanþii studenþilor în
ºi 14, în sala 400, vor avea loc Consiliul facultãþii sunt aleºi
alegerile pentru Consiliul prin vot universal, direct ºi
Facultãþii de Litere din secret al tuturor studenþilor.
Universitatea Spiru Haret.
Studenþii care doresc sã
candideze pentru Consiliul
Consiliul facultãþii reprezintã facultãþii vor depune cererile de
organul decizional ºi deliberativ candidaturã la secretariatul
al facultãþii ºi este compus în facultãþii cel mai târziu pânã joi,
proporþie de maximum 75% din 24.11.2016, ora 15.
cadre didactice ºi de cercetare ºi
Rezultatele alegerilor sunt
minimum 25% din studenþi.
validate dacã participã cel puþin

2/3 din totalul persoanelor cu
drept de vot înscrise pe listele
de votare.
Dacã rezultatele nu sunt
validate din cauza neîntrunirii
cvorumului, în interval de 3 zile
se organizeazã un nou scrutin,
pentru ale cãrui rezultate rata de
participare nu mai reprezintã un
criteriu de validare. În acest caz,
data pentru organizarea unui nou
scrutin va fi marþi, 6.12.2016.

ORA
DE COD

Colectivul de Informaticã al Facultãþii de Inginerie, Informaticã
ºi Geografie invitã studenþii ºi elevii interesaþi de programare sã
participe la activitãþile organizate în cadrul acestui eveniment, astfel:

În perioada
5-11 decembrie 2016,
la nivel mondial
se organizeazã evenimentul
Ora de Cod.
Lista ºcolilor din România
participante la eveniment:
https://hourofcode.com/ro/ro/
events/all/ro

Activitãþi:
 5 decembrie 2016, 10-12  Fundamente Python
 7 decembrie 2016, 12-14  Python ºi multimedia

Hour of Code / Ora de cod
 sãptãmâna 5-11 decembrie 2016
 Bucureºti, campusul Didactica, strada Fabricii nr. 46G, sala 209
(corp C)

Cei interesaþi îºi vor declara intenþia de participare folosind
adresa de email: secretariat_misn@spiruharet.ro

Practica
de arhitecturã

studenþi ai anului VI
sau1-2absolvenþi
ai Facultãþii de

Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret
pot face
Practica de arhitecturã
prin Erasmus (700euro/lunã)
în Belfast (existã curse low
cost, efectuate de compania
Ryanair, Bucureºti-Belfast).
Perioada mobilitãþii: minimum
2 luni, maximum 3 luni (între
decembrie 2016 - mai 2017).
Stãpânirea limbii engleze la
nivel mediu-avansat
(nivel B2 sau C1-C2)
este obligatorie.
Studenþii interesaþi pot suna la
tel. 0721844637

Dupã lansarea cãrþii Creierul de homo sapiens  Ghid de
utilizare de Dragoº Cîrneci în dialog cu Iuliana Alexa, de vineri,
18 noiembrie, ora 17.30, la Târgul de carte Gaudeamus, are loc
o a doua lansare, miercuri, 23 noiembrie, ora 16, în
amfiteatrul A1 al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, campusul Didactica, strada
Fabricii nr. 46G, Bucureºti.
Invitaþi:
- conf.univ.dr. Beatrice Manu, decanul Facultãþii de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei
- Iuliana Alexa, redactor ºef al revistei Psychologies
- conf.univ.dr. Dragoº Cirneci
- moderator: Valentin Ajder, directorul editurii Eikon
Cartea CREIERUL DE HOMO SAPIENS  ghid de utilizare
reprezintã o culegere de interviuri cu autorul, conf.univ.dr. Dragoº
Cîrneci, cadru didactic al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, în care sunt prezentate o serie de aspecte pragmatice
ale manifestãrilor psihice din viaþa cotidianã, cu aplicabilitate
largã în majoritatea sferelor sociale ºi individuale.
Autorul prezintã în mod captivant o serie de paliere psihologice
variate ºi o multitudine de situaþii concrete cu care ne intersectãm în
viaþã: învãþarea, creativitatea, manipularea, dezvoltarea relaþiilor etc.
Cartea câºtigã ºi prin utilizarea unui limbaj ºtiinþific calibrat pentru
o înþelegere relativ uºoarã a tuturor acestor aspecte prezentate.

ªcoala altfel. Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!
În cadrul sãptãmânii ªcoala
altfel. Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun! elevi ºi cadre didactice
de la Liceul tehnologic Mihai I
din Bucureºti au fost luni,
21 noiembrie, oaspeþii Facultãþii
de ªtiinþe Economice din cadrul
Universitatea Spiru Haret.
Prof. univ. dr. Gherasim
Zenovic, decan, conf.univ.dr.
Elena Gurgu, prodecan, conf.
univ. dr. Gabriela Ungureanu,
director de departament, i-au
întâmpinat pe elevi ºi le-au
prezentat oferta educaþionalã a
facultãþii: programe de studii,
facilitãþi, dotãri, motivaþii,
competenþe dobândite, i-au
condus sã viziteze spaþiile
educaþionale din campusul
Didactica: biblioteca, sãlile de
curs ºi bazele de date accesibile,
le-au oferit informaþii privind
programele de mobilitãþi.
În coordonarea conf. univ dr.
Viorica Jelev ºi a conf.univ.dr.
Aurelian Bãluþã, elevii au fost
invitaþi la interacþiune cu
studenþii: Ce înseamnã sã fii
student USH? - Elevii întrebã ºi
studenþii rãspund.
Prof. univ. dr. Mihai Ilie a
susþinut un curs interactiv:
Activitatea bancarã din spatele
turnurilor de oþel ºi sticlã.
Vineri, 25 noiembrie, cadre
didactice ale Facultãþii de ªtiinþe
Economice vor fi prezente la
Liceul Teologic Penticostal
Emanuel, sectorul 4, Bucureºti.
Astfel, conf.univ.dr. Miltiade
Stanciu îi invitã pe elevi la cursul
interactiv: Exerciþiu de negociere, iar conf.univ.dr. Lucian
Dorel Ilincuþã la un Seminar
interactiv de contabilitate.
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Simpozion

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE
ªI ADMINISTRATIVE

Centenarul intrãrii României
în Primul Rãzboi Mondial

În continuarea conferinþelor, meselor
rotunde ºi simpozioanelor care au avut
ca tematic momente importante din
istoria noastrã naþionalã, cum au fost:
Avram Iancu avocatul revoluþionar sau
Revoluþia lui Horea, Cloºca ºi Criºan
în istoria modernã a României, marþi,
15 noiembrie 2016, la sediul Facultãþii
de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative a Universitãþii Spiru Haret, din
ªoseaua Berceni nr. 24, s-a desfãºurat
simpozionul cu tema Centenarul intrãrii
României în Primul Rãzboi Mondial.
Evenimentul a fost organizat de Centrul
de Cercetãri Juridice în colaborare cu
Asociaþia  Societatea Cultural-Patrioticã Avram Iancu ºi s-a bucurat de
participarea a numeroase personalitãþi
ale vieþii ºtiinþifice, academice ºi universitare, studenþi, masteranzi ºi reprezentanþi ai mass-media.
Conflagraþie internaþionalã majorã,
desfãºuratã între anii 1914 ºi1918,
Primul Rãzboi Mondial a fost una dintre
cele mai nimicitoare înfruntãri a tuturor
timpurilor, la care au participat peste 25
de þãri, de pe mai multe continente, ºi a
avut consecinþe majore pentru întreaga

istorie a secolului al XX-lea. Participanþii la simpozion au subliniat dramatismul participãrii românilor la acest
rãzboi, frecventele rãsturnãri de fronturi
ºi de situaþii politice, rolul unor strategii
militare mai mult sau mai puþin inspirate, importanþa adoptãrii  în condiþii
extreme  a unor legi ºi reforme care îºi
vor dovedi viabilitatea în timp, dar, mai
ales, consecinþa cea mai importantã a
participãrii noastre la acest rãzboi: unirea
tuturor românilor într-un singur stat.
Despre perioada de neutralitate, adicã
despre luptele politice interne privind
apartenenþa la una sau alta dintre cele
doua tabere aflate în confruntare,
Antanta ºi Puterile Centrale, presiunile
continue ale acestora asupra României
de a intra în rãzboi, precum ºi despre
pregãtirea de luptã, tehnica ºi logistica
a Armatei Române în aceastã perioadã
ºi planul de rãzboi al României, au

