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La mulþi ani,

celor care poartã numele Arhanghelilor Mihail ºi Gavriil!
Creºtinii îi sãrbãtoresc în fiecare an, pe
8 noiembrie, pe Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil, cunoscuþi drept conducãtorii
cetelor de îngeri, pãzitorii oamenilor de
la naºtere ºi pânã la moarte ºi cãlãuze ale
sufletelor în drumul acestora spre rai.
Arhanghelul Gavriil a fost trimis de
Dumnezeu la Fecioara Maria sã-i
vesteascã taina cea mare a întrupãrii
Domnului ºi tot el a adus drepþilor
Ioachim ºi Ana vestea zãmislirii Maicii
Domnului.
Arhanghelul Mihail poartã, uneori,
cheile raiului, este un înfocat luptãtor
împotriva diavolului ºi vegheazã la
capul bolnavilor, dacã acestora le este
sortit sã moarã, sau la picioarele lor,
dacã le este hãrãzit sã mai trãiascã.
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ACORD
de Cooperare Internaþionalã
semnat
între Universitatea Spiru Haret
ºi Universitatea Turan-Astana



Marþi, 31 octombrie 2017, rectorul Universitãþii Spiru Haret,
conf. univ. dr Aurelian A. Bondrea, a semnat Acordul de Cooperare
Internaþionalã cu Universitatea Turan-Astana, Kazakhstan, clasatã
în top 10 universitãþi de prestigiu din Kazahstan.
Colaborarea internaþionalã între universitatea noastrã ºi cea din
Astana constã într-un plus de programe cu dublã certificare, de
mobilitãþi ºi experienþe academice, schimb de cadre didactice,
precum ºi studii de cercetare ºi fundamentare a teoriilor ºi
practicilor universitare.

Departamentul de Studii juridice al Facultãþii de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinte Economice, Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret organizeazã worhshopul

Orizonturi ºi perspective profesionale
cu dezbaterea

Mioara VERGU-IORDACHE

Provocãrile profesiei de avocat
Invitat: avocat Mihaela Carpãn
Constanþa, 7 noiembrie 2017, ora 11.00
Sala de judecatã, Universitatea Spiru Haret
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Mi-a priit lucrul la Universitatea Spiru Haret. Sunteþi într-o instituþie mãreaþã, sã fiþi încredinþatã!
24 de ani am lucrat aici; pe lângã cursuri, seminarii, mi-am scris cãrþile mele dragi. Mi-e drag sã
fiu în paginile Opiniei naþionale!  ne-a mãrturisit prof. univ. dr. Mihail Diaconescu.
ªi nouã ne este drag sã-i spunem

La mulþi ani, cu sãnãtate
ºi cu încã multe minunate bijuterii literare ºi istorice!

PROFESORI CU CARE NE MÂNDRIM

MIHAIL DIACONESCU  80

Personalitatea ºi opera lui Mihail Diaconescu sunt obiectul
unor ample prezentãri în numeroase lucrãri de criticã ºi istorie
literarã precum ºi în dicþionare de autori elaborate în România ºi în
alte þãri.
Cele mai importante dintre aceste lucrãri sunt volumele
monografice: Gh. Bulgãr, Stil ºi artã literarã în proza lui Mihail
Diaconescu (Bucureºti, 200l; Ediþia a II-a, Cu un Cuvânt înainte
de Liviu Bulgãr, Bucureºti, 2004); Valeriu Filimon, Critica
arhetipalã ºi fenomenologia narativã (Bucureºti, 2004); Theodor
Codreanu, Mihail Diaconescu. Fenomenologia epicã a istoriei
româneºti (Bucureºti, 2004); preot prof. univ. dr. Dumitru Radu,
Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative (Constanþa,
2005); Ilie Barangã, Noi contribuþii bibliografice la studiul operei
lui Mihail Diaconescu, cu o introducere Bibliografia ca operã, de Ion
Stoica, director al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureºti

Împotriva corupþiei,
ca la Independenþã

(Oneºti, 2009); Ilie Bãdescu, Drama istoricã a omului creºtin în
literatura lui Mihail Diaconescu, De la sociologia literaturii la
fenomenologia narativã, Contribuþii antropologice (Oneºti, 2010);
Monica Duºan, Simbolic, metafizic ºi monumental în proza lui
Mihail Diaconescu (Oneºti, 2014); Rodica Subþirelu, Mihail
Diaconescu, în colecþia Personalitãþi contemporane (Bucureºti,
2015); Aurel V. David, Naþiunea în stare de veghe. Note ºi comentarii
sociologice la romanul Marii Uniri (Oneºti, 2017). Pentru
Pãrintele Dumitru Stãniloae romancierul, esteticianul ºi istoricul
literar Mihail Diaconescu este cel mai reprezentativ scriitor al
spiritualitãþii româneºti, începãtor al scrisului nostru viitor.
Academia DacoRomânã, prin Decizia Senatului, l-a propus pe
Mihail Diaconescu la Premiul Nobel pentru literaturã  2013.
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Ni se spune ºi simþim pe propria piele cã iar suntem cotropiþi
de un imperiu. Nu, nu vã gândiþi la scenarii cu spioni, la rãzboi
informaþional, deºi aº putea spune cã nici ele nu pot fi excluse.
Imperiul care ne asupreºte este corupþia. Rãzboiul a fost declarat
încã de la naºterea inamicului. Mai întâi cu blândeþea specificã
împotriva activitãþii unui bebeluº, mai apoi, pe mãsura
maturizãrii acestuia, mãcar declarativ, mijloacele de luptã s-au
radicalizat. Acum, se aflã în plinã desfãºurare rãzboiul total, cu
toate armele, de toate dimensiunile. E drept, se luptã pe toate
fronturile. Numai cã inamicul este ca o caracatiþã. Îi frângi un braþ
aici, îi apare altul, dincolo. Nu de puþine ori mai puternic, mai
sofisticat. Dar cum luptã bravii ostaºi anticorupþie? Ca la Plevna,
Griviþa ºi Smârdan. Mai mult cu mâinile goale ºi, poate mai
important, cu buzunarele goale. Cine sunt soldaþii? Românii cãrora
li se cere sã respecte legea, sã punã frâu oricãrei tentative de corupþie.
Dar, ia cineva în calcul dorinþa omului de a trãi mai bine, de a oferi
propriilor copii o viaþã mai bunã? ªi dacã da, cine ce face?
În toatã lumea, angajatul, chiar dacã nu primeºte cât ºi-ar dori,
primeºte cât sã trãiascã cel puþin decent ºi, mai mult decât
atât, având, atâta vreme cât respectã legea, locul de muncã
asigurat. Statul are grijã de oamenii lui, de cei care îi sunt loiali
în aplicarea ºi respectarea legilor. Ceea ce, la noi, este departe
de a se întâmpla.
Sunt românii atinºi în însãºi gena lor de corupþie? Sunt predestinaþi
acestui flagel încã din naºtere? În niciun caz. Uneori, cedeazã din
cauza sãrãciei, din cauza mediului ºi a ineficienþei bãtãliei declarate
cu insistenþã.
În Rãzboiul pentru Independenþã din1877 s-a putut sã fim
învingãtori, chiar cu braþele goale. Nici inamicul nu avea arme
prea grozave, nu comunica prin celular, prin satelit. În plus, în
acel rãzboi sfânt, românii luptau pentru o cauzã pe care o
înþelegeau, care nu favoriza pe unii ºi oprima pe alþii. Era o
cauzã naþionalã. Iar naþional nu avea nicio conotaþie peiorativã,
extremistã. Veþi replica faptul cã ºi lupta anticorupþie este tot
o cauzã naþionalã. Adevãrat. Dar când angajatul  adicã cel care
astãzi munceºte pentru a supravieþui, nu pentru a trãi  nu se
mai mulþumeºte cu declaraþii sforãitoare, alarmiste, când îi trebuie
fapte concrete, dreptate, când a înþeles cã i se cuvine respect, cã
nu mai e doar cap de locuitor, cã este însuºi locuitorul, numai
afirmarea anticorupþiei drept cauzã naþionalã este prea puþin.
Pentru cã, pânã acum, ce a dovedit anticorupþia? Cã înaintea
interesului naþional stã interesul personal sau cel de grup, de
partid sau de gaºcã.
...Doar atunci când interesul anticorupþie va fi în mod real
naþional, victoria va veni aproape de la sine.
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Proiectul CIEL EDU

Acord de Cooperare Internaþionalã
semnat
între Universitatea Spiru Haret
ºi Universitatea Turan-Astana

AVEÞI PROBLEME
 AVEM SOLUÞII
Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, în parteneriat cu CIEL
România, a organizat marþi,
31 octombrie 2017, la sediul din str.
Fabricii nr. 46G, în cadrul proiectului
CIEL EDU, workskop-ul cu tema
AVEÞI PROBLEME  AVEM
SOLUÞII.
CIEL EDU este un proiect care
are ca scop sprijinirea universitãþilor
ºi liceelor cu profil economic din
România, punându-le la dispoziþie
gratuit aplicaþii CIEL pentru a fi
folosite în cadrul cursurilor. Invitate,
din partea CIEL România, au fost
directorul economic al companiei,
Cãtãlina Mocanu, ºi specialist
Marketing Andrada Vãsii. Din partea
Facultãþii de ªtiinþe Economice
Bucureºti au participat studenþi,
masteranzi ºi cadre didactice.
Doamna Cãtãlina Mocanu a prezentat portofoliul firmei, ce include
aplicaþii software de contabilitate,
gestiune comercialã, salarii, imobilizãri, audit ºi revizuire, CRM, atât
în varianta desktop, cât ºi pentru
servere Cloud ºi aplicaþii Android.
De asemenea, au fost prezentate
pentru studenþii ºi masteranzii noºtri
avantajele efectuãrii unui stagiu de
practicã în compania CIEL:  te
pregãteºti pentru un loc de muncã
ce presupune lucrul cu aplicaþii de
gestiunea afacerii ºi contabilitate;
 înveþi documentele primare financiar-contabile utilizate în activitatea
economicã;  înveþi cum se prelucreazã datele introduse de pe
documentele primare ºi ce rapoarte
rezultã prin prelucrarea lor;
 recapitulezi rapoartele comerciale
ºi contabile ale unei societãþi, despre
care înveþi la orele de curs;  vezi
cum aratã ºi se completeazã declaraþiile fiscale cele mai folosite;  aprofundezi cunoºtinþele teoretice ale
contabilitãþii financiare.
Evenimentul a prezentat un real
interes pentru studenþii ºi masteranzii noºtri, CIEL fiind prima
companie din România specializatã
în dezvoltarea de soluþii software
financiar-contabile de management al
afacerii, însoþite de servicii
profesionale de customer support.

