Opinia
naþionalã

Spiru C. HARET

15 februarie 1851, Iaºi - 17 decembrie 1912, Bucureºti
Matematician, astronom ºi pedagog român,
organizatorul învãþãmântului modern românesc,
din funcþia de ministru al educaþiei,
pe care a deþinut-o de trei ori.
A fost membru titular al Academiei Române.
Cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale
este tãrâmul ºcolar.
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Vacanþã,
plãcutã
studenþilor
ºi
masteranzilor!
Baftã,
la sesiunea
de examene
de finalizare
studii licenþã
ºi disertaþie!

O sâmbãtã dimineaþa (11 februarie) cu un ultim examen la metodica activitãþilor de educare a
limbajului la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, specializarea Pedagogia Învãþãmântului
Primar ºi Preºcolar (PIPP) cu 80 de oameni super frumoºi, creativi, la care eu unul þin foarte mult
ºi cãrora le mulþumesc pentru cã peste puþin timp vor deveni dascãli pentru copiii noºtri. Aºtept sã ne
revedem ºi în semestrul II ºi...mult succes pentru cã scriem o nouã filã în calendarul piticilor pe care
noi îi educãm! (conf. univ. dr. Sebastian CHIRIMBU)

PREUNIVERSITARIA

pag.
4

»

Consultare publicã  Proiectul Ordinului
de ministru privind structura anului ºcolar
2017-2018
 Mai multe asociaþii de elevi solicitã
Ministerului Educaþiei Naþionale finalizarea
anului ºcolar 2017-2018 cu o sãptãmânã mai
devreme faþã de propunerea formulatã.

»

Consiliul ªcolar al Elevilor de la ªcoala
Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu,
Bucureºti a iniþiat un interesant test printre
colegi, o iniþiativã ce poate fi utilã ºi altor
colectivitãþi de elevi:
DE VORBÃ CU CEI DE A XII-A

Sã aflãm sau sã ne amintim despre

Ziua Sfântului Valentin  Ziua îndrãgostiþilor
Pe lângã Dragobete, românii au adoptat
ºi Ziua Îndrãgostiþilor, Ziua Sfântului
Valentin! Orice prilej e bun pentru a sãrbãtori
dragostea!
Dar care sunt originile acestei sãrbãtori?
Se spune cã Valentin a fost un preot roman
martirizat în timpul lui Claudius, în anii
269-270. Tânãr fiind, Valentin îi ajuta pe
creºtini. El a fost prins ºi bãgat în închisoare,
unde a devenit un propovãduitor. De aceea a
fost condamnat la moarte la data de 14 februarie
269. Cât a stat în închisoare se zice cã trimitea
mesaje de îmbãrbãtare prietenilor, cu textul
Amintiþi-vã de Valentin ºi Vã iubesc .
O altã variantã: Valentin a fost un preot
care cãsãtorea cuplurile în secret, împotriva
legii date Claudius, care interzisese cãsãtoria.
El a fost dus la închisoare, deoarece refuzase
sã creadã în zeii pãgâni. În închisoare, el se
împrieteneºte cu fiica temnicerului
pe care o convinge sã creadã în
Dumnezeu. În ziua execuþiei
sale, 14 februarie 269, Valentin

scrie fetei temnicerului o scrisoare de
dragoste, pe care nu o semneazã.
O altã legendã povesteºte cã în Roma
Anticã trãia un medic pe nume Valentin, mare
vindecãtor, care credea în Iisus Hristos ºi în
puterea leacurilor sale. Mulþi ani a tot încercat
sã tãmãduiascã o fatã oarbã. Dupã condamnarea la moarte pentru dreapta credinþã, îi
scrie o scrisoare, pe care i-o trimite prin tatãl
sãu. Ea primeºte scrisoarea, o deschide, ºi
atunci se întâmplã miracolul: vede o
minunata floare galbenã ºi un bileþel, pe care
scria Al tãu, Valentin. Valentin a fost
executat în data de 14 februarie 270 i.Hr., iar
în anul 496, Papa Gelasius I a desemnat
aceastã zi drept Ziua Sfântului Valentin.
Tot atunci, în 496, Papa Gelasius I
schimbã data Lupercaliei de la 15 la
14 februarie, în încercarea sa de a o stopa.
Biserica înþelege cã nu este nimic rãu în a
sãrbãtori dragostea, ci doar elementele
pãgâne care aduceau o insultã la adresa
divinitãþii. Astfel, Lupercalia s-a sãrbãtorit

în continuare, marcatã ca Ziua Sf.Valentin.
Astfel, Valentin a început sã fie cunoscut ca
fiind protectorul îndrãgostiþilor.
Când avea loc Lupercalia, sãrbãtoarea
pãgânã, se obiºnuia sã se scrie numele tuturor
fetelor nemãritate pe bileþele care se
introduceau într-o cutie. Fiecare bãrbat
extrãgea câte un astfel de bileþel, iar fata
devenea iubita lui pentru un an întreg.
O practicã similarã a prins contur
începând cu secolul al 14-lea. În ziua de
14 februarie fiecare bãiat alegea o fatã care-i
devenea iubitã pentru o zi, pentru a
corespunde cu credinþa cã împerecherea
pãsãrilor (simbolul primãverii) are loc de
ziua Sf. Valentin

Dar, sã nu uitãm ºi cã, pe 24 februarie,

E Dragobetele, se sãrutã fetele!

ªcoala Internaþionalã de Iarnã
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Maria mulge vaca
ºi-n apã se vede invers!
Mioara VERGU-IORDACHE
O fi din cauza breaking-news senzaþionale, excepþionale,
exclusive etc de la posturile de televiziune sau din tabloide? Nu
mai reacþionãm dacã nu e ceva ieºit din comun? (Fie vorba-ntre
noi, nimic nu este ieºit din comun! Chiar n-am auzit, vãzut, citit
vreo ºtire senzaþionalã, adicã o veste care sã zguduie din temelii
conºtiinþe!) Se acuzã denunþurile, iar ºtirile se fac pe bazã de
denunþuri, se clameazã moralitatea de cãtre oameni cu schelete
imorale sau amorale în dulap, mai toatã lumea vrea sã ne convingã
cã Maria mulge vaca ºi-n apã se vede invers!
De aproape douã sãptãmâni, în stradã, se aflã sute de mii de
oameni ºi protesteazã. Nu banal! De data asta, chiar senzaþional!
Dar cum este normal chiar ºi în democraþia noastrã (cam prea)
dâmboviþeanã, nu toþi protesteazã pentru aceleaºi motive.
Protestul îmi pare argumentat mai curând de dincolo de ceea
ce se strigã. Eu percep, din vuietul scandãrilor, mai ales:
AJUNGE! Gata, au trecut 27 de ani! E timpul ca ºmecheriþii sã
se retragã, sã lase locul celor care ºtiu, vor ºi pot, la lumina
zilei, asumându-ºi, când e cazul, greºelile ºi îndreptându-le nu
pentru cã au fost prinºi, ci pentru cã înþeleg sã fie angajaþii
poporului, înþeleg sã munceascã în favoarea acestui popor care
ar vrea sã se integreze, recunoscând-o ºi îmbogãþind-o cu valorile
noastre româneºti, în civilizaþia occidentalã.
Suntem un popor creativ. Ultimele douã sãptãmâni au arãtat-o.
Devenim chiar eroici atunci când ne ajunge cuþitul la os, suntem
aproape în sapã de lemn. Pânã la momentul încrizat, am
asistat ca la teatru, din locuri mai mult sau mai puþin confortabile
ºi cu vedere la scenã, ignorând, cu un surâs ironic, miºcãrile de
pe scena politicã româneascã, cum s-au râºnit, s-au cernut,
s-au amestecat, s-au infectat, s-au prãjit, s-au rãscopt actorii,
cum ºi-au/îºi schimbã mãºtile, care între ei, care de la (alt)
recuzitor Fãrã sã le tulburãm confortul, ne-am pus imaginaþia
la lucru ºi, mai ales în favoarea lor, am construit, de prea multe
ori, scenarii bazate pe breaking-news senzaþionale, excepþionale,
exclusive. Evident, le-am oferit prilejul sã se scuze, sã ne arate,
mieros, cã greºim. Dar nu, nu greºim, uneori pãrem plictisiþi ºi
obosiþi de eschivele lor ºi suntem ruºinaþi de (ceea ce ar trebui
sã fie) ruºinea lor.
Oamenii din stradã, ºi cred cã toþi suntem în stradã!, chiar
dacã (par cã) sunt împãrþiþi, exprimã cu toþii, dar din experienþe
distincte, nivel de culturã civicã divergentã, uneori, nivel de trai
diferit aceeaºi dorinþã de a ieºi din marasmul inepuizabilei
tranziþii ºi de a pãºi pe teren solid, curat, într-o atmosferã
neviciatã de minciunã, hoþie, urã
Deocamdatã, din nefericire, încã mulþi vor sã ne convingã cã
Maria mulge vaca ºi-n apã se vede invers! Cred cã jocul de
cuvinte iscusite a trecut.
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Crearea sistemului de relaþii publice
în favoarea succesului parteneriatelor
europene în macro-regiunea Dunãrii
Sesiune practicã la Bucureºti, 24 februarie 2017

În urma desfãºurãrii recentei Adunãri
Generale CLDR, onoratã de Coordonatorul General al Consiliului Oraºelor
ºi Regiunilor Dunãrii (CoDCR), domnul
Peter Langer, a reieºit clar cã numeroase
oportunitãþi de finanþare, direct de la
Bruxelles sau pe plan naþional, vor
apãrea încã din primele luni ale anului
2017. O reuniune extinsã a Comitetului
Executiv CoDCR va avea loc la Ulm la
finele lunii aprilie 2017, prin care ne
strãduim sã aducem la aceeaºi masã pe
toþi cei interesaþi de noi proiecte de
investiþii, parteneriate public-private ºi
cooperãri în Macro-Regiunea Dunãrii,
unde existã încã un potenþial impresionant, inclusiv prin Iniþiativa 16+1
(CEEC - Cooperation between China
and Central and Eastern European
Countries), unde ºi România este parte.
În pregãtirea acestui eveniment,
precum ºi pentru valorificarea oportunitãþilor evocate, Departamentul de
Training al CLDR - Asociaþia Comunitãþile
Locale Riverane Dunãrii, membrã DAC
- Danubius Academic Consortium -, în
parteneriat cu Task Force-ul Naþional
SUERD - instrument informal de consultare ºi lucru cu reprezentare guvernamentalã ºi non-guvernamentalã -, precum
ºi cu ACRAFE - Asociaþia Consultanþilor
din România pentru Accesarea Fondurilor Europene ºi CIO-SUERD Catedra Internaþionalã Onorificã Jean
Bart în sprijinul Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii, proiect coordonat de
Fundaþia EUROLINK - Casa Europei
în colaborare cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române - organizeazã, în seria Incubatorul de Proiecte
ºi Afaceri Europene, Sesiunea de
Informare ºi Training cu tema
Stimularea formãrii reþelelor de
cooperare dunãreanã ºi a consorþiilor
de parteneri pentru proiecte sub egida
SUERD.
Sesiunea va avea loc la Bucureºti Casa Academiei Române (Calea 13
Septembrie nr 13), în data de vineri, 24
februarie 2017, între orele 9.30 ºi
13.00, ºi se bazeazã pe: prezentãri
sintetice pentru actualizarea informaþiilor utile în domeniu; runde de întrebãri
ºi rãspunsuri; studii de caz cu caracter
demonstrativ; teme de reflecþie ºi
exerciþii practice. La final, cursanþii
primesc Certificat de Participare eliberat sub egida Consorþiului Organizatoric.
În acelaºi context, precum ºi þinând
cont de zilele festive legate de Dragobete,
Mãrþiºor ºi Ziua Femeii, cele mai
dinamice ºi de succes doamne, care au
contribuit la evoluþia miºcãrii dunãrene
ºi au sprijinit proiectele de acest gen în
România, vor fi rãsplãtite prin
acordarea Diplomei de Excelenþã
Danube Career Woman.
Principalele teme ºi subiecte
abordate:
1. Înþelegerea cadrului general ºi
obiectivelor Strategiei Dunãrii cu
aplicabilitate pentru contextul proiectelor româneºti ºi conectarea acestora
la þintele ºi acþiunile SUERD