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ

764  22 noiembrie 2016

vorbit prof. univ. dr. Ioan Condor ºi
conf. univ. dr. Diana Ana Artene, care
au moderat, în continuare, dezbaterile.
Un subiect mai puþin abordat în cadrul
unor conferinþe ºi simpozioane cu
aceastã temã a fost cel al dr. Alexandru
Alin Spânu: Acþiuni de contraspionaj în
România (1914-1916). A fost prezentatã
evoluþia structurilor de informaþii
româneºti de la începutul secolului XX,
crearea Direcþiei de Poliþie ºi Siguranþã
Generalã, precum ºi a Biroului 5 al
Armatei, principalele structuri de
informaþii ale României în perioada
neutralitãþii ºi, apoi, în timpul rãzboiului. De asemenea, autorul studiului
a concretizat cu unele acþiuni de
contraspionaj, rezolvate de autoritãþi în
acea perioada pe frontul invizibil. Tot
un element inedit a fost ºi abordarea
literarã a rãzboiului, doamna profesor
Corina Vlad Diaconescu prezentând
tema Evocarea epicã a Primului Rãzboi
Mondial în romanul Sacrificiul de
Mihail Diaconescu.
A urmat prezentarea foarte documentatã, pas cu pas, a fiecãrei etape a
rãzboiului:  Ultimatumul adresat de

Antanta României în iulie 1916. Cauze
ºi consecinþe  lect. univ. dr. Sorin
Cristescu  Campania din Transilvania
 cdor. (retr) Gheorghe Vartic  Frontul
Dobrogean. Bãtãlia de la Turtucaia 
prof. dr. Constantin Mihail Popescu
 Participarea Marinei Române la
Primul Rãzboi Mondial  cdor. (retr)
Emilian Munteanu  Retragerea în
Moldova ºi redeºteptarea militarã 
prof. Elena Sturzu  Basarabia ºi
Pacea de la Buftea  dr. Ilie Gabra.
În final, reputatul istoric conf.
univ. dr. Gheorghe Iscru a subliniat
cea mai importantã consecinþã a
rãzboiului pentru români  Întregirea
României în contextul Primului Rãzboi
Mondial, iar av. Adrian Iscru a
prezentat Evoluþia unitãþii politice la
români în 1918.

Lector univ. dr.
Viorel MIULESCU

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA

A VII-a ediþie a CONFERINÞEI INTERNAÞIONALE DE ECONOMIE ªI AFACERI

Consecinþele economice, sociale ºi politice ale migraþiei
Conferinþa Internaþionalã
de Economie ºi Afaceri
(International Conference on
Business and Economy),
ajunsã la cea de-a ºaptea ediþie,
a fost organizatã de cãtre
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice Constanþa,
Universitatea Spiru Haret
ºi s-a derulat în perioada
18-19 noiembrie 2016.

Invitaþii speciali ai acestei ediþii au
fost Svetlana GOROBIEVSCHI, profesor doctor habilitat în cadrul Universitãþii Tehnice a Republicii Moldova, ºi
Frank S. RAVITCH, profesor de drept
în cadrul Universitãþii de Stat din
Michigan, USA, au susþinut comunicãrile: Probleme de morbiditate referitoare la populaþia sub 18 ani în Moldova,
defecte din naºtere, 2004-2015, co-autori
Galina Buta, Nicolae Testemiþanu,
Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie din Republica Moldova,
Lavinia Nãdrag, Universitatea Ovidius,
ºi Limitele libertãþii în Statele Unite ale
Americii: libertatea religioasã, libertatea sexualã ºi viitorul Americii.
La sesiunea în plen, pe lângã cei doi
invitaþi speciali, au mai luat cuvântul
decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice din Constanþa,
profesor univ. dr. Mihnea Claudiu
Drumea, ºi directorul Departamentului
de ªtiinþe Economice, conferenþiar univ.
dr. Iuliana Pârvu.
Lucrãrile Conferinþei s-au derulat pe
cele patru secþiuni: Management ºi
Marketing, Dreptul Afacerilor, Contabilitate ºi Finanþe, Politici economice
ºi sociale globale. Ca ºi la celelalte
ediþii, au participat cu lucrãri cercetãtori
ºi cadre didactice de la universitãþi din
afara þãrii.
Management ºi Marketing:
 Împuternicirea angajaþilor ºi managementul inovaþiei, Laura Patache,
Universitatea Spiru Haret, Mehmet
Burak Ceran, Selcuk University
 Asimetriile flagrante ale globalizãrii:
o analizã orientatã spre economia de
afaceri, Massimo Pollifroni, University
of Turin, Italia, Gheorghe Militaru,
Adrian Ioana, Politehnica Bucureºti
 Organizarea Centrelor de Consiliere
ºi Orientare Profesionalã în învãþãmântului preuniversitar, Paula Cornelia
Mitran, Iuliana Pârvu, Universitatea
Spiru Haret  Mãsurarea performanþei
activitãþilor de consiliere ºi orientare
profesionalã pusã în aplicare în învãþãmântul preuniversitar, Iuliana Pârvu,
Paula Cornelia Mitran, Universitatea
Spiru Haret.
Dreptul afacerilor:  Analiza comparativã privind reglementarea resurselor minerale în statele membre ale
Uniunii Europene, Florin Fãiniºi, Victor
Alexandru Fãiniºi, Universitatea Spiru

Haret  Dreptul comparat privind
abordãrile reparatorii revãzute în
sistemele de drept din România ºi din
Moldova, Mihaela Cristina Mocanu,
Tribunalul Constanþa  Vicierea declaraþiilor martorilor în cadrul procesului
penal din România  ipoteze ºi remedii,
Teodor Viorel Gheorghe, Tribunalul
Constanþa  Contractele de leasing ºi
evoluþia lor istoricã, din timpul biblic
pânã în modern, Anca Magiru, Universitatea Spiru Haret  Aspecte privind
contractul de depozit în reglementãrile
actualului Cod Civil român, Rareº
Patrick Lazãr, Universitatea Spiru Haret
 Contractul de depozit voluntar în
reglementarea Codului Civil român,
Rareº Patrick Lazãr, Universitatea Spiru
Haret  Dreptul romilor la cel mai înalt
standard posibil de sãnãtate fizicã ºi
mentalã, Ingrid Ileana Nicolau, Universitatea Spiru Haret  Metode alternative
pentru a rezolva litigiile civile ºi comerciale, Roxana Elena Topor, Ana
Maria Bejan, Universitatea Spiru Haret
 Reglementarea juridicã cu privire la
mãsuri educative privative de libertate,
Anca-Iulia Stoian, Universitatea Spiru
Haret.
Contabilitate ºi finanþe:  Contabilizarea consumul de resurse în schimbare organizaþionalã ºi inovare, Baki
Yilmaz, Mehmet Burak Ceran, Selcuk
University, Turcia  Impactul restructurãrii portofoliilor de credite în
sectorul bancar din România, Octav
Neguriþã, Eduard-Ionel Ionescu,
Universitatea Spiru Haret  Cheltuielile
de investiþii publice - Politica bugetarã,
pârghie în dezvoltarea economicã:
dovezi empirice din România, Adina
Trandafir, Mihaela Bebeºelea, Universitatea Spiru Haret  Valoare adãugatã,
metode de evaziune fiscalã ºi dimensiunea economiei informale în
România, Adina Trandafir, Universitatea Spiru Haret  Rolul contabilitãþii
în exercitarea funcþiilor trezoreriei
statului, Claudia Nicoleta Guni,
Universitatea Spiru Haret  Analiza
ratei de absorbþie a fondurilor disponibile prin programul naþional de
dezvoltare ruralã 2007-2013 în
România, Valentin-Cosmin Saracin,
ASE Bucureºti, Ilona Elena Tirca,
Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi
Veterinarã Medicinã Bucureºti, Lucian
Constantin, ASE Bucureºti

Probleme globale politice, economice ºi sociale:  Tendinþe europene
în finanþarea învãþãmântului superior,
Dragos Mihai Ipate, Iuliana Pârvu,
Cristina Fraxa Sandu, Universitatea
Spiru Haret  Finanþarea învãþãmântului superior românesc în context
european, Iuliana Pârvu, Dragoº Mihai
Ipate, Universitatea Spiru Haret
 Muncã decentã pentru viitoarea
generaþie românã, Laura Patache, Iulia
Grecu, Gheorghe Grecu, Universitatea
Spiru Haret  Specializarea englezã ºi
terminologia din turism, Lavinia
Nãdrag, Alina Buzarna-Tihenea
(Gãlbeazã), Universitatea Ovidius
 Comunicare de afaceri în vremea
internetului, Camelia Boarcas, Universitatea Spiru Haret  Tendinþe în munca
la distanþã, Claudiu Chiru, Universitatea Spiru Haret  Agenþii software în
domeniul economic, Manuela Grigore,
Universitatea Spiru Haret  Mãsuri
organizatorice privind sãnãtatea ºi
siguranþa la locul de muncã, Mihaela Lavinia Ciobãnicã, Universitatea Spiru
Haret.
Membrii Comitetului de organizare îºi
exprimã speranþa ca ºi urmãtoarea ediþie
a Conferinþei sã se bucure cel puþin de
tot atâta popularitate ca ºi aceasta ºi invitã, pe aceastã cale, pe toþi cei interesaþi,
sã viziteze site-ul Conferinþei, la adresa:
http://www.icbe-ct.com/.