Urmare a participãrii Universitãþii Spiru Haret la cea mai mare expoziþie
mondialã organizatã în acest an, ExpoAstana 2017, ocaziile de promovare a
intereselor universitãþii într-un spaþiu multicultural tehnico-ºtiinþific-academic
nu au întârziat sã aparã.
Astfel, pe 22 august, reprezentanta conducerii Universitãþii Spiru Haret,
prorector cu Relaþiile internaþionale, conf. univ. dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu, a vizitat Universitatea Turan-Astana, fiind primitã de prof.
dr. Kanat Daubayev, prim-prorector, ºi prof. dr Temirkhan Tolkynbaye,
prorector cu Cercetarea ºi Relaþiile Internaþionale.
Prezentarea Universitãþii Spiru Haret, cu
activitãþi, oameni ºi
proiecte de impact, a
pus în valoare punctele
tari ce ar putea deveni
punctele de interes
comun ale celor douã
universitãþi. Conducerea
universitãþii gazdã ºi-a
arãtat interesul de a
încheia un acord de
cooperare cu Universitatea Spiru Haret, având
ca obiectiv principal
schimbul internaþional
de studenþi ºi profesori,
schimbul de experienþe
ºi bune practici internaþionale.
Graþie eficientei comunicãri a prorectorilor cu Relaþiile internaþionale, pe
durata unei luni de la vizita în Astana, ce a sporit încrederea în forþa ºi
durabilitatea parteneriatului româno-kazak, se poate vorbi de bazele unei
viitoare colaborãri.
Prin semnarea unui nou acord internaþional, conducerea Universitãþii Spiru
Haret îºi manifestã convingerea cã viitorul învãþãmântului superior românesc
se contureazã tot mai mult în sfera internaþionalizãrii educaþiei, a programelor
de studiu, a dezvoltãrii unor fructuoase cooperãri pe diferite domenii cu
aplicabilitate practicã, precum ºi în direcþia iniþierii unor noi cãi de dezvoltare
a multiculturalitãþii parteneriatelor interuniversitare.

Experience Lab,
incubator de afaceri în domeniul turismului

Conf. univ. dr.
Floarea GEORGESCU

Dezbateri la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
La data de 1 noiembrie 2017 a fost lansat Laboratorul Experienþelor
(Experience Lab), urmare evenimentului Hackathon, organizat în perioada
20-22 octombrie 2017.
Experience Lab este un incubator de afaceri pentru start-up-uri, în care studenþii
studiazã diverse idei de afaceri cu caracter de inovator.
Primele grupe de studenþi continuã sã dezvolte ideile prezentate în cadrul
evenimentului Hackathon, idei care vizeazã aplicaþii în domeniul turismului, sub
îndrumarea unor facilitatori specializaþi în dezvoltare antreprenorialã.
Începând cu 1 noiembrie, laboratorul este deschis tuturor celor interesaþi, la
USH Pro Business. Întâlnirile au loc în fiecare miercuri, între orele 16:00
ºi 20:00.
Acest incubator l-am denumit
Experience Lab din douã motive: în
primul rând se adreseazã industriei
experienþei ºi celei creative din
domeniul turismului, iar în al doilea
rând studenþii pot experimenta diferite
idei de faceri. Primii tineri care vor
participa la acest incubator sunt
studenþi la Informaticã, dar aºteptãm
o prezenþã semnificativã ºi din alte
domenii: Economic, Marketing,
Jurnalism, Comunicare, ºi alte
discipline de la Universitatea Spiru
Haret. Evenimentul este deschis tuturor
tinerilor care cred în ideea lor de
afacere, indiferent de domeniul
afacerii, a declarat Costin Lianu,
director general USH Pro Business.
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Curaj ºi corectitudine
în jurnalismul de investigaþie
În data de 31 octombrie, la Facultatea
de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea
Jurnalism, studenþii au realizat, în
cadrul seminarului Jurnalism de
investigaþie, exerciþii care îi pregãtesc
pentru viitoarele activitãþi pe teren.
Jurnalismul de investigaþie, gen
Hercule Poirot, implicã curiozitate,
informare, risc, descoperirea adevãrului
ºi aducerea lui în spaþiul public afirma
una dintre studente, care ºi-a dorit sã
rãmânã sursã anonimã, pentru a spori
interesul cititorilor. Le-am pus la
încercare spiritul analitic ºi etic
descoperind împreunã studii de caz
celebre în investigaþia jurnalisticã,
precum Watergate sau Spotlight, dar ºi
alte cazuri, precum cel al mafiei
drogurilor din Peru sau operaþiunea
mâini curate.
Din toate reiese cã, pentru a practica
acest tip de jurnalism, îþi trebuie curaj ºi
corectitudine, asemenea unor vorbe
celebre, conform cãrora acolo unde o

REDACÞIA:

mare masã de oameni se grãbeºte sã iasã
ºi doar câþiva îndrãznesc sã pãtrundã în
clãdire, e clar cã aceia sunt jurnaliºtii
spune cu timiditate aceeaºi tânãrã,
pentru care domeniul de investigaþie ar
fi o adevãratã provocare, cu toate cã este
animatã de spiritul dreptãþii ºi s-a lansat
în dezbatere cu mare încredere în sine.
Studenta Sabina Modrogan a afirmat
cã jurnalismul de investigaþie are ca
obiectiv anchetarea, din punct de vedere

jurnalistic, a unor defecte ale societãþii,
cum ar fi erori ale sistemului judiciar,
corupþie, abuzuri, pe care anumite
persoane încearcã sã le ascundã. Trebuie
sã ai grijã ce comunici publicului, pentru
cã sunt riscuri. De pildã, în cazul mafiei
drogurilor, reporterul Adolfo Isiza a
fost gãsit mort în râu pentru cã a
dezvãluit numele unui important
traficant, protejat de forþele armate.
În cadrul seminarului, am prezentat
ºi parte din sistemul legislativ, sub egida
cãruia jurnalistul de investigaþie poate
acþiona, de asemenea ºi diverse strategii
prin care se poate proteja de consecinþele meseriei sale. Sabina Modrogan
a încheiat discuþiile pe un ton pozitiv,
sperãm la un final cu victoria pãrþilor
bune, nu a celor rele. Cred cã o astfel
de atitudine ne dorim din partea
tinerilor, viitori jurnaliºti de încredere
ai societãþii noastre.

Lect.univ.dr. Raluca CIOCHINÃ

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
este editatã de
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Tiparul executat de
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Ministerul Educaþiei Naþionale, Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport în colaborare cu Universitatea Craiova
 Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport au organizat

Conferinþa internaþionalã

3-4 noiembrie 2017

EXERCIÞIILE FIZICE  UN MOD COMPLET ªI MODERN
PENTRU PROMOVAREA VIEÞII SÃNÃTOASE
Conferinþa ºi-a dorit sã aducã o contribuþie importantã
dezvoltãrii cercetãrii ºtiinþifice a domeniilor menþionate,
folosind câteva teme interdisciplinare, în care educaþia
fizicã reprezintã un element complex, care determinã
dezbateri despre managementul sportiv, dar ºi despre
cercetarea fundamentalã a profilaxiei ºi terapiei de
recuperare.
Vineri, la sediul Facultãþii de Educaþie fizicã ºi Sport,
Universitatea Spiru Haret din ªoseaua Berceni nr.24, a
avut loc Workshopul Osteopatia  terapie concurentã
sau complementarã kinetoterapiei, coordonat de lect.
univ. dr. Elena Buhociu; prezentarea a fost fãcutã de
Robert Savin.
Ceremonia de deschidere a celei de a noua ediþii a
Conferinþei internaþionale a avut loc sâmbãtã, 4 noiembrie, la PREMIUM WELLNESS INSTITUTE. Au luat
cuvântul: prof. univ. dr. Georgeta Niculescu, decan al
Facultãþii de Educaþie fizicã ºi Sport, Universitatea Spiru
Haret, prof. univ. dr. Marian Dragomir, decan al Facultãþii
de Educaþie fizicã ºi Sport, Universitatea Craiova, prof.
univ. dr. Maria Andronie, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, prof. Zsolt Gyongyossy, subsecretar de stat la
Ministerul Tineretului ºi Sportului, prof. univ. dr. Tudorel
Butoi, Universitatea Spiru Haret.
Lucrãrile conferinþei s-au desfãºurat în sesiune plenarã
ºi pe secþiuni. În sesiunea plenarã au fost prezentate
lucrãrile: Cristina Iureºi, Otilia Geavlete, Fluency
Foundation  Inteligenþa emoþionalã ºi empatia în relaþia
terapeuticã; Germina Cosma, Universitatea Craiova 
Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport  Nouã evaluare
în aprecierea saltului vertical utilizând dispozitivul
VERT; prof. univ. dr. Tudorel Butoi  Rolul investigaþiilor
psihologice în sporturile de înaltã performanþã; prof.
univ. dr. Elena Luminiþa Sidenco, Universitatea Spiru
Haret  Managementul bolilor degenerative locomotorii
prin mijloace fizic; Gyongyossy Zsolt  Strategia de
dezvoltare a performanþelor sportive în România.
Dupã ce oaspeþilor le-a fost prezentat PREMIUM
WELLNESS INSTITUTE, a avut loc o sesiune de prezentare
de postere, apoi, lucrãrile au continuat pe secþiuni: Educaþie
Fizicã ºi Sport; Sport ºi de Performanþã; Kinetoterapie ºi
Medicinã Sportivã, în cadrul cãrora au fost susþinute
interesante studii de cercetare.

Workshop
OSTEOPATIA  TERAPIE CONCURENTÃ SAU COMPLEMENTARÃ KINETOTERAPIEI
În programul Conferinþei ºtiinþifice
internaþionale cu tema: Physical
Exercises  a Complex and Modern
Way to Promote Healthy Living a fost
cuprins workshop-ul cu tema Osteopatia
 terapie concurentã sau complementarã kinetoterapiei, desfãºurat în
dupã amiaza zilei de 3 noiembrie, la
sediul facultãþii. Manifestarea a fost
organizatã de lector univ. dr. Elena
Buhociu, iar invitatul care a susþinut
prezentarea a fost kinetoterapeut
masterand Robert Savin, care urmeazã
cursurile programului de masterat
Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii, dupã ce a absolvit cu succes
cursurile programului de licenþã în
Kinetoterapie ºi motricitate specialã, tot
în cadrul facultãþii noastre.
La manifestare au fost invitaþi
reprezentanþi ai corpului profesoral
craiovean, care ne-au onorat printr-o

prezenþã consistentã. De asemenea, au
fost prezenþi numeroºi studenþi ai
facultãþii noastre, din ambele cicluri de
învãþãmânt  licenþã ºi masterat.
Am ales aceastã temã deoarece
osteopatia ºi kinetoterapia au avut o
istorie ºi o evoluþie într-o oarecare
mãsurã asemãnãtoare. Ambele au avut
la bazã practici ancestrale ale vindecãtorilor empirici, care acþionau asupra
corpului uman prin tehnici ºi procedee
moºtenite de la generaþiile precedente
ºi transmise urmaºilor unor caste de
vraci, magi sau druizi. O altã asemãnare
esenþialã este aceea cã ambele terapii se
bazeazã pe miºcare, ca element de bazã
al procesului de vindecare sau de
întreþinere în stare optimã de
funcþionare.
Atât kinetoterapia cât ºi osteopatia
au cunoscut o mare dezvoltare în
ultimul secol, fiind privite cu reticenþã

de reprezentanþii sistemului medical
alopat, care privesc boala strict prin
prisma fiziologiei, a biochimiei ºi
metodelor clasice de evaluare ºi
diagnosticare a pacientului. Ambele ºiau extins treptat domeniul de activitate,
de la tratarea unor afecþiuni locomotorii, cãtre abordarea terapeuticã a altor
organe, aparate ºi sisteme (cardiovascular, respirator, digestiv, endocrin,
metabolic etc.).
O primã mare diferenþã este aceea
cã osteopatia recunoaºte un întemeietor în persoana lui Andrew Taylor
Still, medic american, fiu de preot
metodist, care a trãit între 1828 ºi 1917
ºi care, pornind de la cunoºtinþele
medicale ale secolului XIX ºi de la
observarea stilului de viaþã al indienilor americani din Kansas, a formulat
principiile osteopatiei: 1) corpul este o unitate funcþionalã dinamicã; 2) homeos-