2. Participarea ºi oportunitãþile oferite
de reþelele de cooperare la nivel UE ºi
SUERD în perspectiva noilor apeluri de
finanþare: Fondul pentru Proiecte
Strategice Dunãrene (DSF); Programul
Transnaþional Dunãrea; Danube Local
Actors Platform (D-LAP) etc.
3. Dificultãþi ºi modalitãþi de optimizare a comunicãrii prin relaþii publice
ºi lobby în consorþiile multinaþionale de
parteneri, inclusiv cele cu China ºi sub
auspiciile UNESCO
4. Pregãtirea parteneriatelor din
cadrul proiectelor româneºti pentru Axa
SUERD POR
5. Practica networking-ului ºi importanþa lobby-ului instituþional pentru
sporirea încrederii în cadrul consorþiilor
de parteneri
6. Exemple de bune practici din cadrul
proiectelor START, Danube, Horizon
2020 etc
7. Consolidarea Reþelei Naþionale a
Ofiþerilor Dunãreni - mijloc de interconectare eficientã cu partenerii instituþionali din celelalte state membre
SUERD
Participanþii aºteptaþi pot reprezenta
urmãtoarele domenii: departamentele de
proiecte din cadrul autoritãþilor publice
judeþene/locale ºi asociaþiilor de dezvoltare
intercomunitarã; manageri publici, project
manageri, consultanþi în proiecte cu finanþare europeanã, experþii din agenþiile de
dezvoltare regionalã; cadre universitare ºi
din domeniul cercetãrii-dezvoltãrii; lideri
ºi reprezentanþi ai sectorului ONG care
dezvoltã parteneriate cu administraþia
publicã; responsabili/funcþionari din
cadrul camerelor de comerþ ºi asociaþiilor
profesionale interesate etc.
Speakerii ºi invitaþii principali
sunt: acad. Alexandru T. Bogdan Centrul de Biodiversitate al Academiei
Române; reprezentantul Secþiei
Economice ºi Comerciale a Ambasadei
Republicii Populare Chineze în
România; prof. dr. Petre Prisecaru Institutul de Economie Mondialã; dr.
Georgeta Gheþe-Dãnãu - Asociaþia
Profesionalã a Formãrii în Administraþia
Publicã Localã CINAQ; Marian
Dobrilã - manager general - TDP
Partners; Nicolae Miricã - secretar
general - UPLR ºi Sever Avram preºedinte executiv - CLDR.
Înscrierile se fac conform principiului
Primul venit-primul servit pânã în 20
februarie 2017. Detalii suplimentare
pot fi consultate pe siteul www.cldr.ro
sau solicitate Secretariatului Tehnic,
prin e-mail: secretariat@cldr.ro ori
telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia
Naþionalã de Presã AGERPRES, TVH ºi
Opinia naþionalã.
Parteneri Media: Finantare.ro,
CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro,
Comunicatii Mobile, SmartFinancial.ro,
ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro, PRwave.ro,
ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica,
Early Warning Support - EU-RO Clearing Funds.
Pentru conformitate,
Secretariatul Tehnic CLDR

USH Pro Business & CRISTIAN NICOLAE INSPIRATION
vã invitã sã participaþi la evenimentul

LEADERSHIP & BRANDING
Gândeºte ca un Lider! Acþioneazã ca un Brand!
24 februarie 2017, Bucureºti

Suntem într-o lume a competiþiei. Ne regãsim în postura
sã fim ºi manageri ºi lideri? Înþelegem oare cã tot ceea ce
facem este valorizat prin percepþiile altora ºi, implicit,
printr-un brand? Luptãm pentru o identitate competitivã,
dar ºtim sã o comunicãm?
Vã invitãm ca alãturi de Cristian Nicolae, membru
fondator John Maxwell Team Romania, ºi Costin Lianu,
profesor asociat în cadrul programului MBA, catedra
UNESCO, Universitatea Bucureºti  Strategii de branding
ºi internaþionalizare, sã participaþi la un eveniment
interactiv în care veþi înþelege cum Leadership-ul se
dezvoltã mai bine dacã îl conectãm cu Branding-ul
Tematica evenimentului:
 Sunt un manager sau lider?
 Dezvoltarea afacerii începe cu dezvoltarea liderului.
 Lider  Echipã  Companie  Piaþã.
 Brandul din mintea mea sau ce înseamnã un brand ºi ce
valoare are?






Tipologia brandurilor ca o colecþie de percepþii a lumii.
Branding-ul sau cum construiesc un brand.
Competiþia pe branding.
Brandul aduce profitul pe care îl visãm.
Cui se adreseazã?
 Directori generali, manageri de top, antreprenori,
proprietari de companii, team lideri sau liber profesioniºti
care vor sã conducã prin exemplul lor, rãspunzând
provocãrilor zilnice din business.
 Angajaþi din domeniul Marketing, Branding, PR sau
Advertising.
 Liderilor în devenire.
 Celor pasionaþi de domeniul dezvoltãrii personale.
Seminarul va avea loc în data de 24 februarie 2017,
începând cu ora 10.00, la sediul USH Pro Business din
strada Nicolae Iorga nr.34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti.
Pentru informaþii suplimentare referitoare la înscriere si
alte detalii: office@ushprobusiness.ro sau www.ushprobusiness.ro

Beneficiile transferului de cunoºtinþe din mediul
academic universitar pentru dezvoltarea afacerii
La întâlnirea cu mediul de afaceri pe tema
transferului de cunoºtinþe ºi interacþiunea
universitate-mediul de afaceri, organizatã de
centrul USH Pro Business în data de 7 februarie
2017, au participat firme ºi structuri asociative
ale mediului de afaceri, clustere din IT&C,
mobilã, industria textilã, servicii creative º.a.
Au fost prezentate solicitãri ale mediului de
afaceri în sfera CDI sau dezvoltare de
competenþe ºi formare profesionalã, în
urmãtoarele domenii: engineering, tehnologia
informaþiei, eco-inovare, protecþia mediului,
industria mobilei, industria textilã ºi achiziþii
verzi.
Pe baza acestor solicitãri USH Pro Business
va dezvolta echipe de lucru cu cercetãtori, cadre
didactice ºi studenþi din întreaga reþea
universitarã în vederea oferirii unor servicii de
cercetare, educaþionale ºi formare profesionalã,
care sã rãspundã nevoilor solicitate.

SOLUÞII DE ACCESARE DE FONDURI EUROPENE PENTRU IMM
 Apel de proiecte POR, PNDR, FEADR & SUERD

În continuarea iniþiativelor USH Pro Business de prezentare a soluþiilor de accesare de fonduri europene pentru
IMM-uri, la data de 9 februarie 2017 s-a organizat un eveniment dedicat acestei teme.
Participanþii au putut beneficia de expertiza centrului în urmãtoarele tipuri de finanþãri:
 cea de a II-a sesiune a submãsurii 16.4 privind crearea pieþelor locale prin intermediul lanþurilor scurte;
 soluþii de accesare de fonduri europene pentru IMM Apel de proiecte POR 2.2;
 instrumente non financiare în sprijinul IMM;
 oportunitãþi de finanþare SUERD.
Prezentãrile au atras interesul participanþilor ºi pot fi puse la dispoziþia celor interesaþi.
Pentru detalii, contactaþi: office@ushprobusiness.ro
Evenimente, Comunicare & Internaþionalizare USH Pro Business
 34-36 Nicolae Iorga Street, 010436, Bucharest 1, Romania  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: mailto:congress@olimpic.ro office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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ªcoala Internaþionalã de Iarnã, ediþia a III-a

Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Litere,
Centrul de Studii
multilingvistice ºi interculturale,
Departamentul pentru studenþi
strãini, a organizat, în perioada
7-11 februarie, ediþia a III-a
a ªcolii Internaþionale de
Iarnã, în cadrul cãreia s-au
desfãºurat cursuri intensive
gratuite de limba germanã,
oferite de instructori de la
Universitatea din Viena:
Lucia Bayrleitner, Stefanie
Hackl, Alexander hartl,
Anna Di-Lena, Christina
Linecker, Stephanie Pumbosl,
Josephine Reinisch, Eva Rupp,
Marlene Summerauer.
Cursurile au avut loc de marþi
pânã vineri (7-10 februarie),
între orele 9 ºi 12 ºi 14 ºi 17,
iar sâmbãtã, între 9 ºi 12,
s-a desfãºurat evaluarea.
Comitetul de organizare 
prof. univ. dr. Sorin Gãdeanu,
prof. univ. dr. Ruxandra
Vasilescu, conf. univ. dr.
George Volceanov, conf.univ.
dr. Denisa Drãguºin, lect.univ.
dr. Daiana Dumbrãvescu 
au invitat participanþii la o
serie de expuneri interesante:
marþi, între orele 10 ºi 12 
De ce iubim literatura
românã, conf. univ. dr. Luiza
Marinescu; marþi, între orele
12 ºi 14  Shakespeare
revisited: A Great Feast of
Languages, conf. univ. dr.
George Volceanov; marþi,
între orele 14 ºi 16  Curs de
limbã ºi culturã spaniolã,
lect.univ. dr.
Daiana Dumbrãvescu;
joi, între orele 10 ºi 12 
Dificultãþi gramaticale ale
traducerii din limba francezã
în limba românã, conf. univ.
dr. Tamara Ceban; joi, între
orele 12 ºi 14  Why syntax?,
conf.univ. dr. Denisa Drãguºin.
Miercuri - Vernisajul
expoziþiei de fotografii:
Mixed Feelings/ Sentimente
amestecate.
Au expus: Georgiana Voicu,
Laurenþiu Ghiþã.
A prezentat: Laura Vasilescu.
Cu aceastã ocazie,
s-a discutat despre stadiul
pregãtirii Conferinþei anuale
a studenþilor,
ce urmeazã a avea loc
în luna mai.

UNIVERSITARIA
POATE VÃ INTERESEAZÃ!



Conducerea Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti recomandã studenþilor,
masteranzilor ºi absolvenþilor sã participe la cursurile de educaþie financiarã
organizate de Banca Comercialã Românã. Responsabilul cu practica al facultãþii
a participat la un astfel de curs pe care l-a apreciat ca fiind deosebit de util.
Cursul dureazã aproximativ 90 de minute ºi este destinat gestionãrii responsabile
a bugetului personal. Reamintim cã între Banca Comercialã Românã ºi
Universitatea Spiru Haret existã un parteneriat de colaborare, inclusiv în
domeniul educaþiei ºi practicii studenþilor/masteranzilor.



Se primesc cereri pentru
continuarea studiilor (în
anul universitar 2017-2018)
în limita locurilor vacante,
pentru programele de studii
Marketing, Management,
Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune,
Finanþe ºi Bãnci.
Termenul limitã pentru
depunerea solicitãrilor este:
30 august 2017.

Vizitã de studiu
la Reykjavik University

Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung Muscel

Zilele bibliotecii universitare - lansare de carte
O bibliotecã este un loc bun pentru a te duce atunci când te simþi nefericit,
pentru cã acolo, într-o carte, poþi gãsi încurajare ºi alinare. O bibliotecã
este un loc bun pentru a merge atunci când te simþi confuz ºi indecis,
pentru cã acolo, într-o carte, poþi gãsi rãspuns la întrebãrile tale.
E.B. White
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Facultatea de ªtiinþe Economice din
Câmpulung Muscel organizeazã
evenimentul Zilele bibliotecii
universitare - lansare de carte, ce va
avea loc în data de 23 februarie 2017,
ora 12, la sediul facultãþii din strada
Traian nr. 223, la care sunt invitaþi
studenþii, masteranzii, cadrele didactice
ºi toate persoanele interesate de carte.
Va fi prezentatã Facultatea de ªtiinþe
Economice Câmpulung ºi biblioteca
din cadrul acesteia. Douã cadre
didactice titulare vor lansa câte o carte
de specialitate: lect.univ.dr. Robert
Gabriel Dragomir va prezenta cartea
intitulatã Sisteme informatice pentru
asistarea
deciziilor
privind
imobilizãrile ºi lect.univ.dr. Adina
Cezarina Tofan va prezenta cartea
Metode de asistare a deciziilor prin
costuri cu ajutorul tehnologiilor
informatice  studiu de caz în
industria constructoare de maºini.
La eveniment va participa, în calitate
de invitat, directorul Bibliotecii
Municipale Ion Barbu din Câmpulung,
preot ªtefan ªtefãnescu, care va vorbi
despre necesitatea educaþiei ca mijloc
de evoluþie personalã ºi profesionalã.