Lect. univ. dr.
Adina TRANDAFIR
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Noul an ºcolar la Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei

O nouã treaptã preºcolarã, alãturi de alte facilitãþi

Bucuria revederii, emoþii ºi multã iubire  acestea au fost sentimentele care, în data de 7 septembrie,
când a avut loc deschiderea oficialã a anului de învãþãmânt 2016-2017, au umplut atât inimile copiilor,
cât ºi pe cele ale cadrelor didactice. O zi mai târziu a apãrut ºi numãrul 5 al revistei Prietenii Mei, cu
fotografii cu copiii grãdiniþei, dar ºi o mulþime de articole interesante ºi utile.

Copiii cu vârsta
între 2 ºi 3 ani pot
fi înscriºi în grupa
antepreºcolarã!

Pentru instituþia noastrã, noul an
ºcolar înseamnã ºi o spornicã înnoire.
Într-adevãr, principala noutate a
anului ºcolar 2016-2017 o constituie
posibilitatea înscrierii la grãdiniþã a
copiilor cu vârsta de 2 ani. Astfel,
copiii între 2 ºi 3 ani pot fi înscriºi în
grupa antepreºcolarã sau în grupa
micã, copiii de 4 ani în grupa mijlocie,
iar copiii de 5 ani în grupa mare. Noua
treaptã preºcolarã se înscrie în
Proiectul-pilot al Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, desfãºurat alãturi de mai
multe organizaþii nonguvernamentale,
pornind de la principiul conform
cãruia grupele în învãþãmântul
preºcolar sunt organizate în funcþie
de vârstã, dar ºi în funcþie de nivelul
de dezvoltare globalã al copiilor.
Programul after-school rãmâne
neschimbat.
La Grãdiniþa Prietenii Mei,
susþinem educaþia celor mai mici
dintre prichindei. Pentru copiii între
2 ºi 3 ani, suntem pregãtiþi sã oferim
spaþii adecvate, personal calificat ºi
activitãþi educaþionale care sã îi
dezvolte în plan fizic, intelectual,
emoþional ºi social. Abilitãþile de
comunicare ºi relaþionare cu adulþii
ºi copiii, deprinderile de autonomie
ºi capacitatea de adaptare la grup
sunt printre prioritãþile adresate
acestei vârste la grãdiniþa noastrã.
Este de remarcat ºi faptul cã, pentru
toþi copiii grãdiniþei, existã o serie de
înlesniri. Oferta educaþionalã variatã,
personalul didactic ºi nedidactic atent
selecþionat ºi spaþiile generoase sunt
completate de o serie de facilitãþi
oferite de grãdiniþa noastrã. La
solicitarea pãrinþilor, putem asigura,
contra cost, transportul celor mici de
acasã la grãdiniþã ºi/sau de la grãdiniþã
acasã. Microbuzul grãdiniþei este un
VW Transporter 8+1 locuri, an de
fabricaþie 2015, condus de ºofer
profesionist. Cei mici sunt însoþiþi de
un cadru didactic.
Copiilor înscriºi la Grãdiniþa
Prietenii Mei le punem la dispoziþie,
gratuit, Sala de spectacole, spaþioasã
ºi dotatã cu sistem audio-video,
pentru a-ºi serba ziua de naºtere. De
altfel, în decursul ultimelor 2-3 luni,
mai mulþi copii ai grãdiniþei ºi-au ºi
serbat ziua de naºtere alãturi de marea
ºi sufletista familie Prietenii Mei. Nu
în ultimul rând, oricare dintre
prichindeii noºtri se poate bucura ºi
în week-end-uri de complexul exterior
de joacã din curtea grãdiniþei, un loc
distractiv, sigur ºi, bineînþeles,
neaglomerat.

Principalele noastre activitãþi autumnale
Iatã, însã, cã iarna se apropie cu paºi grãbiþi înspre
noi, ultima lunã de toamnã fiind marcatã de zile
friguroase ºi ploioase. Aceste lucruri, însã, nu
conteazã pentru copiii ºi personalul didactic ºi tehnic
al Grãdiniþei Prietenii Mei. Aici gãsim în fiecare zi
cãldurã sufleteascã, joacã ºi veselie, îmbinate cu
instructivele activitãþi de club ºi zile tematice.
În ceea ce priveºte Cluburile Grãdiniþei, unul
dintre cele mai spectaculoase, Clubul Micilor
Bucãtari, a redebutat în data de 14 septembrie,
preparând delicioase brioºe cu bomboane.
Un alt club cu totul deosebit a fost organizat pe
data de 22 septembrie: Clubul Sabbiarelli - picturã
cu praf de marmurã! Este vorba despre un joc
fascinant: o planºã pre-tãiatã, o spatulã de dezlipit,
creioane speciale umplute cu marmurã fin pisatã, în
culori vesele, fantezie ºi creativitate, iatã toate
ingredientele distracþiei! Este o activitate atractivã,
care exerseazã ºi dezvoltã manualitatea, contribuind,
totodatã, la dezvoltarea imaginaþiei ºi creativitãþii
copiilor. La prima desfãºurare a Clubului Sabbiarelli,
copiii s-au arãtat vrãjiþi de acest joc minunat, de
modul cum prind viaþã desene strãlucitoare ºi viu
colorate, care apoi pot deveni felicitãri, mãºti de
carnaval, sau ce ne mai dicteazã închipuirea..
Reþinem ºi câteva zile de referinþã, cu profundã
semnificaþie instructivã ºi educativã.
Pe data de 21 septembrie, Grãdiniþa Prietenii
Mei a sãrbãtorit Ziua Mondialã a Pãcii. Nu numai
cã ne-am îmbrãcat în alb ºi am confecþionat toate
simbolurile pãcii pe care le ºtim, dar, cu toþii, am
fost gazdele unor distinºi membri ai Asociaþiei
Internaþionale One Health - oameni de ºtiinþã,
academicieni, profesori universitari - veniþi sã ne
cunoascã grãdiniþa, copiii, conceptul educaþional,
sã simtã bucuria trãitã de prichindei în grãdiniþa
noastrã. Impresiile ºi feedback-ul lor, nu numai
cã ne-au dat încredere, ba chiar am lãrgit cercul
prieteniei ºi peste hotare!
O altã zi de þinut minte a fost cea de 17 octombrie,
când Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei
s-a alãturat Campaniei umanitare Dacã tu ai, ei de
ce sã nu aibã?, organizatã de Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Medicinã Veterinarã, în parte/
neriat cu Centrul USH ProBusiness, cu ocazia Zilei
Internaþionale a Alimentaþiei (World Food Day).
Acþiunea grãdiniþei noastre a constat în donarea
de alimente cãtre Asociaþia P.A.V.E.L., care are ca
misiune îmbunãtãþirea vieþii copiilor ºi tinerilor
bolnavi de cancer, leucemie ºi anemii grave.
Împreunã am putut oferi un dram de bucurie
acestor copii bolnavi.
Mult aºteptatã a fost ºi ziua de 19 octombrie,
în care am vizitat Muzeul Naþional de Istorie
Naturalã Grigore Antipa. Încã de la primii paºi,
exponatele ne-au impresionat, atât prin staturã,