ALEARGÃ PENTRU
SÃNÃTATEA TA

tazia corpului; 3) suveranitatea arterei;
4) interdependenþa structurã-funcþie.
Un foarte important punct comun al
celor douã terapii ºi, de ce nu?, al
medicinei clasice este importanþa pe
care toate aceste sisteme terapeutice o
acordã factorilor de mediu, atât în
apariþia bolii, cât ºi în procesul de
vindecare, unor factori comuni variabili: alimentaþia, exerciþiul fizic,
expunerea la factori poluanþi, nivelul
de stres, regimul veghe-somn, starea de
spirit etc.
Vorbitorul a reliefat totuºi particularitãþile osteopatiei, atât la nivel de factor
specific - disfuncþia osteopatã ºi cum
poate afecta fiziologia pacientului, cât
ºi în abordarea terapeuticã. În acest
context, osteopatia postuleazã: tratarea
disfuncþiei musculo-scheletale devine o
cale de restaurare a echilibrului
musculoscheletal ºi fiziologic (tratând
coloana toracalã, cutia toracicã ºi
diafragmul, se îmbunãtãþeºte funcþia
respiratorie la pacienþii cu pneumonie).
Deºi o idee dragã lui Still era miºcarea este viaþã ºi viaþa este miºcare,
trebuie sã precizãm cã osteopatia
utilizeazã în special miºcãri pasive,
realizate de terapeut, pe când kinetoterapia utilizeazã programe individualizate de exerciþii, mare parte dintre ele
executate de pacienþi, pe perioade variabile de timp, de la câteva sãptãmâni,
pânã la ani sau pe parcursul întregii vieþi.
Workshop-ul s-a încheiat printr-o
demonstraþie practicã, pe voluntari
dintre studenþi, ºi a suscitat discuþii
animate pro sau contra acestei terapii.
În concluzie, putem rãspunde întrebãrii formulate în titlul workshop-ului:
kinetoterapia ºi osteopatia sunt moduri
de acþiune complementare de acþiune
asupra corpului omenesc. Ele nu se
exclud ºi utilizeazã anumite instrumente
comune: manipulãri, tracþiuni, presiuni,
posturãri etc., în scopul îmbunãtãþirii
stãrii pacienþilor ºi restabilirii sãnãtãþii
lor fizice ºi neuro-psihice.

Crosul dedicat studenþilor ºi personalului Universitãþii Spiru Haret din
Centrul Universitar Braºov, sub deviza
Aleargã pentru sãnãtatea ta, are ca
scop conºtientizarea în rândul studenþilor ºi a personalului Universitãþii
Spiru Haret a importanþei sportului ºi
a miºcãrii pentru un stil de viaþã
sãnãtos.
 Alergarea ajutã la îmbunãtãþirea
sistemului cardiovascular, respirator,
digestiv ºi imunitar
 Ajutã la menþinerea unei greutãþi
corporale optime
 Întãreºte oasele ºi scade riscul apariþiei unor afecþiuni, cum ar fi osteoporoza
 Regleazã metabolismul, reduce
nivelul de stres ºi obosealã
 Dezvoltã încrederea în forþele proprii
Aceastã competiþie se adreseazã
tuturor categoriilor de vârstã ºi se va
desfãºura joi, 9 noiembrie, pe aleile
principale din Parcul Tractorul
Braºov.
Crosul se organizeazã pe categorii
de vârstã, barbaþi/femei:
- femei 19 - 30 ani  1200 m
- femei 31 - 40 ani  1000 m
- femei peste 41 ani  800m
- bãrbaþi 19 - 30 ani  2000 m
- bãrbaþi 31 - 40 ani  1400 m
- bãrbaþi peste 41ani  1200 m
Pe toatã durata concursului,
organizatorii vor asigura asistenþã
medicalã.
Înscrierile se fac online, prin completarea unui formular, dar ºi la sediul
Centrului Teritorial Braºov al Universitãþii Spiru Haret, str. Turnului nr. 7.
Înscrierea participanþilor se poate
face ºi direct la locul de desfãºurare a
competiþiei, între orele 8,30 ºi 9,00.
Vor fi premiate locurile 1, 2 ºi 3
(fete ºi bãieþi) la toate categoriile de
cros. Festivitatea oficialã de premiere
va avea loc într-un spaþiu amenajat la
locul de desfãºurare a evenimentului
dupã încheierea competiþiei.

Lector univ. dr. Elena BUHOCIU

Lect. univ. dr. Cristiana BÃLAN
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creaþie, ca expresie a originalitãþii, ºi
operã, ca mod de revelare materialã a
creaþiei. Deºi destinatã celor familiarizaþi
cu terminologia studiilor filosofice,
lucrarea a devenit accesibilã datoritã
prezentãrii de excepþie, realizatã în mod
pragmatic de domnul prof. univ. dr. Ioan
N. Roºca, care, prin orientarea detaliilor
ºi simplificarea enunþurilor, a reuºit sã
polarizeze atenþia auditoriului. Încã o
dovadã cã apetitul pentru cunoaºtere
prin lecturã, în orice domeniu, rãmâne
o constantã a spiritului uman însetat
de cunoaºtere ºi preocupat continuu de
cãutarea adevãrului.
Ultima ºi cea mai aºteptatã parte a
evenimentului, masa rotundã cu tema
Biblioteca în era internetului, a fost
gânditã ca un forum interactiv, ca o
confruntare cordialã a ideilor ºi opiniilor
despre viitorul bibliotecii ca instituþie,
ca refugiu cultural, dar ºi despre viitorul
cãrþii tipãrite într-o epocã în care
factorul timp tinde sã devinã mai
important decât chiar valoarea sau
structura informaþiei.
Tema propusã a condus, în special
prin participarea activã a studenþilor
prezenþi, la o polemicã mai degrabã
cordialã în jurul câtorva tendinþe actuale.
De aici ºi oportunitatea organizãrii problematica de bazã a filosofiei culturii, În opinia participanþilor, biblioteca va
unei dezbateri pe aceastã temã, propunând o regrupare ontologicã în trebui sã adopte o nouã strategie de
ocazionatã de cea de-a zecea ediþie a jurul sensului tematic al raportului între comunicare, un alt mod de interacþiune
Zilelor Bibliotecilor Universitãþii
Spiru Haret, desfãºurate sub egida
Editurii Fundaþiei România de Mâine.
Un eveniment complex, bine organizat,
gândit ca o înlãnþuire de întâmplãri
culturale menite sã atragã atenþia
participanþilor, mai ales prin interactivitate ºi accesibilitatea dezbaterilor.
Holul sediului din strada Ion Ghica al
USH, o bijuterie a arhitecturii interbelice, a gãzduit o expoziþie de carte
veche, pregãtitã ºi îngrijitã cu profesionalism, constituind un foarte reuºit
moment de început, un preambul al
succesiunii evenimentelor ce aveau sã
contureze o zi dedicatã culturii scrise.
A doua parte a evenimentului a fost
consacratã lansãrii a douã volume
publicate de Editura Fundaþiei România
de Mâine. Primul dintre acestea, Lucian
Blaga diplomat la Varºovia, o lucrare
scrisã de domnul ambasador Nicolae
Mareº, constituie o prezentare
amãnunþitã a unei laturi mai puþin
cunoscute a personalitãþii marelui poet,
filosof, dramaturg ºi publicist, ºi anume
aceea de diplomat, într-o perioadã
complicatã pentru stabilirea ºi
dezvoltarea relaþiilor între state la nivel
european ºi mondial. Beneficiind de
prezenþa autorului, discuþia despre
volum a adus, pe lângã necesare
clarificãri legate de rigorile impuse de o
asiduã documentare din sursele cele mai
autorizate, ºi o savuroasã înºiruire de
detalii ºi întâmplãri inedite din viaþa de
diplomat a cunoscutului om de culturã.
Cea de-a doua lucrare, Creaþie ºi culturã
- preludii la o reconstrucþie modernã
în filosofia culturii, autor acad. prof.
univ. dr. Alexandru Boboc, abordeazã
Încã din ziua în care prima coalã tipãritã ieºea din teascul lui Johannes
Gutenberg, cuvântul tipãrit a creat dispute, a generat pasiuni sau a stârnit
polemici mai mult sau mai puþin cordiale, a înflãcãrat minþi luminate ºi, mai
mult decât orice, a schimbat lumea din temelii, deschizând porþile iluminãrii
prin culturã. Rolul cãrþii  ca vehicul al cunoaºterii, ca vector cultural ºi
ºtiinþific, ca instrument social  a fost ºi este atât de mare, încât orice discuþie
sau dezbatere despre prezentul ºi viitorul acesteia nu se poate desfãºura
decât cu maximã aplicare ºi seriozitate, abordând toate implicaþiile tehnice ºi
socioculturale, precum ºi proiecþia acestui fenomen în lumea viitorului.