Cristina NAFTANAILÃ

În perioada 16-20 ianuarie 2017, am
efectuat o vizitã de studiu, realizatã cu
sprijinul financiar primit în cadrul
Programului de burse SEE - RO 15, la
Reykjavik Universiy, în Islanda, cu
scopul stabilirii unui contact între cele
douã universitãþi, în vederea întãririi
ulterioare a colaborãrii bilaterale.
Schimbul de experienþã ºi bune practici
în domeniul didactic ºi al cercetãrii a
fost, de asemenea, în centrul preocupãrilor participanþilor de la cele douã
universitãþi.
Subiectul vizitei l-a constituit impactul
crizei globale asupra evoluþiei bãncilor
 studiu de caz: Islanda ºi România. Criza
financiarã globalã a avut o influenþã
puternicã asupra evoluþiei bãncilor de pe
întreg mapamondul, inclusiv asupra
sistemelor bancare din cele douã þãri. Ca
urmare, una dintre cele mai importante
provocãri cu care se confruntã în prezent
multe þãri ale lumii este reinstaurarea
încrederii în sistemul bancar. De asemenea, foarte importantã este promovarea unor sisteme bancare sustenabile,
care sã permitã creºterea stabilitãþii
financiare.
Plecând de la aceastã premisã, în
timpul vizitei de studiu s-au desfãºurat
mai multe activitãþi, între care pot fi
menþionate:
 dezbateri ºtiinþifice privind evoluþia
sistemelor bancare din România ºi
Islanda, atât în perioada premergãtoare
crizei, cât ºi dupã izbucnirea crizei, ºi
efectuarea de analize comparate;
 impactul crizei globale asupra celor
douã sisteme bancare, precum ºi
acþiunile ºi mãsurile luate în vederea
întãririi stabilitãþii financiare ºi
restaurãrii încrederii în cele douã
sisteme bancare;
 schimb de experienþã ºi bune practici
în domeniul didactic ºi al cercetãrii;
 discuþii privind posibilitatea implementãrii în activitatea didacticã ºi de
cercetare a subiectelor dezbãtute; în
acest scop, pe data de 19 ianuarie 2017,
în cadrul cursului Financial markets
(Pieþe financiare), am realizat o
prezentare a sistemului bancar românesc
studenþilor din anul II de la School of
Business;
 dezbateri privind perspectivele de
colaborare.

În vederea scrierii ºi publicãrii unui
articol pe tema proiectului, ceea ce va
contribui la consolidarea relaþiei dintre
cele douã instituþii, în vederea cooperãrii pentru alte tipuri de proiecte, am
început colaborarea cu Már Wolfgang
Mixa,
Comunicarea dintre participanþi a fost
foarte bunã, iar discuþiile finale privind
posibile cãi de colaborare viitoare au
fost foarte utile ºi constructive.
Se estimeazã semnarea între cele
douã universitãþi a unui acord interinstituþional Erasmus Plus dedicat
mobilitãþilor pentru cadre didactice ºi
realizarea unei mobilitãþi incoming a
unui cadru didactic de la Reykjavik
University.

Conf. univ. dr.
Claudia Gabriela BAICU,

Facultatea de ªtiinþe Economice
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PREUNIVERSITARIA
Facilitãþi de transport pentru elevi ºi studenþi
»

Guvernul a aprobat Hotãrârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea facilitãþilor de transport intern feroviar ºi cu metroul, începând cu
1 februarie, pentru elevi ºi studenþi.

Astfel, studenþii români ºi strãini
înmatriculaþi la forma de învãþãmânt cu
frecvenþã  licenþã, master, doctorat - în
instituþiile de învãþãmânt superior acreditate
din România beneficiazã de gratuitate la
transportul feroviar intern la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului
calendaristic, indiferent de distanþã sau rutele
cãlãtoriilor.
Eliberarea legitimaþiilor de cãlãtorie
gratuite, cât ºi a abonamentelor lunare
gratuite se face astfel:
 pânã la începerea anului universitar
2017/2018, în baza legitimaþiei de student
pentru reducere la transport, cât ºi a unui act
de identitate, respectiv, carte de identitate sau
paºaport;
 dupã începerea anului universitar
2017/2018, în baza legitimaþiei de student
pentru reducere/gratuitate la transport, cât
ºi a unui act de identitate, respectiv, carte de
identitate sau paºaport;
pânã la începerea anului universitar
2017/2018,
pentru studenþii care nu au
beneficiat de legitimaþia de student pentru
reducere/gratuitate la transport, pe baza unei
adeverinþe eliberate de instituþia de învãþãmânt superior la care sunt înmatriculaþi.
Dacã în tren sunt depistaþi cãlãtori care sunt în
posesia unor legitimaþii de student pentru reducere/
gratuitate la transport care nu le aparþin, acestea
vor fi reþinute de cãtre organele de control ºi vor fi
înapoiate instituþiilor de învãþãmânt superior de
apartenenþã, iar cãlãtorii vor fi consideraþi ca fiind
fãrã legitimaþie de cãlãtorie ºi vor fi trataþi conform
reglementãrilor proprii ale operatorului de
transport ºi a legislaþiei în vigoare.
De asemenea, elevii din învãþãmântul
obligatoriu, profesional  inclusiv postliceal,
liceal acreditat/autorizat beneficiazã de tarif
redus cu 50% pentru transportul feroviar intern
la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot
parcursul anului calendaristic.
Operatorii de transport feroviar de cãlãtori vor
elibera, contra cost, elevilor, legitimaþii de cãlãtorie

cu reducere de 50% din tariful tuturor categoriilor
de tren ºi 50% din tariful de rezervare, clasa a II-a,
cât ºi abonamente lunare pentru elevi cu reducere
50% din tariful tuturor categoriilor de tren, cu
numãr nelimitat de cãlãtorii pe distanþe pânã la
300 km, clasa a II-a.
Elevii orfani, elevii cu cerinþe educaþionale
speciale, precum ºi cei pentru care s-a stabilit
o mãsurã de protecþie specialã, în condiþiile legii,
sau tutelã, beneficiazã de gratuitate pentru
transportul intern feroviar, pe tot parcursul
anului calendaristic.
Pentru cãlãtoria la vagon de dormit, vagon
cuºetã, sau la clasa I, toate categoriile de elevi vor
plãti integral urmãtoarele diferenþe tarifare:
diferenþã de clasã, tarif de rezervare clasa I-a,
supliment de pat/cuºetã, dupã caz.
Eliberarea legitimaþiilor de cãlãtorie/
abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse
cu 50% la clasa a II-a, precum si a legitimaþiilor de
cãlãtorie/ abonamentelor lunare pentru elevi
gratuite se face în baza carnetului de elev care va
avea înscris pe prima filã codul numeric personal
al elevului, respectiv în baza adeverinþei
doveditoare pentru elevii claselor pregãtitoare ºi
a certificatului de naºtere în copie. În cazul în
care, în tren, elevii fie nu prezintã documentele
indicate, fie prezintã alte documente eliberate de
unitãþile de învãþãmânt de apartenenþã (adeverinþe,
precum ºi alte documente ºcolare) sau carnete de
elev nevizate pentru anul ºcolar în curs sau care
nu prezintã menþiunea privind gratuitatea, aceºtia
vor fi consideraþi ca fiind fãrã legitimaþie de
cãlãtorie/ abonament ºi vor fi trataþi conform
reglementãrilor proprii operatorului de transport
feroviar ºi a legislaþiei în vigoare.
În ceea ce priveºte transportul cu metroul
pentru studenþi, hotãrârea prevede diversificarea ofertei tarifare, aceasta incluzând, pe
lângã abonamentul lunar cu reducere 50%, în
primã fazã, ºi restul de titluri de transport:

2 cãlãtorii, 10 cãlãtorii, abonament sãptãmânal,
abonament 1 zi, cu reducere 50%, în faza a II-a,
mai exact începând cu 1 iulie 2018. Studenþii
orfani sau studenþii proveniþi din casele de
copii beneficiazã de gratuitate pentru
transportul cu metroul pe tot parcursul anului
universitar. Pe perioada valabilitãþii abonamentului
lunar, studenþii nu mai pot beneficia de reducere
la alte titluri de cãlãtorie cu metroul, respectiv
faza a II-a.
Astfel, în faza a II-a, dacã studenþii opteazã
pentru alte titluri de transport cu metroul decât
abonamentul lunar, aceºtia pot achiziþiona maxim
4 abonamente sãptãmânale sau maxim 3 cartele
cu 10 cãlãtorii sau maxim 10 cartele cu 2 cãlãtorii,
într-o perioadã de 30 de zile consecutive.
De asemenea, elevii din învãþãmântul
obligatoriu, profesional  inclusiv postliceal,
liceal acreditat/autorizat beneficiazã de tarif
redus cu 50% pentru transportul cu metroul,
pe bazã de abonament lunar, în tot parcursul anului
ºcolar.
Elevii orfani, elevii cu cerinþe educaþionale
speciale, precum ºi cei pentru care s-a stabilit
o mãsurã de protecþie specialã, în condiþiile legii,
sau tutelã beneficiazã de gratuitate pentru
transportul cu metroul, pe tot parcursul anului
ºcolar.
Abonamentul lunar ºi celelalte titluri de
transport cu reducere 50% din oferta tarifarã sunt
valabile numai însoþite de actele de identificare
care sã dovedeascã calitatea de elev sau student,
dupã caz. La verificarea legalitãþii cãlãtoriei cu
metroul, studenþii vor prezenta legitimaþia de
student pentru reducere/gratuitate la transport
vizatã pentru anul universitar în curs ºi un act de
identitate, respectiv carte de identitate sau
paºaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev
vizat pentru anul în curs. Carnetele de elev ºi
legitimaþiile de student pentru reducere/gratuitate
la transport sunt nominale ºi netransmisibile.
Decontarea facilitãþilor la transportul pe calea
feratã ºi cu metroul a elevilor ºi studenþilor se va
efectua din bugetul Ministerului Transporturilor,
cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2017.

Comunicat emis de Biroul de Presã al Guvernului României
ºi preluat de Ministerul Educaþiei Naþionale

Consiliul ªcolar al Elevilor de la ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu,Bucureºti
a iniþiat un interesant test printre colegi, o iniþiativã ce poate fi utilã ºi altor colectivitãþi de elevi:

DE VORBÃ CU CEI DE A XII-A

Dacã ar fi sã facem un studiu printre cei de a XII-a,
în care sã îi întrebãm ce vor sã facã dupã
terminarea liceului, cu siguranþã mulþi ar sta pe
gânduri ºi nu ºtiu ce rãspuns sã ofere. La rândul
nostru, ne lovim de aceeaºi problemã din când în
când sau mãcar o datã ne-am pus un semn de
întrebare pe aceastã temã, însã, cu puþin ajutor, am
gãsit deja sau gãsim un rãspuns. Astfel, am creat
un chestionar în format electronic, pentru a-i
cunoaºte mai bine pe colegii de la clasele a XII-a
ºi pentru a vedea cam ce îi intereseazã sã facã pe
mai departe. Mai jos vã oferim rãspunsurile lor.
Deºi au ajuns la o vârstã frumoasã, în care se
decid ce sã facã cu vieþile lor, nu au uitat de
activitãþile ce îi fac sã se relaxeze sau sã mai uite de
examenele ce îi aºteaptã curând. Unii preferã sã
practice un sport anume, sã cãlãtoreascã, sã iasã
alãturi de cei apropiaþi ºi de prieteni, sã cunoascã
alþi oameni ºi sã îi ajute, iar alþii, în schimb, sunt
atraºi de jocurile pe calculator, make-up, activitãþile
de leadership, domeniul IT, editarea foto-video,
industria fashion sau considerã cã a citi, a scrie, a
asculta muzicã sau a cânta sunt mai de folos.
La întrebarea Ce þi-ar plãcea sã faci pe
viitor?, am primit urmãtoarele rãspunsuri:
contabilitate, programare, sã învãþ mai
multe limbi strãine, sã conduc o agenþie de
turism sau o firmã de organizare de evenimente,
sã cãlãtoresc prin alte þãri, medicinã de
urgenþã, sã fiu make-up artist, stewardesã,
pilot, sã cânt, director/manager/sã conduc o
firmã, sã lucrez în domeniul Resurse Umane,
domeniul IT, armatã, S.R.I., expertiza
produselor alimentare, design (interior),
psihologie, drept penal, sã lucrez în domeniul
economic sau în turism, industria fashion,
sport, instructor fitness, programator.
În locul studiilor universitare, 16,7% preferã
sã urmeze cursuri de formare profesionalã,
46,7% nu preferã aceastã alegere, iar 36,7% nu
s-au gândit la acest aspect pânã în prezent.
La subiectul ºcoalã postlicealã, 76,7% sunt
împotrivã, iar 23,3% nu au luat în calcul aceastã
idee pânã acum.

În Bucureºti vor sã continue studiile doar 80%
dintre ei, 10% vor în alt oraº din România, iar
10% în strãinãtate.
Factorii decizionali în alegerea facultãþii au fost
urmãtorii: prestigiul facultãþii (43,3%), sfatul
persoanelor apropiate (50%), apropierea de casã
(13,3%), taxa de ºcolarizare (3,3%), informaþiile
de pe site-ul facultãþii (30%), alþi factori (26,7%).
La capitolul mai multe facultãþi urmate, 20%
au în plan acest lucru, 40% considerã cã o facultate
este de ajuns, iar 40% nu s-au gândit la acest aspect
pânã în prezent.
Fiind un liceu cu trei specializãri (economic,
comerþ, turism), doar 26,7% vor sã continue
pe aceeaºi specializare, 56,7% nu vor sã continue,
iar 16,7% spun cã este posibil sã continue.
Facultãþi/Academii/Universitãþi (din Bucureºti)
dorite de cãtre cei de a XII-a: Academia de Studii
Economice, Universitatea Politehnicã din
Bucureºti, Facultatea de Limbi Strãine, Facultatea
de Geografie, Facultatea de Business ºi Turism,
ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi

Administrative, Universitatea din Bucureºti,
Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã
Veterinarã, Facultatea de Management,
Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir,
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii,
Facultatea de Ciberneticã, Statisticã ºi
Informaticã Economicã, Facultatea de Drept,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
Universitatea Hyperion din Bucureºti, Facultatea
de Teologie Ortodoxã Justinian Patriarhul,
Academia Tehnicã Militarã, Academia Naþionalã
de Informaþii Mihai Viteazul, Universitatea
Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport,
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol
Davila ºi Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria
ºi Managementul Afacerilor.
Urmãtorul pas îl vom anunþa curând  au anunþat
pe blogul lor. https:// cusidesprekretzu.blogspot.ro
Cu drag,
Consiliul ªcolar al Elevilor, ªcoala Superioarã
Comercialã Nicolae Kretzulescu

Consultare publicã

Proiectul
Ordinului de ministru
privind structura
anului ºcolar
2017-2018
 Mai multe asociaþii de elevi solicitã
Ministerului Educaþiei Naþionale
finalizarea anului ºcolar 2017-2018
cu o sãptãmânã mai devreme
faþã de propunerea formulatã,
se aratã într-un comunicat transmis
agenþiilor de presã.

