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USH Pro Business
învãþaþi de mici sã iubeascã semenii, patria ºi neamul, învaþã sã vorbeascã ºi sã scrie româneºte, învaþã sã fie români!
Sunt
activa României
în integrarea
europeanã
Au partener
sãrbãtorit Ziua Naþionalã
la Grãdiniþa Prietenii
Mei, printr-o paradã a costumelor populare urmatã de

Hora Unirii. ªi dacã mai aveþi dubii privind frumuseþea ºi bogãþia portului nostru popular, pozele vã vor convinge cu
siguranþã: þara noastrã are cel mai frumos port popular din lume, iar copiii Grãdiniþei Prietenii Mei sunt cei mai frumoºi,
nu-i aºa? ªi, mai ales, meritã sã vinã Moº Nicolae sã le umple ghetuþele cu cadouri. Sãrbãtori fericite, dragi copii!

Moºule, de unde vii?!
Mioara VERGU-IORDACHE
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În cazul în care pierzi
în competiþii,
nu trebuie sã cedezi.
Trebuie sã devii
mai ambiþios
ºi sã-þi demonstrezi pag.
cã poþi mai mult
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Suntem deja în luna cadourilor. V-aþi gândit ce doriþi sã vã aducã
moºii? Moº Nicolae ºi Moº Crãciun. V-aþi fãcut liste de cadouri
pentru familie, prieteni, colegi? Unde petreceþi noaptea dintre ani?
Vã gândiþi cã sunt oameni pentru care o farfurie de mâncare, în
fiecare zi, nu numai în luna decembrie, ar fi cea mai mare bucurie?
Cã sunt copii care nu au ce îmbrãca ºi ce încãlþa? Cã sunt copii ºi
bãtrâni flãmânzi ºi însetaþi, care tremurã de frig? Sigur cã v-aþi
gândit! Cã aºa este în luna cadourilor. În luna decembrie concentrãm
toate gândurile ºi faptele bune! Da, în luna decembrie ºi în preajma
sãrbãtorilor Pascale. O parte dintre noi, mai evlavioasã, ºi în
preajma marilor sãrbãtori religioase.
Mâna întinsã a unui bãtrân sau a unui copil, în aceste zile, pare
cã spune o poveste ºi e blagoslovitã cu 1 leu, un covrig, un
mãr Alte dãþi, cu indiferenþã. Uneori, mâna întinsã cerºeºte
doar o vorbã bunã sau un zâmbet, acceptarea noastrã. Suntem
grãbiþi, nu vedem. Nici pe noi nu ne vedem. Nu în oglinda din
perete, la oglinda sufletului mã gândesc! Ne grãbim. Pânã într-o
zi. Atunci se rãsfrânge dintr-o oglindã a universului o imagine
hidoasã, pe care n-o tolerãm. Gãsim scuze cu faþã obiectivã, ca
sã ascundem subiectivismul, egoismul, graba noastrã spre nicãieri.
Constatãm cã suntem singuri. Nu fizic. Fizic suntem mai mereu
în mulþime. Mai ales virtualã, chiar dacã lângã noi sunt corpuri vii,
carne, oase, sânge Imaginaþia ne oferã o imagine rãsturnatã a
realitãþii. Nu mai reuºim sã ne sprijinim de nimic. Tânjim dupã o
vorbã bunã, dupã un gând, cãutãm în amintiri fapte care sã ne
îmbrace dimensiunea umanã. De multe ori rãmânem goi.
Suntem inteligenþi. ªi atunci, în zile, luni predestinate, ne
cumpãrãm îndurare, milostenie, nemurire. Dar nu se pune!
Rãmânem tot goi. Rãmânem rãi ºi singuri, propriii duºmani, mereu
mai sãraci, chiar dacã abundenþa materialã este evidentã. Fãrã folos,
pentru cã nu învãþãm nimic din toate întâmplãrile care ne ºi ni se
petrec. ªi nu mai ºtim sã zâmbim, sã mângâiem, sã iubim. Sãrim
iute la bãtaie, fiecare cu armele lui: poziþie socialã, bogãþie, forþã
fizicã, depravare Pentru ce?
Eu îmi imaginez o lume în care sã fim generoºi, în fiecare clipã,
cu smerenie ºi iubire, cu acceptarea calmã a tuturor, mai norocoºi
sau mai puþin norocoºi decât noi. Sã înþelegem toþi, aºa cum o fac
unii dintre noi, oameni cãrora trebuie sã le fim recunoscãtori! cã ºi
cei defavorizaþi mãnâncã, se îmbracã, beau apã, au nevoie de
mângâiere ºi iubire în fiecare zi. Nu dupã calendar, fie el ºi religios!
În noaptea asta, mi-ar plãcea ca Moº Nicolae sã gãseascã ghetuþe
curate la toþi copiii lumii ºi sã le umple cu statornicia sãnãtãþii,
generozitãþii, a mângâierii, a iubirii.
Toþi suntem copii
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UNIVERSITARIA
Proiectul Atelier

Despre responsabilitate  în profesie, familie ºi viaþa de zi cu zi

 Bologna Process Researchers Conference
În perioada 27-29 noiembrie 2017
Unitatea Executivã pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior, a Cercetãrii,
Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UEFISCDI) a
organizat împreunã cu Universitatea
Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi
Administraþie Publicã (SNSPA),
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN)
ºi Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii (MCI)
conferinþa internaþionalã Future of
Higher Education  Bologna Process
Researchers Conference (FOHE 
BPRC3). Evenimentul a avut loc la Hotel
Intercontinental, Bucureºti, ºi a adunat
experþi, cercetãtori în strânsã legãturã cu
învãþãmântul superior, personalitãþi de
seamã din mediul academic românesc ºi
internaþional, factori decizionali direct
implicaþi în activitãþi de cercetare conexe
Procesului Bologna/SEIS sau interesaþi
de istoricul ºi evoluþia procesului în sine,
reprezentanþi ai administraþiei prezidenþiale, consilieri ºi secretari de stat,
miniºtri.
Din partea Universitãþii Spiru Haret
a participat prorectorul pentru Relaþii
Internaþionale, conf. univ. dr Ramona
Olivia Mihãilã-ªtefãnescu.
Parte a calendarului de evenimente ºi
conferinþe marca European Higher
Education Area (EHEA), aflatã la cea
de-a treia ediþie, Future of Higher
Education  Bologna Process
Researchers Conference a avut ca scop
promovarea ºi susþinerea dezvoltãrii
domeniului educaþiei superioare în
Europa prin punerea în luminã a
eforturilor de cercetare asupra Procesului
Bologna, precum ºi a cadrului naþional
de politici educaþionale ce permite

Workshop

Antreprenoriat social

În data de 25 noiembrie 2017, la Sala Senatului a
Universitãþii Spiru Haret, a avut loc workshop-ul
Antreprenoriat social, în cadrul celei de-a IV-a Conferinþe
Internaþionale pentru ªtiinþe Economice ºi Administrarea
Afacerilor (ICESBA).
În cadrul evenimentului a fost prezentatã importanþa
antreprenoriatului social ºi modul în care acesta contribuie
la bunãstarea unei societãþi, atât prin introducerea pe piaþã
de bunuri ºi servicii care au ca scop remedierea unor
probleme cu care se confruntã societatea, cât ºi prin faptul
cã oferã indivizilor posibilitatea de a-ºi dezvolta
competenþele. Pentru o mai bunã înþelegere a subiectului,
prezentarea a început cu o analizã comparativã a antreprenoriatului social ºi a celui bazat pe maximizarea profitului,
iar pentru evitarea confuziilor a fost explicatã diferenþa dintre
întreprinderile sociale ºi antreprenoriatul social.
Evenimentul a continuat cu aspecte ce au vizat transferul
tehnologic în contextul antreprenoriatului social ºi securitatea
ºi protejarea datelor utilizate în activitãþile ce privesc
antreprenoriatul social, aceste douã aspecte fiind elemente
importante, care pot asigura succesul în antreprenoriatul
social.
În sesiunea de întrebãri ºi rãspunsuri, discuþiile s-au
axat în general pe evoluþia antreprenoriatului social în Marea
Britanie ºi România, pe posibilitãþile de dezvoltare ale

Future of Higher Education
(FOHE-BPRC), a III-a ediþie
27-29 noiembrie 2017, Bucureºti

Marþi, 28 noiembrie, a avut loc un
nou eveniment din seria celor propuse
prin proiectul #ATELIER, desfãºurat
de cãtre Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Spiru
Haret, Bucureºti, în colaborare cu
Asociaþia pentru Culturã ºi ªtiinþã
Totem, asociaþie profesionalã constituitã
de absolvenþi ºi cadre didactice ale
universitãþii.
Dezbaterea cu tema Despre responsabilitate  în profesie, familie ºi viaþa
de zi cu zi pune problema prezenþei ºi
puterii noastre de influenþare a deciziilor
care ne privesc. Dacã responsabilitatea
este o mãsurã a apãsãrii sau a libertãþii
noastre, dacã alegerea liberã a profesiei,
partenerului sau mediului de viaþã
presupune detaºare sau, dimpotrivã,
adâncirea responsabilitãþii, acestea vor
constitui unele dintre temele abordate
în discuþie de invitaþi, profesori de religie,
sociologi, psihologi sau politologi, de
exemplu: prof. Adriana Nicoleta Argatu,
sociolog Emilia Iorgandopol.
La dezbatere au participat studenþi,
cadre didactice ale Universitãþii Spiru
Haret, reprezentanþii Societãþii pentru
Culturã ºi ªtiinþã Totem, alþi oaspeþi
reprezentând domenii diferite de
specializare.
Manifestarea a fost adresatã cadrelor
didactice ºi studenþilor Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei ºi invitaþilor
acestora.

sectorului, fiind prezentate exemple de bune practici ºi
poveºti de succes în domeniul vizat.
La eveniment au fost prezenþi: domnul preºedintele
Asociaþiei Române pentru Industria Electronicã ºi Software
- Alexandru Borcea, preºedinta metacluster NOATEX - Sara
Wechsler, reprezentant al sectorului audiovizual - Ionel
Udrescu, precum ºi oameni de afaceri, cadre didactice,
studenþi ºi persoane interesate de subiectul dezbãtut.
Evenimentul a fost organizat de USH Pro Business sub
egida ICESBA.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare

Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 Str. Nicolae
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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implementarea instrumentelor specifice
Spaþiului European al Învãþãmântului
Superior (SEIS).
Manifestarea s-a adresat tuturor
persoanelor implicate sau interesate de
realizãrile proiectelor structurale din
România prin care se dezvoltã cadrul
naþional de implementare a reformelor
Procesului Bologna.
Dezbaterile au fost grupate pe teme
de cercetare ºi au þinut seamã de apartenenþa speakerilor la domeniu ºi opþiunile
acestora pentru dialog. Astfel, cele cinci
secþiuni tematice au abordat, de la elementele esenþiale ale Procesului Bologna
(precum asigurarea calitãþii, mobilitatea
sau accesul în învãþãmântul superior),
dimensiunea socialã într-un sistem
educaþional orientat spre calitate, retrospectiva celor 20 de ani de Bologna ºi o
decadã de EHEA, la teme în strânsã
legãturã cu proiectele strategice pentru
învãþãmântul superior românesc dezvoltate de cãtre UEFISCDI (instrumente
transparente ºi guvernanþã, finanþare sau
diversificare în învãþãmântul superior). În
cadrul conferinþei au fost susþinute lucrãri
de cercetare ºi au fost încurajate schimburile de idei, analize ºi bune practici.
Viitorul învãþãmântului superior stã
în puterea noastrã, a societãþii care
astãzi, mai mult ca oricând, va trebui sã
punã accent pe importanþa rolului social
ºi civic al educaþiei superioare,
restabilind necesitatea schimbului
neîngrãdit de idei, cunoºtinþe ºi
experienþe. a declarat prorectorul
pentru Relaþii Internaþionale al
Universitãþii Spiru Haret, conf. univ.
dr Ramona Olivia Mihãilã-ªtefãnescu.