Media TEAM  ºef de echipã în redacþia ta!
PROEDUS vine cu o nouã provocare pentru liceeni.
Fie cã existã deja o redacþie la tine în liceu, fie cã vrei sã
formezi una nouã, tu ai putea fi redactorul ºef!
Eºti spontan ºi creativ? Ai calitãþi de lider? Poate eºti
un bun organizator? Ai putere de convingere? Îþi place
domeniul Multimedia? Vino în echipa ªcoala Tv!
Pasul 1: completezi, cu mare atenþie, formularul de
înscriere în perioada 01-13 noiembrie 2017.
Pasul 2: aºtepþi confirmarea cã poþi participa la un
training de formare, în perioada 17-19 noiembrie 2017,
unde vei învãþa cum sã coordonezi echipa de jurnaliºti
pe care chiar tu o vei forma la tine în liceu.
Pasul 3: te vei întâlni, la ºcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu, cu unii dintre cei mai buni jurnaliºti,
care te vor învãþa management media.
Pasul 4: susþii testul final.
Pasul 5: primeºti o diplomã de participare ºi statutul
de ºef de echipã în redacþia ta.
Pasul 6: îþi formezi redacþia ºi echipa de jurnaliºti la
tine în liceu.
Pasul 7: pui în aplicare tot ce ai învãþat la training ºi þii
legãtura constant cu redacþia centralã ªcoala Tv.
Deocamdatã atât, restul sarcinilor vin pe parcurs. La
fel ºi recompensele.
Nu uitaþi: Auto-cultivarea cere seriozitate, învãþarea
depinde de extinderea cunoºtinþelor! (http://scoalatv.ro/)

cu cei care îi calcã pragul, sã devinã un
pol cultural care sã ofere mai mult decât
serviciul de a pune la dispoziþie cãrþi.
Aceasta trebuie sã devinã locul acþiunilor ºi dezbaterilor active, de analizã
ºi sintezã a materialelor studiate, ca
unicã posibilitate de asimilare corectã
ºi de sedimentare a informaþiilor, adicã
un templu modern al culturii, dar ºi un
instrument interactiv de coagulare ºi
analizã a cunoºtinþelor. Ultimii ani au
fost caracterizaþi printr-o cantitate
uriaºã de informaþii accesibile tuturor,
ceea ce impune o gestionare care sã facã
posibilã selectivitatea ºi asimilarea
coerentã a acestora. În acelaºi timp,
ecuaþia cunoaºterii s-a modificat profund prin introducerea factorului timp,
ca element esenþial în procesul de studiu.
Astfel, învãþarea devine dinamicã, fluidã,
dar cu tendinþe vãdite spre superficialitate.
Accesibilitatea mediului online, dublatã de raþiuni economice care limiteazã
orizontul de acþiune al bibliotecii ca
instituþie, dar ºi de lipsa de timp, va
conduce inevitabil la înclinarea balanþei
în favoarea obþinerii informaþiilor din
mediul virtual, ceea ce ar putea genera
o scãdere a importanþei cãrþii ca element
esenþial al instruirii. Aceastã tendinþã a
stârnit o dezbatere aprinsã asupra
viitorului cãrþii tipãrite, pãrerile
participanþilor fiind împãrþite, ambele
tabere având argumente pertinente.
Au fost punctate tangenþial ºi subiecte
mai puþin dezbãtute, atât în mediul
online, cât ºi în forumuri sau mese
rotunde: accesul restrâns la informaþia
scrisã sau virtualã, precum ºi lipsa
egalitãþii de ºanse pentru tinerii din
mediul rural, viitorul bibliotecilor prin
digitalizare ºi comprimarea informaþiei,
concomitent cu simplificarea accesului
la informaþie, colaborarea între biblioteci
sau între acestea ºi alte instituþii de
culturã, realitatea virtualã ºi rolul acesteia
în conturarea personalitãþii omului
viitorului, aprofundarea informaþiilor
prin lecturi selective, biblioteca viitorului
ca loc de refugiu cultural în lumea
tehnologizatã.
Ideea desprinsã din toate aceste
pasionante discursuri ºi schimburi de
idei a fost cã, totuºi, cartea va rãmâne

reperul formãrii identitãþii culturale a
individului, dar ºi a societãþii digitalizate
aflate în cãutarea propriului drum. O
oazã de tihnã, liniºte ºi echilibru interior,
universul intim al fiecãruia, compus din
lucruri simple ºi familiare: foºnetul
paginilor, mirosul irepetabil al hârtiei
tipãrite, plãcerea unei lente explorãri a
personajelor, gestul de a închide cartea
ºi înfrigurarea de a o redeschide cândva.
Depinde numai de noi ca lucrurile
frumoase sã trãiascã în continuare, iar
distopia lui Bradbury, Fahrenheit 451,
sã nu devinã, vreodatã, realitate.

Dragoº CIOCÃZAN

LicArt B
 secþiunile
poezie ºi fotografie
Clubul Nouã ne Pasã! în parteneriat cu Primãria Municipiului
Bucureºti, prin PROEDUS, îi invitã
pe toþi liceenii talentaþi din Bucureºti
sã se înscrie la cel mai mare concurs
de arte adresat lor: LicArt B  secþiunile
poezie ºi fotografie.
Înscrierea creaþiilor se face online,
pe www.licart.ro, pânã pe 12 noiembrie 2017. Tot pe site-ul concursului
gãsiþi ºi regulamentul acestuia.
Pe lângã ºansa de a câºtiga premii
în bani, concurenþii pot participa în
timpul perioadei de concurs ºi la
workshop-uri pe secþiuni, în care vor
avea ocazia sã înveþe de la specialiºti,
sã se întâlneascã cu alþi concurenþi ºi
sã împãrtãºeascã opinii ºi idei.
Sunteþi aºteptaþi la LicArt B!
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13 finaliºti se vor întrece
la Sibiu Jazz Competition
Un numãr de 13 finaliºti din opt þãri,
printre care ºi douã formaþii româneºti, se
vor întrece, în perioada 10 - 12 noiembrie,
la Sibiu Jazz Competition, cel mai longeviv
concurs internaþional de jazz din România,
desfãºurat din 1979, au anunþat organizatorii evenimentului. Concursul de jazz
de la Sibiu se desfãºoarã anul acesta, pentru
prima datã, separat de festival, ca o entitate
de sine stãtãtoare. Fondat în anul 1979,
concursul ºi-a consolidat notorietatea
la nivel internaþional în ultimii ani, dovadã fiind numãrul mare de înscrieri de
anul acesta, 53 participanþi din 15 þãri, din
care consiliul artistic a selectat 13 finaliºti.

Compania din St. Petersburg a celebrului balerin Andrei Batalov danseazã Lacul lebedelor la Timiºoara
Stagiunea de balet a Timiºoarei îi
rãsfaþã pe cei pasionaþi de arta dansului
cu un eveniment fastuos: Lacul lebedelor. Cel mai cunoscut balet al
tuturor timpurilor va fi interpretat la
Timiºoara de o companie-fanion a
legendarei ºcoli de balet ex-sovietice,
compania din St. Petersburg a lui
Andrei Batalov. Evenimentul va avea
loc în 17 noiembrie 2017, de la ora
20:00 Opera Naþionalã Românã Timiºoara, iar vedetele spectacolului vor
fi balerinii Olga Golitsa (Odette/
Odile) ºi Denis Nedak (Siegfried).
Baletul pe muzica lui P.I.Ceaikovski,
în coregrafia lui Marius Petipa ºi Lev
Ivanov, are o scenografie creatã de
Evgenii Gurenco. Compania St.
Petersburg Classical Ballet of Andrei
Batalov a fost fondatã în 2014 de unul
dintre legendarii balerini ruºi, prim-solist
la Teatrului Mariinski. Absolvent al
Academiei de Balet Vaganova din Rusia,
Andrei Batalov dominã scena de balet
de mai mult de 25 de ani. În 1992 a
devenit solist al Teatrului Academic de
Stat Mussorgsky din Sankt-Petersburg,
iar doi ani mai târziu câºtigã statutul de
prim-solist al Teatrului Mariinski. El
aparþine unei aristocratice elite a dansului
clasic din trecut ºi prezent, din care fac
parte legende precum Vestris ºi Nijinsky,
Mikhail Baryshnikov ºi Julio Bocca.
Batalov deþine un palmares impresionat
la marile concursuri internaþionale de
balet . A fost câºtigãtor al medaliei de
aur la Concursul Internaþional de Balet
de la Nagoya (Japonia, 1996) ºi la Paris
(1997). A câºtigat premiul doi la
Concursul Internaþional Rudolf Nureyev
la Budapesta (1996), premiul întâi
ºi Mihail Baryshnikov la Arabesque
96, Concursul de Balet din Perm (1996)
ºi Marele Premiu la Concursul Internaþional de Balet de la Moscova (1997).
Premiera mondialã a baletului Lacul
lebedelor a avut loc în 20 februarie 1877,
la Teatrul Bolºoi din Moscova.

Valori româneºti

Academicianul
Mihai CIUCÃ,

Timp de trei zile, începând de vineri,
10 noiembrie, pânã duminicã, 12 noiembrie, inclusiv, publicul poate asculta ºi
viziona live concertele programate în cadrul
concursului, care vor avea loc la Sala
Thalia începând cu ora 19:00.

Carmen Lidia Vidu duce
Jurnal de România
la Viena:

Jurnal de România. Sfântu Gheorghe
ºi Jurnal de România. Constanþa, primele
douã spectacole ale proiectului Jurnal de
România al regizoarei Carmen Lidia Vidu,
ajung pe 15 noiembrie în faþa publicului

din Viena. Jurnal de România este un
proiect conceput în cea mai zbuciumatã
perioadã din istoria recentã a României momentul Colectiv ºi protestele de amploare care au urmat - ºi o duce pe regizoare mai aproape ca niciodatã de teatrul
social. Un proiect nãscut din furie,
revoltã, nerv pur. Proiectul acesta s-a
nãscut dintr-un blocaj de-al meu.

Cloºca cu puii de aur

ºi brãþãrile dacice
 expuse la Muzeul
de Istorie din Târgoviºte
Expoziþia Aurul ºi argintul antic al
României, care cuprinde ºi Cloºca cu puii
de aur ºi brãþãrile dacice, poate fi vizitatã
la Muzeul de Istorie din Târgoviºte. Este
una, dacã nu cea mai importantã expoziþie
realizatã în România în ultimii cinci ani.
Iatã, Aurul ºi argintul antic al României a
poposit la Târgoviºte; aceastã expoziþie
a fost în mai multe oraºe din þarã, dar ºi în
strãinãtate. Manifestarea este posibilã
datoritã felului în care Muzeul Naþional
de Istorie a României a rãspuns adresei

noastre de a avea ºi la Târgoviºte aceastã
expoziþie deosebitã. Considerãm cã este
evenimentul expoziþional al anului 2017
la Târgoviºte, a declarat, la inaugurare,
directorul Complexului Muzeal Curtea
Domneascã din Târgoviºte, Ovidiu
Cârstina. Expoziþia poate fi vizitatã,
la Târgoviºte, în perioada 1 noiembrie
2017 - 2 februarie 2018.