În contextul consultãrii publice lansate de
Ministerul Educaþiei Naþionale, pe marginea
proiectului Ordinului de ministru privind
structura anului ºcolar 2017-2018,
Asociaþia Elevilor din Constanþa, Asociaþia
Elevilor din Bacãu, Uniunea Liceenilor
Maghiari ºi Asociaþia Elevilor din Maramureº
solicitã ca vacanþa de varã sã debuteze pe
data de 16 iunie 2018,
cu o sãptãmânã mai devreme faþã de
propunerea lansatã în dezbatere publicã
de Ministerul Educaþiei, urmând sã se
finalizeze pe 2 septembrie 2018.
Aceastã propunere vine în contextul în care
în a II-a parte a lunii iunie existã situaþii în
care elevii sunt nevoiþi sã meargã la cursuri în
zile în care temperaturile sunt mai mari
de 30 de grade Celsius, acest fapt scãzând
considerabil concentrarea acestora ºi eficienþa
actului de educaþie. De asemenea, examenele
de Evaluare Naþionalã ºi Bacalaureat
se susþin dupã finalizarea cursurilor,
în cazul celui din urmã probele derulându-se
pânã în a 2-a sãptãmânã din luna iulie.
Astfel, în întreaga þarã canicula reprezintã
un handicap pentru toþi candidaþii.
Totodatã, solicitãm Ministerului Educaþiei
Naþionale adãugarea datei de
17 noiembrie  Ziua internaþionalã a elevilor
ºi studenþilor în categoria zilelor care vor fi
marcate în unitãþile de învãþãmânt
prin activitãþi specifice, alãturi de
5 octombrie Ziua internaþionalã a educaþiei
ºi 5 iunie  Ziua învãþãtorului.
Ziua de 17 noiembrie se celebreazã la nivel
internaþional în semn de recunoºtinþã pentru
elevii ºi studenþii din Praga,
care pe 17 noiembrie 1939 au organizat
o manifestaþie împotriva ocupaþiei naziste
din Cehoslovacia, 9 dintre aceºtia fiind uciºi,
iar peste 1200 trimiºi în lagãre.
În acest an ºcolar, cursurile semestrului al
II-lea se vor încheia pe 16 iunie, o mãsurã
bine-venitã, în contextul în care în cea mai
mare parte a þãrii condiþiile meteo fac aproape
imposibilã desfãºurarea orelor de curs.
Îmi manifest speranþa cã Ministerul Educaþiei
Naþionale va acþiona în interesul elevilor
ºi va integra propunerea noastrã în forma
finala a structurii anului ºcolar 2017-2018.
Solicitarea privind marcarea în ºcoli prin
activitãþi specifice a datei de 17 noiembrie 
Ziua internaþionalã a elevilor ºi studenþilor
vine având în vedere semnificaþia acestei zile,
care ne aratã cã beneficiarii educaþiei au avut
ºi au un cuvânt de spus în ceea ce priveºte
viitorul societãþii.  a declarat ConstantinAlexandru Manda, preºedintele Asociaþiei
Elevilor din Constanþa.
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Marele Bal al Operei, eveniment cultural
organizat în fiecare an în Cluj-Napoca la
începutul primãverii, va aniversa anul
acesta un sfert de secol de la prima ediþie,
alãturi de trupa rock Holograf. Tema aleasã
pentru acest an de producãtorul evenimentului, Matei Miko, este cea a operetei în
douã acte, Lãsaþi-mã sã cânt, de Gherase
Dendrino. Marele Bal al Operei va avea
loc în 4 martie 2017.

Festivalul
Ceau, Cinema!

Ajuns la a patra ediþie, Festivalul Ceau,
Cinema! din Timiºoara lanseazã apelul
la înscriere în secþiunea competiþionalã internaþionalã, dedicatã filmelor de lungmetraj: ficþiune, documentar sau animaþie.
Sunt vizate filme din 2016 sau 2017, din
þãrile cu minoritãþi tradiþionale în regiunea
Banatului. Data limitã de înscriere este 1 mai
2017, anunþã organizatorii.

Jason Mraz,
concert la Bucureºti

Brâncuºi
nu ºi-a pierdut
niciodatã
cetãþenia românã

foto: http://stiri.tvr.ro/

Marele Bal
al Operei
 un sfert de secol
la Cluj-Napoca

Poetul Laurian Stãnchescu organizeazã,
în Gorj, evenimentele dedicate sãrbãtoririi
lui Constantin Brâncuºi: Vom pleca într-o
procesiune cãtre Coloana Infinitului, cu
fãclii, îmbrãcaþi în costume populare,
vom fi oameni care într-adevãr îl iubim
pe Brâncuºi ºi fac apel la tot Gorjul sã
vinã cât mai multã lume pentru cã ar fi
foarte bine ca pentru prima datã în istoria
acestui eveniment sã creãm o linie de foc
de la Masa Tãcerii pânã la Coloana Infinitã. Acþiunea are dublu sens, o datã

comemorãm memoria soldaþilor gorjeni
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial ºi, în al
doilea rând, dãm o dimensiune brâncuºianã ideii lui Brâncuºi. La Biserica de pe
Axa Brâncuºi ar urma sã aibã loc o slujbã
de Înãlþare, slujbã omagiatã de un sobor de
preoþi, dupã care cãlãtoria va continua la
Coloana Infinitului. Acolo vom decerna
trei distincþii, o distincþie va merge la
Ansamblul Doina Gorjului, o alta este
pentru jurnalistul Gorjului ºi cea de-a treia
distincþie este pentru o publicaþie gorjeanã.
Fac un apel la tot Gorjul sã putem duce la
îndeplinire aceste fapte, pentru cã mãreþia
unui lucru ne face ºi pe noi mari. ( ). Voi
prezenta de ziua lui Brâncuºi, 19 februarie,
douã documente: unul l-am gãsit în arhiva
Ministerului Justiþiei, prin care demonstrez
cã Brâncuºi nu ºi-a pierdut niciodatã
cetãþenia românã, deci poate fi repatriat
la el acasã, ºi mai am încã un document surprizã, pe care îl voi prezenta
pe 19 februarie, a mai spus poetul Laurian
Stãnchescu, conform pandurul.ro

50 cele mai frumoase
scrisori de dragoste
din toate timpurile
50 cele mai frumoase scrisori de dragoste
din toate timpurile, volum apãrut recent
la editura Nemira în coordonarea lui David
H. Lowenherz, cuprinde epistole scrise
de o serie de personalitãþi cãtre fiinþele
dragi: de la Wolfgang Amadeus Mozart
pentru Constanze Mozart, de la Franz
Kafka pentru Felice Bauer, de la Francis
Scott Fitzgerald pentru Zelda Fitzgerald,
de la Napoleon Bonaparte cãtre Joséphine,
de la Frida Kahlo pentru Diego Rivera.

Teatrul
Stela Popescu
- 15 titluri
ºi 12 premiere

Jason Mraz, artistul american care ºi-a fãcut
cunoscute ritmurile folk-pop în toatã lumea,
va susþine primul concert în România pe
11 martie, la Sala Radio. Fanii bucureºteni
vor avea parte de un show acustic special,
ce face parte din seria evenimentelor An
evening with Jason Mraz and his guitar 
o întâlnire restrânsã cu unul dintre cei
mai apreciaþi artiºti pop ai momentului.
Chiar dacã a început stagiunea în
septembrie 2016, Teatrul Stela Popescu a
intrat în 2017, la doar câteva luni de la
instituþionalizare, cu un portofoliu consistent: 7 titluri, 7 premiere, 3 distincþii
internaþionale (Trofeul ROMANIMA
de la Nurnberg, PLACHETA DE
ONOARE de la Veliko Tîrnovo, GRAND

PRIX  Viena Stars), douã programe
educaþionale, douã festivaluri itinerante.
Nu sunt statistici, ci evenimente aplaudate la Sala Mare a Palatului Naþional
al Copiilor, de peste 740 de mici melomani la fiecare spectacol (ºi sunt lunar
8-10 reprezentaþii), în turnee în þarã,
dar ºi în Germania, Austria, Bulgaria.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când gestul obiºnuit se personalizeazã
pânã dincolo de misterul fiinþei
Dinu Rãdulescu, sculptor ºi grafician, doctor în arte vizuale al
Universitãþii Naþionale de Artã Bucureºti, s-a nãscut în Bucureºti la
17 aprilie 1947. În 1971 absolvã ca ºef de promoþie pe þarã Secþia de
Sculpturã a I.A.P. Nicolae Grigorescu, clasa Ion Lucian Murnu, iar
în 1976 îºi face debutul expoziþional. De atunci, începe seria expoziþiilor interne ºi internaþionale, care i-au adus nenumãrate premii.
Creaþia lui Dinu Rãdulescu este în primul rând expresia cunoaºterii, a unei expresivitãþi controlate intelectual ºi mai puþin a
instinctului. Forma, miºcarea, raportul între gol ºi plin, modelajul,
sinteza, arhitectura volumelor, interesul pentru artã ecvestrã, ca
formã sculpturalã complexã vorbesc despre o atentã cercetare
pe care el o face în domeniul vizualitãþii. A demonstrat calitãþile
sale de bun desenator, felul în care el înþelege relaþia formã-culoare,
sinteza, cãreia ºtie sã-i dea expresie în raportul direct cu
expresivitatea corporalã. Lumea lui Dinu Rãdulescu este cea
descoperitã în proximitatea existenþei imediate, a gestului intrat în

obiºnuit, dar a cãrui particularitate
el ºtie sã o descifreze ºi sã o
transpunã cu personalitate în
imagine plasticã, pentru a ajunge
dincolo de formã, la misterul
fiinþei (Paul Klee). Bedros
Horasangian scria despre Dinu
Rãdulescu în 2007: Un adevãrat
muncitor intelectual, în cel mai
profund spirit camil-petrescian, dubleazã un artist de mare forþã
ºi multiple modalitãþi de expresie. Numeroasele sale expoziþii ºi
participãri la manifestãri naþionale ºi internaþionale au reuºit doar
parþial sã exprime valoarea unei opere ce aºteaptã, încã, sã fie
preþuitã ºi apreciatã cum se cuvine. Amestecul de figurativ ºi
abstract în modelarea materiei sculpturale, cã este vorba de piatrã,
lemn sau bronz, cã avem piese cioplite prin tãietura directã sau
turnare, dau un farmec aparte lucrãrilor sale. ( ) Un abur de
clasicitate a modernismului, bine temperat de obsesia rigorii,
disciplineazã materia compoziþiilor sale, dincolo de senzaþia
unei neliniºti induse prin varietatea formelor în miºcare. Seriile lui
de Cavaleri sau de Instrumentiºti, numeroasele nuduri sau
portrete ale unor mari personalitãþi, precum Pallady sau Corneliu
Baba, cu accentul pus pe trãirea lãuntricã ºi viaþa interioarã a
personajelor, sunt o bunã ºi frumoasã lecþie de intransigenþã
artisticã. Necedând cãutãrilor formale ºi, mai mult sau mai puþin
jucãuºeniilor spectaculoase de ultimã orã, nedorind sã ºocheze
sau bruscheze bunul simþ ºi expresia artisticã de dragul succesului
ºi notorietãþii, Dinu Rãdulescu a rãmas consecvent sieºi ºi
marii arte pe care o serveºte exemplar.
Dinu Rãdulescu ºi-a valorificat doar în parte extraordinarele
sale abilitãþi de a desena, tocmai pentru cã a vrut sã acceadã la
esenþe, în cel mai viguros mod posibil, de a continua un crez
ºi o tenace forþã de a nu ceda conjuncturalului. (G.M.)
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Valori româneºti
A fost timp de 50 de ani ºi mai bine
un glas al României peste hotare ºi
o parte a binelui care a putut fi
gândit despre noi, a întregului
arãtat strãduinþelor pornite din
partea bunã a þãrii vechi, datoritã
ºi farmecului personal, tactului,
cuminþeniei ºi activitãþii depuse [...]
Elena Vãcãrescu a rãmas o
româncã.