cât ºi prin vechime. Ne-au întâmpinat aici mamuþi
maiestuoºi, balena cu cocoaºã, elefantul preistoric,
diverse specii de insecte, fluturi tropicali,
coleoptere gigant, pasãrea rinocer, T.rex,
fascinantul Planetarium ºi multe, multe altele.
Uimirea, curiozitatea ºi entuziasmul ºi-au fãcut
loc de îndatã în inimioarele piticilor noºtri, iar în
ochi li s-a putut citi cu uºurinþã bucuria. Am fost
atât de încântaþi de vizita la Muzeul Grigore
Antipa, încât deja ne gândim care va fi urmãtorul
cãruia îi vom cãlca pragul! Concluzia? O zi la
Antipa e o zi câºtigatã, iar noi suntem câºtigãtorii!
Nu vor fi uitate de copii nici zilele de distracþie
ºi sãrbãtoare. Mai întâi, pe 31 octombrie, grãdiniþa
a organizat pentru cei mici Parada Costumelor
de Halloween. Tot în acea zi, copiii au sculptat
faimoºii dovleci de Halloween, dupã care s-au
costumat în þinute care mai de care spectaculoase
ºi înfiorãtoare. Ulterior, a avut loc reprezentaþia
piesei de teatru Vrãjitoarea Ciufulici, moment
plin de fericire ºi voie bunã. Responsabilã pentru
aºa o bucurie a fost chiar Vrãjitoarea Ciufulici,
care, zãpãcitã fiind, mereu încurca vrãjile ºi
transforma pisicile negre în pisici roz, pãianjenii
în gãrgãriþe ºi mâncarea sãnãtoasã în ciocolatã.
Finalul a fost unul fericit, iar cei mici au învãþat
despre valoarea nemãsuratã a prieteniei.
O zi asemãnãtoare, de poveste, a fost ºi cea de
4 noiembrie, când Magicianul Miºa a fost
oaspetele grãdiniþei noastre. Spectacolul de magie
oferit i-a þinut pe pitici cu sufletul la gurã: cãrþi
care se colorau prin magie, care se fãceau nevãzute
sau care sãreau din pachet, noduri care dispãreau
de pe sfoarã ºi baloane care, deºi erau înþepate,
rãmâneau umflate. Amuzamentul, uimirea ºi
curiozitatea se puteau citi cu uºurinþã pe chipurile
copiilor, spre marea noastrã bucurie. Mulþumim,
Magicianule, te mai aºteptãm pe la noi ºi promitem
ca pânã la urmãtoarea întâlnire sã învãþãm ºi noi
trucuri interesante cu care sã te impresionãm!
Menþionãm, în final, faptul cã, pe data de
4 noiembrie, a apãrut numãrul 7 al revistei Prietenii
Mei, publicaþie lunarã extrem de interesantã, cu
multe poze ale micilor noºtri exploratori ai vieþii,
dar ºi cu articole deosebite, cu care cititorii noºtri
s-au obiºnuit (Editorialul revistei, Echipa Grãdiniþei
Prietenii Mei, Performanþã didacticã, Evenimentele
în imagini, Alimentaþie Sãnãtoasã, Creaþii ale
copiilor, Pãrinþi ºi Copii, Universul bunelor
maniere, Colaboratorii noºtri , Cluburi, De la copii
pentru copii, Pagina distractivã a copiilor).
Sperând cã v-am captat atenþia ºi prin prezentarea
de faþã, vã aºteptãm cu drag la sediul grãdiniþei din
Bd. Metalurgiei nr. 87, Sector 4, Bucureºti, sau,
telefonic, la numãrul 021.222.46.42.

Dan ROªCA ºi Nicoleta DRÃGAN
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Jazz  la ARCUB,
pe 29 noiembrie

Ziua Naþionalã
a României

sãrbãtoritã la Edirne,
Ankara ºi Istanbul

Bob Dylan
nu merge la Stockholm
Bob Dylan nu va merge în 10 decembrie
la Stockholm pentru a primi Premiul Nobel pentru
Literaturã, a anunþat Academia suedezã, care
a primit o scrisoare de la acesta în care explicã
faptul cã are alte obligaþii, scrie AFP, dar se
declarã onorat de alegerea Academiei suedeze.

Cu ocazia sãrbãtoririi a 135 de ani de la
naºterea lui George Enescu, Institutul Cultural
Român Bruxelles organizeazã în colaborare
cu Orchestra Filarmonicii regale din Liege un
concert omagial, dedicat unuia dintre cei
mai mari compozitori ai timpului sãu, pianist,
violonist ºi dirijor. Marþi, 22 noiembrie,
de la ora 19.00, Anna Samuil - soprana, George
Tudorache - vioara, Ralph Szigeti  alto, ºi
Claudia Bara - pian, vor aduce pe scena sãlii
Filarmonice a Orchestrei Filarmonicii regale
din Liege rafinamentul compoziþiilor enesciene, expresivitatea modulaþiilor ºi savoarea
sonoritãþilor din folclorul tradiþional românesc.

Premierã oficialã.
Barajul
de Conor McPherson
În 23 noiembrie 2016, de la ora 19:00, sunteþi
invitaþi la ARCUB (Sala Mare), pentru premiera
oficialã a spectacolului Barajul de Conor
McPherson, un spectacol despre lumina din
oameni. Piesa, semnatã de cel mai important
dramaturg irlandez contemporan, a fost votatã
printre cele mai importante piese ale secolului
XX într-un sondaj realizat de Royal National
Theatre din Londra.

Concert 100% Mozart
pe scena Sãlii Radio

Seara japonezã
la Librãria Humanitas
de la Ciºmigiu

La împlinirea a 225 de ani de la trecerea
în eternitate a lui Wolfgang Amadeus Mozart,
Orchestra de Camerã Radio, dirijatã de
Cristian Oroºanu ºi având-o ca solistã pe
pianista Dana Borºan, prezintã miercuri,
23 noiembrie, ora 19.00, la Sala Radio,
concertul intitulat 100% Mozart.

Valori româneºti

Marþi, 29 noiembrie 2016, are loc concertul
de jazz susþinut de Nils Wogram & Bojan
Z, duo-ul franco-german devenit deja
celebru, format în timpul festivalului Jazz
DOr de la Berlin. În deschiderea
evenimentului, care va avea loc la Sala Mare
de la ARCUB, începând cu ora 19.00, vor
cânta artiºtii români din ARCUS Trio.

Cu prilejul Zilei Naþionale a României,
în trei oraºe din Turcia, Edirne, Ankara ºi Istanbul
vor avea loc trei spectacole de muzicã ºi dans ce
vor pune în valoare tradiþia româneascã.
Spectacolele au în program celebre suite de dansuri ºi cântece româneºti din toate zonele culturale
ale þãrii, prezentate de Ansamblul folcloric
profesionist Cununa Carpaþilor.

Muzica lui George
Enescu pe scena
Filarmonicii
Regale din Liege
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Marþi, 22 noiembrie, ora 19.00 sunteþi aºteptaþi
la Librãria Humanitas de la Ciºmigiu la o searã
japonezã dedicatã romanului Enigma Rikyu de
Kenichi Yamamoto, roman câºtigãtor al prestigiosului premiu literar Naoki în 2009, ce aduce în
prim-plan viaþa ºi moartea, prin ritualul seppuku, a marelui maestru de ceai Sen no Rikyu.
La eveniment vor vorbi doamna Mayo Nishiike,
ataºat cultural al Ambasadei Japoniei în România,
Dana Pîrvan-Jenaru, critic literar, Doru
Castaian, profesor ºi editor Bookhub.ro, ºi
ªerban Georgescu, coordonatorul Centrului de
Studii Româno-Japoneze Angela Hondru din
cadrul Universitãþii Româno-Americane.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când pictorul te face pãrtaº
la actul propriei lui creaþii
Unul dintre criteriile dupã care poþi identifica un artist viu, plin
de idei creatoare ºi de o încã nesecatã poftã de lucru, este acela cã
vede lumea ca pe o imensã pânzã ce trebuie umplutã cu forme ºi
culori rafinate plastic. Georgian Mazerschi este unul dintre aceºtia.
Am fost nu odatã martorul fervorii cu care Georgian a decis ad-hoc
sã decoreze o masã, o bicicletã, un tricou sau o ºapcã ori un cârlig de
tracþiune prins de bara unui automobil. Entuziasmul, energia ºi
siguranþa sunt cheltuite cu o bucurie foarte bine conturatã, care te
face sã participi ca observator atât de intens încât sã-þi spui mai
apoi cã ai contribuit ºi tu cu ceva. Greºit. E numai Mazerschi acolo,
cu atitudinea lui purã ºi sincerã, spune criticul de artã Vasile Crãiþã
Mândrã. În primele etape ale iniþierii plastice, Georgian Mazerschi