POATE VÃ INTERESEAZÃ

 Granturile ERC pentru cercetãtori cu doctorat
obþinut în urmã cu 7-12 ani, înainte de
1 ianuarie 2018  termen: 15 februarie 2018
Granturile ERC Consolidator Grant sunt concepute pentru a sprijini
cercetãtorii principali excelenþi, care necesitã sprijin pentru a-ºi consolida în
continuare echipa sau programul de cercetare independent, într-un stat membru
al UE sau într-o þarã asociatã Programului Cadru H2020.
Granturile de consolidare pot fi acordate în limita a 2 000 000 EUR pentru o
perioadã de 5 ani (atribuirea maximã este redusã pro rata temporis pentru
proiectele cu duratã mai scurtã). Se poate solicita însã o sumã suplimentarã de
maxim 750 000 EUR pentru: cercetãtorii principali din afara Uniunii Europene
care vin în Europa pentru derularea grantului; achiziþionarea de echipament;
accesul la instalaþii mari. Aceastã sumã nu este supusã diminuãrii în cazul în care
proiectul are duratã sub 5 ani.
Cercetãtorul principal trebuie sã fi obþinut primul doctorat pe parcursul a
7 ani - 12 ani înainte de 1 ianuarie 2018. Dar, timpul efectiv scurs de la acordarea
primului doctorat poate fi redus în anumite circumstanþe bine documentate (a se
vedea Programul de lucru ERC 2018).
Cercetãtorul principal trebuie sã demonstreze cã are deja un program de
cercetare de care rãspunde, sã ofere dovezi de maturitate, de exemplu prin faptul
cã a produs câteva publicaþii importante ca autor principal sau fãrã participarea
supervizorului de doctorat, a publicat în reviste de specialitate cotate, a fost
invitat cu prezentãri la conferinþe internaþionale de renume, are premii, brevete
sau alte asemenea.
Pentru detalii: https://ec.europa.eu/ /oppor /h2020/topics/erc-2018-cog.html

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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UNIVERSITARIA
Facultatea de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie

Certificaþi-vã ºi evidenþiaþi-vã în rândul
colegilor ºi al managerilor angajatori. Arãtaþi
certificatul MTA profesorului, dacã sunteþi
student. Treceþi în CV examenul MTA promovat
ºi codul certificatului de absolvire pentru ca
angajatorii sã poatã accesa diploma. Tipãriþi
certificatul ºi folosiþi-l la dosarul personal în caz
de necesitate (la nevoie)! Obþinerea unei
certificãri MTA meritã a fi luatã în considerare!
Ultima serie de certificãri Microsoft
Technology Associate la preþul de 118lei +
15 Euro/BNR are loc pe 6 decembrie 2017,
dacã v-aþi înscris pânã pe 29 noiembrie 2017.
Cu aceastã ocazie va fi anunþat ºi noul proiect
CERTIPORT 2018. Noi examene. Procedura
înscrierilor va fi mult mai flexibilã. Plata prin
bancã. Examene noi privind Python, Java etc. Preþ
constant pe timpul anului: 65 Euro per examen.
(http://misn-b.spiruharet.ro/242-ultima-ora)
Felicitãri celor care au obþinut Certificatul
MTA! Acþiunea continuã conform calendarului!

Totul a fost simplu. Candidatul a creat un cont
personal pe certiport.com, completând toate
rubricile cu maximã responsabilitate. Apoi a
lansat aplicaþia de certificare (Console!). A
selectat examenul, a primit un cod de acces ºi a
fost confirmatã identitatea candidatului de cãtre
responsabilul cu certificarea Certiport. Apoi a
studiat facilitãþile oferite în timpul examenului
((re)vizionarea întrebãrilor, marcarea întrebãrilor
pentru revizuire, finalizarea testului). Ultimul pas
înainte de a rãspunde la întrebãri este apãsarea
butonului Begin Exam. De aici curge cronometrul... ºi te asalteazã întrebãrile... una dupã
alta... fãrã sã poþi vorbi cu vecinul sau sã ai acces
la resurse personale. Eºti singur cu viitorul tãu!
Ai ajuns la sfârºit. Trimiþi. Serverul îþi afiºeazã
punctajul. Ai peste 70 de puncte. Eºti fericit. Ai
obþinut certificarea MTA. Treci în CV codul
asociat certificatului tãu. Angajatorii te pot
verifica, direct, pe http://verify.certiport.com.

Joi, 7 decembrie, ora 16,
sala Victor Giuleanu

Centenar

DINU LIPATTI
 pianist ºi compozitor
Dinu Lipatti
(1917-1950)
 pianist de geniu ºi
compozitor ale cãrui
lucrãri ocupã un loc
deosebit în istoria
muzicii româneºti.
Întreaga sa creaþie este
pãtrunsã de neasemuita
frumuseþe a ethosului
românesc.
Dinu Lipatti a fost
cunoscut atât în þarã, cât ºi peste hotare în
dubla ipostazã, graþie tipãririi de cãtre Editura
Muzicalã a compoziþiilor marelui
pianist. Consider cu îndreptãþire personalitatea
marelui artist drept un model al interpretului
prin talent, forþã, tehnicã, înþelegere ºi
sensibilitate. De aceea, joi, 7 decembrie, ora
16, în sala Victor Giuleanu a Facultãþii de
ªtiinþe Socio-Umane, împreunã cu conf. univ.
dr. Fernanda Romila, am organizat Centenar 
DINU LIPATTI  pianist ºi compozitor,
manifestare la care invitat special este
pianistul Viniciu MOROIANU, prof. univ. dr.
la Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti. Vã aºteptãm!  ne-a spus conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac,
decanul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane.

Profesorul haretist. Profesionalism. Implicare. Performanþã
Lector univ. dr. Paula IVAN,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport:

În cazul în care pierzi în competiþii,
nu trebuie sã cedezi. Trebuie sã devii mai ambiþios
ºi sã-þi demonstrezi cã poþi mai mult
1.500 este cifra care o va urmãri toatã viaþa
pe Paula Ivan, campioana olimpicã ce a stabilit
un nou record al României la Jocurile Olimpice
de la Seul din anul 1988. Pentru a ajunge la acest
rezultat, a lucrat zi de zi, iar în cele din urmã,
munca i-a fost rãsplãtitã. La acelaºi concurs, a
reuºit sã devinã campioanã, obþinând Cupa
Europei la 3.000 de metri, trofeu pe care l-a
obþinut ºi în 1989. Printre distincþiile acordate
de-a lungul timpului se numãrã Ordinul Meritul
Sportiv Clasa I; Ordinul Naþional Pentru Merit
în grad de Ofiþer; Atlet Internaþional.
Pe lângã cariera de cadru didactic, se
implicã activ ºi în evenimentele sportive
organizate de cei de la HOSPICE Casa
Speranþei, al cãror scop este de a ajuta copiii
ºi adulþii afectaþi de boli incurabile.
Nu are niciun regret în ceea ce priveºte
cariera în atletism, iar mai multe detalii despre
adversarele pe care le-a avut, precum ºi lecþiile
pe care le-a învãþat din competiþii, aflãm din
interviul pe care aceasta ni l-a acordat.

Toatã viaþa dumneavoastrã a fost legatã de
atletism. A existat un moment care a contribuit
la alegerea acestui drum?
Într-adevãr, a existat un moment care a contribuit
la alegerea acestui drum profesional. Clasarea pe
primul loc la Crosul Tineretului a venit cu o
recompensã, mai exact, o excursie la Jocurile
Olimpice de la Moscova din anul 1984. Am rãmas
impresionatã de ceea ce am vãzut acolo; pot spune
cã acela a fost momentul în care mi-am dorit sã
ajung sã concurez la Jocurile Olimpice.
La ce vârstã aþi început sã practicaþi sport
de performanþã ºi ce presupuneau orele de
antrenament?
Sportul de performanþã am început sã-l practic
de la vârsta de 13-14 ani. Orele de antrenament
constau în pregãtire fizicã generalã ºi specificã.
Care a fost cea bunã adversarã pe care aþi
avut-o pe perioada competiþiilor?
Din punctul meu de vedere, toate adversarele
erau pregãtite. Avantajul meu a fost cã am abordat
tactica cea mai bunã, în proba de 1500m de la
Jocurile Olimpice de la Seul.
Atleta din URSS, Tatiana Samolenco, a fost
cea care m-a întrecut în cursa de 3000m la
Jocurile Olimpice de la Seul 1988.
Care este cea mai importantã lecþie pe care
aþi învãþat-o în competiþiile la care aþi participat?
În caz de înfrângere, nu trebuie sã cedezi.
Trebuie sã devii mai ambiþios ºi sã-ti demonstrezi
cã poþi mai mult.
Sportiv sau antrenor? Cum este sã fiþi de
partea cealaltã a baricadei?
De partea cealaltã a baricadei este la fel de greu.
Ca antrenor este poate chiar mai greu, deoarece
emoþiile nu se terminã pânã la finalul cursei. Ca
sportiv, emoþiile sunt foarte mari pânã se dã
startul, dupã care trebuie sã gândeºti cursa.
Daþi-ne câteva exemple dintre tinerii
antrenaþi de dumneavoastrã care au reuºit sã
obþinã rezultate remarcabile în acest sport.
Pânã în anul 2002, când am fost admisã la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, am activat ca antrenor
gr.I la ClubuI sportiv Olimpia Bucureºti.
Rezultatele obþinute la Campionatul Naþional au
fost: Andrei Tudor  locul I; II. la 400m ºi Cãtãlin
Homor locul II; III la 800m.

Care sunt diferenþele dintre sportivii
generaþiei dumneavoastrã ºi cei din prezent?
Consider cã diferenþe mari nu existã, doar cã
trebuie acordatã o mai mare atenþie programului
de pregãtire individualizatã pe sportive.
În 1988, la Seul, aþi devenit campioanã
olimpicã 1500 m, record olimpic pe care îl
pãstraþi ºi în momentul de faþã ( 3 minute, 53
secunde, 96 sutimi). Câte ore pe zi v-aþi antrenat
pentru a ajunge la acest rezultat ºi în ce consta
pregãtirea?
Antrenamentele aveau o duratã de aproximativ
4 ore/zi, iar pregãtirea era specificã probelor
practicate.
Antrenamentele de la Salina Slãnic Prahova
sau cele de afarã? Pe care le preferaþi ºi de ce?
Ambele variante sunt de luat în seamã în
funcþie de specificul probei, aptitudinile atletului
ºi perioada de pregãtire.
Ce înseamnã sport de performanþã?
Sport de performanþã înseamnã foarte multã
muncã ºi sacrificii, mã refer cu precãdere la
timpul petrecut departe de familie.