Tudor Vianu

Elena VÃCÃRESCU,
poeta neliniºtii divine
Personalitatea literarã ºi politicã a Elenei Vãcãrescu a trezit interesul
istoricilor ºi criticilor literari încã din timpul vieþii sale. Nume sonore
au apreciat cu asupra de mãsurã valoarea creaþiei, acþiunile sale româneºti
ºi proeuropene (Hasdeu, Xenopol, Iorga, C. Mille, Cezar Petrescu,
Camil Petrescu, Petru Comarnescu, B. Munteanu, Pamfil ªeicaru,
G. Oprescu, A.Z.N. Pop, I. Stãvãruº, Mircea Zaciu, ªerban Cioculescu,
N. Scurtu, G. Cãlinescu, Mircea Popa, Tudor Vianu, Iordan Datcu
etc.). Monografia lui Mihai Cimpoi, Elena Vãcãrescu, poeta «neliniºtii
divine» (Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2015), este o valorificare
plenarã a operei ºi activitãþii sale, prin cele trei idei, numite de
Thibaudet: ideea versului, a interculturalitãþii ºi a ideii europene, reunite
sub steaua cãlãuzitoare a deschiderii deontologice cãtre Celãlalt, a
dialogului între culturi, între oamenii de culturã, întrucât toate acþiunile Elenei Vãcãrescu s-au axat pe conºtiinþa personalitãþii ca
bun suprem. Descendenta poeþilor Vãcãreºti (Iancu îi era bunic, iar,
Ienãchiþã, strãbunic), Elena Vãcãrescu se naºte în Bucureºti, la
21 septembrie 1861, ca fiicã a Eufrusinei (n. Fãlcoianu) ºi a diplomatului
I. Vãcãrescu. În timpul studiilor universitare de la Sorbona, stabileºte
legãturi cu marii scriitori francezi (V. Hugo, Prudhomme, Leconte de
Lisle,). În 1886 debuteazã cu volumul Cântecele Aurorei, pentru care
primeºte Premiul Academiei Franceze.
Între 1888-1891, face parte din suita reginei Elisabeta, cea care ºi-a
iubit poporul ºi þara, pentru care a scris prozã inspiratã din istoria
neamului ºi peisajul patriei, semnatã Carmen Sylva. Sub influenþa
reginei, se logodeºte, în tainã, cu prinþul moºtenitor Ferdinand, act
neconform cu statutul Casei Regale ºi dezavuat de rege. Elena Vãcãrescu
este obligatã sã se exileze: întâi la Veneþia, apoi se stabileºte la Paris, în
1898, regina suportând ºi ea consecinþele. Pentru Carmen Sylva are
numai cuvinte de laudã în Romanul vieþii mele (1942), datorându-i
clipele cele mai sfinte ºi scânteia de dragoste care s-a cuibãrit în
inimã. Frumoase evocãri ale unei poete (Elena Vãcãrescu) fãcute altei
poete (Carmen Sylva)! La Paris, Elena Vãcãrescu fondeazã un salon
literar, important nu numai prin activitatea sa intrinsecã, ci ºi prin
legãturile ei permanente cu marii scriitori francezi, întru cunoaºterea
ºi propagarea culturii române: St. Zweig, J. Romains, Unamuno, Joyce,
E. dOrs, Th. Mann, Paul Valéry. Victor Hugo o întreabã despre
prietenii sãi de la 1848, I.C. Brãtianu ºi C.A. Rosetti. Este numitã, în
1919, membrã în delegaþia românã pentru Conferinþa de Pace de la
Paris, reprezintã, în 1920, alãturi de N. Titulescu, România la Societatea
Naþiunilor, fondeazã, în 1924, împreunã cu Paul Valéry, Institutul
Internaþional de Cooperare Intelectualã, fiind, în acelaºi an, preºedinta
de onoare a Academiei Feminine de Litere din Iaºi ºi iniþiatoarea
Premiului Femina pentru români (pe care l-a primit ºi Elena Farago).
Susþine conferinþe publice în Franþa, evocând personalitãþile lui
Creangã, Alecsandri, Bãlcescu, C.A. Rosetti, Caragiale, Pillat, Blaga,
Maniu, Minulescu, traduce din Goga º.a. Dar, pentru ea, poetul poeþilor
rãmâne Eminescu, marele, splendidul nostru Eminescu, sculptor
armonios de perfectã ºi dureroasã vizare, suflet zbuciumat ºi stãpânit
de grija frumuseþii cele mai depline pe care o are limba noastrã,
cuvinte spuse într-o conferinþã de la Galaþi din 1934, în vederea ridicãrii
statuii lui Eminescu (realizatã, în 1935, de Oscar Han). Traduce Doina,
Revedere ºi Mai am un singur dor, iar numele Eminescu este acordat
Catedrei de literaturã ºi culturã românã, inauguratã la 7 ianuarie 1937,
la Nisa, cu sprijinul lui Paul Valéry ºi a lui G. Oprescu. În 1925 este
primitã membrã de onoare în Academia Românã; discursul sãu de
recepþie este o autenticã lecþie de românism: îmi iubesc þara pentru
toatã originalitatea ei autenticã, din care s-a plãmãdit propria-mi
originalitate. Nu evitã nici evocarea momentului exilului sãu impus:
am fost ursitã dezrãdãcinãrii. ( ) Cãci dacã eu nu eram în þarã, þara
era cu mine. ªi o dovedeºte prin cãrþile sale, în care dorul este sfâºietor:
libretul operei. Le cobzar (1907), Le jardin passioné (1908), Miresme
de departe (1927, împreunã cu Anna de Noailles (nãscutã Brâncoveanu)
etc., dar ºi prin activitatea sa europeanã proromâneascã. Discursul
sãu de recepþie la Academia Românã continuã în aceeaºi notã de
sinceritate: Am servit ideea româneascã [...] am încercat sã
rãspândesc peste hotare faima neamului românesc ºi am servit în
lume expansiunea sufletului românesc [...] Am învãþat mai întâi cã
ideea româneascã nu se poate disocia de cultul trecutului românesc.
Sunt lecþii de românism, de patriotism, mai actuale ca oricând: Tipul
patriotului autentic mi se pare acela care ºtie sã þinã cumpãna dreaptã
între elementul naþional ºi factorul internaþional.
Elena Vãcãrescu nu ºi-a iubit þara doar teoretic, prin declaraþii sau
prin creaþiile sale. Deºi a trãit ºi a murit departe de România, inima
mea nu a încetat un singur moment de a bate pentru dânsa ºi, ca atare,
concret, prin testamentul sãu, din 15 septembrie 1945, îºi lasã cea mai
mare parte a averii sale Academiei Române. Complexa sa personalitate,
valoarea creaþiei sale literare sunt remarcate pretutindeni în Europa.
Primeºte Legiunea de Onoare a Franþei (1927), înfiinþeazã Biblioteca
Universalã pentru sprijinirea traducerilor (1927), este membrã în
Comitetul Internaþional pentru difuzarea Artelor prin Cinematograf
(1930), distinsã cu Ordinul Coroana României în grad de mare ofiþer
(1933), este unul dintre fondatorii Casei Româneºti de la Paris (1934),
consilier cultural pe lângã Ambasada României din Franþa (1945), face
parte din delegaþia românã la Conferinþa de Pace de la Paris (1946).
Trece în eternitate la Paris, la 17 februarie 1947. În 1959, este
reînhumatã la Cimitirul Bellu.

Tudor NEDELCEA
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Invitaþie la lecturã

La Editura Fundaþiei România de Mâine, a apãrut, recent (2017),
al unsprezecelea volum
din cadrul Colecþiei Multilingvism ºi culturi în dialog,
o carte de excepþie:

ALEXANDRU MACEDONSKI,
SCRIITOR EUROPEAN
Autor: Cosmin COMÃRNESCU

Absolvent al Liceului
ªcoala Centralã (bacalaureat în limba francezã ºi
limba românã), al Facultãþii
de Limbi ºi Literaturi Strãine
(Francezã-Românã) (Universitatea din Craiova), al
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism (Universitatea Spiru
Haret), al Masteratului de
Etnologie ºi Folclor (Universitatea din Bucureºti),
doctor în filologie (Universitatea din Bucureºti), atestat
ca traducãtor de limba francezã
(DELF, DALF, Ministerul
Justiþiei).
A redactat cãrþi în limbile românã, francezã ºi englezã la editurile: Fundaþia România de Mâine, Humanitas (Miron GhiuCaia, IRIS, Seria Muzzak), Corint (Rebecca Moesta, Kevin J.
Anderson, Porþi de cristal, Insula, vol. I), Litera, ALL (Philippe
Cavalier, Secolul Himerelor, vol. III-IV, José Freches Imperiul
lacrimilor, vol. I-II, Giuseppe Culicchia, Þara Minunilor, Cyril
Massarotto, Dumnezeu mi-e bun amic, Michael Ennis, Ducesa
de Milano, vol. I-II etc.). Traducãtor recunoscut la CEDO.
Redactor colaborator la Psihologia Azi, Flacãra lui Adrian
Pãunescu, Teatrul Azi (UNITER), Editura Moroºan. Traducãtor
la editurile Corint (Fleurus Atlasul Oceanelor, Atlasul animalelor), Litera (Gilles DAmbra, Teste psihologice. Pentru a te
cunoaºte mai bine).
A publicat: O introducere în opera în limba francezã a lui
Alexandru Macedonski, Estfalia, Bucureºti, 2008; Studii de
literaturã, vol. I, Estfalia, Bucureºti, 2008; Cartea morþii,
Estfalia, Bucureºti, 2008; peste 20 de articole în reviste de
literaturã, anale ºi publicaþii de specialitate (Umberto Eco et
le labyrinthe de la postmodernité, în Synthesis, XXX/2003;
Catedrala umanitãþii, în Literatorul, nr. 13-14; La métaphysique
chez Benjamin Fondane (1898-1944), Synthesis,
XXXI-XXXIII/2004-2006, Miturile politice la Dimitrie
Cantemir etc.); Coautor la dicþionarul Ecrivains roumains
dexpression française de Macedonski à Viþniec, Editura
Fundaþiei România de Mâine, Bucureºti, 2003 (Isou Isidore,
Luca Gherasim, Alexandre M. Macedonski, Tzara Tristan).
În pregãtire: Une philosophie de linhumanité.
La vraie religion (2017), Les hybrides stigmates. Une apostasie
(2017).

Î

ncercarea de a scrie numai despre opera
în limba francezã a lui Alexandru Macedonski
presupune, în primul rând, o limitare strictã
la ceea ce este scris în limba lui Hugo ºi, în
al doilea rând, o studiere a acestei pãrþi,
uitatã de critica literarã. Adulat de adepþii
sãi, Alexandru Macedonski n-a fost un poet
rãsfãþat de critica literarã. În 1916, abia
tânãrul Tudor Vianu dã o replicã fermã
acestei judecãþi critice negative ºi o va defini,
mai târziu, în studiile sale referitoare la
universul integral al operei macedonskiene,
dovedind profunditatea ºi bogãþia lirismului.
George Cãlinescu va vedea în Macedonski
un mare poet inegal, iar Adrian Marino va
fi cel care va reconstitui biografia verosimilã
a poetului ºi va lumina opera sa.
Atât de ironizatul Macedonski este
printre puþinii la noi care ºi-au afirmat, cu
riscul grav al trufiei ºi al ridicolului, conºtiinþa vocaþiei magnifice. ªi aceasta nu
numai în limba þãrii sale, ci ºi în cea francezã.
Deºi aceastã parte a operei îl impune pe
Macedonski ca scriitor european, prezenta
lucrare încearcã sã evidenþieze caracteristicile acesteia, de la volumul Bronzes la
romanul Le Calvaire de feu ºi la dramaturgia
în limba francezã. Structuratã în cinci
capitole, lucrarea parcurge istoria vieþii
poetului, referindu-se, în special, la relaþiile
pe care Macedonski le-a avut cu marea
culturã francezã, analizeazã volumul
Bronzes, încearcã sã descopere cheia
romanului Le Calvaire de feu ºi surprinde
dramaturgia autobiograficã, prin excelenþã,
a scriitorului.
E cazul unui studiu comparat autentic,
complex, pe axã diacronicã ºi sincronicã, de
analizã contrastivã pe mai multe corpusuri de
texte: opera macedonskianã de expresie
francezã în comparaþie cu cea în limba românã,
prin coborâre la nivelul variantelor, al
microstructurilor (strofã, vers etc.); legãturile tematice, simbolice, stilistice (sub
indice comparatist) între poezie, prozã ºi
teatru; aceleaºi corpusuri puse în oglindã
cu filiaþiile, consonanþele, similitudinile