A patra ediþie a HipTrip
Travel
Film Festival
noiembrie la Cinema Union ºi Cinemateca
Eforie din Bucureºti. Peste 15 filme din
toate colþurile lumii, în premierã în
România, vor fi prezentate publicului
iubitor de cãlãtorii ºi cinema. În deschiderea
HipTrip Travel Film Festival 2017 va avea
loc proiecþia în premierã naþionalã a filmului
Singurul festival de film de cãlãtorie din Pop Aye, propunerea la Oscar a SingaRomânia, HipTrip Travel Film Festival va pore, o producþie Singapore-Thailanda,
avea loc anul acesta în perioada 23-26 în regia lui Kirsten Tan.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Protestul prin artã sau imposibilitatea
umanã de a depãºi banalul
Lucian Liciu protesteazã împotriva statutului nostru
existenþial prin orice modalitate de figurare vizualã aparþinând
bidimensionalului ºi, deseori, tridimensionalului, spune criticul
de artã Ana Amelia Dincã, vorbind despre arta pictorului
din Slatina.
Lucian Liciu (n. 18 ianuarie 1968, Slatina, Olt) a absolvit
Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti, la Facultatea de
Artã Decorativã ºi Design  Secþia de Artã Monumentalã (prof.
Preda Sanc). Muzeul Brukenthal din Sibiu, Galeria Galateca,
Cercul Militar Naþional, Institutul Francez ºi Palatul Parlamentului
din Bucureºti, Austria, Franþa, Serbia, Olanda sunt doar câteva
dintre locurile în care Lucian Liciu ºi-a prezentat lucrãrile, fie
în cadrul unor personale, fie al unor expoziþii de grup.
Reducând realitatea la o transcripþie sinteticã a formei ºi
culoarea la o abordare sugestivã care simbolizeazã, analizeazã ºi
decupeazã situaþii din arealul imaginativ al pictorului, pliat pe
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un luptãtor naþional
ºi internaþional
împotriva bolilor
infecþioase

Dacã nu aº munci, aº pieri. Munca a fost întotdeauna mediul meu
de culturã, ca sã mã exprim în termeni de specialitate pentru
microbiologie.
prof. Mihai Ciucã

Numele profesorului Mihai Ciucã se leagã de primele vaccinãri cu vaccin
antiholeric ºi de eradicarea malariei în România. Pentru toate aceste realizãri
a fost distins cu premiul Fundaþiei Darling la cea de a 19-a Adunare
Mondialã a OMS din 12 mai 1966 la Geneva. Tot el este cel care a pus pe
picioare tratamentul prin impaludare al sifilisului nervos ºi organizarea
primului centru de malarioterapie din România. A avut cercetãri privind
biologia bacteriofagilor care au dus la descoperirea, în 1920, împreunã cu
Jules Bordet, a fenomenului de lizogenie.
Profesorul Mihai Ciucã s-a nãscut pe 18 august 1883 la Sãveni, judeþul
Dorohoi, în familia unor tineri învãþãtori pe care tradiþia localã îi
consemneazã ca pãrinþi fondatori ai ºcolii sãvinene: Platon Ciucã, pe
atunci director de ºcoalã, ºi Elena Ciucã (nãscutã Istrate). A urmat ºcoala
primarã la Sãveni, gimnaziul la actualul Colegiu Naþional A.T. Laurian din
Botoºani, apoi Liceul Costache Negruzzi din Iaºi. Dupã terminarea liceului
s-a înscris la Facultatea de medicinã din Bucureºti, pe care a absolvit-o în
1907, angajându-se apoi ca medic la Spitalul Militar.
Între timp, din 1905, lucreazã benevol în Laboratorul de Medicinã
experimentalã, fondat în 1901 de savantul Ion Cantacuzino, ºi începe,
singur sau cu diverºi colaboratori, sã facã experimente ºi cercetãri privind
bolile infecþioase, imunologia, dovedind astfel vocaþia sa de cercetãtor ºi
interesul pentru domeniul microbiologiei, al bolilor infecþioase în special.
Pentru a se specializa în domeniul microbiologiei, igienei ºi bolilor
infecþioase va lucra în cadrul Institutului de seruri ºi vaccinuri, fondat ºi
condus de Ion Cantacuzino, ºi în cadrul Laboratorului de microbiologie
condus de Victor Babeº. În campania armatei române la sud de Dunãre, în
1913, ºi apoi în Rãzboiul de Reîntregire Naþionalã din 1916-1918 este
înrolat ca medic militar ºi va avansa pânã la gradul de colonel în rezervã,
primind ºi importante distincþii militare româneºti ºi strãine, printre care
Virtutea militarã ºi Legiunea de onoare.
Scurta perioadã de pace care a urmat i-a permis doctorului Mihai Ciucã
sã înceapã ºi cariera de universitar. Obþine titlul de doctor în medicinã ºi
intrã în învãþãmântul superior întâi ca asistent la Facultatea de medicinã,
apoi, la recomandarea mentorului sãu, savantul Ion Cantacuzino, este
desemnat profesor de igienã în cadrul aceleiaºi facultãþi, în 1921.
În ºedinþa Academiei Române din 25 mai 1936, savantul Gheorghe
Marinescu recomandã alegerea lui Mihai Ciucã printre membrii
corespondenþi ai Academiei, argumentând cã Mihai Ciucã, profesor de
bacteriologie la Facultatea de medicinã din Bucureºti, unde se mutase între
timp, ºi subdirector la Institutului de seruri ºi vaccinuri, s-a distins prin
cercetãrile sale de patologie ºi medicinã experimentalã, încât a fost
însãrcinat cu diferite misiuni ºtiinþifice ºi anchete epidemiologice în diferite
þãri din Europa ºi Asia. În 1938, la propunerea eminentului savant Emil
Racoviþã, Mihai Ciucã este ales membru activ al Academiei, în locul rãmas
vacant prin moartea academicianului Gheorghe Marinescu.
Doctorul Mihai Ciucã a introdus în þara noastrã vaccinarea antituberculozã ºi a participat direct la luarea ºi aplicarea mãsurilor de combatere
a holerei ºi a malariei pe teritoriul României. A fãcut parte din misiunile
internaþionale care, sub girul Ligii Naþiunilor al ONU, au contribuit la
eradicarea unor teribile maladii infecþioase, în primul rând a malariei, sau
la restrângerea altora, pe continentul african, dar ºi în state europene,
asiatice, pe continentul nord-american. A organizat în Europa ºi Extremul
Orient cursuri internaþionale de malarie, sub auspiciile Ligii Naþiunilor. A
fost numit secretar general al Comisiunii Internaþionale de malarie. A creat
la Iaºi un institut model pentru studiul parazitului malarian, iar oraºul sãu
natal, Sãveni, a fost pânã în anii 70 ai secolului trecut, un centru activ de
depistare ºi tratare a epidemiilor, respectiv a bolilor infecþioase.
Academicianul Mihai Ciucã a murit la 20 februarie 1969.

Cristina MOLDOVEANU

Muzicienii
de la Traffic
Strings vor da
viaþã unor valsuri
ºi polci celebre,
pe 16 decembrie,
la Sala Radio

contexte ºi situaþii din jurul
nostru, Lucian Liciu evocã
imposibilitatea actualului de
a depãºi banalul. Acest fapt
este sugerat prin înlãturarea
lascivului, ceea ce implicã în
final prezentarea unei situaþii,
a unei satire pictate, a unei atitudini faþã de situaþii la care este
martor, determinându-l sã alãture estetica urâtului de senzualitate,
schematismul formelor masculine de frumuseþea biologicã a nudului feminin, detaliile anatomice conduse la limita grotescului
de figuri schimonosite de prostie, spune Ana Amelia Dincã.
Personajele din desene animate accentueazã sentimentul
parodiei ºi se extinde la o întreagã poveste despre nesfârºitele
Muzicienii de la Traffic Strings vor
posibilitãþi de relatare a femeii ca subiect al erotismului, dar ºi
urca pe scena Salii Radio pe 16
al dramelor, al degradãrii etc. (G.M.)
decembrie, ora 19.00, pentru a sustine
un concert cu totul special: Classi
ComicShow. Ei vor crea pentru toþi
iubitorii de muzicã bunã, cu vârste
între 19 ºi 90 de ani, o searã cu un
program muzical foarte dinamic în care
valsul ºi polca vor fi regele ºi regina.
Esenþial pentru noi, TRAFFIC
STRINGS , a fost sã pãtrundem în
magma sonorã a compoziþiilor dinastiei Strauss, pentru a putea înþelege
ºi aborda dinamica intensitãþii muzicii lor, lucru care ne va permite sã o
interpretãm cât mai aproape de

adevãr ºi de elegant cu putinþã. Ce
altceva poate simboliza aceastã
muzicã decât eleganþa dusã la
superlativ. Valsul este regele, Polcaregina, iar aceºti compozitori extraordinar de inspiraþi i-au fost cei mai
credincioºi slujbaºi. Ne-am propus ca
programul serii sã fie un amestec
perfect între tehnicã , pasiune ºi o
subtilitate comicã originalã.
Exprimate fãrã a trece linia ce poate
afecta integritatea muzicii acestor
iluºtri compozitori vienezi , momentele
comice vin sã o completeze, creânduvã dumneavoastrã, auditorilor noºtri,
senzaþii de neuitat.
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Reprezentanþa UE în România informeazã
c
Lansarea programului de asistenþã pentru IMM-uri
o
 Marþi, 7 noiembrie, începând cu ora 9.00, are loc lansarea
programului de asistenþã pentru IMM-uri prin intermediul n
Platformei europene de consiliere în materie de investiþii c
(EIAH). Evenimentul se desfãºoarã la Hotel Intercontinental.
 Concurs pentru jurnaliºti ºi bloggeri care abordeazã teme europene
Obiectivul evenimentului este de a da vizibilitate cooperãrii tri- u
Reprezentanþa Comisiei Europene îºi propune sã-i încurajeze pe jurnaliºti
partite dintre Comisia Europeanã, Banca Europeanã de Investiþii
ºi bloggeri sã se specializeze în analiza informaþiilor care provin de la instituþiile
r
ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, sub
europene ºi a subiectelor europene în general ºi, ca urmare, lanseazã
umbrela Platformei europene de consiliere în materie de investiþii s
concursul REPORTER ºi BLOGGER EUROPEAN.
(EIAH), parte integrantã a Planului de investiþii.

Principalii vorbitori la eveniment sunt:
- Angela Cristea, ºeful Reprezentanþei Comisiei Europene
- Charlotte Ruhe, director coordonator pentru Europa centralã ºi de est
- Simon Barnes, director al serviciilor de consiliere, BEI.

Conferinþa Succesul e...MOLIPSITOR!  Regiunea Centru

 Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi Structural
Consulting Group organizeazã în data de 8 noiembrie
2017, la Sibiu, conferinþa despre fondurile europene Succesul
e...MOLIPSITOR!  Regiunea Centru, în parteneriat cu
Banca Comercialã Românã ºi Banca Transilvania.