Proiectul Profesorul haretist.
Profesionalism. Implicare. Performanþã
este realizat de Centrul de presã al USH
 http://presa.spiruharet.ro/

Laureaþii celei de-a XIX-a ediþii a Galei Premiilor APLER
pentru anul editorial 2016

 Prof. univ. dr. George Volceanov, director Departament, Facultatea de Litere

din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a primit Premiul Special
pentru volum de teatru maghiar contemporan  Zalan Tibor, apãrut la Editura Tracus Arte
Joi, 30 noiembrie 2017, la Muzeul Naþional al Literaturii Române din
Bucureºti (sediul central din Calea Griviþei, nr.64-66), a avut loc a XIX-a
ediþie a Galei Premiilor APLER  Asociaþia Publicaþiilor Literare ºi
Editurilor din România, informeazã AgenþiadeCarte.ro. Partenerii Galei
au fost Opera Scrisã.ro  societate de gestiune a drepturilor de autor,
Radio România Cultural ºi AgenþiadeCarte.ro. Premiile APLER s-au
bucurat de sprijinul financiar al Ministerului Culturii ºi Identitãþii
Naþionale. Juriul Premiilor APLER, format din prof. univ. dr. Silviu
Angelescu (preºedinte), Ioan Groºan ºi Dan Mircea Cipariu, a premiat
cãrþi, reviste ºi apariþii editoriale din anul 2016. Amfitrionii Galei au fost
Ioan Cristescu, preºedintele APLER, ºi Dan Mircea Cipariu,
vicepreºedinte. Au fost acordate 10 premii, dintre care ºapte au fost pentru
scriitorii: Virgil Tãnase, Eugen Simion, Bianca Burþa-Cernat, Octavian
Soviany, George Volceanov, Bedros Horasangian, Lucia Verona ºi Monica
Sãvulescu Voudouri. Diplomele ºi conceptul vizual al Premiilor APLER
poartã semnãtura graficianului Mihai Zgondoiu.
 Premiul Cartea anului 2016: Virgil Tãnase pentru Viaþa misterioasã ºi
terifiantã a unui ucigaº anonim ºi Balul de la castelul bântuit, apãrute la
Editura Muzeului Literaturii Române, ºi pentru Cehov, publicat de Editura
Tracus Arte;
 Premiul Revista anului 2016: Mozaicul, Craiova;
 Premiul Editura anului 2016: Editura Charmides;
 Premiul Colecþia anului 2016: Cronologia vieþii literare româneºti:
perioada postcomunistã, volumele VIII-XIII  1997-2000, Editura
MNLR, Academia Românã, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu; coordonator general:
Eugen Simion, coordonator: Bianca Burþa-Cernat;
 Premiul Graficianul de carte al anului 2016: Ana Toma, Editura Max
Blecher;

 Premiul Autorul român din diaspora: Monica Sãvulescu Voudouri, Ce
nu ºtie un non-emigrant, Editura Tracus Arte;
 Premii Speciale: George Volceanov  volum de teatru maghiar
contemporan  Zalan Tibor, Editura Tracus Arte; Octavian Soviany,
Teatru, Editura Tracus Arte;
 Premiul pentru Jurnalism cultural: Bedros Horasangian, Observator
cultural.
 Premiul pentru dramaturgie contemporanã: Lucia Verona  Patru
comedii cu aniversãri, Editura Tracus Arte.
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Proiectul ARS  Antiquite, recherche, sauvegarde

Vizita în Polonia a elevilor Liceului Teoretic Constantin Brâncoveanu din Bucureºti
în cadrul programului Erasmus +
Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu
din Bucureºti, a avut recent plãcerea de a
trimite o echipã în Polonia pentru a
participa la a cincea întâlnire a elevilor în
cadrul proiectului ARS  Antiquite,
recherche, sauvegarde, realizat prin
programul Erasmus + cu sprijinul
Comisiei Europene. Întâlnirea a avut loc
de data aceasta în Polonia, la Czestochowa,
în perioada 12-18 noiembrie 2017, unde
au venit elevi ºi profesori din cele cinci
þãri participante.
Proiectul Erasmus+, identificat cu
numãrul 2016-1-IT02-KA219-024133,
are drept scop dezvoltarea creativitãþii
ºi stimularea curiozitãþii, prin
observarea directã a patrimoniului
arhitectural, arheologic ºi artistic.
Directoarele Marlena Darmon ºi
Carmen Dragomir, precum ºi coordonatoarea programului în România, prof.
Ramona Iordache, au delegat pentru

participarea la aceastã întâlnire din cadrul
proiectului pe profesoarele de Limba
englezã Isabela-Andreea Silvestru ºi
Raluca-Ioana Manolescu. Elevii români
participanþi la aceastã rundã de întâlniri
Erasmus + au fost Mihai Petriºor Marin,
clasa a X-a A, Graþiela Angela Mindruti,
clasa a XII-a G, ºi Claudiu Mihai Ducu,
clasa a XI-a B. Franþa a fost reprezentatã
de profesori ºi elevi de la LAssociacion
Ecole Jeanne DArc, din Rennes; Turcia
a fost reprezentatã de Liceul Ahmet
Altikulac Anadolu, din Niksar; Italia a fost
reprezentata de ªcoala I. C. S. Maredolce
din Palermo, iar Polonia, þara gazdã, a fost
reprezentatã de Publiczne Gimnazjium,
din Czestochowa.
În vederea realizãrii obiectivelor
proiectului, elevii liceului împreunã cu
partenerii lor din cele cinci þãri participante au vizitat Muzeul de Arheologie
din Czestochowa, unde elevii au vãzut

obiectele arheologice descoperite în
zonã, ªcoala de Arte, unde au admirat
expoziþiile de picturã ºi graficã ale elevilor
ºcolii ºi au avut posibilitatea de a lucra
în lut obiecte de ceramicã, precum ºi
Mãnãstirea Jasna Gora ce dateazã din
secolul al XV-lea ºi este cel mai vizitat
loc de pelerinaj din Europa centralã ºi de
est. S-a fãcut, de asemenea, o excursie
de o zi la Cracovia, ce a inclus ºi o vizitã
la Mina de Sare Wieliczka, ce dateazã
din secolul al XIII-lea. Atracþiile minei
includ zeci de statui, trei capele ºi o
întreagã catedralã, care au fost sculptate
în sare de mineri. Gazdele poloneze au
organizat o vizitã a oraºului Cracovia,
considerat capitala culturalã a Poloniei,
ce a inclus ºi vizitarea Castelului Wawel,
construit în secolul al XIV-lea în stil gotic
ºi a Universitãþii Jagiellone, cea mai
veche universitate din Polonia ºi una
dintre cele mai vechi din lume.
Elevii ºi profesorii români au avut de
asemenea ºansa de a participa la
predarea unor lecþii C.L.I.L. (Geografie
în Limba englezã, Istorie în Limba
englezã ºi Educaþie artisticã în Limba
francezã). Pe lângã aceste activitãþi,
elevii ºi profesorii din þãrile participante
au asistat la un spectacol cu dansuri
populare poloneze, pregãtit de ºcoala
din þara gazdã.
Cu ocazia acestei reuniuni, cadrele
didactice au monitorizat activitatea
derulatã pânã în prezent iar copii au
completat fiºe de lucru cu monumentele
vizitate, operele de artã vãzute ºi
obiectivele arheologice. În urma acestor
activitãþi practice ºi de observare elevii
prezenþi au înþeles importanþa catalogãrii

produselor arheologice în vederea
conservãrii acestora pentru generaþiile
viitoare. Cum activitãþile au fost centrate pe elevi, s-a primit un feedback
pozitiv din partea lor: aceºtia au devenit
mai responsabili ºi au conºtientizat
importanþa cunoaºterii a cel puþin o
limbã strãinã. Prietenia, ce s-a legat între

elevi, dar ºi între cadrele didactice,
reprezintã o lampã de lansare pentru o
colaborare viitoare pe termen lung.
Cadrele didactice ºi elevii au avut ºansa
dezvoltãrii unor competenþe ºi dobândirea unor cunoºtinþe ce pot fi utilizate
în mai multe domenii: competenþe
lingvistice ºi digitale, de cercetare ºi
organizatorice, cunoºtinþe de istorie, ºi
arheologie, punându-se în mod special
accent pe lucrul colaborativ.
Mobilitãþile reprezintã condiþia
necesarã ºi indispensabilã pentru
succesul proiectului, pentru conºtientizarea valorii naþionale, promovarea ei
peste graniþe, cunoaºterea unor noi
culturi, dezvoltarea sentimentului de
apartenenþã la o naþiune ºi a respectului
faþã de diferenþe, pentru schimbul de bune
practici în domeniul educaþiei ºcolare. La
întoarcerea din mobilitate, profesoarele
ºi-au propus sã disemineze informaþiile
obþinute în consiliul profesoral, printr-o
prezentare Power Point, pe blogul
proiectului ARS- Antiquite, recherche,
sauvegarde, precum ºi pe site-ul Liceului
Teoretic Constantin Brâncoveanu din
Bucureºti.
Proiectul ARS- Antiquite, recherche,
sauvegarde va continua pânã la
sfârºitul acestui an ºcolar cu încã un
schimb de elevi între liceul nostru ºi
partenerii din Italia.
Informaþiile cuprinse în acest articol
vizeazã strict opinia autorului, iar Comisia
Europeanã nu poate fi rãspunzãtoare de felul
în care acest conþinut poate fi utilizat.

Isabela-Andreea SILVESTRU

profesor de Limba englezã

Proiectul Educaþie ºi culturã prin cântec ºi vers. Folk în liceu

Cum cele mai frumoase momente le
petreci în familie, nu este de mirare cã
ascultãm, din familie, Radio Seven,
postul de radio care difuzeazã  Doar
muzica pe care o ºtii!  Pop Rock Hit
Radio! Pe 103,4 fm. Un radio pe care
nu îl termini de ascultat. Rock
condimentat cu tot ce e mai bun din
pop ºi folk: www.radio-seven.ro
ªi uite-aºa, am ascultat joi ºi vineri,
30 noiembrie ºi 1 decembrie, ora 15.00,
la 7Folk, trupa No Name (elevi la
Liceul Teoretic Marin Preda din
Bucureºti) ºi pe Andreea Marin ºi
Eduard Dumitrache (elevi la ªcoala
Superioarã Comercialã Nicolae
Kretzulescu).
Ne-a plãcut ºi am vrut sã aflãm mai
multe!
ªi am aflat din postãrile lui Marius
Matache(https://www.mariusmatache.ro/
liceeni-microfon/): În 2014 am hotãrât
cã m-am sãturat de fumul din cluburile
bucureºtene ºi de fiþele patronilor ºi
am decis cã vreau altceva de la cariera
mea muzicalã. Aºa s-au nãscut Serile
Acustice la Mignon, unde am cântat ºi
eu, ºi alþii, s-au lansat niºte albume
(printre cei care au fost prezenþi se
numãrã Sorin Poclitaru, Liviu Nechita,

Cristi Corcioveanu, ªtefania Iacob,
Vasile Mardare). Atunci, acest lucru a
fost posibil datoritã partenerului meu
pe termen lung, Domeniile Sâmbureºti.
Am vrut sã demonstrez cã se poate,
sperând cã vor lua ºi alþii exemplu (ºtiu,
fantezii de-ale mele!). De atunci, am tot
cãutat soluþii sã continui sã cânt în spaþii
corespunzãtoare. Am depus proiecte ºi
propuneri, am bãtut la uºi, am cãutat
oameni care sã sprijine astfel de
evenimente. Credeþi-mã cã se poate ºi
s-ar putea mult mai bine ºi mai de
anvergurã dacã am fi mai mulþi. Dacã
am vrea mai mulþi sã ne scuturãm de
imaginea prãfuitã, dacã am fi mai
exigenþi cu locurile în care cântãm.