deprinde ºi stãpâneºte tehnicile clasice:
aquatinta, aquaforte, linogravura, dar nu
poposeºte în imperiul artelor imprimate.
Cu consecvenþa învingãtorului probelor de dificultate ºi duratã, este fascinat de nelimitatele posibilitãþi de exprimare a graficii computerizate.
Incomodat de rigorile tehnice caracteristice nobilei bresle, îºi permite libertatea cãutãrii expresivitãþii în exerciþiul ludic scutit de
canoane ºi inevitabile eºuãri în obedienþã. Desenul devine argumentul de greutate în escapadele sale grafice: organizeazã suprafaþa, culoarea, forma. Discretã, linia îºi deconspirã virtuozitatea în
portret, structuri anatomice ºi, mai ales, în autoportret. Nu-ºi trâmbiþeazã aportul consistent la
împlinirea esteticã, se mãrgineºte sã-ºi asume rolul
cãrãmizii de temelie ºi liant al ansamblului armonic.
Opþiunea pentru jocul liber al culorii, liniei ºi
formei îl gratuleazã pe cãutãtorul expresivitãþii ºi
naturaleþei  ipostazã emblematicã ce-i înnobileazã
ultimele reuºite spre regãsirea propriului destin
artistic. Are un nume rezonant, o tuºã plinã de precizie
ºi forþã, încredere în talentul sãu ºi suficientã
îndrãznealã pentru ca întâlnirea cu el sã fie una
memorabilã. Absolvent al Facultãþii de artã din ClujNapoca, Georgian Mazerschi s-a reîntors ca profesor
de liceu într-un Bacãu care se micºorase, pentru
el, între timp, fapt pentru care expoziþiile sale
au depãºit cu mult graniþele oraºului natal. (G.M.)

Elisa Leonida
ZAMFIRESCU

 prima femeie inginer
din lume

Inginera ºi inventatoarea Elisa Leonida Zamfirescu (10 noiembrie 1887, Galaþi - 25 noiembrie1973, Bucureºti) a fost ºefã a laboratoarelor Institutului Geologic al României, membrã a Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România ºi membrã a Asociaþiei Internaþionale a Femeilor
Universitare, unanim recunoscutã drept prima femeie inginer din lume.
Elisa Leonida s-a nãscut într-o familie cu 11 copii, fiind fiica
intelectualilor Anastase Leonida ºi Matilda (nãscutã Gill). Toþi fraþii
ei s-au realizat într-o carierã intelectualã. Dintre aceºtia, cei mai
cunoscuþi au fost: Gheorghe Leonida (sculptor), colaborator în
colectivul sculptorului Paul Landovski din Paris, care a realizat celebra
statuie Cristos Mântuitorul, plasatã pe muntele Corcovado, din Rio
de Janeiro, (se spune ca Gh. Leonida a modelat capul statuii), dar ºi
al unor opere care se gãsesc astãzi la Muzeul de Artã din Bucureºti ºi
la Castelul Bran; Adela, medic oftalmolog, care a fost directoarea
spitalului Vatra Luminoasã; Dimitrie Leonida, inginer energetician,
creator al Muzeului Tehnic, care îi poartã numele. A studiat ºcoala
primarã la Galaþi ºi liceul la ªcoala Centralã de Fete din Bucureºti,
obþinând bacalaureatul la secþia realã a Liceului Mihai Viteazul. Dupã
terminarea liceului, s-a înscris la ªcoala de Poduri ºi ªosele din
Bucureºti (Politehnica de astãzi), dar a fost respinsã din cauza
prejudecãþilor vremii, care refuzau dreptul femeilor de a urma o astfel
de facultate. Aceste prejudecãþi nu au oprit-o însã din opþiunea de a
urma o facultate de inginerie. Astfel, în anul 1909, pleacã la Berlin ºi
se înscrie la Academia Regalã Tehnicã din Berlin, devenind prima
femeie studentã a acestei universitãþi.
Dar ºi acolo a fost acceptatã cu greu, din cauza aceloraºi prejudecãþi.
Rectorul s-a simþit obligat sã-i atragã ferm atenþia cã nu cumva sã dea
prilej de nemulþumire, ea fiind un caz aparte. La cererea ei de înscriere,
decanul Hoffman s-a lãsat convins cu greu, invocând ca argument
chemarea esenþialã a femeii, cei trei K - Kirche, Kinder, Kuche (biserica,
copiii, bucãtãria). Acelaºi decan, dar ºi alþi profesori, în timpul studiilor
ºi în laboratoare, o ocoleau, ignorându-i prezenþa. Cu rãbdare, cu
dârzenie ºi cu silinþã, a transformat prejudecãþile, ostilitatea ºi privirile
batjocoritoare în admiraþia generalã, chiar a decanului Hoffman, care,
înmânându-i diploma, a declarat, printre altele: Die Fleissigste der
Fleissigsten (cea mai silitoare dintre silitori). În 1912 a absolvit cu
calificativul bine, spre admiraþia decanului, ºi a devenit oficial prima
femeie inginer din lume, cu specializarea chimie.
Deºi i s-a oferit un post de inginer la firma BASF din Germania,
Elisa s-a întors în þarã, aºa cum fãceau cei mai mulþi dintre tinerii
români care studiau în strãinãtate. A reuºit, cu greu, sã obþinã un post
de inginer la laboratorul Institutului Geologic din Bucureºti. Dupã
puþin timp, a început Primul Rãzboi Mondial. Cu riscul vieþii, merge
pe front, unde desfãºoarã o intensã activitate în cadrul organizaþiei
Crucea Roºie, ajutând la diminuarea suferinþelor soldaþilor rãniþi. I
s-a încredinþat chiar conducerea unor spitale de campanie în apropiere
de Mãrãºeºti. Pentru activitatea sanitarã, a fost decoratã cu ordine ºi
medalii româneºti ºi strãine. Tot pe front l-a întâlnit pe viitorul sãu
soþ, fratele scriitorului Duiliu Zamfirescu, inginerul Constantin
Zamfirescu, cu care s-a cãsãtorit, pe front, la Ghidigeni, în 1918. La
nuntã a participat ºi Regina Maria. A devenit mama a douã fete, care,
ulterior, au devenit una profesoarã ºi alta inginerã.
Dupã rãzboi, ºi-a reluat activitatea la Institutul Geologic, unde a
condus un laborator de analize, în care a elaborat metode originale,
raþionalizãri, a introdus tehnici noi ºi a efectuat studii importante,
toate având ca scop cunoaºterea bogãþiilor subsolului þãrii noastre.
S-a preocupat de analiza apei potabile, a diverselor minerale, petrol,
gaze, cãrbuni, bituminide solide, roci de construcþie ºi de prepararea
minereurilor, semnând 85 000 buletine de analize, ale cãror rezultate
au fost publicate în seria Studii economice, editatã de Institutul
Geologic. A participat la importante studii de teren, privind, în
special, identificarea ºi analiza unor noi resurse de cãrbune, de ºisturi
bituminoase, de gaze naturale, crom, bauxitã sau cupru, cãrora le-a
consacrat ºi monografii. În paralel, a activat ºi ca profesoarã de fizicã
ºi chimie la ªcoala de fete Pitar Moº ºi la ªcoala de electricieni ºi
mecanici din Bucureºti, condusã de fratele ei, Dimitrie.
Ca o trãsãturã a caracterului sãu nobil, este de remarcat faptul cã,
deºi avea dreptul de a cumula pensia cu salariul de la vârsta de
52 de ani, renunþã la pensie, optând numai pentru salariu, aducând statului
o economie de aproximativ 300.000 lei (valoare estimatã în 1963). A
profesat pânã la 1 mai 1963, când a ieºit la pensie, la vârsta de 75 de ani.
A fost prima femeie membrã AGIR ºi membrã a Asociaþiei
Internaþionale a Femeilor Universitare, în cadrul cãreia a adus o
contribuþie esenþialã privind cunoaºterea activitãþii femeilor din þara
noastrã. În calitate de preºedinte al Comitetului de luptã pentru pace
din Institutul Geologic, a luat atitudine faþã de înarmarea atomicã,
adresând un protest competent ºi justificat comisiei de dezarmare de
la Lancester House din Londra, insistând asupra pericolului armei
atomice. Aceasta intervenþie a fost comunicatã oficial la ONU.
A încetat din viaþã la 25 noiembrie 1973, la vârsta de 85 de ani.