Conferinþa va avea loc la Forumul German, sala Oglinzilor
(strada General Magheru nr. 1-3), miercuri, 8 noiembrie,
de la ora 11.30, ºi este parte a celei de-a doua ediþii
a Caravanei Fondurilor Structurale -Succesul e...
MOLIPSITOR!, un proces interactiv de descoperire ºi
împãrtãºire a bunelor practici ºi a impactului generat de

proiectele finanþate din fondurile europene. În perioada mainoiembrie 2017 s-au vizitat cele 8 regiuni ale României,
discutãm despre lecþii învãþate ºi prezentãm bune practici
ale beneficiarilor de la nivel local.
Evenimentul va include prezentãri ale unor proiecte de
succes, studii de caz cu privire la implementarea unor
concepte inovatoare în proiectele cu finanþare europeanã
ºi o secþiune interactivã Sã învãþãm de la experþi. În cadrul
acestei secþiuni, vor fi prezentate informaþii practice legate
de achiziþiile publice ºi publicul va putea adresa întrebãri.
La eveniment vor fi prezenþi reprezentanþi ai autoritãþilor
publice centrale ºi locale, beneficiari ºi potenþiali beneficiari
ai fondurilor europene, mass media ºi publicul larg.
Conferinþa se bucurã de sprijinul Casei de Avocaturã
Trandafir & Associates, Egghead Advertising ºi Asociaþiei
Centrul pentru o Societate Durabilã împreunã cu partenerii
regionali Fundaþia Alãturi de Voi România ºi Web
Innovation.
Puteþi confirma participarea la eveniment pânã cel târziu
marþi, 7 noiembrie, ora 17.00, la Raluca Prelucã, mobil:
0725072533, e-mail: conferinta@fonduri-structurale.ro.

Eficacitatea Fondului UE de ajustare la globalizare
 Comisia Europeanã a publicat marþi, 31 octombrie,
raportul sãu privind performanþa Fondului european de
ajustare la globalizare (FEG) în 2015 ºi 2016. Acesta
reafirmã rolul fondului ca exemplu emblematic al
solidaritãþii europene în limitele disponibilitãþilor
organizaþionale ºi bugetare. În perioada analizatã, aproape
19.500 de lucrãtori au fost ajutaþi sã se adapteze la
configuraþia în schimbare a schimburilor comerciale ºi la
consecinþele crizei economice ºi financiare.
Comisarul UE pentru ocuparea forþei de muncã, afaceri
sociale, competenþe ºi mobilitatea forþei de muncã, Marianne
Thyssen, a declarat: Rezultatele prezentate demonstreazã
valoarea adãugatã a Fondului european de ajustare la
globalizare în ceea ce priveºte sprijinirea lucrãtorilor
disponibilizaþi care au dificultãþi în a-ºi gãsi un nou loc de
muncã. Asistenþa din partea fondului, în valoare de 70 de
milioane de euro, a dat roade: în 2015 ºi 2016, 9.072 de
lucrãtori care au beneficiat de asistenþã au fost reîncadraþi
în muncã, în pofida situaþiei dificile cu care se confruntau
aceste persoane pe piaþa forþei de muncã. Cea de a zecea
aniversare a lui, sãrbãtoritã anul acesta, reprezintã o dovadã
a solidaritãþii europene faþã de lucrãtorii care au cãzut victime
concedierilor în masã cauzate de globalizare sau de crizã.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Jurnaliºtii ºi bloggerii sunt invitaþi sã
trimitã, pânã pe 15 noiembrie, articolele
ºi materialele publicate în perioada 1
ianuarie 15 noiembrie, pentru a fi
evaluate de un juriu. Nu Sunt acceptate
numai comentarii, analize, reportaje,
anchete, interviuri, editoriale, articole de
opinie ºi imagini ilustrative (infografice
originale sau fotografii care au fost
publicate însoþite de comentarii
relevante). Fiecare concurent trebuie sã
trimitã minimum 3 ºi maximum
5 materiale pentru a intra în competiþie
la una dintre cele 7 categorii ale concursului. Concurenþii pot participa la o
singurã categorie.
Fiecare categorie va avea un singur
câºtigãtor, care va fi anunþat în luna
decembrie 2017. Premiile constau în câte
o tabletã iPad ºi o vizitã de 2 zile la
Bruxelles, în cursul anului 2018, unde
câºtigãtorii vor avea ocazia sã viziteze
sediul Comisiei Europene ºi sã se
întâlneascã cu oficiali europeni.
Categorii:  Presã audio (comentariu/
analizã)  Presã video (comentariu/
analizã)  Presã scrisã ºi online
(comentariu/analizã)  Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presa
online)  Reportaj, anchetã, interviu (orice mediu: presã sau blog)

 Blog (text comentariu/analizã/opinie
publicat pe blogul personal sau pe o
platformã comunã)  Galerie (imagine
ilustrativã  fotografie, infografic original
 însoþitã de un comentariu relevant
pentru tematica de concurs, din orice
mediu  presã sau blog)
Temele concursului:
Participanþii pot aborda orice subiect
legat de Uniunea Europeanã (ºi care este
de interes pentru publicul din România),
cu condiþia ca cel puþin unul dintre
materialele înscrise în concurs sã atingã
cel puþin una dintre urmãtoarele teme de
interes pentru Comisia Europeanã:
 Cartea albã privind viitorul Europei cu
27 state membre;  60 de ani de la Tratatul
de la Roma;  10 ani de la aderarea
României la UE;  30 de ani de la înfiinþarea
programului Erasmus;  Corpul European
de Solidaritate;  Politica regionalã (inclusiv fonduri europene);  Politica agricolã
comunã (inclusiv fonduri europene)
 10 prioritãþi ale Comisiei Europene:
locuri de muncã, creºtere ºi investiþii, piaþa
unicã digitalã, uniunea energiei ºi
schimbãrile climatice, piaþa internã, uniunea economicã ºi monetarã, acordul de
liber schimb UE-SUA, justiþie ºi drepturi
fundamentale, migraþie, UE ca actor
global, schimbãri democratice.

Peste 9.000 de lucrãtori, adicã aproape jumãtate din
cei care au participat la mãsurile Fondului european de
ajustare la globalizare, ºi-au gãsit noi locuri de muncã
sau desfãºurau o activitate independentã dupã un an, la
sfârºitul perioadei de punere în aplicare a mãsurilor, iar
un numãr suplimentar de 645 de persoane participau la
un program educaþional sau de formare profesionalã. De
asemenea, statele membre au raportat cã situaþia
personalã, ºansele de angajare ºi încrederea lucrãtorilor
în ei înºiºi s-au îmbunãtãþit în mod vizibil.
Context
Fondul european de ajustare la globalizare oferã
finanþare pentru mãsuri concrete cu scopul de a-i sprijini
pe lucrãtorii disponibilizaþi sã îºi îmbunãtãþeascã ºansele
de angajare ºi sã gãseascã noi oportunitãþi de locuri de
muncã. El finanþeazã mãsuri adaptate situaþiei specifice
în care se aflã fiecare lucrãtor vizat.
În 2017, se împlinesc 10 ani de la înfiinþarea Fondului
european de ajustare la globalizare. De la înfiinþare,
fondul a primit 147 de cereri. Au fost solicitate în jur de
600 de milioane de euro pentru a ajuta aproximativ
137.600 de lucrãtori ºi 2.944 de tineri NEET.

Efectele unor modificãri din Codul Fiscal:
companiile cu venituri sub un milion de euro
vor anula majoritatea contractelor de muncã

Companiile cu venituri sub un milion de euro vor anula
majoritatea contractelor de muncã încheiate cu personalul, în
condiþiile în care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% ºi
salariul minim brut pe economie creºte la 1.900 lei, susþine Iancu
Guda, preºedintele Asociaþiei Analiºtilor Financiar-Bancari din
România (AAFBR) ºi lector la Institutul Bancar Român (IBR).

Potrivit unui studiu de impact privind efectul pe care noile
reglementãri fiscale îl vor avea asupra mediului de afaceri,
impozitul de 1% aplicat cifrei de afaceri pentru toate companiile
cu venituri sub 1 milion de euro, precum ºi majorarea salariului
minim la 1.900 lei vor avea un impact direct asupra a 90% dintre
companiile active în România.

Firmele cu venituri între 0 ºi 500.000 de euro, care înregistreazã
zero angajaþi, vor fi influenþate pozitiv, deoarece acestea plãtesc
astãzi un impozit de 3% din cifra de afaceri, care urmeazã sã fie
redus la 1% prin noile reglementãri. 104.097 de firme se regãsesc
în aceastã situaþie. Considerând noile reglementãri fiscale propuse,
aceste companii vor plãti un impozit pe cifra de afaceri de trei ori
mai mic, scãderea estimatã (bazatã pe veniturile înregistrate în
anul 2016) fiind de la 342 milioane lei (aferent impozitului actual)
la 114 milioane lei (estimãrile privind impozitul nou), aratã Guda.
El susþine cã firmele cu cel puþin un angajat nu vor fi afectate de
noua mãsurã, deoarece acestea plãtesc ºi în momentul de faþã un
impozit de 1% pe cifra de afaceri. În aceastã situaþie se regãsesc
291.937 de firme, care vor înregistra o sarcinã fiscalã similarã
celei din anul 2016, singura diferenþã fiind în funcþie de nivelul
veniturilor înregistrat în viitor. Potrivit acestuia, firmele cu venituri
între 500.000 ºi 1.000.000 de euro plãtesc în condiþiile actuale un
impozit de 16% aplicat profitului brut.
Astfel, trecerea la impozitul de 1% pe cifra de afaceri va avea
un impact diferenþiat în funcþie de profitabilitatea acestora. Firmele
care înregistreazã pierderi vor înregistra costuri fiscale mai mari,
deoarece în momentul de faþã acestea nu plãtesc impozit pe profit.
Un numãr de 2.177 de companii se regãsesc în aceastã situaþie ºi

vor plãti un impozit suplimentar de 68 de milioane lei începând
cu anul 2018. Firmele care înregistreazã o margine a profitului
brut între 0% ºi 6,25% vor înregistra costuri fiscale mai mari,
deoarece impozitul de 16% aplicat profitului brut este inferior
impozitului de 1% aplicat cifrei de afaceri. Un numãr de 8.239 de
companii se regãsesc în aceastã situaþie, acestea înregistrând
costuri fiscale în creºtere de la 110 milioane de lei (aferente
activitãþii desfãºurate în anul 2016) la 260 milioane de lei (aferente
estimãrilor pe acelaºi venit ºi profit brut, dar considerând noul
nivel de impozit), a spus preºedintele AAFBR
În plus, acesta precizeazã cã firmele care înregistreazã o margine
a profitului brut peste 6,25% vor înregistra costuri fiscale mai mici,
deoarece impozitul de 16% aplicat profitului brut este superior
impozitului de 1% aplicat cifrei de afaceri. Un numãr total de
9.247de companii se regãsesc în aceastã situaþie (4.853 înregistrând
un profit brut între 6,25% ºi 15% ºi 4.394 un profit brut peste
15%). Aceste companii vor plãti un impozit estimat de 292 milioane
de lei, comparativ cu 915 milioane de lei în momentul de faþã.
Astfel, din totalul celor 415.698 de companii cu venituri sub
1 milion de euro, aproximativ 70% vor plãti un impozit identic cu
cel actual, 27% vor înregistra un impozit inferior ºi doar 3% vor
plãti un impozit mai mare. Mai exact, impozitul total plãtit de