Proiectul Educaþie ºi culturã
prin cântec ºi vers este finanþat
de Primãria Sectorului 3
Nu, nu mi-au dat mie bani cã sunt
simpatic, a fost o competiþie de finanþãri
nerambursabile pentru organizaþii
neguvernamentale. Am scris, m-a înjurat
Sorin cã a trebuit sã umble dupã 1000 de
hârtii (nu e vina oamenilor, acesta e
sistemul din România), am pierdut
nopþile sã gãsesc cele mai bune opþiuni
legate de condiþiile de finanþare. I-am scos
pe oamenii care m-au ajutat de multe ori
la lecþie, le-am dat teme, i-am pus sã facã
ei ce nu reuºeam sã mai fac eu. Aºa se
schimbã lucrurile, punând umãrul.

( ) E de înþeles cã dupã cinci licee
vizitate  Liceul Teoretic Alexandru
Ioan Cuza, Colegiul Naþional Matei
Basarab, Liceul Teoretic Dante
Alighieri, Liceul Teoretic Nichita
Stãnescu, ªcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu, ºi ºase spectacole
cu ei, sã am mulþi liceeni în vizor. Pentru
ce? Habar nu am, poate pentru
viitoarele festivaluri de folk, poate
pentru deschiderea concertelor mele
(dacã îi intereseazã), poate, poate
Dintre toþi, cel mai mult mi-au plãcut,
evident, câºtigãtorii  Andreea Marin
ºi Eduard Dumitrache, de la ªcoala
Superioarã Comercialã Nicolae
Kretzulescu. De asemenea, cu ocazia
Festivalului Chira Chiralina 2017, iam cunoscut pe copiii de la No Name,
elevi ai Liceului Teoretic Marin Preda
din Bucureºti.

Invitaþie la Radio Seven

ªi m-am gândit eu aºa, un pic, apoi
am avut revelaþia: de ce sã nu îi invit pe
aceºti copii talentaþi în emisiunea 7 Folk
de la Radio Seven de pe 30 noiembrie?
De ce sã nu le dãm acestor liceeni ºansa
sã se exprime? M-am consultat ºi cu
Robert Tache ºi am zis cã o astfel de
experienþã le poate da curaj tinerilor

muzicieni, aºa cã pentru ultima ediþie
din noiembrie vã pregãtim o emisiune
cu multã muzicã live (fiecare trupã are
câte 2 piese de cântat în studio).
( )Vrem sã educãm, sã le spunem
tinerilor cã existã ºi altceva decât main
stream, vrem sã punem umãrul ca
puºtii talentaþi sã iasã la luminã, vrem
sã dãm câte o mânã de ajutor colegilor
care vor altceva de la cariera lor. Anca
Lupeº, un om care ºtie cu ce se
mãnâncã showbiz-ul, va fi gazda unui
workshop prin care sã le facã o
introducere în industria muzicalã, sã
le deschidã ochii în ceea ce priveºte
ºansele de a avea o carierã de succes ºi
greºelile ce trebuiesc evitate. Avem
parteneri Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti, RFI România
(le mulþumesc din suflet pentru
implicarea în ultimul moment, sunt
oameni care fac presã de calitate)
ºi ForeverFolk.
ªtiþi care mai este o partea bunã?
Proiectul poate fi replicat cu uºurinþã
pentru alte oraºe/judeþe, pentru alte
genuri muzicale (rock, blues, jazz). E
nevoie de oameni care sã doreascã sã
se implice ºi de oameni/instituþii care
sã doreascã sã sprijine. (M.V.I.)
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Reimagining Migration
Expoziþia
Valori româneºti
Jazzmani europeni - pe scena ARCUB
internaþionalã
Proiectul Reimagining Migration este
Heinrich Schliemann
inspirat de experienþa britanicã a chitaristului român Sian Brie ºi a trompe-tistului Ioan G.
- descoperitorul
polonez Dawid Frydryk.
Adaptarea la noul mediu presupune BIBICESCU
Troiei la Timiºoara
modificãri de mentalitate, eficientizare

Pânã pe 25 februarie 2018, în premierã
naþionalã, la Muzeul Naþional al Banatului
din Timiºoara, va fi prezentatã expoziþia internaþionalã Heinrich Schliemann  descoperitorul Troiei. Expoziþia este o
colaborare cu Muzeul de Pre- ºi Protoistorie
din Berlin ºi prezintã viaþa ºi cariera marelui
arheolog Heinrich Schliemann (1822-1890).
Alãturi de colecþia de obiecte ºi manuscrise
personale a celebrului descoperitor german
donatã muzeului din Berlin, vizitatorii vor
putea admira artefacte unice, alese din
descoperirile fãcute la Troia ºi Micene. Expoziþia se adreseazã publicului larg ºi are ca
obiectiv prezentarea unei personalitãþi de marcã
a arheologiei, care prin dedicaþia lui a contribuit
masiv atât la fundamentarea metodelor de
cercetare, cât ºi la prezentarea rezultatelor
acestora tuturor iubitorilor de istorie.

Pantalone salveazã
Crãciunul

Poveºti despre migraþie spuse la chitarã, trompetã, tobe ºi contrabas de patru
artiºti est-europeni ºi britanici - în
concertul Reimagining Migration de la
ARCUB. John Edwards, Mark Sanders,
Dawid Frydryk ºi Sian Brie cântã joi,
7 decembrie, de la ora 19:30, în cadrul
seriei Jazz @ ARCUB  Artist in
Residence, organizatã de ARCUB cu
sprijinul Primãriei Capitalei.
Al cincilea concert din sezonul Artist
in Residence, curatoriat de Mircea
Tiberian, Reimagining Migration este
prima ocazie în care doi artiºti din elita
muzicii creative britanice, John Edwards
ºi Mark Sanders, cântã în aceastã formulã,
alãturi de jazzmanii est-europeni Sian Brie
ºi Dawid Frydryk.

utilitarã a timpului ºi nelipsitele zile pe
ºantierul de construcþii ºi nopþi de servit
la mese. Ne-am confruntat atât cu discriminarea negativã, cât ºi cu cea pozitivã,
pentru ca în final sã conºtientizãm cã
am ajuns sã avem un comportament în
perfectã conformitate cu eticheta ce nea fost pusã, de aici luând naºtere atitudinea to live up to your discrimination
standard, declara Sian Brie. Reimagining Migration, proiectul postmodernist conceput de chitaristul Sian
Brie, are ca punct de plecare muzica
improvizatã, cãreia i se insereazã
compoziþii schema-tice în cadrul cãrora
artiºtii îºi manifestã ideile spontane.
Reimagining Migration  John
Edwards (UK)  contrabas | Mark
Sanders (UK)  tobe | Dawid Frydryk
(PL)  trompetã | Sian Brie (RO)  chitarã.

Concert Borgore
la Arenele Romane
din Bucureºti

Borgore revine în România într-un concert ce va avea loc
la Arenele Romane pe 6 decembrie 2017. Asaf Borger,
cunoscut ca Borgore, este considerat unul dintre cei mai
inovatori ºi intuitivi artiºti ai generaþiei sale. Borgore a devenit
încet, dar sigur, un personaj iconic în dubstep-ul modern.
Cel mai recent material al sãu #NEWGOREORDER,
lansat pe 8 iulie, i-a dus numele pe noi culmi tot mai înalte
ºi aprecierea publicaþiilor de specialitate.

Spectacole ºi ateliere
de magie, teatru de umbre
ºi clovnerie Magic Show
Compania de Teatru Interactiv propune
un spectacol multimedia, unic ºi inovativ în
peisajul minunat al spectacolelor pentru
copii: poveste, interacþiune, magie, teatru,
film, cântecele, dans, distracþie! Spectacolul
de teatru multimedia are trei dimensiuni, trei
planuri de acþiune: Filmul - o cãlãtorie în
timp ºi spaþiu, Teatrul - planul aici ºi acum,
plan în care actorii vor însufleþi personajele
ºi îi vor ajuta pe copii sã se implice ºi chiar
sã ajute personajele pozitive ºi Magia minunatele trucuri de magie vor surprinde
pe tot parcursul spectacolului, astfel încât
distracþia sã fie maximã. Spectacolul are loc
pe 9 decembrie la Palatul Copiilor.

Teatrul pentru Copii ºi Tineret Gong
Sibiu a anunþat programul complet al
ediþiei din acest an a Sibiu Magic Show,
ce va avea loc în perioada 6 - 10
decembrie. Sibiul va fi învãluit de
atmosfera magiei prin talentul actorilor
ºi artiºtilor magicieni veniþi din Australia,
Cuba, Italia, România, Rusia, Spania ºi
Ucraina care vor jongla cu vizibilul ºi

invizibilul, fãcând posibile apariþii ºi
dispariþii misterioase într-o serie de
numere surprinzãtoare de iluzionism,
prestidigitaþie, levitaþie, stand-up
comedy, clovnerie, animaþie, teatru de
umbre, dar ºi ateliere de creaþie.
Cei mici sunt invitaþi sã devinã
magicieni într-o serie de trei ateliere de
creaþie dedicate celor cu vârsta cuprinsã
între 6 ºi 10 ani. Atelierul Magic va fi
deschis joi, 7 decembrie, de la ora 17:00,
sâmbãtã, 9 decembrie, de la ora 12:00, ºi
duminicã, 10 decembrie, de la ora 12:00.
Participarea la aceste workshop-uri se
face pe bazã de înscrieri la agenþia de
bilete a Teatrului Gong din Sibiu.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictura ca o afinitate în plus între text ºi imagine

Sorin Ilfoveanu (n. 23 mai 1946,
Câmpulung Muscel) este un pictor ºi
desenator român contemporan, recunoscut în þarã ºi peste hotare. Între
1953-1964 urmeazã cursurile liceului
I. Brãtianu în Piteºti. Între 1964 ºi 1970
este student la Universitatea de Artã din
Bucureºti, clasa maestrului Corneliu
Baba, asistent Liviu Lãzãrescu, avândui colegi, printre alþii, pe Mihai Cismaru,
ªtefan Câlþia, Sorin Dumitrescu, ºi
profesori: Eugen Schileru, la istoria artei,
Gheorghe Ghiþescu, la anatomie, Simion
Iuca, la gravurã. Din 1971, este membru
al Uniunii Artiºtilor Plastici. Singurãtatea personajelor lui Sorin Ilfoveanu,
tristeþea lor venitã parcã din alte vremuri.
Lumea fãrã timp, dar nesfârºitã, tocmai
din cauza asta. Gesturile încremenite
într-un ceremonial al morþii, când
nimic nu mai e tragic, ci numai un
moment a ceea ce suntem, este descrierea cunoscutului grafician ªtefan
Agopian a operei lui Ilfoveanu.