(textuale ºi contextuale)
din aria literaturii franceze, de la romantism
ºi naturalism la parnasianism, simbolism, decadentism, în fine la
modernitatea tutelarã
esenþialã (Lautréamont,
Baudelaire, Verlaine,
Mallarmé); nu în ultimul rând, sub aceeaºi
grilã, relaþia între opera
macedonskianã în ambele expresii lingvistice
ºi poetica sa, comparatã,
la rândul ei, cu alte opinii
teoretice formulate în
spaþiul literar francez
sau în cel autohton.
Menþionez importanþa subiectului pe
douã planuri: cel al scriitorilor români de
expresie francezã ºi cel al racordãrii sincrone
a literelor noastre într-o etapã crucialã a
modernitãþii.
Macedonski a avut ºansa de a trãi sursele
simbolismului la faþa locului, în Franþa ºi în
Belgia, ºi a declanºat miºcarea simbolistã în
România. Se aratã succesul lui în Franþa, poetul
fiind binecunoscut în unele cercuri. Se poate
invoca, pe lângã francofilie, ºi statutul în epocã al francofoniei ca dialog între culturi, cu
majuscule, nu ca în prezent. Macedonski
stãpânea la perfecþiune franceza, cu fine
nuanþe lexicale, presãrate cu cuvinte relativ
rare. Cunoscãtor al lui Baudelaire ºi al lui
Mallarmé, el încearcã ºi unele îndrãzneli iniþiate
de romantici ºi dezvoltate de simboliºti.
Cercetarea distinge în fiecare dintre genurile în care se ilustreazã, mai întâi, în
amalgamul eteroclit al poemelor în versuri
antologate de Macedonski în volumul
Bronzes, în care analiza minuþioasã observã,
pe o complexã fibrã romanticã (paºoptistã,
hugolianã, mussetianã etc.), grefarea
mutaþiilor de viziune, procedee, stil, versificaþie îndatorate contactelor (directe sau
livreºti) cu ismele modernitãþii din spaþiul

francofon (simbolism, parnasianism,
decadentism) în a cãror forme de manifestare
ºi expresie Macedonski se regãseºte. Spiritul
sãu neliniºtit, contradictoriu, narcisist,
excentric, de veritabil ,,poete maudit se oglindeþte pe sine în semnele conþtiinþei damnãrii,
tragic-moderne, de tip baudelairian ºi totodatã
în vocaþia inovãrii de tip mallarméan.
Macedonski nu îºi dezminte vocaþia înnoitoare profundã, susþinutã de o conºtiinþã
structural modernã, sincronistã ºi anticipatoare care îl individualizeazã emblematic
în orientarea literaturii române cãtre alt ceas,
posteminescian, al istoriei sale.
Ar fi naiv ºi inexact sã presupunem cã, în
toate cazurile, opera în limba francezã a lui
Alexandru Macedonski nu s-ar ridica la
nivelul unui scriitor european. Dar tocmai
de aici provine ºi îndemnul lucrãrii de faþã,
în încercarea de a cerceta aceastã parte din
opera poetului: rãsplata acestei sforþãri va
fi revelaþia unei lumi de esenþe poetice, a
unui destin literar ce a cunoscut mari
ciudãþenii ºi dezamãgiri, datoritã în parte
caracterului sãu bizar, dar ºi revelaþia unui
scriitor având conºtiinþa clarã a reînnoirii
lirismului contemporan.

Cosmin COMÃRNESCU

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Tarifele plafonate la RCA ºi anularea taxelor radio-tv
schimbã prognoza de inflaþie pe 2017
Banca Naþionalã a României a revizuit în jos prognoza de inflaþie pentru
finalul acestui an, cu 0,4 puncte procentuale, de la 2,1%, la 1,7%, a anunþat
guvernatorul Bãncii Centrale, Mugur Isãrescu, cu ocazia prezentãrii
Raportului trimestrial asupra inflaþiei. Revizuirea în sens descendent a
prognozei de inflaþie se datoreazã, în principal, preþurilor plafonate la RCA
ºi a anulãrii unor taxe nefiscale de la 1 februarie, în special taxa radio-tv.
Pentru sfârºitul anului viitor, BNR estimeazã o ratã a inflaþiei de 3,4%,
cu 0,2 puncte procentuale peste prognoza precedentã, þinta fiind

Mugur Isãrescu:
Nu e loc pentru o apreciere a leului
Guvernatorul a atras atenþia asupra faptului cã
în interiorul indicatorilor economici s-a observat
o problemã a producãtorilor, întreprinzãtorilor
români în contextul deflaþiei. Din aceastã cauzã,
întreprinderile româneºti se confruntã cu o
creºtere a preþurilor de producþie pe fondul
scãderii sau stagnãrii în unele cazuri ale
preþurilor de consum ºi o acutã lipsã de finanþare.
Din acest motiv, chiar dacã de obicei nu facem
prognoze pe curs, trebuie sã spun cã nu existã
loc de apreciere a cursului de schimb. Nu prea e
loc, sã nu spun cã nu e loc deloc, a spus Isãrescu.
Instituþia a anunþat, recent, prin intermediul
unui comunicat de presã, cã rata anualã a inflaþiei
ar putea reveni în teritoriu pozitiv în primul
trimestru din acest an, pe fondul epuizãrii
impactului reducerii TVA la 20%. Scenariul de
bazã al prognozei reconfirmã perspectiva
revenirii ratei anuale a inflaþiei în teritoriu pozitiv
în primul trimestru al anului 2017, pe fondul
epuizãrii impactului reducerii la 20% a cotei
standard a TVA. Palierul pe care rata anualã
prognozatã a inflaþiei se poziþioneazã este, însã,

de 2,5%, +/- 1 punct procentual. Potrivit guvernatorului, rata anualã a
inflaþiei s-a menþinut relativ stabilã pe parcursul trimestrului IV din 2016.
Cotaþiile materiilor prime îºi consolideazã trendul ascendent. Tendinþa
se continuã ºi în prezent, dar parcã nu atât de accentuat, a spus Mugur
Isãrescu, precizând, de asemenea, cã preþul combustibililor a revenit ca
dinamicã în teritoriul pozitiv. El a mai arãtat cã cererea pentru credite a
rãmas robustã pe partea de lei, dar a constatat o atenuare care pare a fi în
corelaþie cu derularea neuniformã a programului Prima Casã.

mai scãzut, iar creºterea ei ulterioarã este relativ
mai lentã, în principal ca urmare a noilor ºocuri
dezinflaþioniste pe partea ofertei survenite în
intervalul noiembrie 2016 - februarie 2017.
Acestea constau în scãderea tarifelor poliþelor
RCA ºi eliminarea taxelor nefiscale, ale cãror
efecte se alãturã celor exercitate de reducerea la
19% a cotei standard a TVA ºi de eliminarea
supra-accizei la carburanþi începând cu
1 ianuarie 2017, se aratã în comunicat.
Potrivit acestuia, traiectoria previzionatã a ratei
anuale a inflaþiei îºi pãstreazã profilul ascendent.
Astfel, ea reintrã în interiorul intervalului þintei
staþionare spre finalul anului 2017, iar la începutul
anului 2018 urcã în jumãtatea superioarã a acestui
interval, la valori mai ridicate decât cele prognozate
anterior. Riscurile ºi incertitudinile asociate
perspectivei inflaþiei provin din mediul intern ºi
extern. Pe plan intern, acestea derivã, în principal,
din conduita politicii fiscale ºi a celei a veniturilor
pe anul 2017. În plus, incertitudinile rãmân ºi în
privinþa ajustãrilor viitoare ale preþurilor
administrate, dar ºi în ceea ce priveºte evoluþia
climatului general intern. Pe plan extern, relevante
rãmân riscurile legate de creºterea economicã în

ani a sugerat ºi BNR ca fiind calea realizabilã
pentru a se ajunge la o soluþie de împãrþire a
poverii, a arãtat Isãrescu.
Curtea Constituþionalã a României (CCR) a decis
sãptãmâna trecutã cã este neconstituþional proiectul
de lege referitor la conversia creditelor în franci
elveþieni. CCR a admis obiecþia de neconstituþionalitate a Legii pentru completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

zona euro induse de incertitudinile politice asociate
Creºterea economicã estimatã de BNR
calendarului electoral al anului 2017 ºi negocierilor
este între 4% ºi 5%
pentru Brexit, divergenþa conduitei politicilor
monetare ale principalelor bãnci centrale din lume,
Conform comunicatului, deciziile CA al BNR
precum ºi de problemele sistemului bancar au ca scop asigurarea ºi menþinerea stabilitãþii
european, spun reprezentanþii BNR.
preþurilor pe termen mediu, într-o manierã care
Mulþi dintre clienþii cu credite în franci sã contribuie la realizarea unei creºteri economice
sustenabile. Consiliul de Administraþie reitereazã
au ºi veniturile în franci elveþieni
cã un mix echilibrat de politici macroeconomice
Unii dintre cei care au luat credite în franci ºi progresul reformelor structurale sunt esenþiale
elveþieni sunt angajaþi la multinaþionale ºi plãtiþi
în franci elveþieni. În concluzie, creditele lor sunt pentru menþinerea unui cadru macroeconomic
perfect hedgiuite (n.r. acoperite de risc valutar). stabil ºi întãrirea capacitãþii economiei româneºti
Nu vãd care e problema lor?, a declarat Mugur de a face faþã unor eventuale evoluþii adverse
Isãrescu, în contextul în care numãrul total al pe plan global. Creºterea economicã pe baza
creditelor în franci este de peste 60.000, iar suma cãreia s-a calculat prognoza de inflaþie de 1,7%,
totalã nu este neapãrat relevantã. Recent, în acest an, este undeva între 4 ºi 5 la sutã, dar
guvernatorul Mugur Isãrescu a spus cã decizia este irelevant ºi nu are legãturã cu creºterea
Curþii Constituþionale cu privire la neconstituþio- economicã prognozatã de Guvern, a spus
nalitatea proiectului de lege referitor la conversia guvernatorul BNR Mugur Isãrescu.
creditelor în franci elveþieni este corectã. Este o
BNR monitorizeazã atent evoluþiile mediului
decizie corectã. Trebuie sã fie pusã în aplicare ºi intern ºi internaþional, fiind pregãtitã sã utilizeze
cred cã legat de cei care au credite în franci toate instrumentele de care dispune pentru
elveþieni soluþia este prevãzutã în Codul civil, la realizarea obiectivelor pe care le are.
capitolul de impreviziune. Se pot gãsi soluþii prin
Gabriela ÞINTEANU
negocieri bilaterale aºa cum, de altfel, în ultimii

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  14 februarie 2017
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

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic
 Ce lume veselã (2002) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973)
Regia: Mihai Constantinescu
Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial (r)
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri

SÂMBÃTÃ  18 februarie 2017
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
Film documentar
România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
Film documentar
Film artistic
Film documentar
Film artistic
ªtiri
Interviurile lui Matei Georgescu
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)
Videoclipuri

MIERCURI  15 februarie 2017
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

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Ochi de urs (1982) Regia: Stere Gulea
Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri

JOI  16 februarie 2017
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

LUNI  20 februarie 2017

DUMINICÃ  19 februarie 2017
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
01:30
02:30
04:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã
Best of Televiral
Film artistic
Film documentar
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Film artistic
ªtiri
Best of Televiral (r)
Film artistic
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)
Videoclipuri

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic românesc 
Ochi de urs (1982) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Gioconda fãrã surâs (1967)
Regia: Malvina Urºianu
Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial (r)
Film artistic (r)
Televiral (r)
Videoclipuri

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

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
O luminã la etajul 10 (1984)
Regia: Malvina Urºianu. Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial (r)
Film artistic (r)
Televiral (r)
Videoclipuri