toate companiile care înregistreazã o cifrã de afaceri sub 1 milion
de euro urmeazã sã scadã de la 2,476 miliarde de lei (aferent
activitãþii desfãºurate în anul 2016) la 1,845 miliarde de lei
(conform estimãrilor realizate în baza noului impozit), impactul
bugetar negativ asupra încasãrilor impozitului asupra acestor
companii fiind de 631 milioane de lei, conform oficialului AAFBR.
În schimb, spune el, cota unicã de impozitare a cifrei de afaceri cu
1% pentru toate companiile care înregistreazã venituri sub pragul
de 1 milion de euro poate reprezenta o pierdere a motivãrii fiscale
privind politica de angajare pentru companiile care înregistrau un
singur angajat.
Astfel, în baza Codului fiscal valabil în momentul de faþã,
companiile cu venituri sub 500.000 de euro plãtesc impozit pe
cifra de afaceri în valoare de 1% dacã au cel puþin un angajat. Existã
112.153 de companii în aceastã situaþie, care preferã sã înregistreze
un angajat (probabil, de cele mai multe ori, acesta fiind acþionarul
companiei plãtit la nivelul salariului minim pe economie), deoarece
costurile suplimentare cu cei 112.153 de angajaþi (211 milioane de
lei estimate la nivelul salariului minim pe economie actual) sunt
acoperite de impozitul inferior de 1% comparativ cu 3% dacã nu ar
avea niciun angajat (optimizarea fiscalã fiind de la 481 milioane de
lei la 160 milioane de lei, deci 321 milioane de lei taxe mai mici). În
noul context, în care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% pentru
toate companiile cu venituri sub 1 milion de euro (indiferent de
numãrul de angajaþi) ºi salariul minim brut pe economie creºte la
1.900 de lei, probabil aceste companii vor anula majoritatea
contractelor de muncã cu personalul respectiv, se atrage atenþia în
studiul realizat de Iancu Guda.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  7 noiembrie 2017

SÂMBÃTÃ  11 noiembrie 2017

02:00
04:00
05:00

22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar
Vremea Live (r)
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Toate
pânzele sus (3)  Întâlnire în Atlantic
(1976) Regia: Mircea Mureºan.
Genul: aventuri
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

JOI  9 noiembrie 2017
07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30
22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

02:00
04:00
04:30
05:00

Viral online (r)
Unde cãlãtorim?
Timp ºi ...timpuri (r)
Vremea Live
România spiritualã
Alo, România! (r)
Viral online (r)
La hanul românesc (r)
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Vremea Live
Ochiul de veghe
Prin lume în 60 de minute
Timp ºi ...timpuri (r)
Vremea Live
La hanul românesc (r)
Vremea Live
Viral online
Fiml artistic  Websitestory (2010).
Regia: Dan Chiºu
La Hanul românesc (r)
Film documentar
Film documentar
România spirirtualã (r)

Festivalul Dramaturgiei Româneºti
Contemporane

Teatrul Dramaturgilor Români (TDR) organizeazã prima ediþie a Festivalului
Dramaturgiei Româneºti Contemporane în perioada 6-12 noiembrie 2017 la Bucureºti.
Spectacolul de deschidere a festivalului a avut loc luni, 6 noiembrie, la Teatrul de Comedie,
sala Radu Beligan, unde a fost prezentatã piesa Exploziv, de Elise Wilk, regia Andrei Mãjeri,
producãtor fiind Teatrul Naþional Marin Sorescu din Craiova. În Festivalul Dramaturgiei
Româneºti Contemporane participã spectacole cu piese româneºti contemporane ale unor
teatre profesioniste naþionale, municipale sau companii teatrale private. Piesele sunt selectate
dintre cele ale anului calendaristic curent, care au avut premiera anul acesta sau, în mod
excepþional, în orice moment al stagiunii precedente.
În cadrul Festivalului existã o secþiune Concurs destinatã dramaturgilor români debutanþi,
iar tema pentru competiþie este la alegerea autorilor. În cadrul galei de decernare a premiilor,
care va avea loc duminicã la sediul Teatrului Dramaturgilor Români, juriul, compus exclusiv
din dramaturgi, va acorda Premiul pentru debut (dramaturgi), precum ºi premii pentru
cel mai bun spectacol, cel mai bun text, cea mai bunã regie, cea mai bunã scenografie,
cel mai bun actor ºi cea mai bunã actriþã. Vor fi acordate, de asemenea, premiul pentru
criticã dramaticã ºi/sau istorie teatralã ºi premiul Dramaturgul anului.
Spectacolele festivalului vor avea loc la sediul Teatrului Dramaturgilor Români, Calea
Griviþei nr. 64 - 66, sector 1, sau în alte sãli, dupã caz, în funcþie de necesitãþile fiecãrei
montãri ºi disponibilitatea unor instituþii partenere TDR.

Ora

VINERI  10 noiembrie 2017

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Fata Morgana (1980). Regia: Elefterie
Voiculescu. Genul: film de dragoste
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

LUNI  13 noiembrie 2017

Duminicã  12 noiembrie 2017
07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
13:00
15:30
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
20:25
20:30
23:00
23:05
00:00

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
20:25
20:30
23:00
23:05
00:00

Viral online (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
România spiritualã
Alo, România! (r)
Viral online (r)
Film de colecþie
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Vremea Live
Interviurile lui Matei Georgescu
Prin lume în 60 de minute (r)
Timp ºi... timpuri
Vremea Live
La hanul românesc
Vremea Live
Viral online
Film artistic  Rocker.
Regia: Marian Criºan
La Hanul românesc (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30

Radio Seven

22:30
22:35
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Prin lume în 60 de minute
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc: Toate Pânzele
Sus (2)  Misterele Mãrilor (1976).
Regia: Mircea Mureºan. Genul: aventuri
Vremea Live
Film artistic
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

PROGRAMUL

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30

MIERCURI  8 noiembrie 2017

Luni

07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
11:00
11:30
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30
22:30
22:35
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

Miercuri

Joi

22:30
22:40
00:30
01:00
01:05
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:05
06:00

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Destine romantice
(1981). Regia: Haralambie Boroº
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

Consiliul judeþean
Buzãu,

Film serial (r)
Film documentar
Timp ºi...timpuri (r)
Vremea Live
Film artistic (r)
Film documentar
Timp ºi...timpuri (r)
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc Bulerin de
Bucureºti (1982). Genul: comedie
Vremea Live (r)
Film artistic 
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

Marþi

07:00
08:00
08:30
09:00
09:05
11:00
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
20:00
20:25
20:30

Biblioteca
judeþeanã
Vasile
Voiculescu
organizeazã
cea de
a XIV-a ediþie
a manifestãrii

Zilele Pamfil ªeicaru

Din program:

 9 noiembrie 2017, ora 11.00,
Aula Basil Iorgulescu a Bibliotecii judeþene:
Sesiune de comunicãri ºi referate cu tema:
100 de ani de la luptele de la Mãrãºeºti,
Mãrãºti ºi Oituz
Vor susþine comunicãri:
 Scriitori ºi publiciºti buzoieni
în vâltoarea Rãzboiului Întregirii
prezintã: Emil Niculescu, scriitor ºi istoric
 Consens ºi disensiune, la 1918.
Despre cum i-am cenzurat pe locuitorii
Regatului României, dupã Marea Unire
prezintã: prof.univ.dr. Marian Petcu,
Universitatea din Bucureºti,
Departamentul de
Antropologie culturalã ºi comunicare
 Presa prizonierilor români
în Primul Rãzboi Mondial
prezintã: Dan Gâju, ziarist, membru UZPR
10 noiembrie 2017, ora 11.00,
Aula Basil Iorgulescu a Bibliotecii judeþene:
 Prelegere:
105 ani de presã ºcolarã în judeþul Buzãu
Prezintã: Viorel Frîncu, publicist, membru UZPR
 Concursul publicaþiilor ºcolare
din judeþul Buzãu
 Festivitatea de premiere a revistelor laureate
Evenimentul este realizat cu sprijinul financiar
al Primãriei Municipiului Buzãu.

Vineri

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache emisiune live

16-17

ªapte la seven (emisiune produsã)

17-19

Cuvinte cu Vintilã.
Realizator: Marius Vintilã emisiune live

19-22

Seven Music. Realizator: Cãlin Gheorghe emisiune live

emisiune live

Sâmbãtã Duminicã

Ora

MUZICÃ

7-8

7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live

8-12

12-13

MUZICÃ

Tech News 13-14

14-18
18-20

22-23
23-24
24-7

MUZICÃ

MUZICÃ

20-7
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PROFESORI CU CARE NE MÂNDRIM

MIHAIL DIACONESCU  80. LA MULÞI ANI!

Mihail Diaconescu a fost nominalizat pentru
premiul Nobel pentru literaturã, în 2013

Parcurgând, nu doar în prag aniversar,
ci de-a lungul vieþii, opera savantului,
istoricului literar, eseistului ºi
romancierului Mihail Diaconescu, am
putut constata cu uimire cã puþini dintre
scriitorii români contemporani se
prezintã cu atâta strãlucire prin creaþia
sa pluridisciplinarã de peste o jumãtate
de secol. Critic ºi exeget al culturii
româneºti, de la daci la literatura ºi
cultura contemporanã, de romancier
capabil sã surprindã mai toate treptele
de manifestare ale etosului românesc în
devenire, din antichitate pânã în zilele
noastre, de dascãl, inclusiv universitar,
de om al cetãþii ºi al þãrii întregi.
Rãsplãtit cu titlul de Doctor honoris
causa al unor ºcoli superioare sau de
cetãþean de onoare  nu întâmplãtor 

al unor urbe ardeleneºti ºi piteºtene,
scriitorul a figurat în ultimii ani pe lista
românilor propuºi pentru acordarea
Premiului Nobel pentru literaturã.
Absolvent al Facultãþii de filologie al
Universitãþii din Bucureºti, Mihail
Diaconescu a debutat în presa literarã
româneascã /Gazeta literarã/, în 1960,
ca sã ajungã ºef al unei publicaþii
prestigioase: Argeºul.
Intelectual ºi cercetãtor rasat, Mihail
Diaconescu se miºcã cu mare
dezinvolturã în arii culturale ºi istorice
vaste din lumea anticã, mai ales în cea
literarã, în spaþiul ortodoxiei româneºti,
ºi în cel epic, el dând noi dimensiuni
literaturii document.
Nu numai plinã de inedit ºi incitantã
este tematica abordatã de Mihail
Diaconescu, ci ºi subiectele alese ºi
tratate de el. Astfel, scriitorul ne aduce
în faþã Roma anticã, vãzutã cu ochii lui
Arhidamos, ambasadorul lui Buerebista
la curtea lui Iulius Cezar: Cãlãtoria
spre zei /1982/. Subiecte antice insolite
gãsim ºi în Speranþa /1984/ sau în
Depãrarea ºi timpul /1986/ - roman al
cãrui erou este astronomul ºi teologul
Dionysus Exiguus, discipol la
schola unei mãnãstiri tomitane, lume
de care este fascinat cercetãtorul.