Ca orice visãtor incurabil, Sorin
Ilfoveanu revine mereu la genezã, la o easimbol, la mama - ca expresie a vieþii.
Artistul dezvãluie importanþa culturii
interioare. Simplitatea stilisticã este un
mod de a fi al maestrului. Minuþia ºi
pasiunea pentru redarea visului cu ochii
deschiºi sunt însoþite de o ºtiinþã ºi o
plãcere a desenãrii simbolurilor. Graþie
unei profunde atracþii pentru cunoaºterea
omului ºi a istoriei lui meandrate,
Sorin Ilfoveanu recreeazã, în stilul sãu,
câteva dintre marile teme ale culturii. El
simte ºi conºtientizeazã miºcarea fiinþei
dinspre trecut spre viitor, dezvãluindu-i
misterele spirituale în limbaje artistice
îndelung exersate. Admirabila gramaticã
a formelor, arta desenelor maestrului
Sorin Ilfoveanu animã un univers fãrã de
început ºi fãrã de sfârºit, spune
criticul de artã Victor Neumann.
Maestrul Agopian crede de altfel cã
Sorin Ilfoveanu a descoperit o afinitate
în plus între text ºi imagine: lumea

cuvântului ºi lumea imaginii par sã se fi
sustras condiþionãrilor spaþiale. Cum
personajele scriitorului acþioneazã mai
mult prin forþa cuvântului, care le
propulseazã în faptã, ºi nu prin descrierea
amãnunþitã a faptei, se creeazã, în timpul
lecturii, efectul unei ciudate aspaþialitãþi.
Aceeaºi pe care ne-o sugereazã
personajele din desenele maestrului
Ilfoveanu. În libera lor evoluþie, ele se
livreazã doar pe sine ºi, prin aceastã
nemijlocire, dizolvã sentimentul distanþei.
Realitatea lui acolo este abolitã. Doar
ideea de aici conteazã ºi, pentru a o
face acut prezentã, construcþia umanã se
întinde în unele dintre desene - aidoma

unul dintre primii
guvernatori
ai BNR
ºi coleg
cu Mihai Eminescu
Conducãtor al bãncii centrale a statului român într-una dintre cele mai
dificile perioade din istoria sa (1914-1921), Ioan Bibicescu a avut de-a
lungul vieþii preocupãri dintre cele mai variate: ziarist de marcã, culegãtor
de folclor, teoretician, dar ºi practician al domeniului economic, pasionat
bibliofil. Proprietar ºi fondator de presã, Bibicescu a fost coleg cu Mihai
Eminescu ºi Al Macedonski.
Ioan G. Bibicescu s-a nãscut la 8 noiembrie 1849 în comuna Cerneþi, judeþul
Mehedinþi. Bibicescu a urmat primele douã clase primare în comuna natalã, iar
pe urmãtoarele douã la Turnu Severin. Cursurile secundare le-a urmat la Liceul
Carol I din Craiova, unde a fost coleg cu poetul rozelor, Alexandru Macedonski.
Acum ºi-a început, de altfel, atât cariera de publicist, cât ºi pe cea de colecþionar,
încununatã mai târziu cu o foarte mare ºi valoroasã bibliotecã ºi cu o colecþie de
monede ºi medalii: Ideea acestei colecþii m-a preocupat din primii ani ai tinereþii
mele, cãci la apariþia monedei naþionale actuale, prin 1869 sau 1870, am avut,
fiind elev al liceului din Craiova, o polemicã asupra monedelor româneºti,
dovedind unui scriitor care spunea cã atunci, întâia datã, þara noastrã poseda
monedã  acest semn al independenþei  ºi dovedind cu citate din Papiu Ilarian
cã la Viena se gãseau monede de la Brâncoveanu.
În anul 1870, Bibicescu a venit la Bucureºti unde a urmat cursurile
Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii. A plecat apoi la Paris unde a
audiat cursuri de economie. La revenirea în þarã, a lucrat la Primãria
Bucureºti, în calitate de copist. Din aceastã posturã a intrat în redacþia
celui mai important ziar al vremii, Românul, unde a activat de la început
alãturi de Eugeniu Carada ºi Emil Costinescu, colaboratorii sãi de mai
târziu pe tãrâm economic. La Românul Bibicescu a rãmas timp de 12 ani
(1879-1891), fiind mai întâi redactor ºi apoi prim-redactor.
În ajunul Rãzboiului de Independenþã, Bibicescu a susþinut cu tãrie ideea
neatârnãrii naþionale. Dupã izbucnirea Rãzboiului de Independenþã,
Bibicescu a înfiinþat ziarul Dorobanþul, care a apãrut între 1877 ºi 1879 ºi
care a constituit unul dintre principalele mijloace de propagandã ºi de
informare asupra evenimentelor de pe teatrul de rãzboi. Activitatea
publicisticã ºi-a continuat-o prin înfiinþarea, alãturi de Frédéric Damé, a
gazetei Renaºterea, care a avut o existenþã efemerã, ºi apoi a ziarului Unirea,
apãrut între 1887 ºi 1888, unde a fost director politic. O perioadã extrem de
importantã în cariera sa de ziarist a desfãºurat-o timp de patru ani la
Telegraful român, al cãrui proprietar ºi director politic a fost. Ioan G.
Bibicescu a intrat în Partidul Naþional-Liberal, ale cãrui doctrinã ºi ideologie
le împãrtãºea. Bibicescu a fost ales, în anul 1883, ca deputat al colegiului III
Mehedinþi, în Parlamentul României. De aici îºi va da demisia în anul imediat
urmãtor, alãturi de C.A. Rosetti ºi alþi zece parlamentari, în momentul
discutãrii revizuirii Constituþiei. Tot în 1883 îl gãsim pe Bibicescu în calitate
de fondator al Societãþii Presei. A fãcut parte chiar din comitetul de conducere
al acesteia, alãturi, printre alþii, de Mihai Eminescu.
Între 1886 ºi 1889, Ioan G. Bibicescu devine consilier ºi apoi ajutor de
primar al Bucureºtiului, în perioada în care capitala era condusã de Ion I.
Câmpineanu. Din aceastã posturã a contribuit sau a asistat la realizarea
unor mari obiective edilitare: canalizarea oraºului, punerea în funcþiune a
rezervorului de apã de la Cotroceni, a conductei de apã de la Bâcu, a
Halelor Griviþa etc. Bibicescu a fost ºi cel care a reuºit sã desluºeascã
firele atât de complicatei afaceri Poumay. În aceastã perioadã, Bibicescu
s-a implicat ºi în conducerea unor societãþi industriale extrem de
importante pentru economia din acea epocã. Astfel, a condus în calitate
de director Fabrica de hârtie de la Letea, iar apoi a devenit directorul
Primei societãþi pentru industria ºi comerþul petrolului din România
(Steaua Românã de mai târziu).
În 1895, Bibicescu a intrat la Banca Naþionalã în calitate de director
numit, iar din 1898 a devenit director ales de Adunarea generalã a
acþionarilor. În 1914, dupã moartea lui Anton Carp, a fost învestit prin
Înalt Decret Regal în funcþia de viceguvernator pentru o perioadã de un
an. În 1915, acest mandat i-a fost reînnoit, pentru ca, din 1916, sã conducã
banca în calitate de guvernator, într-una dintre cele mai grele perioade ale
existenþei acesteia. A rãmas guvernator pânã în decembrie 1921 când, în
vârstã ºi cu sãnãtatea ºubrezitã, a hotãrât sã se retragã, pãstrat, în
continuare, ca director. Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, la propunerea
lui Mihail Oromolu, noul guvernator al Bãncii Naþionale, i-a acordat titlul
de Guvernator onorific, singurul conducãtor care s-a bucurat de o asemenea
recunoaºtere a meritelor sale.
Ioan G. Bibicescu a murit la 2 mai 1924 la Bucureºti. Banca Naþionalã
a României i-a organizat funeraliile la Bucureºti ºi la Turnu-Severin, unde
a fost îngropat conform propriei dorinþe.

Cristina MOLDOVEANU

Iaºi:
Concerte de colinde
la Operã
Biletele pentru cele trei concerte
de colinde programate iniþial de
conducerea Operei Naþionale Române
Iaºi (ONRI) au fost epuizate în câteva
ore, motiv pentru care au fost programate alte douã reprezentaþii. La
multe reprezentaþii tichetele de
intrare au fost epuizate deja, cel mai
mare interes suscitând Concertul de
colinde. Drept urmare, a fost decisã
programarea unor noi spectacole.

Acestea vor avea loc pe 21 decembrie, începând cu ora 20,30 ºi pe
23 decembrie, de la ora 17. Programul lunii decembrie va conþine
astfel 11 reprezentaþii, un record
în ultima perioadã.
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Evenimente care au schimbat L U M E A

Reflecþii asupra revoluþiei bolºevice din 1917 (IV)

Liderii bolºevici erau intelectuali, nu aveau origini
proletare, nu proveneau din familii sãrace
Prof.univ.dr. Aurel STAN,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi
Este bine sã facem o distincþie clarã între caracterul, pe de o parte,
ºi inteligenþa ºi voinþa liderilor bolºevici, pe de altã parte. Dacã nu o
facem, suferim influenþa deformatoare a ceea ce psihologii ºi pedagogii
numesc efect de halou. Acesta reprezintã o distorsiune cognitivã
prin care o caracteristicã umanã sau a unui obiect este apreciatã greºit
prin influenþa unei alte caracteristici. Este practic o iradiere afectivcognitivã deformantã în activitatea noastrã de cunoaºtere. Chiar
dacã la modelarea pãrþii caracteriale ºi afective a sufletului liderilor
bolºevici Necuratul lucrase cu multã râvnã, migalã ºi rãbdare, totuºi,
sub aspectul inteligenþei sociale ºi emoþionale, ei au fost net superiori
Albilor. În orice confruntare umanã, mai ales în domeniul socialpolitic, înving cei mai puternici, nu cei mai buni, cei mai generoºi sau
cei care au dreptate. Cei care au pãrerea contrarã au învãþat istoria
din scenariile de la Hollywood, din creaþiile literare romanþate, din
presa de propagandã ºi, mai nou, din telenovele.
Bolºevicii au luat foarte bine pulsul motivaþional al marii majoritãþi
a locuitorilor Rusiei. Lenin, mai ales, a fost o personalitate politicã
cu viziune privind situaþia politicã ºi aºteptãrile oamenilor de rând
din acea perioadã, mai ales ale þãranilor, care erau sãtuli pânã peste
cap de rãzboi, de rechiziþionãri forþate, de lipsa pãmântului. Imediat
dupã ce a venit la putere cu partidul sãu a promis pace, pãmânt ºi
pâine. Aceastã lozincã lapidarã era expusã pe toate trenurile din
Rusia, efectul fiind imens. Nici reprezentanþii din Guvernul
Provizoriu, nici Albii nu au avut o astfel de inspiraþie propagandisticã.
Pacea au obþinut-o bolºevicii doar cu duºmanii externi, nu ºi cu cei
interni. Lenin, în ciuda opoziþiei puternice a mai multor membri din
conducerea partidului ºi chiar a lui Troþki, a reuºit sã-i convingã pe
aceºtia cã Puterile Centrale vor pierde în curând rãzboiul ºi cã în þãrile
acestei alianþe vor izbucni revoluþii. A avut dreptate în parte, dar în
urma pãcii de la Brest-Litovsk, teritoriul fostului imperiu þarist s-a
micºorat prin câºtigarea independenþei de cãtre Finlanda, Polonia,
Estonia, Letonia ºi Lituania. Totuºi, dacã Lenin nu fãcea acest pas
erau mãturaþi de la conducere de cãtre armata germanã. Se pare cã
Lenin convenise aceastã pace în momentul în care el ºi alþi bolºevici
au fost aduºi pânã în Finlanda în vagonul plumbuit al unui tren
blindat care a traversat fãrã probleme linia frontului în aprilie 1917.
Era un tren obiºnuit, doar cã pe vagoanele de cãlãtori avea aplicate
pe uºi sigilii de plumb. Nimeni din exterior nu putea comunica cu
interiorul, precauþie luatã de Lenin pentru a nu fi acuzat de colaborare
cu autoritãþile germane, inamicul din rãzboiul mondial al Rusiei. În
aceastã lungã cãlãtorie cu trenul, Lenin era însoþit de Grigori Zinoviev
ºi Karl Radek, precum ºi de un grup de aproximativ 30 de colegi de
luptã în ilegalitate ºi exil, sosind la Petrograd pe 18 aprilie 1917 în
gara Finlandia. (Din 1916, Capitala Rusiei Imperiale a fost
redenumitã Petrograd, deoarece numele Sankt-Petersburg avea
rezonanþã germanicã, iar pe atunci Germania constituia inamicul
declarat al Rusiei.) Trenul pleacã din Zürich pe 5 aprilie, traverseazã
Germania, dupã care urmeazã ruta Malmo, Stockholm, Gävle,
Tornio, Tampere, Helsinki ºi Petrograd, unde l-a aºteptat o mulþime
de oameni. Culmea, dupã ce au trecut graniþa ruso-finlandezã în
orãºelul Beloostrov, unde Lenin ºi tovarãºii sãi se aºteptau sã fie
arestaþi, au putut sã cãlãtoreascã nestingheriþi pânã la Petrograd.
Imediat ce ajunge la destinaþie, Lenin rosteºte un discurs lapidar
care drogheazã mulþimea de muncitori veniþi sã-l întâmpine:
Muncitori ruºi, cui i-aþi dat puterea luatã de la þar? Capitaliºtilor ºi
moºierilor... Este cea mai vie ilustrarea a aciditãþii discursului sãu.