Cristina MOLDOVEANU
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DESPRE MONUMENT. TRADIÞIE ªI NOUTATE
Lector univ. dr. arh. Daniela GRAUR
Monumentul se referã la o construcþie în spaþiul public având
funcþia de comemorare a unor evenimente istorice, culturale,
religioase, ori a unor personalitãþi din sferele enumerate, fãrã a ne
limita la acestea. În 1927, Robert Musil spunea: Nimic nu e mai
invizibil decât monumentele, ºi totuºi le ridicãm în ideea de a
atrage atenþia. Forþa vizibilitãþii excesive ºi ostentative face ca
sculptura comemorativã sã fie aproape invizibilã.
Þãrile Europei occidentale au beneficiat în secolul al 19-lea de
realizarea unor sculpturi publice - comenzi politice ºi de
reprezentare ale statului. Franþa a fost una din cele mai active þãri
în producerea de monumente, unde în decursul câtorva decenii
s-a dezvoltat o adevãratã statuomanie; dupã 1870. Multe grupuri
statuare prezentau simboluri ale idealurilor civice ºi naþionale,
reflectând ºi schimbãrile urbanistice care au avut loc dupã revoluþia
din 1789.
Începutul secolului al 20-lea aduce o nouã viziune asupra
structurii monumentelor alegorice pariziene. Compoziþia angajatã
pânã acum, cu personajul central urcat pe soclu, la baza cãruia
stau ghemuite sau aºezate alte personaje, subordonate faþã de
figura principalã, într-o atitudine de veneraþie schematicã, începe
sã fie înlocuitã cu grupuri statuare ale cãror figuri tind spre un
realism mundan. Modul de amplasare al monumentelor tradiþionale
 la distanþã, pe socluri înalte  se adresau spaþiului înconjurãtor
ºi privitorului de pe o poziþie dominantã, delimitându-se de acesta.
Totuºi, arta sculpturii era încã tributarã, în bunã mãsurã,
moºtenirii trecutului. Figuraþia realistã rãmâne filonul principal,
tendinþa ce îºi atinge apogeul între anii 1920-1940. Artiºti ca
Antoine Bourdel sau Aristide Maillol vor contribui prin maniera
personalã, cu calitãþi artistice recunoscute, chiar în contextul
general de neoclasicism, la schimbarea de direcþie a artei moderne,
care se va face simþitã tot mai puternic.
Un moment de importanþã pe calea progresului sculpturii
secolului 20 este cazul lui August Rodin, artist care ajunsese la
consacrare, pe scena parizianã, spre sfârºitul secolului al 19-lea.
Dupã Primul Rãzboi Mondial, a apãrut, atât în Europa, cât ºi
în America, un nou tip de monument comemorativ: Mormântul
soldatului necunoscut, evocând personalitatea colectivã a
soldaþilor anonimi cãzuþi pe front. Tot astfel în deceniul 5, prin
construcþia de memoriale, s-a celebrat amintirea unor evenimente
semnificative ºi a victimelor din timpul celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial: mari bãtãlii, bombardamentele atomice din 1945 asupra
Japoniei, Holocaustul ºi, mai târziu, rãzboiul din Vietnam.
Uneori artiºtii au propus proiecte ample, ce depãºeau conceptul
de sculpturã, în accepþiunea clasicã. De exemplu, Memorialul ridicat
în amintirea evreilor uciºi în Europa (rezultat din colaborarea
arhitectului Peter Eisenman cu
Richard Serra), situat la Berlin.
Este o construcþie din 2711 blocuri masive de beton, înalte de
pânã la 4,7 m înãlþime. Permiþând vizitatorilor sã se plimbe
printre blocurile reci ºi uniforme, se creeazã senzaþia cã
eºti pierdut într-un spaþiu înfricoºãtor, infinit, care te îndeamnã
la reflecþie
Arta ocupã cu mult curaj
spaþiul public urban, supunându-se aprecierii publicului.
Lucrarea lui Daniel Buren
intitulatã Deux  Plateaux,

realizatã în 1985 în spaþiul Curþii de Onoare a Palatului Regal din
Paris, apare ca determinantã ºi simbolicã în evoluþia conceptului
de artã în spaþiul public. Îndrãzneaþã  nu atât din punct de
vedere formal, ci ca rãspuns nonconformist  lucrarea pune în
discuþie ideea de monument tradiþional. Situându-se într-un sit
istoric reprezentativ pentru istoria Parisului (construcþia palatului
proiectat de Jacques Lemercier, a început în 1622, la comanda
cardinalului de Richelieu), aceastã lucrare dã un sens nou locului,
prin articularea unor elemente fãrã nici o legãturã conceptualã
pânã atunci.
Richard Serra, Carl Andre, Donald Judd, Claes Oldenburg sau
Anish Kapoor, sunt doar o parte dintre personalitãþile artistice
ale celei de a doua jumãtãþi a secolului al 20-lea, care au marcat o
cotiturã decisivã în accepþia termenului de monument, atât din
punct de vedere formal, conceptual, cât ºi al amplasamentului.

FORME ARHITECTURALE:
BLOB ªI BOX.
Cel mai important lucru care s-a petrecut în istoria ultimilor
25 de ani, este ca o parte semnificativã din lumea arhitecþilor
considerã cã forma nu mai trebuie sã urmeze funcþia. Este o
imensã schimbare de opinie, însemnând cã acelaºi tip de clãdire
sau acelaºi stil, pot fi folosite în scopuri diferite. Pentru Zaha
Hadid, aproape aceleaºi forme, pot fi staþii de pompieri sau un
institut de arhitecturã... (Sir Nicholas Grimshaw, arhitect)
Constatãm existenþa în arhitectura modernã ºi contemporanã, o
deplasare accentuatã cãtre universul formal al sculpturii, rezultatul
fiind opere din ce în ce mai sculpturale, creatoare de emoþii
copleºitoare, susþinute, atât de performanþele structurale, cât ºi de
aspectul noilor materiale. Peisajul arhitectural ºi sculptural fiind
din ce în ce mai eterogen, nu mai putem distinge un curent anume,
exprimat printr-o serie de opere cu caracteristici comune, ci doar
opere singulare, ale unor arhitecþi de diverse orientãri, dar care,
cultiva în primul rând plasticitatea ºi expresivitatea formala a
volumetriei, formei, liniei, culorii.
Începând cu anii 90, s-au stabilizat douã mari categorii de forme,
unele realizate analog, iar altele digital. Secolul 21 este cel al disputei între susþinãtorii formei de tip Blob Architecture BLOB:
Binary Large Objects sau arhitecturã realizatã digital, ºi modelul
Box Architecture, al formelor primare. Arhitectura funcþionalistã
a folosit forme rectangulare, simple, primare. Totuºi, omul
este relaþionat din cele mai vechi timpuri cu configuraþia spaþialã
organicã a peºterilor, destul de familiarã lui.
Posibilitãþile arhitecturale
ale ultimului deceniu al secolului
20 ºi începutul secolului 21
pun în dificultate spectatorul,
pentru care, formele de tip
blob aduc variante uimitoare de
rezolvare a spaþiului, inducând din ce în ce mai mult ideea
conform cãreia arhitectura contemporanã poate fi privitã
ca o continuare a istoriei sculpturii, la un alt nivel. Istoricul de
artã Rosalind Krauss este de
pãrere cã arhitectura absoarbe
sculptura, ori chiar o devoreazã.
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Tineri Campioni Români
în Regiunea Dunãrii 2016
 Festivitatea de premiere va avea loc în data de 29 noiembrie
(ora 17:30), la sediul Palatului Fundaþiei Dignitas
din Bucureºti, str. Anton Pann nr. 21.
În aceastã toamnã s-au împlinit 19 ani de la fondarea
Casei Europei la Bucureºti, fãcând parte din Reþeaua
EUNET - European Network for Education and Training,
organizaþie internaþionalã grupând case ºi academii
europene, cu sediul principal la Hennef, Renania de Nord
- Westfalia, Germania, ºi fiind, de asemenea, coordonatorul Secretariatului Tehnic al Asociaþiei CLDR Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii.
Începând cu anul 2001, EUROLINK - Casa Europei a
acordat anual, în diverse contexte, Trofee ºi Diplome de
Excelenþã pentru personalitãþi ºi organizaþii din þarã,
dar ºi din strãinãtate, care au promovat Ideea Europeanã.
În acest an, în scopul de a marca ºi rãsplãti strãdaniile unor
personalitãþi din tânãra generaþie, care s-a manifestat proactiv ca devotament civic în variate domenii de activitate,
Consiliul Director al Casei Europei a decis acordarea Titlului
ºi Diplomei de Excelenþã Tineri Campioni Români în Regiunea
Dunãrii 2016 urmãtorilor:
 Ramona Veronica BELECCIU - scriitor ºi jurnalist
 Ioana BELU - preºedintele Asociaþiei EuropaNova, Bruxelles
 Mãlin BOT - jurnalist, România Liberã
 Luca CIUBOTARU - Ministerul pentru Consultare Publicã
ºi Dialog Civic
 Andrei COªULEANU - director executiv, Asociaþia Lets
Do It, Romania!
 Cristian GHINGHEª - consilier independent, Consiliul
Judeþean Bacãu
 Rareº Mihai HÃBEANU - consilier personal al preºedintelui
ANSVSA
 Andrei POPESCU - secretar de stat - Ministerul Tineretului
ºi Sportului
 Ruxandra POPESCU - secretar general, Liga Studenþilor
Români din Strãinãtate/Economist BNR
 Lia SINCHEVICI - actor independent
 Andrei TEODOR - campion naþional la înot - Clubul Sportiv
Aqua Vita Delta, Tulcea
 Claudiu VRÎNCEANU - secretar de stat, Ministerul
Economiei.
Festivitatea va avea loc în data de 29 noiembrie 2016 (ora
17:30), cu amabilul sprijin ºi la sediul Palatului Fundaþiei
Dignitas din Bucureºti, str. Anton Pann nr. 21. La eveniment
sunt invitate personalitãþi ale vieþii politice, ºtiinþifice, cultu-rale ºi artistice din þara noastrã, precum ºi din partea
instituþiilor ºi organizaþiilor CLDR România.
În partea a doua a reuniunii, va avea loc a doua dezbatere din seria
iniþiatã de Departamentul de Tineret ºi Studenþi al Asociaþiei CLDR
în parteneriat cu Fundaþia Dignitas, cu tema Rolul tinerilor în
procesul de schimbare a mentalitãþilor - între implicare, partizanat ºi devotament civic.
Participarea se face în limita locurilor disponibile, iar solicitãrile
de participare sunt aºteptate la adresa secretariat@cldr.ro.
Pentru conformitate,