VOLUME PUBLICATE

 Visele au contururi precise, roman, Editura Pentru Literaturã, Bucureºti, 1963;
 Culorile sângelui, roman, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1973;
 Gib I. Mihãescu, Monografie criticã, în colecþia Universitas, Editura Minerva,
Bucureºti, 1973;
 Die Farben des Blutes, roman, Übersetzung aus dem Rumänischen von
Elga Oprescu, Union Verlag, Berlin, 1976;
 Adevãrul retorului Lucaci, roman, Editura Eminescu, Bucureºti, 1977;
 Umbrele nopþii, roman, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1980;
 Marele cântec, roman, Editura Eminescu, Bucureºti, 1980;
 Cãlãtoria spre zei, roman, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1982;
 Speranþa, roman, Editura Eminescu, Bucureºti, 1984;
 Emissarâ, Perevela na russkii iazâk Nataºa Bogdan, Biblioteka Rumâniia,
Bucharest, 1985;
 Magnus Cantus, roman, în francezã de Anca Cosãceanu, Editura Muzicalã,
Bucureºti, 1985.
 Depãrtarea ºi timpul, roman, Editura Eminescu, Bucureºti, 1986;
 Marele cântec, roman, Editura Muzicalã, Bucureºti, 1987;
 Sacrificiul, roman, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1988;
 Adevãrul retorului Lucaci, roman, în colecþia Columna, Editura Cartea
Moldoveneascã, Chiºinãu, 1991;
 Sacrificiul, roman, ediþia a II-a, vol. I, Iluzia, prefaþa  Drama opþiunii  de
Monica Joiþa; vol. II, Tenebrele; vol. III, Lumina, Editura Ministerului de
Interne, Bucureºti, 1993;
 Speranþa, roman, prefaþa  Romanul Unirii  de Monica Joiþa, în colecþia
Columna, Editura Universitas, Chiºinãu, 1993;
 Istorie ºi valori, Studii, comunicãri, eseuri, articole, Editura Ministerului
de Interne, Bucureºti, 1994;
 Speranþa, roman, ediþia a III-a, Editura Ministerului de Interne, Bucureºti, 1996;
 Prelegeri de estetica Ortodoxiei, vol. I, Teologie ºi esteticã, vol. II, Ipostazele
artei, Editura Porto Franco, Galaþi, 1996;
 Istoria literaturii dacoromane, Editura Alcor Edimpex, Bucureºti, 1999;
 Farmecul dialecticii ºi fenomenologia narativã, Editura Viitorul Românesc,
Bucureºti, 2001;
 Antologie de literaturã dacoromanã. Texte comentate, Casa de Producþie ºi
Editurã Corifeu, Bucureºti, 2003;

Dragoº Morãrescu,
Desen în tuº negru pe carton alb, 2002

REPERE BIOGRAFICE

Mihail Diaconescu (nãscut la 8.11.1937
în comuna Priboeni din judeþul Muscel,
ca fiu al preotului ºi învãþãtorului Aurelian
Diaconescu) a absolvit în 1955 Liceul
Gheorghe ªincai din Bucureºti. În 1960 a
absolvit Facultatea de Filologie a
Universitãþii din Bucureºti. În 1972 a
obþinut titlul de doctor în filologie la

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi
cu teza Gib I. Mihãescu. Prezentare
monograficã, publicatã în volum în 1973, în
colecþia Universitas a Editurii Minerva. A
debutat în publicistica literarã în 1960. Editorial
a debutat în 1963, cu romanul Visele au
contururi precise. Între 1960-1964 a fost
profesor de limba românã, limba latinã, logicã
ºi psihologie la Liceul ªt. O. Iosif din Rupea,
jud. Braºov. Între 1965-1985 a fost asistent,
lector ºi conferenþiar, ºef de catedrã la
Universitatea din Piteºti. În 1966 a înfiinþat
revista literarã ºi culturalã Argeº, pe care a
condus-o pânã în 1969. Este cofondator al
revistelor Astra (1966), Noua revistã românã
(1996) ºi Analele Universitãþii Spiru Haret,
Seria Filologie, Limba ºi Literatura Românã
(1999). În octombrie 2001 a reînfiinþat revista
Argeº. În prezent, alãturi de alte personalitãþi
din þarã ºi strãinãtate, face parte din consiliul
ºtiinþific al publicaþiei Philosophia militans,
Revistã de filosofie ºi gândire socialã. Între 19721975 a fost Gastdozent (conferenþiar oaspete) la
Institutul de Romanisticã al Universitãþii
Humboldt-Berlin. La Berlin a colaborat cu studii,

În acest context am înþeles mai bine
apariþia, în 1999, exact în anul în care
Papa Ioan Paul al II-lea fãcea istorica
sa vizitã ecumenicã în România, /ce
coincidenþã!/, a Tratatului de Istoria
literaturii daco  romane, ºi care i-a
dat fiori intelectuali ºi spirituali
nunþiului apostolic la Bucureºti,
episcopului Jean-Claude Perisset. Ar
fi suficientã orice prezentare a sa dacã
m-aº opri ºi numai la acest opus
nemaîntâlnit în alte culturi pentru a-i
înãlþa un monument în bronz
romancierului ºi istoricului literar
român, trecut vreme de zece ani ºi pe la
Institutul de cercetãri literare George
Cãlinescu.
Cu preþuire mai amintesc totuºi cã
datoritã scriitorului Mihail Diaconescu,
pentru prima datã lumea ecleziasticã ºi
literarã româneascã face cunoºtinþã cu
scriitorii dacoromani de valoare
universalã din secolele I-VI  Aethicus
Histricus, Sfântul Ioan Cassian, Sfântul
Niceta de Remesiana, Sfântul Dionisie
Smeritul ºi Areopagitul, Leontius
Byzantinus, Ioan Maxentius ºi alþii,
fiecare în parte înfãþiºaþi în medalioane
distincte, operã urmatã la patru ani de
o crestomaþie de literaturã dacoromanã.
Perisset îmi spunea cã nici o culturã nu

are aºa ceva. De aici fiorii acestui
diplomat de mare þinutã.
M-aº putea opri aici în succinta mea
prezentare. Însã în pragul centenarului
Marii Uniri, înfãptuitã la 1 decembrie
1918 la Alba Iulia, nu pot sã nu
amintesc romanul de forþã al distinsului
scriitor - Mihail Diaconescu: Sacrificiul
 epopeea care surprinde cu acribie în
paginã evenimentul de acum o sutã de
ani. Dupã cum nu pot trece cu vederea
cartea de referinþã: Biserici ºi mãnãstiri
ortodoxe (1988), urmatã de Prelegeri
de estetica ortodoxiei (1995-1996) ºi
cea din 2009, în douã volume intitulate:
Teologie ºi esteticã ºi Ipostazele artei,
lucrãri care au surprins ºi pe cei mai
exigenþi exegeþi cu abordãrile sale multi,
inter ºi transdisciplinare: teologie
dogmaticã, istoria artelor, culturii ºi
civilizaþiei, poeticã, pãrinþii Bisericii. La
fel ºi asupra incitantului volum:
Farmecul dialecticii ºi fenomenologia
narativã (2001), în care gãsim expuse
mai toate teoriile sale despre roman ºi
specificitatea epicului.
La mulþi ani ºi încã multe asemenea
captivante cãrþi, ilustre Maestre! ªi mai
ales intrarea grabnicã în Academie,
Profesore!

Nicolae MAREª

 Depãrtarea ºi timpul, roman, ediþia a II-a, Colecþia Biblioteca ºcolarului,
Editura Litera Internaþional, Bucureºti  Chiºinãu, 2003;
 Culorile sângelui, roman, ediþia a II-a, Postfaþã de Cristi Pantelimon, Editura
Alcor Edimpex, Bucureºti, 2004;
 Marele cântec, roman, ediþia a III-a, cu un Argumentum de Romicã Moise ºi
un studiu introductiv Romanul Pan Europei de Ilie Bdescu, Editura
Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative, Bucureºti, 2007;
 Visele au contururi precise, roman, ediþia a II-a, Editura Magic Print, Oneºti, 2007;
 Nopþi ºi neliniºti, Pseudojurnal metafizic, 2007, ºi ediþia a II-a revizuitã,
2008, Editura Magic Print, Oneºti.
 Prelegeri de estetica ortodoxiei, ediþia a II-a, vol. I Teologie ºi esteticã; cu un
studiu prefaþã  Filosofie, teologie ºi esteticã în perspectiva raþiunii
speculative, de acad. Alexandru Surdu, vol. II Ipostazele artei; volume tipãrite
cu binecuvântarea Înalt preasfincitului Teofan Mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei, Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaºi, 2009
 Sacrificiul, roman, ediþia a III-a, cu studiul prefaþã Amurgul unui imperiu de
Ilie Bdescu, Editura Magic Print, Oneºti, 2010
 Lainici, Capodoperã a artei româneºti ºi europene; volum tipãrit cu
binecuvântarea Î. P. S. dr. Irineu Popa Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al
Olteniei, Editura Evanghelismos, Bucureºti, 2011
 Istoria literaturii dacoromane, ediþia a II-a revizuitã ºi adãugitã, carte tipãritã cu
binecuvântarea Înalt preasfincitului Irineu Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al
Olteniei, Editura Fundaþiei Internaþionale Mihai Eminescu, Bucureºti, 2013
 Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului, Introducere în teoria literaturii, vol.
I Aspecte generale, Personajul în literaturã; vol. II Genul epic, Genul liric;
vol III Genul dramatic, Receptarea operei literare, volume tipãrite cu
binecuvântarea Înalt preasfincitului Teofan Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei,
Editura Doxologia, Iaºi, 2013
 Serile la Vultureºti, nuvele ºi amintiri sentimentale, ediþia I, 2015, ediþia a II-a
revizuitã, 2016, volume publicate sub egida Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România, Bucureºti, 2015.
 Dialoguri ºi meditaþii metafizice despre literaturã, muzicã ºi artele
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revistele Sitzungsberichte der Akademie der
Wissenschaften, Der Morgen, Beitraege zur
romanischen Philologie, Sonntag,
Zeitschrift für Geschichtwissenschaften,
Börsenblatt für den Deutsche Buchhandel,
Horizont ºi altele.
Între 1985-1995 a lucrat în calitate de
cercetãtor ºtiinþific principal la Institutul de
Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu al
Academiei Române. Ulterior a þinut prelegeri
la Facultatea de Limbi Strãine a Universitãþii
Spiru Haret ºi la Facultatea de Sociologie
ºi Psihologie a Universitãþii Hyperion din
Bucureºti. A þinut, de asemenea, cursuri la
Facultatea de Sociologie a Universitãþii din
Bucureºti, precum ºi la Facultatea de
Filologie ºi Istorie ºi la Facultatea de
Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Piteºti.
A prezentat comunicãri la reuniuni ºtiinþifice
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