Vladimir Ilici Lenin a fost fãrã îndoialã personalitatea numãrul
unu a Revoluþiei Bolºevice, pe care a pregãtit-o în calitate de ideolog,
însã conducerea operaþionalã a avut-o Lev Troþki. Meritele lui Lenin
în Revoluþia din Octombrie sunt inventariate de Tarik Ali din unghiul
de vedere al unui militant de stânga: Lenin a elaborat baza ideologicã
a revoluþiei; concepþia dupã care insurecþia trebuie sã se sprijine pe
elanul revoluþionar al poporului; el a reuºit sã triumfe ideea revoluþiei
în Comitetul Central bolºevic, în condiþiile în care nu avea majoritatea
de parte sa. Prin discursurile sale a reuºit sã atragã o bunã parte din
þãrãnime, fapt care a contribuit la câºtigarea rãzboiului civil ºi a
vãzut foarte clar ce este de fãcut în condiþiile în care bolºevicii
trebuiau sã guverneze statul. Aceste calitãþi ale lui Lenin sunt
evidenþiate de cãtre un militant de stânga. Însã nu trebuie sã uitãm
nici alte opinii asupra calitãþilor sale personale, care sunt repetate
de alþi autori. La începutul cãrþii sale, amintite anterior în articolul
nostru, Curzio Malaparte vorbeºte cu epitete ºi metafore deloc
mãgulitoare: acest mic burghez fanatic, un monstru mânjit de
sânge, un Ghingis Han proletar ieºit din fundul Asiei. În volumul
sãu Gog, conþinând portrete non-conformiste ale personalitãþilor
politice, ºtiinþifice ºi culturale din vremea sa, Giovanni Papini îl
descrie ca pe un cinic ºi un ipocrit. Orlando Figes contribuie ºi el la
destrãmarea imaginii publice create de propaganda bolºevicã. Astfel,
la pagina 154 a cãrþii sale, el spune: Contrar legendei sovietice care
a fãcut din Lenin un teoretician marxist încã din leagãn, liderul
revoluþiei bolºevice a intrat în politicã destul de târziu. La vârsta de
16 ani era încã o persoanã religioasã ºi nu manifesta nici un interes
faþã de politicã . Religia ºi disciplina, scria într-un raport Fiodor
Kerenski, directorul liceului, au stat la baza educaþiei sale ºi
rezultatele lor sunt vizibile în comportamentul lui Ulianov. În
privinþa aprecierii faþã de poporul rus, marele lider al proletariatului
folosea des expresia ruºi idioþi ºi se plângea cã aceºtia erau prea
moi pentru executarea sarcinilor de revoluþionari. Figes considerã
un fapt bine-cunoscut cã majoritatea sarcinilor importante au fost
încredinþate unor membri de partid non-ruºi (mai ales evrei ºi letoni).
Liderii bolºevici erau intelectuali, nu aveau origini proletare, nu
proveneau din familii sãrace, ba, din contrã, din cele bine situate
material. Dintre cei care au asigurat succesul revoluþiei bolºevice,
Felix Edmundovich Dzerjinski, Grigori Konstantinovich
Ordionikidze, Mihail Nicolaevici Tuhacevski ºi Vladimir Ilici Lenin
proveneau din familii nobiliare. Lev Troþki nu era nobil, el provenind
dintr-o familie bogatã, dar avea un comportament aristocratic ºi o
accentuatã tendinþã de a trãi în lux. Era infatuat ºi îmbrãcat elegant
în situaþiile în care nu trebuia sã iasã în faþa muncitorilor sau soldaþilor.
Chiar ºi în trenul blindat cu care cãlãtorea în zona frontului vagonul
sãu impresiona prin rafinamentul dotãrii. În tinereþea lui, Lenin era
mândru sã se numeascã fiu de boiernaº. Chiar ºi în evidenþele
poliþiei tânãrul Ulianov (nume schimbat ulterior în Lenin, de la
fluviul Lena) s-a trecut Vladimir Ulianov, nobil ereditar. De
altfel, dacã întocmim profilul psihologic al liderilor bolºevici, mai
ales a celor care s-au evidenþiat în activitãþile de teroare (Lenin,
Stalin, Troþki, Sverdlov, Beria, Dzerjinski, s.a.), observãm absenþa
trãirilor empatice, lipsa trãirilor sufleteºti de compasiune ºi
solidaritate cu oamenii aflaþi în suferinþã. Spre deosebire de fratele
sãu Alexandru (onest ºi serios), tânãrul Vladimir avea momente de
cruzime ºi de furie precum ºi aspecte caracteropate - minþea des ºi
triºa la jocuri. Aceste calitãþi sufleteºti sunt ilustrate în multe
dintre comportamentele sale politice: dogmatic ºi dominator,
intolerant faþã de criticã ºi înclinat frecvent sã considere masa
revoluþionarilor doar un material uman necesar proiectelor sale
revoluþionare. În tinereþe, Vladimir Ulianov avea atitudini de
aristocrat nemilos, ilustrate prin darea în judecatã a þãranilor pentru

provocarea de daune moºiei familiale, aceasta petrecându-se în plinã
perioadã de foamete. Veniturile lui Lenin din aceastã perioadã
proveneau în mare parte din arende ºi din dobânzile rezultate din
moºia mamei sale.
Jurnalistul ºi filosoful Nikolai Valentinov-Volski, care-l cunoscuse
bine pe Lenin încã din perioada sa elveþianã, îl considera pe acesta
drept laº, mai ales când era vorba sã se punã pe sine în pericol. În
scrierile sale, partenerul sãu de luptã politicã spunea cã niciodatã
Lenin n-ar fi ieºit sã stea în bãtaia puºtilor. Masele aveau aceastã
onoare. Dispãrea de la întrunirile politice din strãinãtate când se
anunþa o încãierare. Discipolul sãu, Stalin, reuºea ºi el sã disparã în
mai multe situaþii critice pentru colegii sãi revoluþionari, cu toate cã
Stalin era produsul unei culturi de tip macho, în care violenþa,
cruzimea ºi duritatea erau la ele acasã. Orlando Figes confirmã
descrierile nefavorabile la adresa lui Lenin ºi întãreºte opinia dupã
care Lenin nu fusese niciodatã tolerant cu disensiunile din jurul
membrilor partidului sãu. Nikolai Buharin, unul dintre intelectualii
de marcã ai partidului bolºevic, se plângea cã nu dãdea doi bani pe
pãrerile celorlalþi, iar Anatoli Lunacearski susþinea cã Lenin se
înconjurase deliberat de proºti, care nu îndrãzneau sã-l critice
sau sã-i punã la îndoialã deciziile. În febra primelor zile ale
revoluþiei, proporþiile dominatoare din comportamentul sãu
îndreptãþea calificativul de megaloman. În timpul acestor crize trupul
îi era stãpânit de o tensiune nervoasã paroxisticã: nu putea nici sã
doarmã, nici sã mãnânce ºi comportamentul îi devenea vulgar ºi
grosolan. Toate atributele unui om cult dispãreau ºi caracteriza
oponenþii din partid ºi pe cei din exteriorul acestuia cu un limbaj de
bãdãran. Aceºtia erau caracterizaþi ca tâmpiþi , ticãloºi, pleavã
jegoasã, prostituate, târfe, rahaþi, cretini, ruºi prostãnaci,
flecari, gãini proaste ºi fete bãtrâne ºi stupide. Dupã ce îºi
epuiza arsenalul calificativelor politicoase, rãbufnea iar. Aceastã
alternare turbatã a stãrilor era caracteristicã pentru profilul lui
psihologic. Ea a continuat aproape fãrã încetare pânã în 1922 ºi
probabil cã a fost motivul declanºãrii fatalei hemoragiei cerebrale.
Însã, oricât de multe defecte reale sau inventate sunt evidenþiate de
istorici, biografi ºi memorialiºti, Lenin, Troþki ºi compania lor sunt
unele dintre personajele celebre din istoria mondialã, care rãmân
mereu în atenþie. La un moment dat, tirajele scrierilor lui Lenin
ocupau locul doi în lume, imediat dupã Biblie, ºi scrierile, filmele ºi
documentarele despre faptele ºi perioada lor de glorie nu contenesc
sã aparã. Aceasta din cauza faptului cã reuºita lor în Revoluþia din
Octombrie a zguduit din temelii teoria ºi practica politicã din lumea
civilizatã. Cea mai mare teamã a fost ca în þãrile civilizate cu tradiþii
democratice sã se producã replici ale cutremurului bolºevic, deoarece
o organizaþie cu o asemenea forþã de manipulare ºi demolare
instituþionalã nu mai fusese întâlnitã în istorie. Chiar ºi în zilele
noastre activitãþile grupãrilor troþkiste sunt o prezenþã de netãgãduit
în multe dintre evenimentele social-politice. Care a fost materia
primã asupra cãreia s-au concentrat manipulatorii bolºevici? A
manipula nu înseamnã doar a influenþa comportamentul unei
persoane, a unui grup sau a unui popor, ci a-l dirija contra propriilor
lor interese. Manipulatorii se folosesc în primul rând de aspectul
emoþional-afectiv, nu asupra fondului raþional al persoanelor. Aºa
s-a întâmplat ºi în cazul propagandei bolºevice, în particular, ºi a
celei comuniste, în general . Ei au acþionat foarte eficace în perioada
de vlãguire materialã ºi sufleteascã care a existat în perioada Primului
Rãzboi Mondial ºi au exploatat cu multã abilitate imensa urã
acumulatã în marea majoritate a locuitorilor fostului imperiu þarist
ºi manifestatã încã din timpul revoluþiei social-democratice din
februarie 1917. (Va urma)