Biserica Sãseascã din Reghin,
construcþie-enigmã
ce prezintã presupuse urme
ale Cavalerilor Teutoni
Biserica Evanghelicã din Reghin, cunoscutã ca Biserica Sãseascã, a
cãrei construcþie a început în anul 1330, deþine patru elemente de
arhitecturã extrem de rare în Europa, motiv pentru care se presupune cã
aceastã construcþie este opera unor arhitecþi aparþinând Ordinului
Cavalerilor Teutoni.
Dintr-un manuscris aflat la Biblioteca Municipalã Petru Maior Reghin,
întocmit de arhitectul Gustav Müller, aflãm cã Biserica evanghelicãlutheranã din Reghin este o construcþie enigmã, care se remarcã prin
patru elemente extraordinare ºi foarte rare: o fereastrã goticã din jurul
anilor 1400, consolele cu guler de piatrã de la nervura arcaturilor încruciºate
deasupra corului, inscripþia în piatrã din cor ºi firida de ºezut din cor.
Din studiul arhitectului aflãm cã aceastã bisericã deþine o fereastrã
descoperitã dupã 300 de ani, o creaþiune goticã ce cu greu se va mai
gãsi undeva, fiind singura pãstratã din cele patru ferestre care luminau
nava principalã. Arhitectul arãta cã doar aceastã fereastrã a fost salvatã
ºi pãstratã pentru posteritate, iar dupã lucrãrile de lãrgire a clãdirii,
efectuate în anul 1630, aceastã fereastrã a ajuns într-un loc din pod, unde
a fost salvatã de la distrugere. ( )
Documentul relevã cã elemente asemãnãtoare celor care compun
aceastã fereastrã se gãsesc doar la Poarta de Aur, la intrarea în sala de
capitul de la Marienburg, motiv pentru care se poate, deci, presupune
cã aceastã creaþiune este opera unei echipe de construcþii aparþinând
Ordinului Cavalerilor Teutoni.
Cea de-a doua raritate o reprezintã consolele reliefate cu guler de piatrã
la nervura arcaturilor încruciºate deasupra corului, prevãzute cu o
serie de împletituri ºi care înfãþiºeazã o rozetã de flori: Console centrale
de piatrã având aceastã formã ºi execuþie nu pot fi gãsite la niciunul din
monumentele istorice din întreaga Transilvanie; existã la Poarta Winterren
din Marienburg, Prusia de Est, realizate într-o formã asemãnãtoare, însã
nici pe departe nu se apropie de concepþia artisticã bogatã a celor existente
la corul bisericii din Reghin, se aratã în document.
A treia raritate este o inscripþia în piatrã din cor, din 1330, pe care
este menþionat patronul bisericii, Magistrul Thoma, aceasta fiind cea
mai veche inscripþie în piatrã din Transilvania medievalã: Anno Domini
MCCCXXX construitur domus Marie tempore Nicolai plebani cum rebus
magistri Thome patroni ecclesie. Arhitectul spune cã inscripþii în piatrã
datând din Evul Mediu se pot gãsi în ordine cronologicã la urmãtoarele
monumente istorice din Transilvania, cea din Reghin fiind cea mai veche:
1. biserica evanghelicã-lutheranã din Reghin, anul 1330; 2. Biserica
reformatã din Teiuº, anul 1449; 3. Cetatea Bran, anul 1452; 4. cetatea
Hunedoara, anul 1452; 5. Cetatea Brâncoveneºti, de lângã Reghin, din
anul 1537; 6. Turnul oraºului vechi din Dej, din anul 1578.

VINERI  17 februarie 2017
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

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic românesc 
Gioconda fãrã surâs (1967) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie
ªtiri
Film serial
Film artistic
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial (r)
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri

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 perso-nalitate a zilei.

Firida de ºezut din cor este menþionatã ca fiind a patra raritate, din
piatrã, în nicio construcþie din Transilvania nemafiind întâlnitã una
asemãnãtoare: Firida de ºezut din cor trebuie menþionatã ca a patra
raritate, fiind demnã de remarcat ca o lucrare din cele mai temeinice în
comparaþie cu firidele de ºezut din corul celorlalte biserici din
Transilvania. Aceastã firidã de ºezut este din piatrã, pe câtã vreme celelalte
construcþii de acest fel din alte biserici din þarã, n-au arhitectonica normalã
ºi constructivã, unele pãrând a fi construite din stucghips.
Biserica Sãseascã din Reghin mai deþine arcade cu profile extrem de
bogate, de asemenea specifice stilului Ordinului Cavalerilor Teutoni, o
firidã pentru sacramente aflatã în cor, cu forme de relief romane, o consolã
cu guler de piatrã aºezatã ca suport la scara rãsucitã care urcã în turn, cu
ornamente de frunzã de vie.
Biserica Evanghelicã din Reghin este cel mai vechi lãcaº de cult din
oraº, iar de-a lungul timpului a trecut prin patru perioade de construcþie,
iar din aceastã perspectivã îmbinã mai multe stiluri arhitecturale, începând
de la goticul timpuriu pânã la goticul de tranziþie.
Biserica a fost incendiatã în 1708 în timpul rãscoalei antihabsburgice,
conduse de Francisc Rákóczi II, fiind reparatã abia dupã 70 de ani, când au
fost introduse elemente arhitecturale în stil baroc, cum ar fi bolta navei
principale de tip bohemian, ºi a fost înãlþatã una din navele laterale, primind
douã rânduri de galerii. În timpul Revoluþiei din 1848, biserica a fost
incendiatã din nou, lucrãrile de reabilitare fiind terminate în anul 1851. ( )
Cele mai mari lucrãri de restaurare au avut loc între anii 1927 ºi 1930,
ºi au fost conduse de Gustav Müller, arhitect al Reghinului, dar ºi în
perioada 1959-1961.
Stilul bisericii este gotic, descris de contraforþi ºi de arce ogivale, iar
anul 1551, care este înscris în partea superioarã a bisericii, atestã anul
trecerii de la catolicism la luteranism a comunitãþii, în frunte cu preotul
Josephus Kimpius.
Biserica are un plan bazilical cu trei nave, un altar poligonal ºi un turn
cu înãlþimea de 47 de metri, aflat în continuarea navei centrale, iar
ancadramentul folosit este unic în Transilvania, având figuri umane pe
post de console la arce. Cele patru turnuleþe de pe turnul cel înalt, de
47 de metri, atestã dreptul de judecatã al Reghinului. (Agerpres)

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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Cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale este tãrâmul ºcolar. Spiru Haret
Academician prof. univ. dr. Radu VOINEA:

Universitatea noastrã poartã numele lui Spiru Haret:

un omagiu adus marelui om al ºcolii româneºti,
o onoare pentru noi

În dialogul pe care-l purtam cu studenþii, îi întrebam adesea la ce
liceu au fãcut studiile secundare ºi, dupã ce primeam rãspunsul, le
ceream sã-mi spunã câteva cuvinte despre patronul liceului respectiv;
îmi amintesc cã unul dintre studenþi, care urmase cursurile Liceului
Spiru Haret din Bucureºti, nu mi-a putut spune nimic despre patronul
liceului sãu. Am cãutat sã-l ajut. l-am spus cã are o statuie în Bucureºti.
Nu cunoºtea statuia, deºi este, dupã cum se ºtie, în Piaþa Universitãþii,
deci, în inima Bucureºtiului, nu pe vreo stradã lãturalnicã. «Parcã
are o statuie»  mi-a spus el, dar, bineînþeles, n-a ºtiut sã-mi spunã
ale cui sunt celelalte statui. Fireºte, dacã unui om i se ridicã o statuie,
el trebuie sã fi fost un om important prin faptele lui. I-am adãugat
cã, dupã ce a fost fotografiatã faþa nevãzutã (de pe Pãmânt) a Lunii,
o comisie internaþionalã, din care nu fãcea parte niciun român, a
atribuit în 1976 numele de Spiru Haret unui crater de pe Lunã. Deci,
personalitatea lui Spiru Haret depãºise graniþele þãrii, valoarea lui
fiind recunoscutã pe plan internaþional. Nici de data aceasta, studentul
n-a putut sã-mi spunã nimic despre patronul liceului pe care-l urmase.
Aceastã împrejurare, pe care, din pãcate, nu pot s-o uit, m-a
determinat sã vã vorbesc astãzi despre patronul universitãþii pe care
o urmaþi, despre Spiru Haret. Fireºte, timpul care îmi este acordat
fiind limitat ºi, probabil, ºi rãbdarea dumneavoastrã fiind ºi ea limitatã, nu voi intra în prea multe detalii.



Existenþa unui popor nu este asiguratã decât atâta timp
cât toate elementele lui sunt strâns unite, ºi unire nu
poate fi decât dacã întregul popor nu se creºte ºi nu se
întreþine în simþiri comune de iubire de þarã ºi de neam.
Întrebarea este dacã noi dãm destulã atenþie acestui
lucru, ºi dacã ºcoala noastrã meritã pe deplin numele
de ºcoalã naþionalã.



Spiru Haret

matematicienii francezi Laplace, în 1773, ºi Lagrange, în 1776, arãtaserã
cã termenii de ordinul întâi sunt nuli. Un alt matematician francez,
Poisson, în 1808, arãtase cã ºi termenii de ordinul al doilea sunt nuli.
În sfârºit, Mathieu, de asemenea, matematician francez, crezuse cã a
demonstrat cã ºi termenii de ordinul al treilea sunt nuli, deci cã
stabilitatea sistemului nostru planetar ar fi asiguratã pentru un numãr
foarte mare de ani. Este meritul lui Haret de a fi reluat aceste calcule ºi
de a fi arãtat cã Mathieu se înºelase, el reuºind sã obþinã expresiile
exacte ale acestor termeni de ordinul al treilea. Aºadar, sistemul nostru
planetar nu este stabil. El se destramã. Faptul însã cã termenii de
ordinul întâi ºi de ordinul al doilea din expresiile perturbaþiilor sunt
nuli înseamnã cã aceastã destrãmare va avea loc dupã un timp suficient
de lung, dupã sute de milioane de ani, deci nu este niciun motiv sã fim,
deocamdatã, îngrijoraþi. Fireºte, o asemenea concluzie a stârnit
vâlvã nu numai în rândul oamenilor de ºtiinþã, ci ºi în rândul filosofilor
ºi l-a fãcut celebru pe plan mondial pe Spiru Haret.



Spiru Haret

Spiru Haret s-a nãscut la 15 februarie 1851 în comuna Hanul Conachi
din fostul judeþ Putna. ªcoala primarã a început-o în casa pãrinteascã, apoi a urmat câtva timp la o ºcoalã din Dorohoi. Ultimele douã
clase le-a urmat la ªcoala primarã din Sãrãrie, în oraºul Iaºi.
În septembrie 1862, a intrat la liceul Sfântul Sava din Bucureºti,
care se afla în acel timp la capãtul actualei Cãi a Victoriei, pe malul
Dâmboviþei. Dintre cei ºapte ani petrecuþi la acest liceu, cinci ani a fost
intern. Este interesant cã în perioada aceea nu existau cursuri tipãrite;
elevii luau notiþe dupã explicaþiile profesorilor, i-au cãzut în mânã însã
câteva cãrþi franceze de matematici, cele de algebrã ale lui Bertrand ºi
Briot, cea de trigonometrie a lui Serret ºi cea de cosmografie a lui Briot
ºi Garcet. Este interesant cã a tradus, în liceu fiind, Tratatul de
astronomie al lui Quetelet, pe care l-a publicat mai târziu Junimea.
Poate cã aceastã traducere i-a insuflat dragostea de a studia armonia
universalã, ceea ce l-a condus mai târziu la celebra sa tezã de doctorat.
Dupã terminarea liceului, în 1869, Haret s-a înscris la Universitatea
din Bucureºti, Facultatea de ºtiinþe, secþia fizico-matematicã. La
3 decembrie 1870, pe când era încã student, Haret a fost numit profesor
de matematici cu titlu provizoriu la Seminarul central Nifon din
Bucureºti. Pe atunci, pentru ocuparea unui post de profesor în
învãþãmântul secundar se cereau numai bacalaureatul ºi un examenconcurs. Haret ºi-a luat licenþa în matematici în 1874.
În acelaºi an, Titu Maiorescu, ministru al Instrucþiunii Publice, i-a
acordat lui Haret, pe baza unui concurs, o bursã pentru a studia matematicile la Paris. Acolo ºi-a dat Haret seama de unele lipsuri în domeniul
matematicii ºi ºi-a trecut din nou licenþa în iulie 1876. Doi ani mai târziu,
la 18 ianuarie 1878, ºi-a trecut doctoratul la Sorbona cu teza intitulatã
Sur linvariabilité des grands axes des orbites planetaires în faþa unei
comisii formate din Puiseux, preºedinte, ºi Briot ºi Baillard, membri.
Haret a fost, astfel, primul nostru doctor în matematici de la Paris.
Teza de doctorat a lui Haret, care nu conþine decât 49 de pagini, a fost
consideratã la vremea respectivã o lucrare epocalã. Despre ce era vorba?
Se ºtie cã, potrivit legilor lui Kepler, planetele descriu în miºcarea lor în
jurul Soarelui elipse ale cãror axe sunt bine determinate. Newton a reuºit sã
explice de ce au loc asemenea miºcãri, descoperind legea atracþiei universale,
potrivit cãreia o planetã este atrasã de Soare cu o forþã proporþionalã cu
produsul maselor ºi invers proporþionalã cu pãtratul distanþei de la Soare
la planeta respectivã. În timpul când Haret îºi fãcea studiile la Paris,
se punea urmãtoarea problemã: dacã legea descoperitã de Newton, a
atracþiei universale, este adevãratã, atunci nu numai Soarele atrage planetele,
dar ºi planetele se atrag între ele. Aceste forþe sunt mult mai mici din cauzã
cã masa Soarelui este enormã, pe când masele planetelor sunt relativ mici
(de exemplu, dacã ne-am închipui Soarele ca o sferã cu raza de un metru,
pãmântul ar fi, proporþional, cât un grãunte de nisip). Totuºi, ele influenþeazã miºcarea planetelor, ale cãror traiectorii nu mai sunt elipse
perfecte, ci traiectorii care prezintã foarte mici perturbaþii de la forma
elipticã. Ce se întâmplã cu aceste perturbaþii în timp? Rãmân mici sau
cresc foarte mult? Cu alte cuvinte, traiectoriile planetelor rãmân în
vecinãtatea elipselor sau se îndepãrteazã foarte mult de aceste elipse?
Problema aceasta este o problemã de stabilitate a miºcãrilor? Este sistemul
nostru planetar un sistem stabil sau un sistem ce se va dezagrega?