EUROLINK- Casa Europei

(Rezumate ale comunicãrilor susþinute la Sesiunea cadrelor didactice de la Facultatea de Arhitecturã, 8 iunie 2016)
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Cui îi este fricã de Donald Trump?

Leul va închide anul liniºtit, dar aurul poate deveni un activ valoros
Republicanul populist Donald Trump, lipsit de orice experienþã
politicã, a câºtigat alegerile prezidenþiale desfãºurate în Statele
Unite ale Americii, declanºând volatilitãþi pe pieþe ºi ridicând
noi întrebãri chiar ºi pentru România. Analiºtii BCR apreciazã
însã cã România este feritã de ieºiri speculative de capital,
iar leul poate încheia liniºtit anul în jurul valorii de 4,51 lei pentru
un euro (chiar dacã Trump este preºedinte, iar în România a
început campania electoralã!). Aurul însã poate rãmâne o
alternativã bunã de investiþii. Trump a condus la o majorare a
cotaþiilor aurului, tendinþã care se va menþine ceva vreme.
Ponderea datoriei externe a României în dolari este de doar 9%
În consecinþã, eventuale retrageri de capital speculativ din
România vor fi mai mici decât cele din alte þãri emergente.
Estimarea noastrã privind cursul de schimb EUR/RON la finalul
anului 2016 este 4,51, neschimbatã de mai multe luni. De altfel,
ponderea datoriei exprimatã în dolari în totalul datoriei
guvernamentale este de 9% în România, mult sub datoria în euro
care deþine 40% din total, se aratã în analiza bãncii.
Economiºtii BCR susþin cã România va fi afectatã destul de puþin
din punct de vedere comercial, deoarece schimburile cu SUA sunt
încã reduse. În primele ºapte luni din acest an, România a exportat
bunuri de aproape 600 milioane euro în SUA, sub 2% din totalul
exporturilor româneºti, în special maºini ºi echipamente de transport.
Exporturile româneºti de servicii sunt concentrate în zone dinamice,
unde România are o competitivitate ridicatã, cum ar fi serviciile IT,
iar aici economiºtii nu se aºteaptã la un impact negativ.
Pe termen scurt s-ar putea produce deprecierea unor monede
emergente din þãrile expuse la fluxurile de capital în dolari (America
Latinã, Asia). Dacã s-ar manifesta o intensificare a politicilor
protecþioniste din SUA în domeniul comercial ori al circulaþiei

Eventualele retrageri de capital speculativ din România vor
fi mai mici decât cele din alte þãri emergente, iar dacã leul va
avea variaþii mai mari în aceste zile, piaþa localã s-ar putea
calma ulterior, potrivit unei analize a echipei de cercetare a
Bãncii Comerciale Române (BCR). Chiar dacã leul va avea
variaþii mai mari în aceste zile, ne aºteptãm ulterior la o calmare
a pieþei locale, cu atât mai mult cu cât România nu a fost
beneficiara unor fluxuri semnificative de capital în dolari în
trecut.
forþei de muncã, aceasta ar putea afecta mai degrabã þãrile cu
excedent comercial consistent pe relaþia cu SUA sau þãrile
apropiate din punct de vedere geografic, aratã analiza BCR.
FED ar putea sã nu mai creascã dobânda din cauza alegerilor
De asemenea, economiºtii BCR susþin cã probabilitatea unei majorãri
a dobânzii de cãtre FED în luna decembrie este mai micã în prezent,
datoritã volatilitãþii pieþelor financiare, fiind o situaþie similarã cu
începutul lui 2016 când FED a amânat o majorare a dobânzii datoritã
turbulenþelor din China. Lichiditatea abundentã din pieþele dezvoltate
ar putea fi menþinutã astfel o perioadã mai lungã, ceea ce va atenua
declinul unor active financiare. Anumite bãnci centrale din þãri
emergente ar putea majora dobânzile pentru a stopa deprecierea
monedelor naþionale. Pe plan local nu ne aºteptãm la o reacþie din
partea BNR în urma rezultatelor alegerilor din SUA ºi vedem în
continuare prima majorare a dobânzii undeva la începutul lui 2018.
O anumitã întãrire a politicii monetare ar putea veni pânã atunci din
îngustarea coridorului de dobânzi pentru facilitatea de credit ºi
facilitatea de depozit în 2017, ceea ce ar duce dobânzile din piaþã uºor
în sus, spre dobânda de politicã monetarã.

Aurul continuã trendul de apreciere
Preþul aurului va fi susþinut pentru o perioadã de cererea mai
mare datoritã calitãþii sale de activ de refugiu în perioade de
incertitudine, dar este greu de anticipat cât va dura aceastã tendinþa
de creºtere pe pieþele internaþionale, potrivit unei analize realizate
de Banca Comercialã Românã.
Preþul aurului va fi susþinut pentru o perioadã de cererea mai
mare datoritã calitãþii sale de activ de refugiu în perioade de
incertitudine, dar este greu de anticipat cât va dura tendinþa de
creºtere a metalului preþios pe pieþele internaþionale. Dacã ne
uitãm la votul britanicilor din luna iunie pentru ieºirea din UE
vedem mutarea aurului pe un palier superior în lunile urmãtoare
dar ºi o corecþie care a adus aurul în linii mari la nivelul anterior
referendumului. Oricum, evenimentele de risc din ultima perioada
au susþinut metalul preþios, fie cã vorbim despre discuþiile privind
viitorul Greciei în Zona Euro, ieºirea Marii Britanii din UE sau
rezultatele alegerilor din SUA ºi este destul de greu de crezut cã
astfel de evenimente nu se vor mai produce în viitor, susþine Laura
Hexan, ºef Departament Trezorerie - Retail în cadrul BCR.
În cursul dimineþii în care Trump a ieºit învingãtor, cotaþia aurului
a crescut cu aproape 5%, pe mãsurã ce investitorii cãutau valori de
refugiu îngrijoraþi de posibilitatea unei victorii a lui Donald Trump
la alegerile prezidenþiale din SUA, transmite Reuters. Aceasta a fost
cea mai mare creºtere înregistratã într-o singurã zi de preþul aurului
dupã data de 24 iunie, când cotaþia metalului galben a crescut cu 8%,
dupã ce Marea Britanie a decis sã iasã din Uniunea Europeanã. ªi la
cursul BNR, preþul aurului se apreciazã. În România existã douã
bãnci care permit investiþia persoanelor fizice în aur (BCR ºi Piraeus
Bank) ºi un fond de pensii private (BCR Pensii).