IFN, care dãdeau credite cu 3.000 % dobândã, condamnate la dispariþie.
Clienþii lor vor fi oferiþi bãncilor
Regulamentul Instituþiilor Financiare Nebancare (IFN)
a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2017. BNR acordã totuºi
un rãgaz: adecvarea fondurilor proprii este obligatorie de la
1 februarie 2018 pentru cei care intrã volens-nolens în Registrul
Special. În disperare de cauzã, IFN, atinse de aceastã lege ºi
care nu vor cu niciun chip în Registrul Special al BNR, încearcã
sã vândã portofoliile de credit pe care le au în România cãtre
bãncile locale ºi sã închidã porþile aici. Migraþia personalului
pare a fi atins cote maxime, deºi nimeni nu recunoaºte oficial.
Potrivit noilor reglementãri BNR, instituþiile financiare nebancare
care îndeplinesc condiþiile de intrare în Registrul Special al BNR
(prag maxim de 75 de milioane de lei sold al creditelor acordate în
ultimele trei trimestre) au dispoziþii tranzitorii ºi 30 de zile la dispoziþie,
dar maximum pânã la 25 ianuarie 2018, conform precizãrilor oficiale
ale BNR, pentru îndeplinirea condiþiilor cerute de înscrierea în Registrul
Special. Conform BNR, cerinþa referitoare la adecvarea fondurilor
proprii intervine de la aceastã datã, dar nu mai devreme de 1 februarie
2018 (pentru IFN înscrise deja în Registrul special). Practic, BNR
oferã IFN o perioadã de respiro, noul regulament intrând în vigoare la
1 octombrie, dar societãþile putând îndeplini cerinþele cerute de
înscrierea în Registrul Special ceva mai târziu.
Pânã în prezent, majoritatea IFN cu un volum mare de activitate
în România îºi transfera/ vindea portofoliile de credite dupã ce
ajungea la limita de sus de o sutã de milioane de lei sold al creditelor
acordate. Strategia se bazeazã pe faptul cã, odatã intrate în Registrul
Special BNR, IFN trebuie sã acorde împrumuturi similare cu cele
bancare ºi sã respecte cerinþele de capital ºi prudenþialitate ale BNR.
În aceste condiþii, dispar ºi dobânzile anuale efective de 3.0007.000% ºi apar necesarurile de capital suplimentar. Dupã validarea

legii noi de cãtre BNR, IFN încearcã sã vândã pe nimic portofoliile
pe care le au în România cãtre bãncile locale, în speranþa cã vor
scãpa de sabia lui Damocles: intrarea în Registrul Special al BNR
dacã au soldul de o sutã de milioane de lei credite acordate.
Multe dintre vânzãri nu sunt dictate de pragul de intrare în
Registrul Special, ci de dorinþa de retragere de pe piaþa din România,
aºa cum au fãcut ºi în Polonia sau în alte state care au decis sã
impunã limite de dobândã, sub o formã sau alta. Unul dintre bancheri
spunea cã i s-a oferit spre vânzare, de exemplu, un portofoliu de
clienþi cu credite de o sutã de lei la preþul unui portofoliu de credite
de 70 de lei, dar a fost nevoit sã refuze deoarece un astfel de portofoliu

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
aduce costuri suplimentare pentru care nu ai certitudinea cã vor fi
sau nu recuperate. În plus, legea provizionãrii creditelor se schimbã.
Noul regulament de funcþionare a IFN modificã în principal cerinþele
suplimentare de capital pentru împrumuturile acordate la costuri mai
mari decât cele stabilite de BNR. Practic, fãrã sã impunã o dobândã
maximalã sau o limitare a comisioanelor, banca centralã solicitã ca la
fiecare o sutã de lei acordaþi credit la un DAE mai mare decât cel
stabilit de BNR, societatea sã punã 67 de lei în plus la capital.
Astfel, noul regulament al BNR, intrat în vigoare la 1 octombrie,
prevede ca noile cerinþe de capital sã se aplice împrumuturilor cu
o perioadã de ramburs de maximum 15 zile care depãºesc DAE de
200% pentru lei ºi 133% pentru valutã. De asemenea, pentru
împrumuturile acordate pe o perioadã de 16-90 de zile, IFN trebuie
sã nu depãºeascã un DAE de 100% pentru creditele în lei ºi 67%
pentru cele în valutã. Pentru împrumuturile pe termen mai mare

de 90 de zile (gen credite ipotecare ºi nu numai), IFN trebuie sã se
limiteze la un DAE egal cu rata dobânzii Lombard (dobânda la
care se împrumutã bãncile de la BNR, în prezent de 3,25%) înmulþit
cu 10. Practic, dacã vor sã nu vinã cu bani de acasã, IFN vor trebui
sã calculeze un DAE de maximum 32,5%.
BNR îºi motiveazã decizia prin faptul cã ponderea creditãrii IFN în
total creditare a depãºit 10% în 2016 ºi este pe un trend ascendent.
Stocul de credite acordate de IFN la martie 2017 reprezintã 10,3% din
total credit din economie (bãnci + IFN) ºi este cu 21,8% mai mare decât
în luna martie 2015. Ponderea creditelor IFN în creditele bancare a fost
la martie 2017 de 11,5%, comparativ cu 10% în anul 2015. În plus, în
anul 2016, ritmul de creºtere al creditelor IFN a depãºit ritmul de
creºtere al PIB, în timp ce ritmul de creºtere al creditelor acordate de
cãtre bãnci a fost mai mic decât creºterea PIB. Ponderea creditãrii IFN
în total credite acordate companiilor a ajuns la 15,6% în martie 2017, în
creºtere cu 21% faþã de martie 2015. De asemenea, ponderea creditãrii
IFN în total credite de consum acordate populaþiei a fost de 5,3% în
martie 2017 înregistrând o creºtere de 25% faþã de martie 2015.
IFN acordã preponderent credite negarantate, pe termen foarte
scurt cãtre segmente ale populaþiei care au deja dificultãþi în gestionarea
obligaþiilor de platã curente. Acest specific explicã ratele mai mari de
dobândã (DAE) practicate faþã de sectorul bancar, unde creditele
sunt garantate ºi acordate, preponderent, pe termen mediu ºi lung.
Valoarea medie a unui credit acordat de IFN cãtre populaþie este de
aproximativ 3.300 de lei, în timp ce valoarea medie a unui credit
bancar cãtre populaþie este de aproximativ 20.400 de lei.
La nivelul Uniunii Europene existã 10-12 state unde IFN nu au
voie sã depãºeascã un nivel maximal de dobândã, cuprins între 10%
-15% pânã la 40%, ºi definit diferit de la o bancã centralã la alta.

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  5 decembrie 2017
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
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
22:35
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
 Dãnilã Prepeleac. Genul: comedie
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)

SÂMBÃTÃ  9 decembrie 2017
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
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
02:00
04:00
05:00

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
Film artistic
Vremea Live
Viral online
Film artistic
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)

MIERCURI  6 decembrie 2017
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
11:00
12:00
12:00
12:05
14:00
14:05
15:00
17:00
17:05
18:00
18:05
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

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
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc
 Un zbâmbet de soare (1976)
Regia: Elidabeta Bostan
Vremea Live
Film artistic românesc  Campioana (1990)
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

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
18:05
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

Viral online (r)
Unde cãlãtorim?
Timp ºi ...timpuri (r)
Vremea Live
România spiritualã
Alo, România!
Viral online (r)
Film artistic
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Vremea Live
Ochiul de veghe
Prin lume în 60 de minute
Timp ºi ...timpuri (r)
Vremea Live
Film artistic
Vremea Live
Viral online
Film artistic
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spirirtualã (r)

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
18:05
20:00
20:25
20:30

Credem cã aceastã hartã, doar unul dintre instrumentele Cartierului Creativ, este un material care, odatã
ajuns în buzunarul turiºtilor, va contribui la procesul de
branding al oraºului. ( ) Suntem cunoscuþi în Europa
pentru vârfurile creative, dar nu se cunoaºte nimic despre
infrastructura propice care a dus la crearea acestor vârfuri
care acum funcþioneazã ca ambasadori ai creativitãþii
româneºti, declarã Andrei Borþun, CEO The Institute.
Cartierul se bucurã ºi de un dosar special în cea de-a
21-a ediþie a revistei The Institute, care prezintã în detaliu
o parte dintre organizaþiile incluse pe harta Cartierului,
precum ºi de o secþiune specialã online, pe www.
institute.ro/cartierul-creativ. Tot aici puteþi gãsi ºi o serie
de spaþii imobiliare disponibile în perimetrul cartierului,
datoritã unei mapãri realizate împreunã cu partenerul
imobiliar al proiectului storia.ro.
Identitatea vizualã a Cartierului Creativ ºi grafica hãrþii
sunt semnate de Paula Rusu, graphic designer ºi ilustrator.
Acest proiect cultural este finanþat în cadrul
Programului cultural Bucureºti Oraº participativ de
cãtre Primãria Municipiului Bucureºti prin Centrul
Cultural al Municipiului Bucureºti ARCUB.
Harta Cartierului Creativ poate fi vizualizatã ºi
descãrcatã de la www.institute.ro/cartierul-creativ

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Ora

VINERI  8 decembrie 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
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Despre morþi numai de bine (2005).
Regia: Claudiu Romilã. Genul: dramã
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)

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

LUNI  10 decembrie 2017

Duminicã  10 decembrie 2017
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
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
02:00
04:00
04:30
05:00

The Institute prezintã o primã colecþie a organizaþiilor ºi spaþiilor
culturale, atelierelor creative ºi magazinelor din Cartierul Creativ,
printr-o hartã ce va fi distribuitã în 5.000 de exemplare.
Iniþiativa este prima de acest gen din Bucureºti ºi va
pune în valoare creativitatea ºi efervescenþa culturalã
bucureºtene, punând accentul pe una dintre cele mai
vibrante ºi bine conectate zone ale oraºului.
Un proiect The Institute, Cartierul este un spaþiu care
fructificã energiile ºi potenþialul antreprenorial ºi de
dezvoltare urbanã al industriilor creative. Cartierul Creativ
este un conglomerat al energiilor creative din comunitate/
nod al comunitãþilor creative suprapus unui spaþiu care
are deja ºi istoria, ºi infrastructura necesare catalizãrii ºi
accelerãrii motoarelor ecosistemului cultural ºi creativ.
Proiectul aduce împreunã afaceri creative, artiºti,
organizaþii ºi instituþii culturale pentru a dezvolta condiþii
propice de creaþie, producþie, distribuþie ºi entertainment.
Harta reuneºte 82 de puncte de interes care au fost
identificate ºi cartografiate printr-un proces de documentare
amplã, care a avut ca scop stabilirea unei fundaþii pentru
reþeaua creativã ce aduce împreunã viziunile particulare în
dezvoltarea coerentã a zonei. Punctele de interes au fost
grupate þinând cont de funcþiile spaþiilor în: 8 galerii de
artã, 27 de ateliere ºi studiouri creative, 20 de localuri,
2 muzee ºi 2 universitãþi, 12 spaþii dedicate artelor scenei,
8 magazine ºi 3 spaþii publice de interes pentru utilizatorii primei ediþii a hãrþii Cartierului Creativ.