Ne silim sã înlãturãm din învãþãmânt tot ce nu avea viaþa
decât prin puterea tradiþiei, fãrã a rãspunde însã vreunei
realitãþi oarecare: fie o necesitate socialã actualã, fie
îndestularea unei necesitãþi sufleteºti. Mai contãm sã
apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie iubitã ºi
respectatã; sã fie centrul de unde sã porneascã curentele
cele bune ºi sãnãtoase pentru înãlþarea ºi întãrirea neamului.
Cãutãm a face ca învãþãmântul nostru sã devinã un
învãþãmânt naþional, de vreme ce ne silim a-l face sã se
potriveascã þãrii noastre, în loc de a ne mulþumi sã-l luãm
gata fãcut, într-un timp ºi în niºte condiþii care nu mai sunt
ale noastre.
Spiru Haret

Cãutãm sã apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie
iubitã ºi respectatã, sã fie centrul de unde sã porneascã
curentele cele bune ºi sãnãtoase pentru înãlþarea ºi
întãrirea neamului. Cãutãm a face ca învãþãmântul
nostru sã devinã un învãþãmânt naþional, de vreme ce
ne silim a-l face sã se potriveascã þãrii noastre, în loc de
a ne mulþumi sã-l luãm fãcut gata, într-un timp ºi în
niºte condiþii care nu mai sunt ale noastre.

Cea dintâi datorie a ºcolii, care trece înaintea oricãrei
alteia, este de a forma buni cetãþeni, ºi cea dintâi
condiþie pentru a fi cineva bun cetãþean este de a-ºi
iubi þara fãrã rezervã, de a avea o încredere nemãrginitã
întrânsa ºi în viitorul ei. Toatã activitatea, toatã
îngrijirea celor însãrcinaþi cu educaþia tinerimii acolo
trebuie sã tindã.
Spiru Haret

Când s-a întors în þarã, la 1 aprilie 1878, Haret a fost numit suplinitor,
apoi titular, la Catedra de Mecanicã a Universitãþii din Bucureºti,
catedrã care între timp se separase de Catedra de Calcul infinitesimal.
El a predat mecanica raþionalã la Universitatea din Bucureºti pânã
în anul 1910. În acelaºi timp, a fost numit, în anul 1882, ca profesor
la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, unde, pânã în anul 1885, a
predat trigonometria, geometria descriptivã, apoi, din 1885, pânã in
1910, a predat numai geometria analiticã.



Dupã concepþia mea, învãþãmântului universitar
trebuie sã i se lase o completã libertate de miºcãri
pentru a se putea adapta cu cea mai mare înlesnire
cu progresul continuu al ºtiinþei.
Spiru Haret

A fost ministru al Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor în trei rânduri,
între 1897 ºi 1899, 1901-1904 ºi 1907-1910. În aceastã ultimã calitate,
Spiru Haret a avut o activitate prodigioasã pentru ridicarea nivelului
învãþãmântului nostru pe toate treptele sale: primar, secundar ºi
universitar. El a fost autorul moral al reformei învãþãmântului secundar
ºi superior, din luna martie 1898, când a trifurcat liceul în: modern, real
ºi clasic. Reforma aceasta a durat pentru învãþãmântul secundar peste
30 de ani, când s-a revenit la liceul integral unic. Principiul lui Haret în
materie de învãþãmânt a fost «primatul ºcolii» ºi a reuºit, într-adevãr,
sã ridice mult nivelul ºcolii româneºti înainte de Primul Rãzboi Mondial.
Deosebit de interesante sunt circularele pe care le trimitea îndeosebi
învãþãtorilor. Mai mult decât atât, Haret, ca ministru, rãspundea
personal învãþãtorilor la scrisorile acestora. Academicianul Cristofor
Simionescu îºi aminteºte cã bunicul sãu, învãþãtor într-o comunã din
nordul Moldovei, primise un asemenea rãspuns din partea lui Spiru
Haret, scris de dânsul personal, cu cernealã violetã, în care ministrul îi
dãdea sfaturi cum sã predea în aceeaºi camerã unor elevi din clase
diferite. Un alt fapt interesant este remarca pe care o fãcuse Spiru
Haret, pe atunci ministru, într-o inspecþie la o ºcoalã din Moldova, cu
privire la un bãieþel ce îi dãduse rãspunsuri excelente la întrebãrile pe
care i le-a pus. «Dacã ai sã ai vreodatã nevoie de ceva în legãturã cu
ºcoala, sã vii la mine la minister»  i-a spus Haret. ªi s-a întâmplat sã
aibã nevoie nu mult dupã aceea. Dupã rãscoala þãrãneascã din 1907,
bãieþelul n-a mai fost primit la ºcoalã din cauzã cã tatãl lui participase
la rãscoalã. Tatãl s-a dus la minister. Spiru Haret l-a primit. A cãutat
în dulap ºi a scos un carnet, l-a examinat ºi a conchis: «Da, este
adevãrat!» ºi a aprobat ca bãieþelul sã continue ºcoala. Cine era bãieþelul? Era viitorul academician Vasile Rãºcanu, medic ºi fiziolog.



Principala chemare a corpului didactic nu este
numai de a învãþa pe copii carte, ci este de a face
din ei ºi oameni morali.
Spiru Haret

Aº adãuga aici faptul cã Spiru Haret fusese acuzat ca autor moral
al rãscoalei þãrãneºti din 1907, considerându-se cã el a influenþat pe
învãþãtori, care, la rândul lor, au instigat pe þãrani sã se rãscoale.
În realitate, în lucrarea sa în chestiunea þãrãneascã, Haret ridicase
problema împroprietãririi þãranilor, propunând înfiinþarea obºtilor
þãrãneºti, a bãncilor populare ºi a asociaþiilor de vânzare în comun a
produselor þãrãneºti, dar nu se þinuse seama de opiniile sale.
Aº mai menþiona un fapt ce aratã importanþa pe care Spiru Haret o
acorda activitãþii proprii didactice în ciuda funcþiilor de conducere ºi
administraþie pe care le-a avut. Astfel, în 1901, când guvernul trebuia
sã depunã jurãmântul, guvern din care fãcea parte ºi Spiru Haret, regele
Fireºte, rãspunsul la aceastã întrebare nu este deloc simplu. Expresiile Carol I a fixat ora 9 dimineaþa pentru aceastã solemnitate. Spiru Haret
acestor perturbaþii ar trebui sã cuprindã termeni de ordinul întâi, a arãtat cã la aceastã orã are cursuri la universitate. Atunci, regele
de ordinul al doilea, de ordinul al treilea etc... Înainte de Haret, Carol I a schimbat ora, ºi anume, la 11 dimineaþa. Fãrã comentarii.

Spiru Haret a scris ºi o altã lucrare ºtiinþificã importantã prin
conþinutul ei, dupã celebra sa tezã de doctorat, Mécanique sociale,
apãrutã în anul 1910. Este o încercare de apropiere a douã ºtiinþe între
ele  mecanica ºi sociologia  în sensul cã ºtiinþa sociologicã trebuie sã
lucreze cu unele metode matematice-mecanice. În lucrare se resimte
influenþa lui Auguste Comte ºi Herbert Spencer. Haret susþine cã orice
fenomen social se poate reprezenta printr-o curbã. De exemplu, curba
mortalitãþii are un minim la vârsta de 14 ani ºi douã maxime: una între
0-1 an ºi a doua în jurul vârstei de 70 de ani. În continuare, Haret
considerã cã, aºa cum un punct matematic este caracterizat în spaþiul
cu trei dimensiuni prin trei coordonate (x, y, z), tot aºa un individ este
caracterizat prin trei coordonate: intelectul, moralitatea ºi economicul.
Continuând analogia cu mecanica, Haret constatã cã energia societãþii
creºte de pe urma creºterii invenþiilor ºi a respectului tot mai mare
pentru individ ºi constatã cã o societate prosperã cu atât mai rapid,
cu cât randamentul este mai mare, deci cu cât se cheltuieºte mai
puþinã energie pentru a produce un lucru. Haret defineºte noþiunea
de civilizaþie integralã a unei societãþi ca fiind dezvoltarea armonioasã
în trei direcþii: economicã, intelectualã ºi moralã.
Lucrarea aceasta, cu analogii între fenomenele mecanice ºi cele sociale, cu preocupãri filosofice ale autorului, a fost viu criticatã în epoca
apariþiei sale. Cu toate lipsurile ei, dacã avem în vedere perioada în
care a fost scrisã (1910), lucrarea are meritul de a fi pus. pentru prima
oarã la noi în þarã, problema introducerii unor metode matematice
în studiul fenomenelor vieþii sociale.
Pentru meritele sale deosebite, Spiru Haret a fost ales membru
corespondent al Academiei Române în anul 1879 ºi membru titular
în anul 1892.
Cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, în anul 1911, a fost
sãrbãtorit. Cu acest prilej a apãrut un volum omagial intitulat Lui
Spiru Haret. Ale tale dintru ale tale. La împlinirea a 60 de ani, care
cuprinde 1228 de pagini.
Ca om, Haret a fost modest, cu vederi democratice, cinstit ºi fãrã
seamãn de bun. Nu a amãgit ºi nu a dezamãgit pe nimeni. Între altele,
aº menþiona cã el a fost unul dintre puþinii care l-au ajutat pe Aurel
Vlaicu în activitatea acestuia. A fost drept, hotãrât, de o exactitate
proverbialã, extrem de muncitor, dar tãcut. Adesea spunea «Fapte, nu
vorbe!». ªi lumea l-a îndrãgit pentru faptele sale.



În ºcoalele noastre, ideea naþionalitãþii nu se vede
nicãieri Nicio încercare de a dezvolta patriotismul
copiilor . Niciodatã n-am auzit din gura ºcolarilor
bucãþi potrivite pentru a aprinde patriotismul
Cântecele ce se învaþã niciunul nu se raportã la ideile
patriotice.
Spiru Haret

A încetat din viaþã la 17 decembrie 1912, chinuit de cancer.
Posteritatea, la 9 iunie 1935, i-a dezvelit in faþa Universitãþii din
Bucureºti un monument în marmurã, alãturi de statuia altor doi ctitori
ai învãþãmântului românesc, Gheorghe Lazãr ºi Ion Heliade Rãdulescu,
ºi de statuia lui Mihai Viteazul. În perioada 1934-1938, au fost tipãrite,
în 11 volume, Operele lui Spiru C. Haret, care conþin, pe lângã lucrãrile
ºtiinþifice, ºi lucrãrile sociale (discursuri, scrisori, legi etc...).



Statul nu este în putere a procura singur toate
instituþiunile de culturã de care are nevoie þara. Dacã
vine iniþiativa privatã sã aducã concursul sãu, trebuie
sã se respingã? Negreºit cã nu. Din contrã, sã se
încurajeze ºi sã i se înlesneascã calea, cãci idealul,
cel puþin în materie de învãþãmânt, este ca þara sã
fie în stare a-ºi procura singurã învãþãmântul, fãrã
concursul guvernului Sã ne aducem aminte cã în
Statele Unite, þara unde învãþãmântul este poate cel
mai înfloritor, guvernele nu cheltuiesc cu ºcolile decât
o micã parte din sumele ce costã ele, deºi aceste
sume sunt colosale.
Spiru Haret

Recunoscând meritele sale ºtiinþifice, Uniunea Internaþionalã a
Astronomilor a atribuit, în anul 1976, numele Spiru Haret unui
crater de pe faþa invizibilã (de pe Pãmânt) a Lunii.
Universitatea noastrã poartã numele lui Spiru Haret. Este, acesta, un
alt omagiu adus memoriei marelui om de ºtiinþã, marelui om al ºcolii?
Aceasta depinde de activitatea cadrelor didactice ºi a studenþilor acestei
universitãþi. Dacã aceastã activitate se va ridica la un nivel înalt, dacã
toate cadrele didactice vor înþelege misiunea lor nobilã de a se ridica la
nivelul corifeilor ºtiinþei, culturii ºi artei universale ºi vor împãrtãºi apoi
studenþilor tot ce a creat mai de preþ, mai frumos ºi mai util omenirea ºi
dacã studenþii îºi vor însuºi temeinic aceste valori, cu dorinþa de a le spori
în activitatea lor de viitori specialiºti, atunci cu adevãrat atribuirea numelui
Spiru Haret acestei universitãþi va fi un omagiu adus memoriei sale.
(din Cuvântul rostit la deschiderea anului de învãþãmânt
1994-1995 la Universitatea Spiru Haret)