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  22 noiembrie 2016

JOI  24 noiembrie 2016

MIERCURI  23 noiembrie 2016

06:00 Film documentar
07:00 ªtiri (r)

06:00 Film documentar

06:00 Film documentar

06:00 Film documentar

07:00 ªtiri (r)

07:00 ªtiri (r)

07:00 ªtiri (r)

08:00 Umblã vorba (r)

08:00 Umblã vorba (r)

08:00 Umblã vorba (r)

10:00 Film documentar

10:00 Film documentar

10:00 Film documentar

11:00 Film artistic românesc

11:00 Film artistic românesc 

11:00 Film artistic românesc 

08:00 Umblã vorba (r)
10:00 Film documentar

Divorþ din dragoste (1991) (r)

Timpul liber (1993) (r)

 Dimitrie Cantemir (1974) (r)
13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

14:00 ªtiri

14:00 ªtiri

14:00 ªtiri

15:00 Umblã vorba

15:00 Umblã vorba

15:00 Umblã vorba

17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)

17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)

17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)

18:00 ªtiri

18:00 ªtiri

18:00 ªtiri

19:00 Film serial  Promit sã te iubesc

19:00 Film serial  Promit sã te iubesc

19:00 Film serial  Promit sã te iubesc

20:00 Film artistic românesc 

20:00 Film artistic românesc 

20:00 Film artistic românesc 

Timpul liber (1993)

Divorþ din dragoste (1991)

Afacerea Protar (1956) (r)

Regia: Valeriu Drãguºanu

Regia: Andrei Blaier

Regia: Haralambrie Boroº

Genul: dramã

Genul: comedie

Genul: comedie

22:00 ªtiri

22:00 ªtiri

22:00 ªtiri

22:30 Televiral

22:30 Televiral

22:30 Televiral

23:00 Film serial  Cred în magie (r)

23:00 Film serial  Cred în magie (r)

23:00 Film serial  Cred în magie (r)

00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

00:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)

01:00 Umblã vorba (r)

01:00 Umblã vorba (r)

01:00 Umblã vorba (r)

03:00 Televiral (r)

03:00 Televiral (r)

03:00 Televiral (r)

03:30 Videoclipuri

03:30 Videoclipuri

03:30 Videoclipuri

SÂMBÃTÃ  26 noiembrie 2016
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30
04:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar pentru copii
Film documentar
România spiritualã.
Prezentator Sorin Bejan
Jurnal de pitici
Film artistic
Kooperativa 2.0
Film artistic
ªtiri
Interviurile lui Matei Georgescu
Film artistic
ªtiri
Film artistic
Kooperativa 2.0 (r)
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)
Videoclipuri

DUMINICÃ  27 noiembrie 2016
06:00 Film documentar
07:00 ªtiri (r)
08:00 Film documentar pentru copii
09:00 Film documentar
10:00 România spiritualã
12:00 Best of Televiral
13:00 Film artistic
15:00 Film artistic
16:00 Film artistic
18:00 ªtiri
19:00 Film documentar
20:00 Film artistic
22:30 Best of Televiral (r)
23:30 Film artistic
01:30 Film documentar (r)
02:30 România spiritualã (r)
04:30 Videoclipuri

11:00 Film artistic românesc 
Afacerea Protar (1956) (r)
13:00 Film serial  Promit sã te iubesc (r)
14:00 ªtiri
15:00 Umblã vorba
17:00 Film serial  Cred în magie (Filipine)
18:00 ªtiri
19:00 Film serial  Promit sã te iubesc
20:00 Film artistic
22:00 ªtiri
22:30 Televiral
23:00 Film serial  Cred în magie (r)
00:00 Film documentar (r)
01:00 Umblã vorba (r)
03:00 Televiral (r)
03:30 Videoclipuri

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

LUNI  28 noiembrie 2016
06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
03:00
03:30

22:00 ªtiri

VINERI  25 noiembrie 2016

Film documentar
ªtiri (r)
Umblã vorba (r)
Film documentar
Film artistic
Film serial  Promit sã te iubesc (r)
ªtiri
Umblã vorba
Film serial  Cred în magie (Filipine)
ªtiri
Film serial  Promit sã te iubesc (r)
Film artistic românesc
Genul: dramã / romantic.
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial  Promit sã te iubesc (r)
Umblã vorba (r)
Televiral (r)
Videoclipuri

ªtiaþi de Atelierul digital?
Ni s-a pãrut interesant!
Profitã de ceea ce îþi oferã internetul
https://atelieruldigital.withgoogle.com/

Dobândeºte cunoºtinþele digitale care te vor ajuta sã îþi creºti cariera,
afacerea sau pur ºi simplu încrederea în forþele proprii.

Cui se adreseazã?
Studenþilor, angajaþilor sau
proprietarilor de afaceri.
Ne adresãm celor care fac
primii paºi în online, care
vor sã îºi creascã aptitudinile digitale sau sã îºi
înceapã cariera cu o
certificare de la Google.

Stabileºte-þi obiective
Creeazã un plan de
învãþare pentru tine, fie
cã doreºti sã dobândeºti
mai multe cunoºtinþe, sã
obþii o certificare sau
pur ºi simplu sã te
remarci ca specialist
online.

Cum funcþioneazã?

Învaþã de la specialiºti

Exploreazã cât mai multe
posibilitãþi pentru a-þi
dezvolta cariera. Dacã
parcurgi cu succes toate
modulele, îþi vom acorda o
certificare, pentru a trece în
CV toate cunoºtinþele
dobândite în Atelierul Digital.

Urmãreºte tutorialele
video de la specialiºtii
noºtri care au foarte
multã experienþã în
consultanþa online ºi
pune
în
practicã
sfaturile ºi informaþiile
de la ei.

Aplicã cunoºtinþele
Testeazã ce ai învãþat ºi pune în
practicã sfaturile de la specialiºti
pentru a lua certificarea, fie cã
vrei sã o adaugi în CV pentru
viitorul tãu angajator sau fie cã
te gândeºti sã îþi deschizi propria
afacere.
Urmãreºte-þi
evoluþia
Poþi vedea în
dashboard cât
mai ai pânã
finalizezi fiecare modul sau
lecþie ºi cât de
aproape eºti de
certificare.

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 perso-nalitate a zilei.
Cuvinte. Cu Vintilã. Marius Vintilã,
de luni pânã vineri, de la 17:30
Dupã serviciu, asculþi cuvintele care te conecteazã
cu concitadinii tãi, cu oraºul ºi cu subiectele care
constituie preocupãrile oricãrui grup de ascultãtori educaþi ºi maturi, ce vor sã contribuie
la îmbunãtãþirea nivelului vieþii în propria urbe.
All You Can Read, cu Marius Chivu,
în fiecare luni
Un talk show în doi despre cãrþi ºi muzicile
lor. Marius Chivu invitã un scriitor pentru a
discuta o carte nou apãrutã ºi a asculta
împreunã muzicile preferate ale invitatului.
Lista lui Dinu, în fiecare luni, de la 22:00
Zice Dinu: Am fost atras tot timpul de
muzica nouã. Uºor disonantã faþã de cea la
modã. Lista este o fotografie de moment,
în fiecare sãptãmânã adun piesele care-mi
plac sau care-mi spun ceva.
Urban Sunsets, cu Bogdan Strãtulã,
în fiecare miercuri, de la 22:00
Pentru mine genul muzical nu mi se mai pare
un criteriu. Cred cã existã doar muzicã bunã
ºi muzicã proastã în toate genurile muzicale.
Conceptul Urban Sunsets e despre muzica
pe care eu o consider bunã
7 inches, cu Tibi Ursan, în fiecare vineri
de la ora 22:00
Este programul care te pregãteºte de weekend
cu cele mai noi ritmuri de club ºi cele mai
hot release-uri. Cu Tibi Ursan, pe post de DJ.
O orã mixatã ºi neîntreruptã de nici mãcar
un spot publicitar.
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Prezenþa Editurii Fundaþiei România de Mâine
ºi a Universitãþii Spiru Haret la Gaudeamus

Omul-Poveste, autor Aniþa Grigoriu.

Lansarea volumelor Neuropsihociberneticã, autor Mihai Golu, ºi Invitaþie cãtre Constantin Noica, autor Marin Diaconu.

Creierul de homo sapiens  Ghid de utilizare,
Dragoº Cîrneci în dialog cu Iuliana Alexa.

Valori perene în educaþie. Personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice, artistice ºi spirituale în dialog cu Matei Georgescu.

Teatru maghiar contemporan. Soldaþii, Tibor Zalán
 ediþie coordonatã de George Volceanov.

Shakespeare, Opere complete (vol. 3-5).
Ediþie îngrijitã de Dan Grigorescu, revãzutã de George Volceanov.

Consideraþii esttetice în artã ºi arhitecturã  Antichitate, Evul Mediu ºi Renaºtere, autor Alexandra Teacã

William Shakespeare, Opere vol. XI.
Ediþie coordonatã ºi îngrijitã de George Volceanov.