JOI  7 decembrie 2017

Luni

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
Film documentar
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
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc:
Dimineþile unui bãiat cuminte (2067).
Regia: Andrei Blaier. Genul dramã.
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

Miercuri

Joi

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
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Fata Morgana (1980)
Regia: Elefterie Voiculescu.
Genul: dragoste
Film artistic
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

L i b r a ri u m
Bucureºti
Joi, 16 noiembrie, în unul dintre cele
mai rafinate ºi boeme spaþii din
Bucureºti, alãturi de cãrþi pentru toate
gusturile, muzicã instrumentalã
ºi multã voie bunã, s-a deschis o nouã
librãrie în inima Bucureºtiului, nicãieri
altundeva decât în Teatrul Naþional
I.L. Caragiale, în foaierul Sãlii Mari!
La ridicarea cortinei au participat
Ion Caramitru, directorul Teatrului
Naþional, scriitorii Marius Chivu
ºi Alex Tocilescu într-o discuþie
despre lumea cãrþilor, muzicii, teatrului
ºi a filmului. Aceasta a fost moderatã
de cãtre Laura Câlþea (Blogul unei
cititoare de cursã lungã).
Din dorinþa de a acoperi nevoile tuturor,
Librarium s-a extins ºi în online,
înfiinþând, în 2014, website-ul de
e-commerce Cartepedia. Odatã cu
deschiderea noii librãrii, Grupul anunþã
inaugurarea în Teatrul Naþional
I.L. Caragiale ºi a douã puncte de
plasare ºi preluare comenzi, care vor
funcþiona, în curând, sub brand-ul
Cartepedia, fiind situate la intrarea
principalã a teatrului.
Librarium TNB va gãzdui o serie de
evenimente culturale, întâlniri cu
scriitori, dezbateri, lansãri ale unor
cãrþi mult aºteptate, expoziþii de artã
sau proiecþii de filme, continuându-ºi
astfel misiunea de susþinere a lecturii
ºi exprimãrii artistice.

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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Traian MÃICÃNESCU stã mai mult
Iubitorii de stand up din România îl cunosc forte
bine pe actorul Traian Mãicãnescu, care are la activ
sute ºi sute de spectacole de acest gen. Apare ºi la
TVR 1 (Distractis Show) ºi Antena 2, dar ºi pe
diferite posturi de radio. Un stand-up comic este
cineva care face comedie într-o
manierã informalã, vorbind
cu publicul în absenþa celui
de-al patrulea perete
teatral. În mod normal,
aceasta se face de cãtre
un singur comic, cu
un microfon. Se practicã
în cluburi, colegii, sãli de

teatru, spaþii alternative  aproape oriunde
existã un public doritor ºi deschis la
comedie. Comicul redã o serie de poveºti
amuzante într-un ritm rapid, glume scurte
(numite bituri) ºi one-liners (glume care au
ºi pregãtirea, ºi poanta în interiorul aceleiaºi
fraze). Toate acestea constituie monologul, rutina sau actul. Unii comici folosesc
recuzitã, muzicã sau elemente de iluzionism
în spec-tacolele lor. Multe spectacole de
stand-up sunt similare cu one-man showurile, diferenþa principalã fiind aºteptãrile
publicului, care, la stand-up, aºteaptã un
flux relativ constant de râsete.

Deºi putea sã fie un IT-ist de valoare (oricum este), Traian Mãicãnescu
a ajuns, prin pasiunea pe care a avut-o pentru scena de spectacol, dupã
ce a absolvit Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice (2002  2007), la Facultatea de Teatru din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. Aici a fost repartizat la clasa profesorilor Lucia Mureºan, Mircea
Constantinescu ºi George Grigore. A luat cu sine în anii de studiu experienþe, caractere ºi personaje
complexe, jucând în piese precum O scrisoare pierdutã de I.L.Caragiale (rol: Caþavencu) sau
Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni. În anul 2009, participã la Gala Absolvenþilor, jucând pe
scena Teatrului Foarte Mic din Bucureºti. Încã din timpul facultãþii repetã ºi joacã la Teatrul de
Comedie din Bucureºti în spectacolul Galy Gay de Bertold Brecht (2007  2009; rolul Soldatului).
În perioada urmãtoare (2010  2011) joacã la Teatrul Nottara din Bucureºti (dar ºi la J.C.C.
Bucureºti - Centrul Comunitar Evreiesc Bucureºti ºi în turneu prin întreaga þarã) în spectacolul
independent Aniversarea (Ultima reuniune) de Bill MacIlwright (regia Mirela Stoian; rol: Terry),
iar în 2012-2013 se aflã pe scena Teatrului 7, cu un proiect independent, cu piesa Lovitura, scrisã
de Radu Dragomirescu, în regia lui Ion Mircioagã, unde joacã rolul Omul de Încredere, alãturi de
Rãzvan Hâncu, Radu Solcanu ºi Cristi Gheorghe. În anul 2008 apare în rolul
Judecãtorului din sitcomul Fast Food, difuzat de Antena 1. Apoi este solicitat sã joace rolul regelui
în grandiosul spectacol Frozen (marca Disney), alãturi de prieteni dragi ºi colegi talentaþi, sub egida
ART Theater du Soleil. Între timp, este ºi General Manager la MTS Consulting, oferind servicii de
computer hardware and software repairing, technical support and tips. Dar, se mai ocupã ºi cu
standup comedian, radio host, copywriter, voice talent, actor, PR. Participã cu ardoare la Stand Up
Comedy shows all over Romania, aproape fãrã a pune condiþii.
În filme apare în Herman, der Apache von G.Wengler (oct.2015; produs de Caligari Film:
Terra X, documentary movie for ZDF Deutschland), unde joacã rolul ªamanului. Filmul prezintã
povestea germanului Herman Lehman (1859-1932) rãpit de cãtre indieni în copilãrie. Scrierile
sale sunt extrem de valoroase pentru istorici, oferind detalii despre viaþa realã a indienilor americani.
Premiera a avut loc pe 21 februarie 2016, la ZDF. Midas and the Ghost (Midas ºi povestea
fantomei), regia Jamil Hendi; rol: Dmitri; 2010  Film nominalizat la Short Film Corner
Festivalul de la Cannes ºi la Festivalul Anonimul) ºi Coming Soon (regizor Jamil Hendi - 2011;
rolul: Personajul din film (filmul din film); film nominalizat la Festivalul Anonimul  2012).
Îºi pune amprenta vocalã pe reclame la diferite radiouri comerciale, dar ºi în diferite piese de
teatru radiofonic (Radio România Actualitãþi, Radio România Cultural), fiind ºi inginer de
sunet, dar ºi DJ la Radio Contact. Este vocea româneascã a personajului Kled, din jocul
online internaþional League of Legends (2016), vocea lui Maokai din acelaºi joc online
internaþional (2017) ºi înregistreazã audiobook-uri pentru Editura Act ºi Politon (2017). Prezintã
show-uri (Romanian Angel Appeal  2015), se implicã în acte caritabile ºi voluntariat (Fundaþia
Cartea Cãlãtoare  2015) ºi susþine cauze precum bãnãstarea animalelor, arte ºi culturã,
mediul înconjurãtor. Pentru cã iubeºte muzica a prezentat timp de 15 ediþii emisiunea O searã
de blues (Mood For Blues) la Radio Smart FM Bucureºti, în anul 2016.
Cu ce se mai ocupã Traian în timpul liber? Desenez uneori! Nu atât de des pe cât mi-aº dori,
dar mã apucã dorul de desenat! Am desene multe. Unele mai bune, altele mai grãbite, toate fãcute
cu sufletul ºi oferite ochiului vizitatorului! Fiecare desen are povestea lui. Astfel, Fata cu cercel de
perlã (dupã Johannes Vermeer) l-am fãcut dupã ce am vãzut filmul cu acelaºi nume în care a
jucat Scarlett Johansson ºi mi-a plãcut atât de mult fiecare cadru al acestui film încât, imediat
dupã ce am ascultat pe repet tema muzicalã a acestui film fãcut de Alexandre Desplat, am început
sã desenez ºi nu m-am oprit pânã nu a fost gata. Într-o zi, o prietenã dragã, Cari, m-a rugat sã
îi fac cum pot o copie a tabloului lui Hermenegildo Bustos  Portet de copil. Adora tabloul dlui
Bustos aºa cã am fãcut ºi eu un desen dupã el, pãstrând doar fotografia! În altã zi, am ascultat
toatã ziua doar melodia Caruso interpretatã de Lucio Dalla.
Apoi am aflat de unde vine aceastã melodie: Lucio Dalla s-a
cazat la un hotel exact în camera unde a stat ºi marele tenor
italian Enrico Caruso cu mulþi ani în urmã. Lucio Dalla a
compus melodia într-o singurã zi, lãsându-se atins de istoria
acelei camere. Am ascultat Caruso ºi am desenat. Într-un alt
moment de solitudine, m-am gândit cã tablourile din comerþ
sunt de cele mai multe ori lipsite de personalitate! Aºa cã am
pus mâna pe cãrbune pentru desenat ºi am trântit niºte
motive japoneze pe perete, chiar lângã fereastrã! ªi un snop de
bambuºi maramureºeni pe celãlalt zid! Aºa este când îmi
vine inspiraþia; inspiraþie de toamnã, cãrbune, iubire într-o
picãturã de ploaie! Sau caricaturi dictate într-o noapte, de
spiritul vreunul caricaturist care a locuit cu un etaj mai sus.
ªi ce altceva ne mai poþi spune despre tine? Scriu poezii...De
exemplu: Afarã plouã liniºtit./ Din geam privesc la luna
Mai/ Cum se înmoaie ca un pai/ Sub picãturi mici, reci de
ploaie!...
Ne retragem discret ºi îl lãsãm pe actorul, artistul Traian
Mãicãnescu, absolvent al Facultãþii de Teatru din cadrul
Universitãtii Spiru Haret, sã îºi caute inspiraþia, în compania
muzelor.
Conf univ. dr. George V. GRIGORE

În rolul lui
Nae Caþavencu 
O scrisoare pierdutã
de Caragiale

2008  rolul soldatului în piesa Galy Gay,
regizatã la Teatrul de Comedie Bucuresti
de Lucian Giurchescu.

Stand up
2012-2013
 rolul Omul de Încredere
în piesa de teatru Lovitura,
scrisa de Radu Dragomirescu,
în regia lui Ion Mircioaga, alãturi
de Rãzvan Hancu, Radu Solcanu
ºi Cristi Gheorghe.
Gazdã: Teatrul 7.

2012 
rolul Personajului
din film
(film în film)
în scurt metrajul
Coming Soon,
regizat
de Jamil Hendi.

2010-2011 
rolul Terry
din piesa de
teatru Aniversarea
/Ultima reuniune,
în regia
Mirelei Stoian.
Producþie
independentã.

Galcevile din Chioggia
sau commedia dellarte
cu straie improvizate

